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İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ 

NAKDÜ’L-HÂL (1a-75b) 
İNCELEME - METİN 

 

Osmanlı telif tarihinin en çok eser veren şairlerinden biri olan İsmail Hakkî 
Bursevî aynı zamanda Celvetiyye tarikatının otuz ikinci ve son şeyhidir. 
Mutasavvıf bir şair olarak geniş tuttuğu konu yelpazesinde vâridât türüne de yer 
vermiştir. Vâridât “kişinin ihtiyârı olmaksızın kalbe akıp gelen mânâlar” 
anlamına gelmektedir. 

Hazırladığımız bu çalışma, İsmail Hakkî Bursevî’nin vâridât türünde 
yazdığı Nakdü’l-Hâl adlı eserinin 1a-75b varaklarının transkripsiyonlu metin 
çevirisidir. Esas aldığımız nüsha İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 
T.Y. 2153 numarada kayıtlı müstensih nüshasıdır. Eserin müellif nüshası yoktur. 
Bununla beraber en doğru metne ulaşmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi T.Y. 2161 numarada ve Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi Atıf Efendi Böl. 1515 numarada kayıtlı nüshalar ile mukabele 
yapılmıştır. 

Nakdü’l-Hâl’i edebiyat dünyasına kazandırmak ve vâridât türünü tanımak 
amacıyla hazırlanan bu çalışmada Vâridât türü ile ilgili gerekli bilgiler verildikten 
sonra İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatı ele alınarak eserleri konu sınıflandırması 
ile listelenmiş ve yaşadığı dönem hakkında bilgi verilmiştir. Bursevî’nin vâridât 
geleneği ve eserdeki tasavvufî ıstılahlar hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra 
transkripsiyonlu metin çevirisine yer verilmiş ve sonunda orijinal metnin tamamı 
eklenerek çalışma sonlandırılmıştır. 

 

Anahtar sözcükler:  İsmail Hakkî Bursevî, Mutasavvıf, Şair, Vâridât, Transkripsiyon, 

Nakdü’l-Hâl. 
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ISMAIL HAKKÎ BURSEVÎ 
NAKDÜ’L-HÂL (1a-75b) 

ANALYSIS - TEXT 
 

Ismail Hakkı Bursevi is one of the most prominent poets in the history of 
Ottoman Copright that has lots of works. He is also 32nd and last sheikh of 
Celvetiyye sect. As a mystic poet, he has also included “vâridât” to his subject 
diversity. The meaning of “varidat” is that flowing into the heart without a 
person’s will. 

This study that we have prepared, is the text translation with in the type of 
“vâridât” by Ismail Hakkı Bursevi. The copy that we have worked is the copyist 
copy registered on T.Y. 2153 number in the Library of Nadir Eserler at Istanbul 
University. The writer’s copy of the work is absent. In addition, to get the best text, 
comparative text critique was made with the copies registered on T.Y. 2161 
number in the Library of Nadir Eserler at Istanbul University and on 1515 
number in the Library of Süleymaniye Yazma Eserler at the department of Atıf 
Efendi. 

In this study, which was prepared to bring “Nakdü’l-Hâl” into the world of 
literature, after the essential knowledge about was given İsmail Hakkı Bursevi was 
handled, his works were listed according to subject closification knowledge about 
the period of time when he lived was given. After the essential knowledge about 
Bursevi’s tradition of “varidat” and sufistic terms were given, the text translation 
with transcription was incuded and the study was completed to be added the whole 
original text. 

 

Keywords: İsmail Hakkî Bursevî, Sufis, Poet, İncomes, Transcription, Nakdü’l-Hâl 
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ÖNSÖZ 
 

Tasavvuf edebiyatında sıkça rastladığımız vâridât, “gelenler, varanlar, inenler” 
mânâsına gelir ve tasavvufta “ihtiyarsız olarak kalbe gelen mânâlar” anlamında 
kullanılır. Bazı mutasavvıflar kalplerine gelen bu mânâları şifâhi olarak anlatmışlar 
veya yazıya dökmüşlerdir. Bu şekilde tasavvufî bir tür olan “vâridât” ortaya çıkmıştır.  

Çalışmamızda İsmâil Hakkî Bursevî’nin H. 1133-1134 (M. 1721-1722) 
yıllarında kaleme aldığı Nakdü’l-Hâl adlı eseri okuyucunun istifâdesine sunduk. 
Nakdü’l-Hâl, vâridât türünde yazılan, tasavvufî konuları içeren hacimli bir eserdir. 
Arapça-Türkçe karışık yazılan bu eserde Hakkî’nin vâridâtlarıyla beraber bazı ayetlerin 
tefsiri ve bazı hadislerin şerhleri vardır. Nesir şeklinde yazılan konular manzumelerle 
birbirinden ayrılır. Nakdü’l-Hâl, vâridâtların en güzel örneklerinden biridir. 

Bu çalışma, vâridâtın sözcük anlamından başlayarak tasavvuftaki kullanım 
şekillerinden bahseden ve vâridât hakkında genel bir bilgilendirme yapılan bir “Giriş” 
kısmı ve üç diğer bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde, İsmail Hakkî Bursevî ve dönemi ele alınmıştır. XVII. ve 
XVIII. yüzyılın siyasî, içtimaî ve iktisadî durumundan ve ilim hayatından bahsettikten 
sonra Bursevî’nin hayatı geniş çerçevede aktarılmıştır. İlmî, edebî ve tasavvufi kişiliği 
de anlatıldıktan sonra eserleri sınıflandırılarak kısa bilgilerle listelenmiştir. 

İkinci bölümde, Nakdü’l-Hâl ele alınarak, Bursevî’nin varidatları listelenmiş ve 
Nakdü’l-Hâl’in iç ve dış yapısından, dil ve üslubundan ve içinde yer alan konulardan 
bahsedilmiş ve nüshalar ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Devamında eserde yer alan 
bazı tasavvufî mefhumlar ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde yer alan eser, transkripsiyon alfabesi ile çevrilerek ve başka iki 
nüsha ile mukabele edilerek okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Eserde yer alan 
Arapça metinler Arap harfleri ile aktarılırken akabinde tercümelerine yer verilmiştir. 
Son olarak da metnin orijinal sayfalarının tümü eklenerek çalışma tamamlanmıştır. 

Çalışmamızda, Nakdü’l-Hâl’in transkribe edilerek istifadeye hazır hâle 
getirilmesi, Bursevî’nin fikrî cephesini görmek adına içeriğinde yer alan bazı tasavvufî 
ıstılahların incelenmesi ve vâridât geleneğinin anlaşılması için gerekli bilgileri vermeyi 
amaçladık. 

Araştırmalarımız esnasında en doğru bilgiye ulaşmak ve aktarmak gayesiyle yol 
aldıksa da şüphesiz ortaya koyduğumuz bu çalışma kusurdan hâlî değildir. 
Hazırladığımız bu eserin bundan sonra yapılacak çalışmalara yol göstermesi ümidiyle; 
başta benden hiçbir zaman maddî-manevî desteklerini esirgemeyen aileme, Arapça 
metinlerin tercümesi hususunda yardımlarından ötürü arkadaşım Sena FİLİZKAYA’ya, 
her zaman desteklerini üzerimde hissettiğim kıymetli hocalarım Prof. Dr. Bilal 
KEMİKLİ, Ali İhsan AKÇAY ve Ali İhsan KARATAŞ’a ve bilhassa, tez konusu seçme 
aşamasından bitirme aşamasına kadar her konuda yardımlarını benden esirgemeyen, 
çalışma süresince engin bilgisinden istifade ettiğim kıymetli danışman hocam Dr. Öğr. 
Üyesi  M. Murat YURTSEVER’e şükranlarımı iletmekten mutluluk duyar, saygılarımı 
sunarım.  
 

Nurefşan GÜNDÜZ 
 

Bursa 2019 
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GİRİŞ 

Tasavvuf, kalp temizliği ve ahlak güzelliğini esas alır. İnsanın kötü huylarından 

arınıp terbiye olması ve uhrevî amellerle meşgul olmasını önceler. Tasavvuf bir hâl 

ilmidir; anlaşılması için yaşanması lazımdır.  

Bu terbiye yolunda seyr eden sâlîklerin kat etmeleri gereken tasavvufî 

mertebeler vardır. Bu mertebelere makamât denir ve bu menzilller için üçlü, dörtlü, 

yedili, onlu, kırklı ve yüzlü tasnifler yapılmıştır. Yüz basamağı esas alan Menâzilü’s-

Sâirîn’de bu menziller sırasıyla bidâyet, ebvâb, muamelât, ahlâk, usûl, edviye, ahvâl, 

velâyet, hakîkât, nihâyet mertebelerine ayrılır. Bütün mertebeler on alt mertebeye 

ayrılır. “Yakaza” ile başlayıp “tevhîd” ile son bulan mertebelerin arasında “ilham”, 

edviye, yani aşılması gereken vâdiler mertebesinin yedinci basamağındadır.1 İlham; 

vâridât, tecelli, firâset gibi terimlerle bazen yakın anlamda bazen de aynı anlamda 

kullanılmıştır. Üzerinde çalıştığımız Nakdü’l-Hâl adlı eser, vâridât türünde yazılmıştır. 

Arapça “vrd” harflerinden türeyen, vird ve mevrid kelimeleriyle aynı kökten 

gelen vârid, gelen, varan, inen anlamına gelir. Bunun çoğulu olan vâridât ise gelenler, 

varanlar, inenler anlamındadır. Çoğunlukla vâridât şekliyle kullanılan vârid, doğrudan 

Allah’tan alınan bilgi çeşitleri olan tecelliyât, ilhâmât, ledün ilmi, hadsi bilgi, vahiy, 

keşf, firâset, havâtır, fütûhat, tavârik, şevâhid, levâih, bedâvî, levâmi’, hücûm, işâret 

gibi terimlerin bazılarıyla çok yakın anlam taşımakla beraber bazılarının farklılıkları 

vardır.2 Vâridâtın tasavvuftaki kullanımı, kulun kastı olmaksızın gaybdan (Hak’tan) 

kalbe gelen mânâlar şeklindedir.3 Vârid, kalbe gelen her şey için kullanılır; kalbe gelen 

şey, feyiz veya ferah veya hüzün veya bast vâridi gibi mânâlar olabilir.4 Seccâdî bu 

terimi kulun isteği olmadan kalbe gelen övülmüş düşüncelerdir 5  şeklinde açıklarken, 

Hucvirî ise mânâların kalbe hulûl etmesi ve girmesi 6 olarak ifade eder. 

                                                 
1 Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî, Tasavvufta Yüz Basamak Menâzilü’s-Sâirîn, (çev. Abdürrezzak 
Tek), Bursa: Emin Yayınları, 2008, s. 116 
2 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1999, s. 131 
3 Süleyman Uludağ, “Vârid-Vâridât”,  Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Marifet Yayınları, 1991, 
s.510,  
4 Abdürrezzak Kâşânî, “el-Vârid”, Tasavvuf Sözlüğü, (Çev. Ekrem Demirli), İstanbul: İz Yayıncılık, 
2004,  s.576  
5 Seyyid Cafer Seccâdî, “Vârid”, Tasavvuf ve İrfan Sözlüğü, (Çev. Hakkı Uygur), İstanbul: Ensar 
Neşriyat, 2007, s.505 
6 Ali b. Osman Cüllâbî Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb Hakîkat Bilgisi, (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul: 
Dergâh Yayınları, 1996, s.536 
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Sûfilere göre vârid, uzaktaki haberi bildirmek için Allah’ın yardımıyla ilâhî 

mertebelerden gelen bir elçidir. Bu elçi ya melekî veya şeytânî olur. Kişinin kendi rûhî 

istidadına göre, melekî vârid geldikten sonra bir ferahlık hissedilir. Elem vermez ve 

geride ilim bırakır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ’in ilk vahiyden sonraki üşüme hâli 

buna en güzel misaldir. Şeytânî vârid ise arkasında elem, darlık, sıkıntı bırakır. 

Tasavvuf ehli olan kişi gelen vâridin melekî mi yoksa şeytânî mi olduğunu anlamak için 

kendisinde bıraktığı izlere bakar.  

Bunlarla beraber, tasavvuf kaynaklarında sıklıkla kullanılan tabirlerden biri virdi 

olmayanın vâridi yoktur. 7 sözü iken, İbn Atâullah İskenderî zahirî ameller daima kalbin 

değişik bâtınî hâllerine tâbîdir cümlesiyle, vârid olmasaydı vird olmazdı fikrini 

benimsemiştir.8 Ebu Hasan Seyrevânî’ye göre ise sûfî, evradla değil vâridâtla beraber 

olandır.9 

Vâridât bazen aniden gelir bazen de farklı bazı işaretlerle akla gelir ve kalpteki 

vâride işaret eder. Vârid, girdiği kalpten çıkarken oraya ilim bırakır ki zaten ilim 

bırakmayan vârid olmaz. Bursevî’de Nakdü’l-Hâl adlı eserinde “her his bir türlü ilme 

vesiledir.” demiştir.10 

Vâridin ne derecede kuvvetli geldiğine dair şu üç durumdan bahsedilir: 

1. Bazı kimselere vârid, kişinin istidadından daha büyük bir kuvvetle gelir ve 

üstünlük sağlar. Kişi mağlup olur ve vâridin etkisi altına girer. 

2. Bazı kimselerin istidadı ile eşit kuvvetle gelir. Kişi yine vâridin etkisi altına 

girer lakin bunu kimse fark etmez. Dalgınlık hâli gibidir. 

3. Bazı kimselerin istidadı, gelen vâridin kuvvetinden daha üstündür. Bu kişi 

vârid alırken kimse fark etmez ve kişi dalgınlığa uğramaz.11 

Vâridin tamamen istila edemediği kişilerde sahv ve sekr12 hâli olur.13 Tasavvufta 

art arda gelen sahv ve sekr, yani sarhoşluk ve ayıklık hâli, vârid ile irtibatlıdır.14 

                                                 
7 Semih Ceyhan, “Vârid”, DİA, C. XLII, s.520 
8 İbn Ataullah İskenderî, Tasavvufî Hikmetler, (Haz. Selahattin Hacıoğlu), İstanbul: Kurtuba Kitap, 2009, 
s.26 
9 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.30 
10 İsmail Hakkî Bursevî, Nakdü’l-Hâl, İstanbul Üni. Nadir Eserler Kütüphanesi, no. TY 2153, v. 37-b 
11 Mezkûr üç durum için bkz. İsmail Hakkî BURSEVÎ, Kitâb-ı Kebir (Haz. Nuran Döner), Bursa: Sır 
Yayıncılık, 2016, s.11 
12 Sekr ve sahv için bkz. Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî, Tasavvufta Yüz Basamak Menâzilü’s-Sâirîn, 
(Çev. Abdürrezzak Tek), Bursa: Emin Yayınları, 2008, s.137-138 



3 

 

Vârid bazen kabz hâlini gerektirir. Tutukluk ve kapalılık hâli olan kabz, tam 

kemalde değilse kişi kabzın dışındaki şeylerle de iştigal edebilir. Bazı sâlikler ise bu 

kabza sebeb olan vâridin dışındaki hiçbir işle ilgilenemezler; ilgilenmeleri caiz olmaz. 

Kabz hâline sebep olan bu vârid kişinin kalbine geldiğinde, onun azar işitmeyi veya 

edeplendirmeyi hak ettiğine dair bir mânâ ile gelir. Bu hâlde bir sâlik gelen vârid ile 

tamamen kendinden geçmiştir. Bunun aksi olarak bazı vâridler ise kişinin Allah’ın 

lütfuna mazhar olacağına dair mânâlar ile gelir ve kalpte bast hâlini netice verir. 

Ferahlık ve açılmak olan bast hâlinde de sâlik bazen diğer şeylerle meşgul olabilirken 

bazen de hiçbir hâl kendisine etki etmeyecek kadar bast hâlindedir. 15 

Vârid ile yakın anlamlar taşıyan bazı terimler de vardır. Vârid ile neredeyse aynı 

anlamlarda olan tecellî, seyr-i sülûk eden kişinin kalbine doğan ledünnî bilgiler ve 

nurlar demektir. 

Sehl et-Tüsterî’ye göre tecellî, zât, sıfât ve durum tecellîsi şeklinde üç hâldedir. 

Hakk’ın zâtının tecellîsi mükâşefe olur. Mükâşefe, dünyada iken kalbin keşf makamına 

ulaşması ve böylece kalp gözünün açılması anlamına gelir. Hakk’ın zâtî sıfatlarının 

tecellîsi ise nur mahallidir. İnsana yönelik tecellî ise ilâhî hitâb gibi âlemin suretlerinde 

gerçekleşir. Bununla birlikte Allah’ın varlıktaki en büyük tecellîsi insandır.16 

İbn Arabî’ye göre tecellî, kendisine tecellî gelen kimseye Allah’ın Zâhir ismi ile 

zâhir olmasından ibârettir ve bu ilim kazanmak için en şerefli yoldur. Tecellî, mânevî 

bir idrâk olan mükâşefeden ve meşhudun bilinmesine ulaştıran müşâhededen farklıdır. 

Bunlara kişi kendi iradesi ile ulaşabilirken, tecellî; ilâhi menşelidir. Akıl, tecelliyi 

anlayamaz ancak keşf, müşâhede ve temâşâ eder.17 

İbn Arabî, tecellî kalplerin perdesini açan gayb nurlarıdır tanımını 

benimsemiştir. Kitâbü’t-Tecelliyât’ta insanın idrâk ettiği 109 tecellî çeşidinden 

bahseder. 18 

                                                                                                                                               
13 Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yayınları, 1978, 
s.162 
14 Suad el-Hakîm, “Vârid”, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, (Çev. Ekrem Demirli), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 
s.668 
15 Abdulkerim Kuşeyrî, a.g.e., s. 185 
16 Semih Ceyhan, “Tecellî”, DİA, C. XL, s. 241 
17 Nihat Keklik, İbnü’l-Arabî’nin Eserleri ve Kaynakları için Misdak Olarak el-Fütuhât el-Mekkiyye, 
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1974, C. II, s. 44-45 
18 Semih Ceyhan, “Tecellî”, DİA, C. XL, s. 242 
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Muhakkik sûfîlere göre tecellî Allah’ın yaratma eylemidir. Allah’ın bütün isim 

ve sıfatları âlemde tecelli etmiş; âlem ise insanda tecemmu etmiştir. İnsan, bütün tecellî 

mertebelerini kendisinde toplayan en son ve en mükemmel tecellîgâhtır. 

 “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve mahlûkâtı yarattım.”19 Hadisine 

göre tecellinin temel sebebi Cenâb-ı Hakk’ın zatının bilinmesi yani mârifetullahtır.20 

Vârid ile çok yakın anlamlarda olan ilham ise, Allah’ın insanın kalbine ilkâ ettiği 

bilgilerdir.21 “Bu ilim kalbe gelirken o esnâda kalbe hâkim ve baskın olan hâlin 

hükmüyle boyanır.”22 Tecellîyi ilhâmat-ı rabbaniye olarak açıklayan Cerrâhî’ye göre 

ilham; vahiy, rüyâ-yı sâdıka, Allah tarafından gönle doğan şey anlamındadır.23 İlham, 

düşünmekle kazanılmayıp feyz yoluyla kalbe gelir. İlhâmın kaynağı ya Allah veya 

melektir.24 

Seccâdî’ye göre ilham, kalbe gelen gizli vâriddir. Bâtına hayrın veya şerrin ilkâ 

edilmesidir. İnsanın kalbindeki en gizli işlerden birisidir. Kalbinde ilham nuru parlayan 

kişi ferâsetiyle gaybî işleri anlayabilir. 25 

İbn Arabî, “Fütuhât-ı Mekkiyye” adlı eserinin Mekke’de iken ilham yoluyla 

kendisine yazdırıldığını kaydetmiştir: 

“Biz bütün söylediklerimizde ancak Allah’ın bize ilkâ ettiği şeye dayanırız.”26 

“Eserlerimi yazmak hususunda bana gerçekten izin verilmiştir.” 

“Allah’a yemin ederim ki, buradaki her harfi bile ilâhî bir imlâ ve Rabbânî bir 

ilkâ ile yazdım.”  

“Kendisiyle ahdim olan Allah’ın emri ile bu kitabı yazdım. Zîrâ ben ancak ilâhî 

izin yoluyla konuşurum; hududlandırıldığım yerde dururum. Zîrâ bu eserler ilâhî 

mertebelerdeki tertemiz ilhamlardır.” 27 

                                                 
19 Bu hadîs-i kudsî, naklen sabit kabul edilmemekle beraber keşfen sabittir. Bkz., Bursevî’den naklen, 
Mahir İz, Tasavvuf, 5. b., İstanbul: Kitabevi Yay., 1990, s. 53; İsmail Hakkî Bursevî, Kenz-i Mahfî, 
İstanbul: (Yayınevi yok), 1290, s. 2-3; İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 3. b., Beyrut, 1302, 
C. II, s. 132 
20 Semih Ceyhan, “Tecellî”, DİA, C. XL, s. 242 
21 Nihat Keklik, İbnü’l-Arabî’nin Eserleri ve Kaynakları için Misdak Olarak el-Fütuhât el-Mekkiyye, s.19 
22 Abdürrezzak Kâşânî, “el-ilhâm”, Tasavvuf Sözlüğü, (Çev. Ekrem Demirli), İstanbul: İz Yayıncılık, 
2004,  s.79 
23 Safer el-Muhibbi el-Cerrâhî, “İlhâm”, Istılahatı-ı Sofiyye fî Vatan-ı Asliyye Tasavvuf Terimleri, (Çev. 
Safer Dal), İstanbul: Heten Keten Yayınları, 1998, s. 178; “Tecellî”, s.388 
24 Süleyman Uludağ, “İlham”,  Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.244  
25 Seyyid Cafer Seccâdî, “İlham”, Tasavvuf ve İrfan Sözlüğü, s.222 
26 Nihat Keklik, a.g.e.,, s.19 
27 Nihat Keklik, a.g.e., s.93-94 
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İbn Arabi Allah ve Peygamber ile rüyâ âleminde görüştüğünden, meşhur 

sûfilerden, kendi mi’râcından, Hz. Hızır ile görüşmesinden ve gâibden “emin bilgiler” 

aldığını söylemektedir. “Bana şöyle seslendiler.”, “Allah bana rüyâmda dedi ki.”, 

“Bana denildi ki.”, “Ben rüyâda Hakk’ı gördüm.”, “Rabbimi, Rabbimin gözüyle 

gördüm.” gibi cümleleri bu hâle birer örnektir.28 

İbn Arabî nadiren kendisine “âyet” geldiğini söylemiştir. Bir keresinde 

kendisine ayet geldikten sonra üç yıl etkisinden çıkamadığını, uykuda veya uyanıkken 

yâhut ibadet halindeyken sadece o cümleleri söylediğini yazmıştır.29 İbn Arabî’nin bu 

hâlinin, aşağıda bahsettiğimiz vâridâtın geliş kuvvetlerinden en kuvvetlisi olması 

muhtemeldir. 

Vârid ile yakın anlam taşıyan diğer bazı terimlerin arasında ledünnî ilim vardır 

ki Allah’tan vasıtasız gelen bilgi anlamındadır.30  

Firâset ise Allah’ın kalplere verdiği ilhamla bir şeyi bilme, hads mânâsındadır.31 

Firâset, bilinmeyen şeyi akıl yolu ile değil kalp yolu ile idrâk etmek demektir.32 

Hads aklî sezginin çabukluğu anlamındadır. Bir konunun ihtiyârî olmaksızın 

birden bire anlaşılması, çabucak kavramak demektir. Birçok düşünür keşf, ilham, rüyâ, 

vahiy gibi sırlı bilgi türlerini hadsin çeşitleri olarak görmüşlerdir.  

İnsan nefsi, hakikati yansıtan bir ayna haline gelince, ilâhî bir nurla dolar ve bu 

sırada hads gerçekleşir. Bu duruma rûhî keşf veya ilhâm denir. Yani hads; irâdesiz, 

vasıtasız, ani olan içe doğma suretinde gerçekleşen tüm bilgi çeşitlerini ifade eden bir 

terimdir.  

İbn Sînâ’ya göre hads, insanda kuvve hâlinde bulunan bir öğrenme gücüdür. 

Gazzâlî’nin eserlerinin çoğunda ilham ve hads, aynı mânâda beraber kullanılmıştır.33 

Hads yoluyla gelen bilginin doğruluğu tartışılmaz. 

Bedîüzzaman Said Nursî’ye göre hads, dâima insanı Allah’a müteveccih 

etmektedir ve ilham hadsten iki kat daha hızlıdır: “Akıl tatil-i eşgâl etse de, nazarını 

                                                 
28 Nihat Keklik, İbnü’l-Arabî’nin Eserleri ve Kaynakları için Misdak Olarak el-Fütuhât el-Mekkiyye, ss. 
94-97 
29 Nihat Keklik, a.g.e., s. 99 
30 Süleyman Uludağ, “Ledün İlmi”,  Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.306 
31 Süleyman Uludağ, “Firâset”,  a.g.e., s.181 
32 Abdürrezzak Kâşânî, “el-Firâse”, Tasavvuf Sözlüğü, s.433 
33 Hayati Hökelekli, “Hads”, DİA, C. XV, s.68-69 
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ihmâl etse, vicdan Sâni’i unutmaz. Kendi nefsini inkâr etse de; onu görür, onu düşünür, 

ona müteveccihtir. Hads ki, şimşek gibi sürat-i intikâldir, dâima onu tahrik eder. 

Hadsin muzaafı olan ilham, dâima onu tenvir eder.” 34 

Bu bilgilerden anlaşılıyor ki vârid, ilham, tecelli, hads, firâset, ledün ilmi vs. 

birbirleriyle anlam olarak iç içe girmiş haldedir. Hepsi hem vârid, hem ilham, hem hads 

olarak açıklanabilmektedir. Bununla beraber gâibden gelen tüm şeylere mutlak olarak 

vârid denilmiştir.35 Gelişinin farklılığına göre farklı isimler alır. Vârid tektir, mahallere 

göre isimleri çoğalır. 36 

Tasavvuf ehli olanlardan bazıları kendilerine gelen vâridleri hem şifahi olarak 

anlatmışlar hem de yazıya dökmüşlerdir. Bu şekilde tasavvufî eserlerde bir tür olan 

“Vâridât” ortaya çıkmıştır. Vâridât türünün bilinen örneklerinden biri de Şeyh 

Bedreddin Simāvî’nin Vâridât’ıdır. Şeyh Bedreddin’in dışında İsmail Hakkî Bursevî, 

Sofyalı Bâlî Efendi, Mehmed Nasûhî, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Emîr-i Kebîr 

Hemedânî, Hâce Mîr Derd, Ali Behçet Efendi, Aziz Ali Efendi, Üsküdarlı Hâşim Baba, 

Kâimî ve Tâceddin b. Zekeriyyâ’nın da vâridât türünde eserleri vardır.  

Vâridât türünde yazılan bazı eserler şunlardır: 

Şeyh Bedreddin: “Vâridât”: Şeyh Bedreddin’in en çok zikredilen ve en çok 

üzerinde çalışılan eseri Vâridât’dır. Tamamı Arapçadır. Dili oldukça ağırdır. Yaşadığı 

dönemin ve toplumun düşüncelerini de içine aldığı için bazı kavramlar yalnızca o 

dönemde kalmakta, günümüzde anlam karşılığını bulamamaktadır. Bu sebeple Vâridât’ı 

yorumlayanların eserleri arasında gözle görülür farklılıklar vardır. Hatta bazı 

araştırmacılar Vâridât gibi muazzam bir eserin, Şeyh Bedreddin gibi isyankâr bir eylem 

adamının eseri olamayacağını iddia etmişlerdir. Eldeki verilere göre işin bu kısmı zaten 

tartışmalıdır.37 16. Yüzyılın sonlarında yazılan Vâridât’ın mevcut yazma nüshaları 

düzenli ve tertipli değildir. Daha çok ders notları ve şifâhi olarak söylenmiş sözlerin 

                                                 
34 Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nûriye (Türkçe tercümesi), (çev. Abdülmecid Nursî), İstanbul: 
Envâr Neşriyat, 1993, s. 255 
35 Seyyid Cafer Seccâdî, “Vârid”, Tasavvuf ve İrfan Sözlüğü, s.505 
36 Suad el-Hakîm, “Vârid”, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, s.667 
37 İsmet Zeki Eyuboğlu, Şeyh Bedreddin ve Vâridât, İstanbul: Der Yayınları, 1980, s. 339 
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rastgele ve düzensizce yazıya geçirilmesi gibidir. Konu bütünlüğü yoktur. Vecize 

tarzındadır. Mukaddimesi ve hâtimesi yoktur. Muhâvereyi andırır.38 

Giritli Aziz Efendi: “Vâridât - Kalbin Sohbetleri”: “Muhayyelât” eseri ile 

tanınan Aziz Efendi edebiyatçı ve devlet adamı olmasıyla birlikte aynı zamanda Halvetî 

ve Nakşî çizgide ilerleyen bir sûfîdir. İçindeki, hakikatı bulma arzusuyla dönemin 

tasavvuf kültürünü yakından tanımış ve sonra kalbine istemsiz gelen mânâları yazıya 

dökmüştür. Bu eserine de “Vâridât” adını vermiştir. Eserin tamamı Türkçedir ve 

nesirdir. Bir mukaddime ve otuz dört vârideden oluşur.  

Giritli Aziz Efendi, gördüğünü söylemek gerektiğini savunur ve bununla 

vâridelerini neden yazdığını açıklamış olur. Bununla beraber, gelen mânâlar kişinin 

kelimeleriyle söze dönüşürken çok dikkatli olmak gerektir. Muhatabın anlayacağı 

surette söylemek elzemdir lâkin sözden çıkan mânânın dinleyene göre değişkenlik 

göstermesi ihtimaline karşı da daima tedbirli olunmalıdır. Bunun için Aziz Efendi, 

eserin başında söze başlarken, sözlerinden istemediği mânâlar çıkarılması ihtimaline 

karşı okuyucuyu uyarır.39 Dikkati çeken özellikleri arasında, Âşık Paşa’dan, İbn 

Arabi’den, Mevlânâ’dan, Yazıcızâde Mehmed Efendi’den İbrâhim Desûkî’den, 

Abdülkadir Geylânî’den bahsetmesi; Niyâzi-i Mısrî’den ve Hâfız Şirâzî’den beyitler 

iktibas etmesi; Hurufî’liğin yanlışlığından, reenkarnasyonun bâtıllığından, terkin 

mahiyetinden, mücâhededen, âlemin mertebelerinden bahsetmesi gibi meseleler 

vardır.40 

Üsküdarlı Haşim Baba: “Vâridât”: Haşim Baba’nın Vâridât’ının tamamı 

mensurdur. İçinde melâmet meselesiyle alakalı bazı risalelerle beraber cifir ilmiyle ve 

ebced hesabıyla verdiği gaybî haberler ve kalbine vaki olan vârideler vardır. Tarikat 

silsilesi ve tasavvuf hakkında geniş bilgiler vermiştir. Bir dibâce ve on yedi vârideden 

oluşur. Bazı varidelerin başında başlık niteliğinde cümleler vardır. Anlatıcılığı ön 

planda değildir. Bu yüzden Arapça ve Farsça kelimelerle dolu ağır bir dil kullanmıştır. 

Bu da sık sık anlamın arka planda kalmasına sebep olmuştur.  

Vâridelerde geçen konular şunlardır: Bazı ayetlerin ledünni tefsiri; tarikatla 

terbiye edilenlerin gördükleri rüyaların çeşitleri, derece ve hakikatleri; şeriflerin başı 

                                                 
38 Simavna Kadısıoğlu Şeyh Mahmud Bedreddin, Vâridât-ı Bedreddin (çev. Mûsâ Kâzım Efendi, haz. 
Mehmed Serhan Tayşi), İstanbul: MVT Yayıncılık, 2010, s. 11-12 
39 Giritli Aziz Efendi, Vâridât Kalbin Sohbetleri (haz. M. Nedim Tan), İstanbul: Pan Yayıncılık, 2011, s. 
43 
40 Giritli Aziz Efendi, a.g.e., s.28 
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Hz. Hasan ve seyyidlerin başı Hz. Hüseyin’in cennet gençlerinin efendileri oldukları; 

şeriat; madenlerden bitkilere, bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insana ve insan-ı 

kâmile; on iki imam; ilâhi sırlar, Melâmîlerin tavırları; insanın yaratılışı, Kadir 

gecesinin mahiyeti; kıyamet-i suğra, kıyamet, haşir, hamd sancağı; ,lâhi aşk, her şey aşk 

ile ve aşk için yaratılmıştır, aşk birdir, makamlarda ismi değişir; Besmele’nin bazı 

sırlarının yorumu; her an halk içinde Hak’la beraber olmak gerektiği.41  

Erzurumlu İbrahim Hakkı “Sefînetü’n-Nûh min vâridâti’l-fütûh”: 

Sefinetü’n-Nûh, 1773’te yazılmıştır. Farklı kaynaklarda (muhtemelen yanlışlıkla) 

“Sefînetü’r-Rûh” olarak da geçen bu eser, İbrahim Hakkı’nın “on evlat eser” olarak 

isimlendirdiği eserlerinden biridir. Diğer eserlerinden seçtiği Türkçe, Arapça, Farsça 

şiirleri, kırk varidat, kırk bölüm şeklinde yazmıştır.42 

İsmail Hakkî Bursevî’nin vâridât türünde yazdığı yirmi üç tane eseri vardır. Bu 

eserlerinde genellikle vâridât ve şerhleri ile beraber ayet tefsirleri ve hadis şerhleri de 

yer alır. Bazı eserlerinde manzum-mensur karışık haldedir. Zaman zaman eserlerini 

Arapça-Türkçe karışık yazmakla beraber bir kısmı sadece Arapça veya sadece 

Türkçedir.  

Bursevî’nin vâridatları ve vâridât geleneği ile ilgili, çalışmamızın ikinci 

bölümünde ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Üzerinde çalıştığımız, Nakdü’l-Hâl adlı eserin müellifi olan İsmail Hakkî 

Bursevî, bu eseri 1133-1134 (1721-1722) tarihlerinde telif etmiştir. 

                                                 
41 Geniş bilgi için bkz; Mehmet Ünal, Mehmet Pektaş, “Üsküdarlı Haşim Baba’nın Vâridât’ı”, Erzurum: 
EKEV Akademi Dergisi (Kış 2014), Yıl: 18, sayı: 58, s. 715-721 
42 Esin Kahya, “Erzurumlu İbrahim Hakkı”, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
(1999), sayı: 40, s. 377 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ VE DÖNEMİ 

 

1. 17. VE 18. YÜZYILDA OSMANLI SİYASÎ, KÜLTÜREL VE İLMÎ 

HAYATINA GENEL BAKIŞ 

1.1. 17. YÜZYIL 

17. Yüzyıl, Osmanlı Tarihi’nin “Duraklama Devri”dir. Bu asırda ilerleme 

kaydetmek yerine mevcut toprakları muhafaza etmek önemli sayılmıştır. Bu dönem, iç 

isyanların, çocuk veya ehliyetsiz padişahların, yönetime galebe çalmaya çalışan saray 

kadınlarının, uzun süren savaşların etkili olduğu, yorucu ve karışık bir dönemdir. Bütün 

bu hususlar dönemin ilim, sanat ve siyaset hayatında olumsuz izler bırakmıştır. 

17. Yüzyıla kadar saygınlığını ve nüfûzunu muhafaza eden medrese teşkilâtı bu 

dönemde bozulmaya başlamış, haksızlık, rüşvet ve iltimasın çoğalmasıyla, hak etmediği 

halde müderris olanlar, işini layıkıyla yapan müderrislerden daha yüksek mevkilere 

getirilmiştir. Bunun sonucu olarak ilim merkezi medreseler etkisini yitirmiş, ilmî 

faaliyetler sayıca artsa da kıymet itibariyle gerilemiştir.43 Bu sırada Avrupa’da 

matbaanın icadıyla yoğun bir ilmî hareketlenme başlamıştır.44 

Medreselerden başka ders verilen diğer bir yer de camilerdir. Buralarda ders 

verenler, vaizler, tarikat şeyhleri veya müderrislerden seçilirdi. Bu asırda bazı vaizler 

konuları fazlasıyla dağıtmışlar, münakaşalara ve münazaralara sebep olmuşlardır.45 

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus var ki dönemin en çok tartışılan 

meselesidir. Kadızade Mehmed Efendi ve Sivâsî Abdülmecid Efendi arasındaki görüş 

ayrılığı ve Kadızade’nin ifrat derecedeki taassubu sebebiyle iki grup arasında ciddi 

dalgalanmalar olmuş ve bazı hususlar münakaşa sebebi sayılmıştır. Müspet ilimlerin ve 

bilhassa matematik ilminin kerâheti, Hızır’ın hayatta olup olmadığı, ezan ve mevlidin 

makamlı ve güzel sesle okunmasının hükmü, kahve ve tütünün haramlığı, Hazret-i 

                                                 
43 Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı, İstanbul: İnsan Yay., 2001, s.24 
44 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988, C.II, 
s.490 
45 Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul: Baha Matbaası, 1960, C.IV, s. 2308 vd.  
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Muhammed (S.A.V.)’in anne babasının Müslüman olup olmadığı ve bunlar gibi birçok 

konu lüzumsuzca tartışılmış, hatta asayişi ihlal eden boyutlara ulaşmıştır.46 O dönemde 

Kadızade’nin derslerine devam eden ve kendisini bu meselenin tam da ortasında bulan 

Kâtip Çelebi, bu tartışmaları bitirmek ve orta yolu bulmak maksadıyla Mizanü’l-Hak 

adlı eserini yazmış, tartışma konusu olan şeyleri eserinde tarafsızca değerlendirmiştir.  

1.1.1. İlim Hayatı 

Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemin ilim adamları da bir tek ilim alanında 

değil, birkaç ilim alanında eser vermişlerdir. Bunun yanı sıra hem ilim adamı hem de 

edebi şahsiyet sayılan isimler de olmuştur. 

Dinî eser veren başlıca isimleri şöyle sıralayabiliriz: Nev’izade Atâî, Kâtip 

Çelebi, Üsküdârî Aziz Mahmud Hüdayî, Sivâsî Abdülmecid Şeyhî, Abdülahad Nurî, 

Cerrahî Şeyhi İbrahim.47 

Bu asırda tarih ile ilgili eserlerin diğerlerine nispetle daha çok yazıldığı görülür. 

Devrin taassubu yüzünden müspet ilimlere rağbet azalmıştır. Bazı yazarlar da tarih ve 

biyografi yazmaya merak duymuşlardır. Kimileri yaşadığı devrin olaylarını, kimileri de 

eski devirlerin tarihlerini yazmıştır.48 Şehnâmecilik bu asırda da varlığını sürdürmekle 

beraber, “Vak’anüvîslik” denilen resmî tarih yazıcılığı bu asırda ortaya çıkmıştır.49  

Bu asırda coğrafya alanında en önemli aşama Kâtip Çelebi sayesinde 

kaydedilmiştir. Bu dönemde kayda geçen mühim coğrafya eserleri varsa da en 

ehemmiyetlileri Kâtip Çelebi’nin “Cihannüma” ve “Atlas Minör” adlı eserleridir. Kâtip 

Çelebi’nin yanı sıra Ebu Bekir Dımaşkî de batıdan yaptığı tercümelerle bir atlas kaleme 

almıştır. Bu asırda yazılan coğrafi eserler arasında Evliyâ Çelebi’nin “Seyahatname” si 

çok önemli bir yer tutar. 

Matematik ve astronomi alanında bu dönemde pek eser verilmemiştir. Müspet 

ilimlerin rağbet görmemesi ve taassup, bunun başlıca sebebidir. Yalnızca Diyarbakırlı 

Molla Mehmed Çelebi, Tekirdağlı Kâtipzade Mustafa bin Mehmed ve Mustafa bin 

                                                 
46 Katip Çelebi, Mizanü’l-Hak fî ihtiyâr’l-ehakk İslamda Tenkit ve Tartışma Usulü (haz. Süleyman 
Uludağ-Mustafa Kara), İstanbul: Marifet Yayınları, 2001, s.33-156 
47 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2310 
48 Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, C.IV, s.496 
49 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2311 
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Yusuf bu alanda eser vermişlerse de aynı dönemin Avrupa matematikçilerinden 

fazlasıyla geride kalmışlardır. 50 

Bu dönemde, tıbbi alanda yapılan çalışmalar matematik ile kıyaslanmayacak 

kadar artmıştır. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde, 17. yüzyılda İstanbul’da yedi yüz 

tabib dükkânı ve bin tabib bulunduğunu yazar. 51 Bu, abartılı bir ifade olsa da, dönemin 

tıbbi açıdan ne derece faal olduğunu gösteren kesretten kinayedir. Bu dönemin tıbbi 

açıdan en önemli başarılarından biri de 1679 yılında ilk kez çiçek aşısının çocuklara 

uygulanmasıdır.52 

 17. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devri olmasına, siyasi ve içtimai 

açıdan karışıklıkların artmasına rağmen, edebi faaliyetler hızla ilerlemiştir. 

Bu asırda Türkçe’nin yayıldığı coğrafya bir hayli genişlemiştir. Türk 

olmayanların da Türkçe öğrenerek Türk Edebiyatı ile ilgilenmesi dil ve edebiyat 

açısından önemli sayılmıştır. Bununla beraber artık şâirlerimiz İran etkisinden sıyrılmış 

ve kendi edebi kimliklerini kazanmışlardır. Nef’i, Nâbî ve Şeyhülislam Yahya Efendi 

sayesinde klasik Türk nazmı teknik olarak daha da güzelleşmiş, bu sayede artık İran 

şâirlerine verilen değer azalmış, hatta üstünlük hissedilmeye başlanmıştır. Artık 

mahallîleşme hızla artmıştır.53 

Bu dönem Halk Edebiyatı açısından da önem arz eder, öyle ki bu döneme Halk 

Edebiyatı’nın Altın Devri demek mümkündür. Gevherî, Âşık Ömer, Karacaoğlan gibi 

meşhur isimler bu asırda yetişmiştir. 

Nesir alanında da belirgin bir ilerleme vardır. Zikre değer mühim bir husus da, 

Artistik Nesir diye adlandırılan bir türün ortaya çıkışıdır. Dili ağır olan bu nesir türünde 

Arapça ve Farsça kelimeler bolca kullanılmış, yazıyı süslemek için sanat kaygısıyla 

cümleler uzatılmış ve çoğu zaman anlam lafza feda edilmiştir. 54 

1.1.2. İktisadî Durum 

17. asrın ortalarında başlayarak yıllarca süren Girit Seferleri ve sonrasında 

ortaya çıkan ayaklanmalar neticesinde, savaş gereksinimleri hazırlamak için kurulan 

                                                 
50 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s.2314-2316 
51 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul: Kardeş Matbaası, 1969, C.II, s.227 
52 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2318 
53 Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, C.IV, s.522 
54 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2319 
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merkezler kapatılmış, imparatorluk bazı ihtiyaçlarını hariçten gidermeye mecbur 

kalmıştır. Bu da fazlaca paranın dışarıya gitmesine sebep olmuştur.55 

Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra, imparatorluk toprakları 16. Yüzyılın 

sonlarına kadar genişlemesini sürdürmüş, 17. Yüzyılın sonlarında birkaç yer daha 

topraklarımıza katılmıştı. Bu genişlik içinde ziraat sahaları, ticaret limanları, demir, 

bakır madenleri de vardı. Yani imparatorluk kendine yetecek ve yardıma muhtaç 

olmayacak kadar toprak alanına sahipti.56 

1.2. 18. YÜZYIL 

Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Türkçe eser basan bir matbaa III. Ahmed 

döneminde kuruldu. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Paris’e vazife için 

gittiğinde yanında oğlu Said Efendi’de vardı. Said Efendi Fransa’daki matbaa 

faaliyetlerinin ne derece ilerlediğini gördükten sonra Viyana’dan matbaa levâzımâtı 

alarak memleketine döndü.57 İbrahim Müteferrika’nın da destekleriyle matbaa 

kurulduğunda Şeyhülislam Abdullah Efendi, dini kitaplar dışındaki eserlerin yayınına 

izin verdiğini açıklayan bir kıt’a fetva vermişti.58 Bu şüphesiz, matbaanın kurulmasıyla 

işsiz kalacak olan hattatların mesleklerini icra etmeleri için bir yol açmaktı. 

Batılı düşünce tarzı ülkeye yavaş yavaş yerleşirken, bunu kabullenmeyen 

muhafazakârların tutumu da devam ediyordu. Neticede, tüm gecikmelere rağmen, 18. 

yüzyıl yeniliğe doğru her alanda müspet adımlar atmış, yerleşen batılı yenilik fikri ile 

yerini 19. yüzyıla devretmişti. 59 

1.2.1. İlim Hayatı 

Osmanlı Devleti’nde ilk matbaanın bu asırda kurulmasıyla birlikte, ilmî eserlerin 

yayılması hız kazanmıştır. Bu sayede kitap fiyatlarının da azalması, kitabı artık her kitle 

tarafından ulaşılır bir meta hâline getirmiştir. Bununla beraber matbaanın kâğıt 

ihtiyacını dâhilden karşılamak için bir de kâğıt fabrikası kurulmuştur.60  

                                                 
55 Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, C.IV, s.575 
56 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2337 
57 Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, C.VI, s.513 
58 Cevdet Paşa Tarihi, İstanbul: Matbaa-i Osmaniyye, H. 1312, C.I, s.60 
59 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2660 
60 Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, C.VI, s.518 
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Dinî, hukukî ve felsefî alanda bir önceki yüzyıla göre belirgin bir gelişme 

görünmez. Aksine, bu asırda ortaya konan çalışmalar hep tercüme eserlerdir. Bu 

durgunluğun başlıca sebebi Avrupa ile temasların artırılması ve başka türden eserlerin 

halk arasında yayılmaya başlamasıdır.61 

Bu dönemde, geçen dönemlerde olduğu tarihî eser yazmaya yoğun ilgi vardır. 

Bir önceki asırda ortaya çıkan “Vak’anüvislik” 18. Yüzyılda da rağbet görmüş bu 

konuda fazlaca eser yazılmıştır.  

Bu dönemde coğrafya biliminin önemi daha çok anlaşılmışsa da eskiye nazaran 

kayda değer yeni bir eser verilmemiştir. “Cihannümâ” ve “Tarih-i Hind-i Garbî” gibi 

eserler İbrahim Müteferrika Matbaası’nda basılmıştır. Bunlarla beraber bu asırda coğrafî 

eser yazan önemli isimler şunlardır: Resmî Ahmed Efendi, Yanyalı Mehmed Esad 

Efendi.62 

Bu asırda bir önceki asra nispetle matematikle ilgili daha fazla çalışma yapılmış 

olsa da, gözle görünür bir yol alınamamıştır. Avrupa’da matematik, astronomi, geometri 

alanlarında çalışmalar bir hayli ilerlemişken, Osmanlı’da Ortaçağ rüzgârı esmektedir.  

Bu asırda “tıbb-ı kadîm” diye bilinen eski tıp, büsbütün bırakılmamakla beraber, 

“tıbb-ı cedid” denilen yeni usul tıp hızla yayılmaya başlamıştı. Gelenekselci tabipler bu 

duruma mani olmaya çalıştılarsa da yeni usul tıbbın kolayca kabul görmesini 

engelleyemediler. Yeni usulde bitkisel ilâçlar yerine kimyevî ilâçlar kullanılıyor, 

gelenekselci tabipler de bunların insan için zararlı olduğunu söylüyor ve yasaklanmasını 

istiyorlardı. Neticede gerek eski ve gerek yeni usul bütün tabiplerin sınavdan 

geçirildikten sonra tabiplik yapmalarına karar verildi. 63 

18. yüzyılda edebi hareketlilik 17. yüzyıldaki gibi ilerlemeye devam etmiştir. Dil 

ve üslup üzerinde İran etkisi gitgide azalmakla beraber hâlâ devam etmektedir. Bu 

asırda yetişen şâirler nazım ve nesirde mahallîleşmeyi iyice benimsemiş ve böylece 

dilde sadeleşme artmıştır. Bu sayede artık klâsik Türk şiiri dış etkilerden bağımsız, milli 

bir tekâmül göstermiştir.  

                                                 
61 Uzunçarşılı, a.g.e., C.VI, s.522 
62 Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, C.VI, s.538 
63 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2667 
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Dönemin saz şâirlerini de söyle sıralayabiliriz: Pir Sultan Abdal, Öksüz Dede, 

Kul Mehmed, Hayâlî, Geda Muslu, Emrah, Kıymetî, Nûrî, Levni, Kabasakal Mehmed, 

Fasîhî.64 

1.2.2. İktisadî Durum 

Bu dönemde Avrupa’dan ithal, süs ve ihtişam eşyasının rağbet görmesi, paranın 

sürekli dışarıya akmasına neden olmuştur. Ordu ve donanmaya ait gereksinimler 

önceleri içerde imal ediliyorsa da zamanla bu imalathaneler kuvvetten düşmüş ve bu 

ihtiyaçlar da dışardan temin edilir olmuştur. Sadrazam Râmî Mehmed Paşa bu gidişin 

önünü almak için dışardan çiçekli kumaş ve çuha gibi ürünlerin ithalatını yasaklamış, 

hiç değilse dâhile yetecek kadar imalat yapılması için girişimlerde bulunmuştur. Ama 

saltanat değişikliği sebebiyle bu güzel icraat yarıda kalmıştır. Damat İbrahim Paşa da 

benzeri girişimlerde bulunmuşa da o da neticeye vardıramamıştı. İlk bakışta güzel 

görünen ama esasen kalitesiz olan ithal ürünlerle III. Mustafa da mücadele etmiş, 

ithalatı durdurmuştur. Ülkede imalatın başlamasıyla olumlu sonuçlar alınmıştır. Koca 

Râgıp Paşa ve Halil Hâmid Paşa’nın da ithalatın durup imalatın artması ve dışarıya para 

akmaması için kayda değer girişimleri olmuştur.65 

 

2. İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ 

2.1 HAYATI 

17. yüzyılın son yarısında ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan İsmail 

Hakkî Bursevî’nin hayatı hakkında bugün elimizde olan bilgilerin en önemli ve tafsilatlı 

kaynağı, yine kendi eserleridir. Silsilenâme-i Celvetiyye, Tamâmü’l-Feyz ve Kitâb-ı 

Hayâtü’l-Bâl gibi eserlerinde hayatı ile ilgili bilgilere genişçe yer vermiştir. Bunların 

yanı sıra bazı eserlerinde yer alan sebeb-i telif bölümlerinde de yine kendisiyle ilgili 

bilgiler vermiştir. 

İsmail Hakkî, 1063 Zülka’de ayı başlarında (1653 Eylül sonu), bugün Doğu 

Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Aydos Kasabası’nda doğmuştur.66 Ailesi tarafından 

                                                 
64 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2668 
65 Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, s. 2674 
66 Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, İstanbul: İnsan Yay.,2001, s.34 
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kendisine İsmail adı verilmiştir. Aydos’ta doğduğu için kaynaklarda adı Aydosî veya 

Bursa’da medfun olduğu için Bursevî ya da tarikatına nispetle Celvetî ve Şeyh olarak 

geçse de, kendisi tasavvufî ve edebî eserlerinde ve şiirlerinde Hakkî mahlasını 

kullanmıştır67: 

Çün itdün mahlâsım yâ Rab Hakkî 

Beni abdü’l-Hak eyle vir terakkî 68 

Babası Mustafa Efendi aslen İstanbulludur. 1652’de çıkan büyük Aksaray 

yangınında mal varlığını kaybedince bazı akrabalarının da bulunduğu Aydos’a göç 

etmiştir. 69  

İsmail Hakkî henüz üç yaşındayken babası onu Celvetiyye Tarikatı Şeyhi Osman 

Fazlî Efendi’ye götürüp el öptürmüştür. Osman Fazlî’nin, İsmail Hakkî’ya: “ Sen bizim 

üç yaşından beri mürîd-i hâlisimizsin.” dediğine, Hakkî’nin kendi eserlerinde 

rastlanmaktadır.70  

İsmail Hakkî’nın tahsil hayatı, annesinin vefat ettiği 1659 yılında, Aydos’ta 

başlamıştır. O sıralarda yedi yaşında olan İsmail Hakkî,  on bir yaşına kadar Aydos’ta 

kalmış, Osman Fazlî’nin halifesi olarak vazife gören Şeyh Ahmed Efendi’nin talebesi 

olmuştur.71 

Hakkî on bir yaşında iken, Osman Fazlî’nin ilk halifesi olan ve İsmail Hakkî’yi 

ve ailesini yakından tanıyan Şeyh Seyyid Abdulbâkî, bir Üsküp ziyaretinden dönerken 

Aydos’a uğramış ve görev yeri olan Edirne’ye giderken İsmail Hakkî’yı da yanında 

götürüp orada tahsile devam etmesini teklif etmiştir. Böylece İsmail Hakkî’nın yedi 

sene süren Edirne tahsili başlamıştır. Burada Şeyh Abdülbaki’den sarf, nahiv ilmini 

okumuş, İbnü’l-Hâcib’in sarf ilmine dair “eş-Şâfiye” ve nahiv ilmine dair “el-Kafiye” 

isimli eserlerini ve mantıktan da risaleler okumuştur. Okuduğu eserlerin çoğunu istinsah 

etmiştir. Edirne’deki tahsili, İsmail Hakkî’nın ilim hayatında bu sebeple çok önemli bir 

temel teşkil etmiştir. 72 

                                                 
67 Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, İstanbul: Sır Yayıncılık, 2001, s. 330 
68 İsmail Hakkî Bursevî, Divân (haz. Murat Yurtsever), Bursa: Arasta Yayınları, 2000, s. 3 
69 Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, İstanbul: İnsan Yay.,2001, s.35 
70 Hüseyin Vassaf, Kemalname-i İsmail Hakkî - Bursevî Biyografisi (haz. Murat Yurtsever), Bursa: Arasta 
Yayınları, 2000,  s.8 
71 İsmail Hakkî Bursevî, Divân (haz. Murat Yurtsever), Bursa: Arasta Yayınları, 2000, s. 4 
72 Mehmet Ali Aynî, Türk Azizleri 1 - İsmail Hakkî Bursalı ve Ruhu’l-Beyan Müellifi, İstanbul: Marifet 
Basımevi, 1944, s.14 
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Edirne’de kendisini yeterince geliştiren İsmail Hakkî, Şeyh Ahmed’in başarı 

vesikası olarak verdiği mektubu da yanına alarak, 1672’de İstanbul’da Osman Fazlî’nin 

Fatih Atpazarı’ndaki Zaviyesine yerleşti. Burada Osman Fazlî’nin idaresindeki Celvetî 

dergâhları aynı zamanda bir medrese gibi faaliyet gösteriyordu. Manevî ilimlerin yanı 

sıra zahirî ilimler de okutuluyordu. İsmail Hakkî bu sayede hem manevî terbiyesini aldı, 

hem zahirî ilimlere ait derslere devam etti, hem de İstanbul’un çeşitli muhitlerindeki 

hocalardan da istifade etti. Muhammed el-Kurra Efendi’den tecvid okudu, meşhur 

Osmanlı hattatı olan Hâfız Osman’dan meşk dersleri aldı.73 Zahiri ve manevi ilim 

tahsiliyle geçen üç yılın sonunda Osman Fazlî artık İsmail Hakkî’yı hilâfetle taltif etmiş 

ve ilk görev yeri olan Üsküp’e göndermiştir. Böylelikle tamamı Celvetiyye tekkelerinin 

tedris halkalarında geçen on altı yıllık tahsil hayatı, 1675’te yirmi üç yaşından itibaren 

hilâfet ve irşad faaliyetleri ile devam etmiştir.74 

Vazife emrini alınca İsmail Hakkî, İstanbul’dan yola çıkarak, Karadeniz 

üzerinden memleketi olan Aydos’a uğrayıp babasını ziyaret ettikten sonra Üsküp’e 

geçmiştir.  

İsmail Hakkî tayin edildiği Üsküp’ün Rumeli’nin en büyük ve zengin tabî 

güzelliklere sahip yerlerinden biri olduğunu ama Üsküp’ün halkının gaflet içinde 

olduğunu belirtir. Yaptığı nasihatler ve verdiği vaazlar ilk günden itibaren güzel 

karşılanır ve halk üzerinde iyi bir intiba bırakır. Dinleyip ders almaya gelenlerin sayısı 

gün geçtikçe artar. Gerek ilmi ile ve üslubundaki belagati ile ve gerek şahsî kemâlâtı ile 

kolayca kendini sevdirir. 

1681 yılında Üsküp’ten ayrılıp Köprülü’ye giden İsmail Hakkî, daha önce 

kendisi için yaptırılan bir zaviyeye yerleşir. Buradaki irşad vazifesi on dört ay kadar 

sürer. İsmail Hakkî için, Üsküp’te geçen zor yıllardan sonra, Köprülü oldukça sakin ve 

huzurlu bir yer olmasına rağmen zaman zaman Üsküp’te geçirdikleri yılları özledikleri 

olmuştur. Bu sırada İsmail Hakkî’nın namını duyan ve kendisinin ilminden nasiplenmek 

isteyen Usturumca halkı, onu Usturumca’ya aldırmak için bir araya gelerek Osman 

Fazlî’ye bir mektup yazmışlardır. Osman Fazlî de bu isteklerini kabul edip İsmail 

Hakkî’yı Usturumca’ya tayin etmiştir. Bunun üzerine Usturumca’dan birçok kişi 

                                                 
73 Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, İstanbul: İnsan Yay.,2001, ss.37-39 
74 Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, s.330 
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hayvanlarıyla Üsküp’e gelmiş ve İsmail Hakkî’yı mallarıyla beraber alarak 

Usturumca’ya taşımışlardır.75 

İsmail Hakkî Usturumca’da oldukça sakin bir hayat sürmüştür. Halka kendini 

sevdirmiş, rahat ve bolluk içinde yaşamıştır. Usturumca’da otuz ay kalan İsmail Hakkî, 

buradayken eşinin Üsküp hasreti sebebiyle serzenişlerinden başka hiçbir sıkıntı 

çekmemiştir. Bu sırada Köprülü, Usturumca, Karatova, İştip ve diğer kasabaların 

halkları bir araya gelerek İsmail Hakkî’nın müftü olması için Osman Fazlî’ye Mektup 

gönderdiler. Osman Fazlî ise: “Müftî, ehl-i takvâ olabilir. Fakat gerçek ehl-i takvâ müftî 

olamaz. Bir zaruret olmadıkça şeyh müftî olmamalıdır. Zamanımızda buna ihtiyaç 

yoktur. Şeyhlikle müftîlik arasında bir münasebet olamaz.” diyerek bu isteklerini geri 

çevirir.76 

Usturumca’da otuz ay görev yaptıktan sonra, şeyhi ile arasında hoca-talebe 

münasebeti yeniden başlar ve Osman Fazlî tarafından Edirne’ye saraya çağrılır. Davete 

hemen icabet eden İsmail Hakkî burada üç ay kaldıktan sonra, Osman Fazlî’nin Bursa 

halifesi Sunullah Efendi’nin vefat etmesi üzerine İsmail Hakkî’ya yine irşad vazifesi 

görünmüş ve 1685 yılında Bursa’ya halife olarak tayin edilmiştir.77 

Hakkî’nın Bursa’daki ilk günleri zorluklar içinde geçer. Rumeli’de bolluk içinde 

yaşarken eline geçeni biriktirmediğinden dolayı, Bursa’ya gelince geçim sıkıntısı 

çekmeye başlar. Bakmakla yükümlü olduğu dokuz kişinin rızkı için bazı eşyalarını, 

kitaplarını, hatta tesbihini satmak zorunda kalır. Kırk gün kadar şiddetli göz rahatsızlığı 

çeker. Bu esnada dokuz yaşındaki kızı Hatice tâundan vefat eder. Böyle zorluklarla 

geçen ilk iki yıldan sonra hayatları normale döner.78  

İsmail Hakkî, yirmi üç yaşında başlayan irşad hayatının aynı sıkıntılarla devam 

ettiğini, her yedi senede bir büyük bir sıkıntıyla başlayan yeni bir döneme girdiğini 

ifade eder.79 

Bursa’da geçirdiği yıllar, Hakkî’nın en verimli yılları olmuştur. Meşhur Ruhu’l-

Beyan adlı tefsirini Bursa’da tamamlamış, Divân’ını da burada kaleme almıştır.  

                                                 
75 Mehmet Ali Aynî, Türk Azizleri 1 - İsmail Hakkî Bursalı ve Ruhu’l-Beyan Müellifi, İstanbul: Marifet 
Basımevi, 1944, s.20 
76 Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, İstanbul: İnsan Yay.,2001, s. 47 
77 Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, s.332 
78 Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, s. 53 
79 Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, s.331; Vassaf, Kemalname-i İsmail Hakkî - Bursevî Biyografisi, 
s.10 
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İsmail Hakkî Bursa’ya halife olduktan sonra Şeyhi Osman Fazlî’yi İstanbul’daki 

âsitânesinde beş yılda beş kez ziyaret etmiştir.80 İsmail Hakkî’nın Osman Fazlî’yi son 

ziyareti 1690 yılında Kıbrıs’ta sürgünde olduğu yıllara rastlar. Şeyhinden Magosa’ya 

gelmesi için bir mektup alan İsmail Hakkî, birkaç gün içinde hazırlıklarını tamamlar ve 

karayolu üzerinden harekete geçer. Zorluklarla başlayan bu yolculuk üç ay sürer ve 

Hakkî sonunda Magosa’ya ulaşır.81 Burada on yedi gün kaldıktan sonra tekrar Bursa’ya 

döner. 

İsmail Hakkî’nın şeyhi tarafından Magosa’ya çağrılmasının esas maksadı, tarikat 

silsilesindeki manevi emanetin ona bırakılmak istenmesi ve onun Osman Fazlî’den 

sonra şeyh olarak düşünülmüş olmasıydı. Osman Fazlî, gönlünden geçenleri İsmail 

Hakkî’ya zaman zaman şu cümlelerle ifade etmiştir: “Pek çok halifem var. Bazısı 

hayatta, bazısı ise öldü. Bu nefes ve te’sir benden sonra sana ulaşacak, başkasına değil. 

Senin bu ilimde geniş bir vukufiyetin var. Yazın hoş. Ben ne bulduysam şeyhimin nefes 

ve duasıyla buldum. Bu nefes ve duayı Allah Teâla’nın izni ile ben de sana verdim.”82  

İsmail Hakkî Bursa’ya döndükten kısa bir süre sonra 1691 yılında Osman Fazlî 

vefat etmiştir. Osman Fazlî’nin vefatı üzerine, onun yerine ve onun ettiği işaretlerle 

İsmail Hakkî, Celvetiyye Tarikatının otuz ikinci şeyhi olarak görevi devralmıştır.83 

İsmail Hakkî, şeyh olduktan sonra 1695-1696 yıllarında Osmanlı ordularının 

manevi kuvvetini takviye etmek üzere Sultan II. Mustafa’nın I. ve II. Avusturya 

seferlerine katılmıştır.84 

Ömründe iki kez hac nasip olan İsmail Hakkî, ilkine 1700 yılında karayolu ile 

Şam üzerinden gidip iki ay kalmış,85 ikincisine 1710 yılında denizyolu ile Mısır 

üzerinden gitmiştir.86 İkinci haccında ne kadar zaman kaldığı kaynaklarda 

belirtilmemiştir. İki haccın arasındaki on yılını Bursa’da geçirmiş, zamanının çoğunu 

Ruhu’l-Beyan tefsirini tamamlamaya ayırmıştır. 1714 yılında Tekirdağ’a gönderilmiş ve 

burada üç yıl kalmıştır.87 

                                                 
80 Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, ss.54-63 
81 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî., s. 65 
82 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî., s. 67 
83 Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, s.333 
84 Kara, a.g.e., s.333 
85 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî., s. 73 
86 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî., s. 87 
87 Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, s.333 
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İsmail Hakkî, Muhyiddin ibn Arabî’ye karşı derin bir bağlılık hissi duyuyordu. 

1717 senesinde 67 yaşında iken İbn Arabî’nin kabrini ziyaret için ailesiyle birlikte yola 

çıkan İsmail Hakkî, 50 günlük bir yolculuktan sonra Şam’a ulaşır. 88 Buradaki üç yıllık 

ikâmeti esnasında Şam uleması ile çeşitli münazaralarda bulunmuş, özellikle tütünün 

haram olduğuna dair olan mesele giderek büyümüş, hatta Şam ulemasını ikiye ayıracak 

kadar şiddetlenmiştir.89 

1720 yılında Şam’dan ayrılan İsmail Hakkî ve ailesi, İstanbul’a; Aziz Mahmud 

Hüdâyî’nin muhiti olan Üsküdar’a gelirler. Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın 

Üsküdar’da bir ev tahsis etmesiyle oraya taşınır ve irşad vazifesine başlar.90 

1723 yılında 73 yaşında Bursa’ya dönen Hakkî, artık ömrünün sonuna 

yaklaştığını hisseder ve dünya ile alakasını tamamen keser. Bundan sonra mal ve 

emlâkini satarak, Tuzpazarı’ndaki zaviyesini genişletmek ve bir de cami eklemek üzere 

elinde kalan parayı bu işe harcar. Son on iki yılını Bursa’da geçiren ve yetmiş beş 

yaşında iken 20 Temmuz 1725 Perşembe günü akşama doğru vefat eden İsmail Hakkî 

Bursevî’nin kabri Tuzpazarı’nda yaptırdığı Cami-i Muhammedî’nin kıble tarafındadır.91 

İsmail Hakkî en az beş evlilik yapmıştır. İsimlerini bildiklerimiz Afîfe Hanım, 

Hanîfe Hanım ve Âişe Hanım’dır. 1720 tarihinde yazdığına göre on yedi evladı vardır 

ve Bahâeddin Muhammed hariç hepsi vefat etmiştir. Bu tarihten sonra doğan Şâh 

Muhammed on sekizinci ve hayatta kalan ikinci evladıdır. İsmi tespit edilen evlatları 

Hatîce, İshâk, Ubeydullah, Bahâeddin Muhammed, Emetullah, Âsiye, Fâtıma, 

Abdülahad, Emrullah Muhammed, Habîbe, Hanîfe, Tâhir Muhammed, Enîse, Mesîh 

Îsâ, Şâh Muhammed’dir.92 İki oğlu ve eşi Âişe Hanım’ın kabirleri İsmail Hakkî’nın 

kabri ile yan yanadır.93 

 

2.2. İLMÎ, EDEBÎ VE TASAVVUFÎ KİŞİLİĞİ  

İsmail Hakkî Bursevî, hayatı boyunca doğru bildiği çizgiden çıkmayarak, 

istikametli ve kararlı bir yol takip etmiştir. Resmî göreve hiç yanaşmamış hatta genç 

                                                 
88 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî., s. 92 
89 Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, s.334 
90 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî., s. 104 
91 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî., s. 112 
92 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, s.115 
93 Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, s.335 
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yaşlarında kendisine teklif edilen müftülük vazifesini kabul etmemiştir. Kendisinin de 

ifade ettiği gibi irşad faaliyetlerine başladığı ilk yıllardan itibaren zorluklar peşini 

bırakmasa da o bütün gayretini ilim ve irfan aşkıyla halkın istifadesine sarf etmiştir. 

Vaaz ve tedris yoluyla vazifesini ifa etmeye çalışan İsmail Hakkî, bu şekilde etkinin az 

olduğunu düşünerek zaman zaman kendi sahasındaki eserlere şerh yazmış veya kitap 

te’lif etmiştir. Bu sayede devrinin vâiz ve hatiplerinden daha ayrı bir yol tutmuş ve 

hitabetteki kabiliyetini kitabete taşımıştır. Neticede yüzden fazla eser te’lif etmiş ve 

XVIII. Yüzyılın en çok eser veren mutasavvıflarından olmuştur. Âlet ilimlerinden 

sayılan dil ve edebiyat ile hadis, tefsir, kelam, fıkıh gibi yüksek İslamî ilimlerle ilgili 

eserler vermiştir. Mehmed Şemseddin Efendi, Hakkî’nın eserlerinin sayısına bakarak 

onun büyük bir müellif olduğundan ve ilmî kerametler gösterdiğinden şüphe olmadığına 

kanaat getirmiştir.94 

İbn Arabî’nin kabrini ziyaret için Şam’a gittiğinde oradaki âlimler ile sık sık 

görüşmüş, istişareler ve münazaralarda bulunmuştur. Diğer vakitlerinde ise Kitabü’l-

Hitab, Kitabü’n-Necat, Tuhfe-i Recebiyye gibi eserleri telif etmiştir.95  

Vefatından sonra Osman Fazlî’nin yerine geçmiş ve Celvetiyye tarikatının otuz 

ikinci şeyhi olmuştur. Tasavvufi bir şahsiyet olması itibariyle, eserlerinin özünde 

tasavvuf vardır. Manzum, mensur bütün eserlerinde ağırlıklı olarak tasavvufi konulara 

yer vermiştir. Özellikle vâridâta dair eserinde, konuyla alakalı olarak, nesirden hemen 

önce veya sonra aruz vezni ile yazılmış manzumelere yer vermiştir. Bu yönüyle devrin 

önde gelen mutasavvıf şairlerinden olduğu bilinir. 

İsmail Hakkî’nın yaşadığı dönemde İstanbul’da iki farklı görüş vardı. İslam’ın 

sadece zahir hükümlerine uyup tasavvufa karşı olan Kadızadeliler ve “Sûfiyye” adıyla 

bilinen tasavvuf ehli Sivâsîler arasındaki görüş ayrılıkları ve Kadızâdelilerin ifrat 

derecedeki taassubu sebebiyle iki grup arasında sürekli çekişmeler yaşanmıştır.96 İsmail 

Hakkî, tarikata bağlı olanları ve tasavvuf zevki yaşayanları eleştiren ve yeren 

Kadızadelilerin yanlış yolda olduklarını hatta ehl-i sünnet olmadıklarını söylemiştir. 

                                                 
94 Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî - Bursa Dergahları I-II  (haz. Mustafa Kara - Kadir Atlansoy), 
Bursa: Uludağ Yayınları, 1997, s.177 
95 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, s. 95 
96 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul: Dergah Yay., 1999, s.22 
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Ehl-i sünnetin ehl-i tarikatı tenkit etmemeleri gerektiği savunmuş ve sık sık bu grubu 

doğru yola davet eden vaazlar vermiştir. 97 

Burada İsmail Hakkî, gaflette olanları açıkça doğru yola davet etmektedir. Hitap 

ettiği kitlenin avâm tabakası olması hasebiyle kullandığı dilin sadeliği göze çarpar. Hece 

vezni kullanması ve dörtlükler hâlinde yazması, muhatap aldığı kitleye hitap ederken 

onların anlayabileceği tarzda yazdığını ve şiirdeki ustalığını gözler önüne serer. Bunun 

yanı sıra bu mısralar, XVII. yüzyılda başlayıp XVIII. yüzyılda artarak devam eden dilde 

sadeleşme ve mahallileşme akımına da ayak uydurduğunun bir delilidir. Bununla 

beraber havâs tabakasını muhatap alırken kullandığı dilin ağır olması, çoğunlukla 

Arapça ve Farsça yazması ve aruz veznini tercih etmesi de dili kullanışındaki ustalığını 

gösterir. 

Tasavvufi konulu eserlerini zaman zaman Arapça ve Farsa kaleme alırken, halka 

hitap ettiği irşad amaçlı eserlerini Türkçe yazmış ve sade bir dil kullanmıştır. Gözden 

kaçmayan bir husus da şudur ki, avâm tabakasına yazdığı bazı şiirlerinde aruz vezni 

kullanan Hakkî, bu vezin içinde bile sade bir dil kullanarak aruz konusundaki 

hâkimiyetini sergilemiştir. 

Hakkî, Kitâbü’s-Silsile adlı eserinde, manzumelerinin on binden ziyâde 

olduğunu söylemiştir. Bu yönü ile şair tezkirelerinde kendine yer verilmiştir. Nazımda 

kullandığı dil, nesirdeki dilinden daha sadedir.98 

Asrın büyük mutasavvıf şâiri İsmail Hakkî, döneminin yaşayış ve fikirlerine 

karşı kendi doğrularından vazgeçmemiştir. Şiirlerinde aruz veznini kusursuzca 

kullanırken, asrın diğer şairlerinin aksine o, beşerî aşklardan ve hislerden hiç bahsetmez. 

Eserlerinin neredeyse tamamında ilahi aşktan ve imânî meselelerden bahseder. 

 İsmail Hakkî, Türk müellifleri arasında eşine az rastlanır bir şahsiyettir. Zahiri 

ve batınî ilimlerle uğraşan âlimlerin arasındaki tartışmalı meseleleri yüksek irfanı ile 

halletmiştir.99 Ta’lik, sülüs, nesih, rik’a ve sülüs kırması hatlarını çok iyi öğrenmiştir. 

Ama yazılarını yazarken ilham o kadar geniş bir surette gelmiş ki kâğıda itina ile 

geçirmeye imkân bulamamıştır.100 

                                                 
97 Bkz. İrfan Poyraz, İsmail Hakkî Bursevî - Kitâb-ı Hayâtü’l-Bâl, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s.13 
98 M. Murat Yurtsever, “İsmâil Hakkı Bursevî: Edebî Yönü”, DİA, C. XXIII,  s. 107 
99 Vassaf, Kemalname-i İsmail Hakkî - Bursevî Biyografisi, s.30 
100 Vassaf, a.g.e., s.35 
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Eserlerinin en önemlisi Ruhu’l-Beyan adlı tefsiridir. Bunun yazısında pek itinalı 

davranmış ve hangi hat ile başladıysa o hat ile bitirmiştir. Varidat-ı Kübra adlı eserini 

yazarken de bazen celal, bazen cemal tesiri altında yazmış olduğu hattın mahiyetinden 

anlaşılır. 

Musiki ilmine de aşina olan İsmail Hakkî, Aziz Mahmut Hüdâyî’nin birçok 

ilahisini bestelemiştir. 101 Bu aşinalığı sebebiyle fikirlerini mısralara aktarırken belirgin 

bir akıcılık yakalamıştır. 

Yüzden fazla eser yazan İsmail Hakkî, niçin çok kitap yazdığını Tuhfe-i Ataiyye 

adlı eserinde açıklamıştır. İnsanların talihleri ve işlerinde, yıldızların etkisi olduğuna 

inanmıştır. Eski Yunan mitolojisinde Utarid yıldızı diğer ilah yıldızlara haber götüren 

bir yazıcı ilahtır. Eski müneccimlerimiz Utarid’in ilahlığını -tabii- reddetmekle beraber, 

yazıcılığını kabul etmişlerdir. İsmail Hakkî Bursevî, bazı hesaplamalar yaparak kendi 

yıldızının Utarid olduğuna inanmıştır. Bunun için Tuhfe-i Ataiyye’sinde şöyle demiştir: 

“Bu fakirin yıldızı mezkûr Utarid’dir. Onun için Hak Ta’âlâ beni kitabetle müptelâ 

etmiştir ki bu âna değin yazdığım eserler kaleme gelmez…” 102 

İsmail Hakkî, Celvetiyye tarikatının otuz ikinci şeyhidir. Celvetiyye, Üftade 

Hazretleri’nin kurduğu bir tarikattır. Celvet, ilâhi nitelikler kazanan sâlikin halvetten 

çıkması demektir. 103  

İsmail Hakkî tahsil hayatına başladığı Rumeli’de iken kendisini Arapça ve 

Farsçada epey geliştirmişti. Gerek Rumeli’de ve gerek sonrasında güçlü bir eğitim almış 

ve dönemin revaçta olan sanatı hattı öğrenmiş, dînî musikide de yeterli düzeye erişmişti. 

Bazı ilahi ve güfteleri sonradan bestelenmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.104 

İsmail Hakkî’nın babasının tarikat ehli olması dolayısıyla çocuk yaşta tekke 

muhiti ile tanıştığı kaynaklarda belirtilir. Onun tarikat ehli yanında büyüyüp yetiştiğini 

ve onların her hallerine aşina olduğunu ve bu sayede temel tasavvuf eğitimi aldığını 

söylemek yerinde olur. 

Küçük yaşlarda başlayan bu ilahi aşk, Osman Fazlî’nin yanında geçirdiği yıllar 

esnasında daha da artmıştır. Bir gün şeyhi Hakkî’yı kendi odasına çağırdı ve şöyle dedi: 

“Sen diğer sûfîler gibi hâlvet ve riyâzâta muhtaç değilsin. Senden başkasında halvet ve 

                                                 
101 Vassaf, a.g.e., s.36 
102 Aynî, Türk Azizleri 1 - İsmail Hakkî Bursalı ve Ruhu’l-Beyan Müellifi, s.79 
103 Süleyman Uludağ, “Celvet”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.112 
104 S. Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul: Vadi Yayınları, 2017,  s. 379-386 
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riyâzet olmadan bir şey hâsıl olmaz. Fakat Allah’a şükür sana bunlarsız da hâsıl 

olabilir. Sana gene de sûrî ve manevî faydalarını mülâhaza ederek doksan günlük 

riyazet tavsiye edeceğim.”  Bunun üzerine Hakkî, Zeyrek Camii’nde halvete girdi.105 

İsmail Hakkî, sülûku ve tasavvufi eğitiminde her zaman Osman Fazlî’den destek 

görmüş ve feyz almıştır. Temelden aldığı tasavvuf terbiyesi ile kemale doğru ilerlerken 

karşılaştığı zorlukları şeyhinin manevî himmetiyle aşmıştır. Osman Fazlî, İsmail 

Hakkî’daki kabiliyeti gördükçe, Cenab-ı Hakk’ın, kendisine ihsan ettiğini bu halife gibi 

bir halifeyi Aziz Mahmud Hüdâyî’ye bile ihsân etmediğini söylemiştir.106 

Erken yaşta irşadla görevlendirilen İsmail Hakkî, şeyhinin vefatına kadar onunla 

daima irtibatta kalmıştır. İstanbul’da geçirdiği tahsil hayatı, tasavvufi hayatında ona yol 

göstermede önemli rol oynamıştır. İstanbul’da başlayan tasavvufi kültürünü, yaşadığı 

manevi haller ile geliştirmiş, bu sayede muhtelif manevi mertebelere erişmek nimetine 

nail olmuştur. 

İsmail Hakkî’nın tasavvufi hayatında, İstanbul’da başlayıp Osman Fazlî’nin 

vefatıyla biten bu süreç, çok ehemmiyetli bir yer teşkil eder. Her bakımdan kemalatına 

bu dönemde şeyhinden aldığı terbiye ile erişmiştir. İrşad hayatı boyunca, icraatlarında 

ve eserlerinde Osman Fazlî’nin izlerini açıkça görmek mümkündür. 

Yirmi dört yaşında vaaz ve irşad görevine başlayan İsmail Hakkî, yarım asırlık 

faaliyeti boyunca yüzlerce talebe ve kendisinden sonra yerine geçecek halifeler 

yetiştirmiş olması muhtemel gözükmesine rağmen, kendisinden sonra hilafet görevini 

alabilecek bir kişi bile maalesef çıkmamıştır. 

İsmail Hakkî, Kur’an ve sünnete son derece bağlı bir mutasavvıftır ve bunu 

eserlerinde müşahede etmemek mümkün değildir. 

Çok geniş bir manevi âlemde yaşayan, sadece görünen dünyayı değil seyr-i 

süluk ettiği manevi âlemleri de müşahede ederek insan-ı kâmil olma yolunda başarılı 

olan İsmail Hakkî’nın, Vahdetü’l-Vücud hakkındaki görüşleri kendi ifadeleriyle 

şöyledir: 

“ İmdi yüri sen seni fehm eyle ve gören ve görinen kimdür idrak it. Ve kesrette 

vahdet bul. Ta ki meratib-i esmâ ve sıfât ve zatı müraatle ekamil-i nâsdan olasın. Ve 

ma’lumun ola ki Hak senün hasebinle görinür. Yoksa kendi hasebiyle degül. Ve 

                                                 
105 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, s. 40 
106 Vassaf, Kemalname-i İsmail Hakkî - Bursevî Biyografisi, s.14 
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Rasulullah -sallalahu aleyhi ve sellem- mazhar-ı tâm dedikleri kendi hasebiyledür. 

Te’emmül eyle ki nûr-ı kamer nûr-ı şemsden müstefâd iken yine nur-ı şemsün anda 

zuhurı kamerün kabiliyyeti kadardur. Zira kurs-ı kamer kurs-ı şemse göre sülüs  

mertebesidür. Kebir ise sağire sığmaz. Ve bundan insan mazhar-ı Hakk ve mazhar-ı 

Uluhiyyet olmak zâhir oldu. Velâkin Ene’l-Hakk dimek kendi hasebine göredür. Ve illa 

sahih degüldür. Anunçün muhakkikler terk-i dava itdiler. Ve kemal-i Hakk’a izafet 

kılup, Ene’l-Hak dimekden Hüve’l-Hak dimeğe ‘udul itdiler. Zira Hüve’l-Hak dimek 

eslemdür. Egerçi ‘inde’l-‘arif ene ve hüve ve ente birdür. Ve bu makamda bu icmali 

fehm itdünse her vecihle ilhaddan halas olup nice tafsile dahi kadir oldun.”107 

Bunlarla beraber kaynaklarda İsmail Hakkî’nın Üsküdar’da Ahmediye 

Camii’nde vaizlik görevi yaparken sıklıkla vahdetü’l-vücud meselesinden bahis açması 

sebebiyle Tekirdağ’a sürülmüş olma ihtimalinden söz edilir. 

Dünya sevgisinden ve mecâzi aşklardan çok uzak yaşayan İsmail Hakkî, 

şiirlerinde dünyanın fani olduğunu, tevekkül ehli olanın dünyaya tamah etmemesi 

gerektiğini, bütün varlığımızla dünya sevgisinden geçip ahiret için çalışmamız 

gerektiğini sık sık vurgular.  

2.3. ESERLERİ 

XVIII. yüzyılın en çok eser veren şairlerinden olan İsmail Hakkî’nın eserlerinde 

konu yelpazesi oldukça geniştir. Aldığı eğitimin de neticesiyle fıkıh, kelam, hadis, 

edebiyat, tasavvuf, tefsir ve akaid alanlarında yüz yirmi civarında eseri vardır. Farklı 

kaynaklarda bu sayı değişkenlik göstermektedir. Bunun nedeni eser tespitinde esas 

alınan kıstaslar, müellifin bazı eserlerde birden fazla isim kullanması, kütüphane 

kayıtlarında eserlerin yanlış kişilere isnat edilmesi, Bursevî’ye ait olmayan eserlerin 

benzerlik sebebiyle ona isnat edilmesi veya kayıp eserler gibi hususlar olabilir.108  

Eserlerini genellikle Türkçe ve Arapça yazmıştır. Türkçe olanları daha fazladır. 

Bazen -çalışmamızda göreceğimiz üzere- Arapça-Türkçe karışık yazdığı da olmuştur. 

Çok sık olmamakla beraber Farsçaya da yer veren İsmail Hakkî, dönemin diline göre 

                                                 
107 İsmail Hakkî Bursevî, Hayatü’l-Bal, BEYBEK, Genel Böl., no.84, vr.103-a  
108 Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, s.162 
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eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. Muallim Naci, Hakkî için “Türkçe tarz-ı ifadesi, o 

zamana göre fevkalâde addolunsa lâyıktır.” demiştir.109 

Eserleri aşağıda konularına göre tasnif edilmiştir. 

A. TEFSÎR 

 

1. Rûhu’l-Beyan fi Tefsîri’l-Kur’an 

Dili Arapçadır. Üç cilt olarak yazılmıştır. Her ciltte on cüz tefsiri bulunmaktadır. 

Tamamlanışı takriben yirmi sene on ay sürmüştür. 

2. Ta’lîka alâ evâili Tefsîri’l-Beydavî (Şerh-i Tefsîr-i Fâtihâ) 

Dili Arapçadır. Beydavî’nin “Envâru’t-Tenzîl” adlı eserinin Fâtiha sûresi ve 

Bakara sûresinin son âyetleri üzerine yazılmış ta’lîka türü bir eserdir. Âyetlerin zâhiri 

îzahlarının yanında tasavvufî yorumlara da yer vermiştir. 

3. Şerh alâ tefsîri’l-cüz’i’l-âhîr li’l-Kâdi’l-Beydâvî 

Dili Arapçadır. Beyzâvî Tefsîri’nden amme cüzünün tefsîridir.  

4. Kitâbü’l-Mir’ât li hakaikı ba’dı’l-ehâdis ve’l-âyât 

Dili Arapçadır. İsmail Hakkî tarafından seçilen âyet ve hadislerin tasavvufî ve 

işârî yorumları yapılmıştır. Âyetler hadislere nispetle daha çoktur. 

5. Tefsîr-i Sûreti’l-Fâtihâ 

Dili Türkçedir. Fâtihâ Sûresi’nin tasavvufî tefsîridir. Her ayetin tefsirinden sonra 

manzumelere yer verilmiştir. 

6. Tefsiru Âmene’r-Rasûlü 

Dili Arapçadır. Bakara sûresinin son iki ayetinin kısa tefsiridir. 

7. Tefsiru Âmene’r-Rasûlü 

                                                 
109 Naci, Esamî, s.59 
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Dili Türkçedir. Bakara sûresinin son iki ayetinin kısa tefsiridir. 

8. Kelimetün zâbbe ammâ yeridü metni dâbbe veyâ Şerhu “Vemâ besse fîhimâ 

min dâbbe.” 

Dili Arapçadır. Şûrâ sûresinin 28. Ayetinin kısa bir tefsiridir. 

9. Tefsîru Sûreti’z-Zelzele 

Dili Arapçadır. Kâhirede ikamet ettiği sırada 1122 (1710) senesinde meydana 

gelen depremden sonra Şeyh Yunus el-Arabî’nin talebiyle, Zilzâl sûresi ile ilgili kalbine 

doğan maârifi yazmıştır. 

10. Mecmûatü âyâti’l-müntehabe (a) 

Dili Arapçadır. Hakkî’nın vaazlarında nakletmek için 1097-1098 (1686-1687) 

tarihlerinde oluşturduğu tefsir mecmuasıdır. 

11. Mecmûatü âyâti’l-müntehabe (b) 

Dili Arapçadır. Hakkî’nın vaazlarında nakletmek için 1100-1102 (1689-1690) 

tarihlerinde oluşturduğu tefsir mecmuasıdır. 

12. Mecmûatü’t-Tefâsîr 

Dili Arapçadır. Hakkî’nın vaazlarında nakletmek için 1098-1123 (1687-1712) 

tarihlerinde oluşturduğu tefsir mecmuasında seçtiği bazı ayetlerin kısa tefsîrini ve yer 

yer bâzı hadîslerin şerhlerini yapmıştır. 

13. Levâih teteallaku bi-ba’dı’l-âyâti ve’l-ehâdis 

Dili Arapçadır. İsmail Hakkî, bazı âyet ve hadîslerle ilgili kalbine doğan 

yorumları yazmıştır. Âyet yorumları çoğunluktadır. 

14. Şerhu “Yâ eyyühe’n-nâsü’budû Rabbeküm” 

Dili Arapçadır. Bakara Sûresi’nin 21 ve 22. âyetlerinin tefsiridir.  
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B. HADÎS 

 

15. Şerh-i Nuhbeti’l- fiker 

Dili Arapçadır. İbn Hacer’in hadis usûlüne dair “Nuhbetü’l-fiker” adlı eserinin 

şerhidir. 

16. Şerhu’l-Hadîsi’l-erbâin 

Dili Arapçadır. Riyâzü’s-Sâlihîn’den seçilen ve yer yer kısa şerhleri yapılan bir 

kırk hadis şerhidir. 

 

17. Şerhu’l-Erbaîne hadîsen 

Dili Türkçedir. İmam Nevevî’nin meşhur kırk hadisinin tercüme ve şerhidir.  

18. Kenz-i Mahfî 

Dili Türkçedir. Eserde “Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtü en u’rafe fe-

halaktü’l-halka li-u’rafe” kudsî hadîsi on bölümde şerhedilmiştir. Geri kalan kısmında 

ise Hakkî’nin vâridât ve şerhleri vardır. Yer yer manzumelere rastlanır. 

19. Şerhu’l-Hadîs “el-Mü’minü mir’âtü’l-mü’min” 

Dili Arapçadır. “Mü’min mü’minin aynasıdır.” anlamındaki hadîsin tasavvufî 

şerhidir. 

20. Şerhu’l-hadîs “İzâ tehayyartüm fi’l-umûr fe’ste’înû min ehli’l-kubûr” 

Dili Türkçedir. “İşlerinizde şaşırıp kaldığınızda kabir ehlinden yardım 

isteyiniz.” Anlamındaki rivâyetin şerhidir. 

21. Şerhu’l-hadîs “le-ene ekramü alellâhi min en yedeanî fi’l-ardı ekser min 

selâs” 

Dili Türkçedir. Benzer rivâyetlere Ali el-Medînî’nin “lâ asle leh”, Sağânî’nin 

“mevzu” dediği, Peygamberimizin kabirde kalacağı zamana dair olan rivâyetin şerhidir. 
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22. Mecmûatü’l-müteferrika 

Dili Arapça-Türkçe karışıktır. Seçme bazı hadîslerin tasavvufî şerhlerine dair bir 

eserdir. 

C. FIKIH 

 

23. Şerhu’l-Fıkhi’l-Keydânî 

Dili Arapçadır. Fâzıl Keydânî diye meşhur Lütfullah en-Nesefî’nin namazla 

ilgili risâlesinin şerhidir. 

24. Risâle-i Mesâil-i Fıkhiyye 

Dili Türkçedir. Çeşitli fıkhî konularla ilgili altmış küsur meseleyi ihtivâ eden bir 

eserdir. Az da olsa tasavvuf ve kelâmla ilgili meselelerde ele alınmıştır. 

25. Ecvibetü’l-Hakkıyye an es’ileti’ş-Şeyh Abdurrahman veyâ Ecvibetü’n-

Hakkıyyetün şehdiyye an esviletin hakkıyyetin Abdiyye 

Dili Türkçedir. İbadetlerle ilgili bazı hususların hikmetlerine dair yedi soruyu 

içine alan bir manzumenin şerhidir.  

D. AKAİD VE KELAM 

 

26. Şerhu Şuabi’l-îmân 

Dili Türkçedir. Îmânın şu’beleri hakkındadır. Yetmiş yedi olarak belirlenen 

îmânın şu’beleri dokuz ana bölümde incelenir. 

27. Şerhü’l-kebâir (Rumûzü’l-künûz) 

Dili Türkçedir. İsmail Hakkî tarafından tespit edilen yetmiş büyük günahın 

şerhidir. 

28. İhtiyârât 

Dili Türkçedir. Cenâb-ı Hakk’ın seçip üstün kıldığı varlıklara dair yazılmıştır. 
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29. er-Risaletü’l-camia li-mesâili’n-nâfia 

Dili Türkçedir. Akaid, kelam ve fıkıhla ilgili bilgilerin yer aldığı eser kısa bir 

mukaddime ile başlar, konu başlıkları ile devam eder. 

30. Tuhfe-i Halîliyye 

Dili Türkçedir. Îmân ve şu’beleri hakkındadır. Hakkî, büyük kardeşi Halil 

Çelebi’nin ilmihâle dair bir risale talebini dikkate alarak bu eseri yazmıştır.  

E. TASAVVUF 

 

31. Kitâbü Tamâmi’l-Feyz fî bâbi’r-ricâl 

Dili Arapçadır. Osman Fazlî’nin vefatından sonra onu tanıtmak için kaleme 

aldığı bu eser bir giriş ve on yedi bölümden oluşur. 

32. Kitâbü’s-Silsileti’l-Celvetiyye (Silsilenâme-i Celvetî) 

Dili Türkçedir. Celvetiyye tarîkati silsilesinde bulunan meşâyihin biyografilerine 

dair yazılmıştır. Varlık arayışına münasip olarak silsileyi Allah Ta’âlâ’dan başlatarak 

sırasıyla İsrâfil, Mikâil ve Cebrâil (a.s.) ile devam ettirir. Sonrasında Peygamberimiz 

(s.a.v.) ve Hz. Ali ile başlayan silsilede otuz üçüncü sırada kendisini zikreder, hayatıyla 

ilgili bilgiler verir. Son kısımda da Celvetiyye Tarîkati’nin usûl, adâb ve erkânıyla ilgili 

bilgiler verir. 

33. Kitâbü’l-Hitâb 

Dili Türkçedir. Eserde i’tikâd, ibâdet, tasavvuf ve tarîkatlarla ilgili bilgiler ele 

alınmıştır. Yirmi bölüm şeklinde yazılmıştır. 

34. Kitâbü’n-Necât 

Dili Türkçedir. Konu, üslûb ve muhteva bakımından Kitâbü’l-Hitâb’a 

benzemektedir. 
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35. Kitabü’l-Fadlî ve’n-nevâl 

Dili Türkçedir. Fıkıh, akaid ve tasavvufla ilgili karışık konuların ele alındığı ve 

yer yer manzumelerin de bulunduğu bir eserdir. Muhtemelen Ömer en-Nevâlî için 

yazılmıştır. 

36. Şerhu’l-Usûli’l-aşere 

Dili Türkçedir. Necmüddîn Kübrâ’nın “el-Usûlü’l-aşere” isimli eserinin 

tercüme ve şerhidir.  

 

37. Şerh-i Esmâ-i Seb'a 

Dili Türkçedir. “Şerh-i Kelime-i Tevhîd”, “Kitâbü Şecereti’t-tevhîd”, “Kitâbü’t-

Tevhîd” isimleriyle de bilinen eserde Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hakk, Hayy, Kayyûm 

ve Kahhâr isimlerinin şerhi vardır 

38. Risâle 

Dili Arapçadır. İsmail Hakkî tarafından isimlendirilmemiştir. Mekke’de bazı 

ulemânın kendisinden Kâdî Beydâvî tefsiri ve İsâmüddîn haşiyesindeki müşkil bazı 

yerleri açıklamasını istemeleri üzerine yazılmış küçük bir risâledir.  

39. Kitâbü Zübdeti’l-makûl 

Dili Türkçedir. “Nûn. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun.” Âyetinin 

işârî tefsîri ile başlayan eserde ilk olarak “kûl ve hâl”, daha sonra “makûl, kıyl, kûl ve 

kavl”, son olarak da “zübde-i kelâm”ın açıklaması yapılmıştır. Devamında hüsn-i hattın 

aslı, gelişimi ve kitâbet âdâbı ele alınmıştır. 

40. Kitâbü’l-Envâr 

Dili Türkçedir. İsmâîl Hakkî’nın tasavvufî olarak yazdığı doksan sekiz beyitlik 

kasidenin yine kendisi tarafından yapılmış şerhidir.  
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41. Risâletü’l-Hazarât 

Dili Türkçedir. Seyyid Şerif Cürcânî’nin “et-Ta’rîfât” isimli eserinden “el-

hazarâtü’l-hamsü’l-ilâhiyye ”  ve “el-insânü’l-kâmil” maddelerinin şerhidir. Hakkî şerh 

sırasında birkaç yerde Cürcânî’yi tenkit etmekten çekinmemiştir. 

42. Kitâbü Hucceti’l-bâliğa 

Dili Türkçedir. Eserde konu başlıkları ve düzenli bir tasnif yoktur. Tasavvufi 

konuları ihtivâ eder. 

43. Mecîü’l-Beşir li-ecli’t-tebşîr 

Dili Arapçadır. “(Meryem oğlu Îsâ:) … Benden sonra gelecek Ahmed adında bir 

peygamberi de müjdeleyici olarak geldim.” Âyetinin tasavvufî tefsirine ve Hz. 

Muhammed’in müjdelenmesine dâir yazılan bir risâledir. Hâmişlerde elliden fazla 

manzume vardır.  

44. Vesîletü’l-merâm 

Dili Türkçedir. Çeşitli tasavvufî konuları ihtivâ eder. 

45. Kitâbü’ş-Şecv 

Dili Arapçadır. Musîbet, felâket, âfeti hüzün ve bunların sebepleri hakkındadır. 

46. Risâle-i Nefesi’r-Rahmân 

Dili Türkçedir. Seyyid Abdurrahmân b. Abdullah Efendi isimli bir zâta ithaf 

edilmiş bir eserdir. Hakkî’nın en son eseri bu risâlesidir. 

47. Şerhu Salevâti İbn Meşîş 

Dili Türkçedir. Abdüsselam b. Meşîş el-Hasenî’nin sûfîler arasında meşhur olan 

ve defalarca şerhedilen kısa salavâtının tercüme ve şerhidir 

48. Kitâbü’l-Fasl fi’l-esrâr 

Dili Türkçedir. Bazı tasavvufî terimlerin izahına dair yazılmış küçük bir 

risâledir. 
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49. er-Risâletü’ş-Şem’ıyye veya Şem’-i pür-nûr-i ilâhî berây-i tenvîr-i cân-ı 

Sipâhî 

Dili Türkçedir. “Âdem Bir Demdir…” sözünün şerhidir. Şem’î Mehmed Bey 

Sipâhî için yazılmıştır. 

50. Risâle-i Hakâik-ı Hurûf-i Teheccî (Hakâiku’l-hurûf) 

Dili Arapçadır. Arap alfabesindeki harflerin sırlarına ve işârî anlamlarına dâir 

yazılmıştır. 

51. Esrâru’l-hurûf 

Dili Türkçedir. Harflerin sırlarından bahseder. 

52. Mecmûa-i Hakkî 

Dili Arapça-Türkçe karışıktır. Eserin ilk kısmında Osman Fazlî’nin isim 

koymadığı bir risâlesinin istinsâhı, yine Osman Fazlî’nin “er-Risâletü’l-berkıyye” isimli 

risâlesinin istinsâhı ve Abdurrahman el-Câmî’nin “ed-Dürretü’l-fâhira” adlı risâlesinin 

istinsâhı yer almaktadır. İkinci kısımda ise Hakkî’nin 1101 tarihindeki bazı vâridât ve 

şerhleri ve Şam’dan Üsküdar’a gelişiyle Üsküdar’daki ilk zamanlarına dair bilgiler yer 

almaktadır. “el- Mü’minü mir’âtü’l-Mü’min” hadisinin şerhine dair yazılan risâle de bu 

mecmuada yer almaktadır. 

53. Bey’atname ve icâzetnâmeler 

Dili Arapça-Türkçe karışıktır. İsmâil Hakkî tarafından eş-Şeyh Ahmed b. eş-

Şeyh Muhammed el-Mısrî el-Birmavî, Mukâbeleci Mehmed Efendi, Muhammed eş-

Şâmî, Bahrî Hüseyin Efendi, Tûbâzâde Mehmed Ağa gibi çeşitli zatlara verilen 

bey’atnâme ve icâzetnâmeler müstakil birer eser olarak kabul edilebilir. 

54. Ferâhu’r-Rûh (Şerhu’l-Muhammediye) 

Dili Türkçedir. Yazıcızâde Mehmed Efendi’nin Muhammediyye adlı eserinin 

şerhidir.  

55. Rûhu’l-Mesnevî (Şerhu’l-Mesnevî) 

Dili Türkçedir. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin ilk 738 beytinin şerhidir.  
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56. Şerh-i Pend-i Attâr 

Dili Türkçedir. Ferîdüddîn Attâr’a isnâd edilen “Pendnâme” adlı eserin tercüme 

ve şerhidir. İsmail Hakkî’ya ait beyit ve manzumelere pek rastlanmaz.  

57. Şerhu Nazmi’s-sülûk li’ş-Şeyh Ömer ibni’l-Fârız 

Dili Türkçedir. Mısırlı mutasavvıf Ömer ibnü’l-Fârız’ın Nazmü’s-Sülûk (et-

Tâiyyetü’l-Kübrâ) adlı kasidesinin ilk dört beytinin şerhidir. 

58. Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayrâm-ı Velî 

Dili Türkçedir. Hacı Bayram Velî’nin “Çalabım bir şâr yaratmış / İki cihân 

âresinde” mısraları ile başlayan altı beyitlik ilâhisinin şerhidir.  

59. Şerh-i Ebyât-ı Yunus Emre (a) 

Dili Türkçedir. Yunus Emre’nin “Çıkdım erik dalına anda yedim üzümü” mısraı 

ile başlayan on üç beyitlik şiirinin şerhidir. 

60. Şerh-i Ebyât-ı Yunus Emre (b) 

Dili Türkçedir. Yunus Emre’nin “Çıkdım erik dalına anda yedim üzümü” mısraı 

ile başlayan şathiyesine Âşıkpaşazâde’nin “Çıkdım bâdem dalına anda yedim üzümü” 

mısraı ile başlayan on beş beyitlik naziresini Yunus Emre’ye nisbet etmiş ve şerhini 

yapmıştır. 

61. Şerh-i Ebyât-ı Yunus Emre (c) 

Dili Türkçedir. Yunus Emre’nin “Sırâttan gel sıfâta anda safâ bulasın” mısraı 

ile başlayan şiirinin şerhidir. 

62. Şerh-i Ebyât-ı Yunus Emre (d) 

Dili Türkçedir. İsmail Hakkî’nın Yunus Emre’ye atfettiği “Adım adım ileru beş 

âlemden içeru” mısraı ile başlayan ilâhîsinin şerhidir. 

63. Şerh-i Nazm-ı Hayretî 

Dili Türkçedir. Hayretî’nin “Sînemin bağında bitmiş bir ağaçta dört dal” mısraı 

ile başlayan altı beyitlik şiirinin şerhidir. 
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64. Şerh-i Ebyât-ı Hasan el-Kadîrî 

Dili Türkçedir. “Bu gönül hem Hak’dadır hem anda Hak” mısraı ile başlayan 

lügaz tarzında yazılmış bir şiirin şerhidir. Hakkî, şiirinin sahibi hakkında bilgi vermez. 

65. Şerh-i Nazm-ı Ahmedî 

Dili Türkçedir. Dukakinzâde Ahmed Bey’e âit hece vezni ile yazılmış şathiye 

türü yedi beyitlik bir şiirin şerhidir. 

66. Es’ile-i Şeyh Mısrî’ye Ecvibe-i İsmâil Hakkî 

Dili Türkçedir. Niyâzi-i Mısrî’nin “Müşkilim var size ey Hak dostları eylen 

küşâd” mısraı ile başlayan ve pek çok soru içeren şiirinin şerhidir. 

67. Es’iletü’s-Sahafiyye ve Ecvibetü’l-Hakkıyye veyâ Şerhu’l-atâ li-ehli’l-ğıtâ  

Dili Türkçedir. Şeyh Mehmed Sahafî’nin “Ey kelâm-ı Hakk’ı dânâ, safha-i esyâ 

nedir? / Kesret içre sırr-ı vahdet görüben ihfâ nedir?” beytiyle başlayan ve kırk-elli 

kadar soruyu içine alan manzumesinin şerhidir. 

68. Risâletü’t-Tehaccî fî hurûfi’t-teheccî 

Dili Arapçadır. Harflerin esrârı ve tasavvufî yorumuna dair yazılmıştır. Dört 

bölümden oluşur, bölümlerin isimleri sırasıyla şöyledir: “Feth”, “Fetk”, “Ratk” ve 

“Hatm”. 

69. Mecmûatü’l-esrâr 

Dili Arapçadır. Eser iki bölümde incelenebilir. İlk bölümde İbn Arabî’nin “el-

Fütûhâtü’l-Mekkiyye”, “Fusûsu’l-hikem”, Sadreddîn Konevî’nin “el-Fükûk”, Dâvûd-i 

Kayserî’nin “Füsûs” şerhi, Akşemseddîn’in “Risâletü’n-nûriyye”, Azîz Mahmud 

Hüdâyî’nin “Vâkıât”, Abdullah Bosnevî’nin “Füsûs” şerhi ve Osman Fazlî’nin çeşitli 

eserlerinden seçmelerden oluşur. İkinci bölüm ise Hakkî’nin halîfe olarak tâyin 

edildikten sonra şeyhini altı defa ziyâreti sırasında sohbetlerinden tuttuğu notlardan 

oluşur. Bu notlar “Tamâmü’l-Feyz” adlı eserinde de yer almaktadır. 
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F. TUHFELER 

70. Sülûkü’l-Mülûk (Tuhfe-i Aliyye) 

Dili Türkçedir. Eserde sırât-ı müstakîm, vezirlik mertebesi, mehdiyy-i muntazar, 

sefer duası, Hz. Ali’nin zorluklarla karşılaştığında okuduğu dua, salavât ve vefk gibi 

konular ele alınmaktadır. 

71. Tuhfe-i Recebiyye 

Dili Türkçedir. Hakkî’nin kendisine ve eserlerine rağbet gösteren Şam vâlisi 

Receb Paşa’ya hediye etmek üzere esmâ-i hüsnâdan on iki ismi şerhettiği eseridir.  

72. Tuhfe-i Bahriyye 

Dili Türkçedir. “Hû” ismi, tevhîd, cem’, fark, kara ve deniz,n bazı esrârı gibi 

çeşitli konuların yer aldığı eser, Bahrî Hüseyin Efendi’ye ithaf edilmiştir. 

73. Tuhfe-i Hüseyniyye 

Dili Türkçedir. Bahrî Hüseyin Efendi’ye ithaf edilen bu ikinci eser, “Hüseyin” 

isminin ve harflerinin tasavvufî yorumu üzerine yazılmıştır. 

74. Tuhfe-i Hasakiyye 

Dili Türkçedir. Tûbâzâde Mehmed Ağa adına yazılmış bir eserdir. Konular 

arasında geçiş yapılırken pek çok manzumeye rastlanır.  

75. Kitâbü’s-Sülûk (Tuhfe-i Vesîmiyye) 

Dili Türkçedir. Eserde bey’at ve intisab, mürşid ve vasıfları, seyr ü sülük, 

sohber, zikir ve zikir telkîni, tarikat âdâb ve erkânı gibi tasavvufî konular ele 

alınmaktadır. Enderun ağalarından Seyyid Ahmed Vesim Ağa’nın talebi üzerine 

yazılmıştır. 

76. Tuhfe-i Ömeriyye 

Dili Türkçedir. Eserde Ömer isminin işâri yorumuyla beraber çeşitli tasavvufî 

konular vardır. Derviş Ömer Nevâlî adına yazılmıştır. 
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77. Tuhfe-i İsmâiliyye 

Dili Türkçedir. Îmân ve şu’beleriyle beraber bazı tasavvufî tavsiyelere de yer 

vermiştir. Lefkevîzâde İsmâil Piyâde’nin kendisine ilmihâl ile ilgili bazı meseleler 

sorması üzerine yazılmıştır. 

78. Tuhfe-i Atâiyye 

Dili Türkçedir. Eserde konu başlıkları ve düzgün bir tasnif yoktur. Bazı 

tasavvufî ve fıkhî konular yer almakla birlikte yer yer manzumelere de rastlanır. 

79. Risâle-i Bahâiyye 

Dili Türkçedir. Hakkî bu küçük risâleyi oğlu Bahâeddin Muhammed adına 

yazmıştır.  

80. Şerh-i Ebyât-ı Füsûs 

Dili Türkçedir. Fusûsu’l-Hikem’in Kelime-i İshâkiyye Fassı’nın sonunda yer 

alan beyitlerin şerhidir. 

81. Risâletü’l-Umâriyye 

Dili Arapçadır. İmâm Şâfiî’nin “Küllemâ zekerake’z-zâkirûn” sözünün şerhidir. 

Risâlenin son tarafında Hakkî’nın Mısır ulemâsına yönelttiği on soru bulunmaktadır. 

G. VÂRİDÂT VE ŞERHLERİ 

 

82. Vâridât-ı Hakkıyye (Vâridât-ı Kübrâ) 

Dili Arapçadır. İsmail Hakkî’nın 1114 (1703) yılı Zülka’de ayı başlarından 1115 

(1704) yılı Safer ayı sonlarına kadar olan vâridâtı ve şerhlerinin yer aldığı bir eserdir. 

83. Vâridât 

Dili Arapça-Türkçe karışıktır. Hakkî’nin 1131 (1719) yılı Zülka’de ayına ait 

vâridâtı ve şerhlerine dair yazılmış bir risâledir. “Kitâbü’n-Necât” isimli eserin baş 

tarafında yer alır. 
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84. el-Vâridât 

Dili Arapçadır. Az da olsa yer yer Türkçe metinlere rastlanır. Müellif nüshasında 

“Kitâbü’l Hitâb”ın peşinde yer aldığı için birçok araştırmacının gözünden kaçmış bir 

eserdir. 

85. Risâletü’l-Eyyühe’l-bülbül 

Dili Arapçadır. Hakkî’nın vâridât ve şerhlerini ihtivâ eder. 

86. Mecmûatü’l-Hutab ve’l-vâridât 

Dili Arapça-Türkçe karışıktır. Müellif tarafından isimlendirilmemiştir. 

Kaynaklarda “Mecmûatü’l-hutab ve’l-vâridât”, “Mecmûa-i Hakkî”, “Makâlât-ı Şeyh 

İsmâil Hakkî” gibi isimlerle geçmektedir. Mecmua türü diğer eserlerle zaman zaman 

karıştırılmıştır. Eserin başındaki “Kitâbü’l-Hutabâ” ayrı bir eser olarak ele alındığında 

geri kalan kısmında Hakkî’nin 1118-1125 (1707-1714) tarihleri arasındaki şiirleri, 

vâridâtı ve Arapça şerhleri bulunmaktadır. 

 

 

87. Kitâbü’d-Düreri’l-İrfâniyye 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Hakkî’nin 1130 (1718) yılı sonu ve 1131 (1719) 

yılı başındaki bazı vâridât ve şerhlerine dair yazılmış bir risâledir. Eserde Türkçe 

manzumelere rastlanır. 

88. Mecmûatü’l-Fevâid ve’l-vâridât 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Eser iki kısımda incelenebilir. Birinci kısımda 

Hakkî’nin 1130 - 1131 (1718-1719) yılları arasındaki bazı vâridât ve şerhleri, ikinci 

kısımda ise bazı şiirleri yer alır. Eserde kırk adet mûsikî makâmı ile ilgili bölüm 

bulunmaktadır. 

89. Kitâb-ı Kebîr 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Eser üç bölümde tasnif edilebilir. Birinci 

bölümde Hakkî’nin 1132 (1720) Zilhicce ayından 1133 (1721) Rebîülâhir ayına kadar 

olan vâridât ve şerhleri, ikinci bölümde çeşitli tasavvufî konularla ilgili kısa 
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değerlendirmeler, üçüncü bölümde ise İbn Arabî’nin Dîvân’ından seçilen beyitler ve 

kısa şerhleri yer alır. Eserde pek çok manzume de bulunmaktadır.  

90. Kitâb-ı Zikr ve’ş-şeref 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Muhteva bakımından “Kitâb-ı Kebîr”e benzer, 

onun devamı gibidir. 

91. Kitâbü’l-Hakkı’s-sarîh ve’l-keşfi’s-sahîh 

Dili Arapçadır. 8 Cemâziyelevvel - 28 Şevvâl 1133 (1721) târihleri arasındaki 

vâridât ve şerhlerine dair hacimli bir eserdir. Bu eserde manzumelere rastlanmaz.  

92. Kitâbü Nakdi’l-hâl (Şeceretü’l-yakîn ve’t-Tevhîd) 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Hakkî’nın Zülka’de 1133 (1721) - Rebîulâhir 

1134 (1722) tarihleri arasındaki vâridât ve şerhleriyle beraber bazı ayet ve hadislerin 

tasavvufî yorumları vardır. Eserde pek çok manzumeye rastlanır. 

93. Müteferrikat-ı Şeyh Hakkî 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Eser, Hakkî’nin Cemâziyelûlâ 1134 - Receb 

1134 (1722) tarihleri arasındaki vâridât ve şerhleriyle beraber bazı âyet ve hadîslerin 

işâri tefsiri ve çeşitli tasavvufî konuları ihtivâ eder. 

94. Kitâbü Müzîli’l-ahzân 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Eser, Hakkî’nın Receb ayından itibaren 1134 

(1722) yılındaki vâridât ve şerhleriyle beraber bazı tasavvufî konuları ihtivâ eder.  

95. Kitâbü Hayâti’l-bâl 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Eserin çoğunu Hakkî’nın 1135 (1723) yılında 

yazdığı manzumeler teşkil eder. Aynı yıla ait bazı vâridât ve şerhleriyle beraber âyet ve 

hadîs yorumları ve çeşitli tasavvufî konular da eserin geri kalan kısmını oluşturur. 

Manzumeler dışında yer yer Arapça kullanılmıştır. 

96. Kitâbü’l-Izzi’l-âdemî 

Dili Arapça - Türkçe karışıktır. Zülka’de 1135 (1723) - Safer 1136 (1724) 

tarihleri arasındaki vâridât ve şerhlerini ihtivâ eder. Yer yer manzumelere rastlanır.   
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97. Kitâbü’n-Netîce  

Dili Türkçedir. Hakkî’nın Safer - Şevvâl 1136 (1724) tarihleri arasındaki vâridât 

ve şerhlerini ihtivâ eder. Vefâtından yaklaşık bir yıl önce yazdığı için olgunluk dönemi 

eseri olarak önem arz eder. Eserde yer yer manzumelere rastlanır. 

98. Min vâridâti’l-fakîr eş-Şeyh İsmâîl Hakkî min evâhiri Zilhicce min seneti 

1116 

Dili Arapçadır. Hakkî’nın 1116-1117 (1705-1706) yıllarındaki vâridât ve 

şerhlerine dair yazılmıştır. Hâmişlerde pek çok Türkçe manzumeye rastlanır. 

99. Mecmûa 

Dili Arapçadır. İlk varağında “Mecmûatü’l-Fevâid li-Hakkî el-Burûsevî (k.s.)” 

ifadesi bulunmaktadır. Vâridât ve şerhlerini ihtivâ eder. Eserin başında ve sonunda pek 

çok Türkçe manzume ve etrafa gönderdiği mektupların müsveddeleri yer alır. 

(Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 645, 106 vr.) 

100. Mecmûa 

Dili Arapçadır. 1122 (1711) yılındaki hac yolculuğu ile Mısır ve Hicaz’da 

bulunduğu sıradaki vâridâtı ve şerhleri ile beraber Fîl, Fâtihâ ve Asr sûrelerinin ve 

Âyete’l-Kürsî’nin kısa tasavvufî tefsirleri ve Tahiyyat duâsının şerhi bulunmaktadır. 

(Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, 284 vr.) 

101. Mecmûa 

Dili Türkçedir. Hakkî’nin Şam’da Şevval 1130 - Zilhicce 1130 (1718) târihleri 

arasındaki bazı vâridât ve şerhlerine dair yazılmış bir risâledir. (İstanbul Üni., Ktp., TY., 

nr.9793, 42 vr.) 

102. Mecmûa 

Dili Türkçedir. Belli bir yazılış sistemi yoktur. Konular dağınıktır. “Hani Rabbin 

meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halîfe’ yaratacağım demişti.” âyetinin tefsîri, kurbiyet, 

Na’tî Mustafa Efendi hakkında, mehdî, Osmanlı İmparatorluğu, Hz. Îsâ, “şâmâh”, 

“hünkâr”, “pâdişâh”, “aşk”, “iskender”, “gamkâr”, “lutf”, “civanmerd” gibi kelimelerin 
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anlamı, îmân ve kısımları, salavât, bazı duâlar, Hakkî’nın muhtemelen ikinci haccı 

sırasındaki bazı vâridât ve şerhleri, Na’tî Mustafa Efendi’ye gönderdiği mektubun bir 

sureti eserde yer alan başlıca konulardır. (İstanbul Üni. Ktp. TY, nr. 482, 97 vr.) 

H. ŞİİR 

 

103. Dîvân-ı İsmâil Hakkî veya Fütûhât-ı Burûseviyye 

Dili Türkçe olmakla beraber içinde az sayıda Arapça ve Farsça manzume vardır. 

Eserde gazeller çoğunlukta olup kafiye sırasına göre tertip edilmiştir. Hece vezni ile 

yazılan ilahiler de aynı tertibe dâhildir. Dîvân’da rubâîler, müfredler ve müteferrik 

manzumeler de vardır. 

104. Risâletü’l-Mi’râciyye 

Dili Türkçedir. Mesnevî tarzında yazılmıştır. Bu türün bütün özelliklerini taşır. 

Tamamı 477 beyittir. 

105. Min ba’dı mâ nazamehü’l-fakîr eş-Şeyh İsmâîl Hakkî bi’l-lisâni’t-türkî min 

evveli seneti 1117 

Dili Türkçedir. Hakkî’nın 1117 (1706) yılı içinde yazdığı manzumelerden 

oluşur. Eserde yüz elliden fazla manzume vardır. 

106. Mecmûa 

Dili Arapça-Türkçe karışıltır. Eserde Arapça, Farsça ve Türkçe bazı kelimelerin 

etimolojik anlamlarıyla beraber manzume ve makâleler de bulunmaktadır. (Topkapı 

Sarayı Ktp., EH, nr. 1790, 132 vr.) 

107. Makâlât-ı İsmail Hakkî 

Dili Türkçedir. Hakkî’nin Divân’ını, 1098-1100 (1687-1689) tarihleri arasındaki 

bazı manzumelerini, çeşitli makale ve risâlelerini ihtivâ eden bir mecmûadır. 

Mecmûa’nın Divân ve manzumeler dışında kalan kısımları Makâlât-ı İsmail Hakkî 

adıyla iki defa basılmıştır.  
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İ. VAAZ - HUTBE 

 

108. Mecâlisü’l-va’z ve’t-Tezkîr 

Dili Arapçadır. On dört bölümden oluşan eserde, Hakkî’nın 1086 (1676) yılı 

başlarında yazmaya başladığı vaaz ve nasihatleri ile özetleri bulunmaktadır. 

109. Mecâlisü’l-Müntehabe 

Dili Arapçadır. Hüdâyî’nin “el-Mecâlisü’l-müntehabe” isimli vaaz ve nasihat 

ihtivâlı Arapça eserinden yapılmış seçmelerden meydana getirilmiştir. 

110. Kitâbü’l-Hutabâ 

Dili Arapçadır. Hakkî’nın çeşitli konulardaki hutbelerini ihtivâ eder. 

J. DİĞER ESERLERİ 

111. Şerhu Mukaddimeti’l-Cezerî 

Dili Türkçedir. İbnü’l Cezerî’nin Mukaddime adlı eserine yazılmış bir ta’lîkadır. 

Müsvedde halindedir. 

112. Kitâbü’l-Furûk (Furûk-ı Hakkî) 

Dili Arapçadır. Arap dili ve gramerine dair yazılmıştır. Birkaç defa basılmıştır. 

Ali Enver Efendi tarafından “el-Vüsûk fî tercemeti’l-Furûk” adıyla Türkçeye tercüme 

edilmiştir. 

113. Şerhu Risâle fî Âdâbi’l-münâzara li-Taşköprîzâde 

Dili Arapçadır. Taşköprîzâde Ebü’l-Hayr İsâmüddîn Ahmed Efendi’nin 

mübâhese ve münâzara âdâbı konusundaki “Risâle fî ilmi âdâbi’l-bahs” adlı eserinin 

şerhidir.  

114. Nuhbetü’l-Letâif  

Dili Arapçadır. Eserde Zemahşerî’nin “Nevâbiğu’l-kelim” adlı eserinden 

seçmeler, Harîrî’nin “Mir’âtü’ş-Şeyyib” adlı eserinin şerhi ve Hakkî’nin bazı vâridatları 

yer alır. Dimetokalı Kadı Mehmed Efendi’ye hediye edilmiştir. 
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115. Mecmûatü’l-Müntehabe 

Dili Arapça-Türkçe karışıktır. İlk yirmi sekiz varakta “Şerhu Risâleti İbn 

Zeydûn” isimli eserden seçilen bir yer ve şahıs isimleri ile ilgili bilgiler vardır. Geri 

kalan kısmında ise farklı eserlerden derlenen dağınık konular, yer yer âyet tefsîrleri ve 

hadis şerhleri bulunmaktadır. 

K. KAYIP ESERLERİ 

 

116. Esrâru’l-hacc 

Büyük bir mecmûa olan bu eser Hakkî 1111 (1700)’de hacdan dönerken hacılara 

eşkıyâların saldırması sırasında kaybolmuştur. Nazım, nesir, metin ve şerhlerin yer 

aldığı eserde vâridât dışında hac, Ka’be, Haremeyn ve Hicâz’ın esrârı ile bu konulardaki 

tasavvufî yorumları yer almaktaydı.  

117. Tuhfe-i Şeybiyye 

İsmâil Hakkî, “Tuhfe-i Atâiyye”de eserlerinden bir kısmını sayarken bu ismi de 

zikretmiştir. 

118. Risâle-i Hayriyye 

İsmâil Hakkî, “Tuhfe-i Atâiyye”de eserlerinden bir kısmını sayarken bu ismi de 

zikretmiştir. 

119. Kitâbü’l-Cehr ve’l-ihfâ 

İsmail Hakkî, “Nakdi’l-Hâl” adlı eserinde böyle bir eserinin olduğundan söz 

etmiştir. 110 

                                                 
110 İsmâil Hakkî’nin eserleri hakkında, Mehmet Ali Aynî, Hüseyin Vassaf ve Sâkıp Yıldız’ın verdiği 
listelerdeki tereddütleri gidermek adına, birbiriyle karşılaştırarak ve kütüphanelerden araştırarak en doğru 
sonuca ulaşan Ali Namlı’nın eserine itibar edilmiştir. (Bkz. Ali Namlı, İsmail Hakkî Bursevî, İstanbul: 
İnsan Yay., 2001) 
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İKİNCİ BÖLÜM 
NAKDÜ’L-HÂL MÂNÂ VE MEFHUM 

 

1. İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ’NİN VÂRİDÂTLARI VE NAKDÜ’L-HÂL 

1.1.    Vâridât-ı Hakkıyye 

Hakkî’nin 1114 (1703) senesi Zülka’de ayından 1115 (1704) senesi Safer ayına 

kadar olan vâridâtı ve şerhlerinin yer aldığı Arapça bir eserdir. (Müellif nüshası, 

BEYBEK, Genel, no.86, vr.111b-264a) 

1.2.    Risâletü Eyyühe’l-Bülbül 

1115 (1704) senesi Rebiü’l-evvel ayında tamamlanmıştır. Hakkî’nin vâridât ve 

şerhlerinin yer aldığı Arapça bir eserdir. (Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, no.86, 

vr.84b-110a) 

1.3.     Mecmûa 

Hakkî’nin 1115 - 1116 (1704-1705) senelerine ait olan vâridât ve şerhlerinin yer 

aldığı Arapça bir eserdir. Eserin ismi müellif tarafından belirlenmemiştir ancak ilk 

varağında “Mecmûatü’l-fevâid li-Hakkî el-Burusevî (k.s.)” ibaresi vardır. (Müellif 

nüshası, Süleymâniye Ktp., Hâlet Efendi, no.789 vr.27b-53b) 

1.4.    Min Vâridâti’l-Fakîr İsmâil Hakkî min Evâhiri Zilhicce min seneti 

1116 

Adından da anlaşılacağı üzre, Hakkî’nin 1116-1117 (1705-1706) senelerindeki 

vâridât ve şerhlerinin yer aldığı Arapça bir eserdir. Hâşiyelerde sık sık Türkçe 

manzumeler yer almaktadır. (Müellif nüshası, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, no. 789, 

vr.56b-222a) 

1.5.     Mecmûa 

Hakkî’nin 1122 (1711) senesinde çıktığı hac yolculuğu esnasında, Mısır ve 

Hicaz’da kaleme aldığı vâridât ve şerhlerine dair Arapça bir eserdir. Eserde bazı kısa 
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surelerin tasavvufi tefsiri ve Mısır ulemasına yazılan bazı mektuplar vardır. (Müellif 

nüshası, Beyazıt Devlet Ktp., Genel, no.3507, 284 vr.) 

1.6.     Mecmûa 

Eser içerisindeki konular oldukça dağınıktır. Belli bir sistemle yazılmamıştır. 

kimi ayetlerin mealleri, dua şerhleri, bazı kelimelerin anlamları, devletle ilgili konular, 

imâni meselelerle beraber, Bursevî’nin muhtemelen ikinci haccı sırasında yazdığı 

vâridât ve şerhlerinin yer aldığı Türkçe bir eserdir. (Müstensih nüshası, İstanbul Ü. Ktp., 

TY, no.482, 97 vr.) 

1.7.     Mecmûatü’l-Hutab ve’l-Vâridât 

Kayıtlarda “Mecmûa-i Hakkî”, “Makâlât-ı Şeyh İsmâîl Hakkî” gibi çeşitli 

isimlerle yer almaktadır. Mecmûanın başındaki “Kitâbü’l-Hutâbâ”  aslında ayrı bir 

eserdir. Eserin geri kalanında ise Hakkî’nin 1118-1125 (1707-1714) seneleri arasındaki 

şiirleri, vâridâtı ve Arapça şerhleri vardır.  (Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, no.85, 

vr.39b-276b) 

1.8.     el-Vâridât 

İsmi müellif tarafından belirlenmemiş olan bu eser, Hakkî’nin 1130 (1718) 

senesindeki vâridât ve şerhlerinin yer aldığı Arapça bir eserdir. İçinde az sayıda Türkçe 

bölümlere de rastlanmaktadır. (Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, no.66, vr.70b-138b; 

no.67, 150 vr.) 

1.9.     Mecmûa 

Hakkî’nin 1130 (1718) senesinde Şam’da iken kaleme aldığı bazı vâridâtları ve 

kısa şerhlerinin yer aldığı Türkçe bir eserdir. (Müellif nüshası, İstanbul Ü. Ktp., TY., 

no.9793, 42 vr.) 

1.10. Kitâbü’d-Düreri’l-İrfâniyye 

Hakkî’nin 1130 (1718) senesi sonları ve 1131 (1719) senesi başlarında kaleme 

aldığı vâridât ve şerhlerine dair Arapça-Türkçe karışık bir eserdir.  (Müstensih nüshası, 

İstanbul Ü. Ktp., TY., no.4019, 63 vr.) 
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1.11. Mecmûatü’l-Fevâid ve’l-Vâridât 

İsmi müellif tarafından belirlenmemiş olan bu eserde Hakkî’nin 1130-1131 

(1718-1719) senelerinde kaleme aldığı bazı Arapça vâridât ve Türkçe şerhleri ve 

manzumeleri yer almaktadır. (Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, no.87, 184 vr.) 

1.12. Vâridât 

Hakkî’nin 1131 (1719) senesi Zülka’de ayında kaleme aldığı vâridât ve şerhleri 

yer almaktadır. (Müellif nüshası, Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, no.165, vr.1-79a) 

1.13. Mecmûa-i Hakkî 

Eserin ilk bölümünde Osman Fazlî’nin bazı risaleleri ve Abdurrahman el-

Câmî’nin bir risalesi ile “el-Mü’minü mir’âtü’l-mü’min” hadisinin şerhi yer alır. İkinci 

kısımda ise Hakkî’nin 1132 (1720) senesindeki bazı vâridât ve şerhleri ve Üsküdar’daki 

ilk yıllarıyla ilgili mühim bilgiler yer almaktadır. (Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, 

no.41, 73 vr.) 

1.14. Kitâb-ı Kebîr 

Eseri konuları açısından üç bölüme ayırmak mümkündür. İlk bölümde Hakkî’nin 

1132 senesi Zilhicce ayı ve 1133 (1721) senesi Rebîülâhir ayı arasında kaleme aldığı 

vâridât ve şerhleri vardır. İkinci bölümde çeşitli tasavvufi konular ele alınırken üçüncü 

bölümde İbn Arabî’nin Dîvân’ındaki bazı beyitler ve şerhleri yer alır. Eser Arapça-

Türkçe karışık yazılmıştır ve içinde pek çok şiir yer almaktadır. (Müstensih nüshası, 

BEYBEK, Genel, no.71, 135 vr.) 

1.15. Kitâbü’z-Zikr ve’ş-Şeref 

Bu eser ihtiva ettiği konular bakımından Kitâb-ı Kebîr’in devamı niteliğindedir. 

Eseri yine üç bölümde değerlendirmek mümkündür. İlk bölümde Hakkî’nin 1133 

(1721) senesi Rebîülâhir ve Cemâziyelevvel ayları arasında kaleme aldığı vâridâtlarını 

içerirken diğer kısımlardaki konular Kitâb-ı Kebîr’deki gibidir. Arapça-Türkçe karışık 

yazılmıştır. (Müstensih nüshası, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud, no.2752, 63 vr.) 
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1.16. Kitâbü’l-hakkî’s-sarîh ve’l-keşfi’s-sahîh 

Hakkî’nin 1133 (1721) senesi Cemâziyelevvel ve Şevval ayları arasında kaleme 

aldığı vâridât ve şerhlerinin yer aldığı Arapça ve hacimli bir eserdir. (Müellif nüshası, 

Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi, no.468, 507 vr.) 

1.17. Kenz-i Mahfî 

Mutasavvıflar nezdinde kudsî hadis olarak meşhur olan “Küntü kenzen 

mahfiyyen fe-ahbebtü en u’rafe fe-halaktü’l-halka li-u’rafe” (urife mi?) hadîsi, bu 

eserde on bölüm hâlinde ele alınmıştır. Geri kalanı ise Hakkî’nin 1134 (1722) senesinde 

tamamladığı vâridât ve şerhlerine dair Türkçe bir eserdir. (Müellif nüshası, BEYBEK, 

Genel, no.75, 88 vr.) 

1.18. Müteferrikât-ı Şeyh Hakkî 

Hakkî’nin 1134 (1722) senesi Cemâziyelevvel ve Receb ayları arasında kaleme 

aldığı vâridâtlarıyla beraber bazı ayetlerin tasavvufî tefsirleri ve hadis şerhleri yer 

almaktadır. Arapça-Türkçe karışık yazılmış bir eserdir. (Müellif nüshası, Süleymaniye 

Ktp., Esad Efendi, no.1667, 289 vr.) 

1.19. Kitâb-ı Müzîlü’l-ahzân 

Hakkî’nin 1134 (1722) senesi Receb ayından itibaren kaleme aldığı vâridât ve 

şerhlerinin yanı sıra çok sayıda tasavvufi konunun yer aldığı Arapça-Türkçe karışık bir 

eserdir. (Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, no. 79, 263 vr.) 

1.20. Kitâb-ı Hayâtü’l-Bâl 

Eserin büyük kısmını Hakkî’nin 1135 (1723) senesinde kaleme aldığı 

manzumeler teşkil eder. Aynı döneme ait vâridâtlarını, bazı ayetlerin tefsirini, hadis 

şerhlerini ve çeşitli tasavvufi konuları ele aldığı eser Arapça-Türkçe karışık yazılmıştır. 

(Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, no.84, 177 vr.) 
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1.21. Kitâb-ı İzzi’l-âdemî 

Hakkî’nin 1135 (1723) senesi Zülka’de ayından, 1136 (1724) senesi Safer ayına 

kadar olan vâridât ve şerhlerinin ve pek çok manzumesinin yer aldığı Arapça-Türkçe 

karışık bir eserdir. (Müstensih nüshası, Âtıf Efendi Ktp., no.1420, vr. 120-316) 

1.22. Kitâbü’n-Netîce 

Hakkî’nin 1136 (1724) senesi Safer-Şevval ayları arasında kaleme aldığı vâridât 

ve şerhlerinin ve pek çok manzumenin yer aldığı Türkçe bir eserdir. Vefatından kısa 

süre önce yazılmış bir eser olduğu için olgunluk dönemini yansıtması bakımından 

önemlidir. (Müellif nüshası, BEYBEK, Genel, no.64, 506 vr.)111 

1.23. Nakdü’l-Hâl 

Hakkî’nin 1133 (1721) senesi Zülka’de ayından, 1134 (1722) senesi Rebîülâhir 

ayına kadar olan vâridât ve şerhleri ile beraber bâzı âyet ve hadislerin tasavvufi 

tefsirlerinin de yer aldığı Arapça-Türkçe karışık bir eserdir. Eserde sık sık manzumelere 

yer verilmiştir. (Müstensih nüshası, İstanbul Ü. Ktp., TY, no.2153, 296 vr.) 

Nakdü’l-Hâl 

Hakkî, mahlâsının verdiği hakşinaslık ile doğru bildiğini açıkça ifade etmekten 

çekinmemiştir. Bu hâli eserlerinde kullandığı üslûba da sirâyet etmiştir. Çocuk yaşta 

başlayan tahsil hayatı ve tasavvuf yolunda geçen yılları, onun ilmî yönünü emsalsiz bir 

tarzda geliştirmiş ve bu hâli dildeki ustalığıyla eserlerinde birleşmiştir. Muallim Naci, 

Hakkî için “Türkçe tarz-ı ifadesi, o zamana göre fevkalâde addolunsa lâyıktır.” 

demiştir.112  

Hakkî, eserinde Türkçeyi ustaca kullanmıştır. Arz-ı merâm ederken seçtiği 

kelimeler birbirine münâsiptir; kulağı tırmalamaz. Okunuşunda bir selâset vardır; dili 

yormaz. Eserin dili zamanın diline göre sadedir. Fikrini tereddüt etmeden, açıkça 

söylemiştir. Konuları anlatırken ayrıntılarıyla beraber vererek isbat etmiş, ortada itiraz 

                                                 
111 İsmail Hakkî Bursevî’nin vâridât türündeki eserleriyle ilgili mezkûr bilgiler için bkz. Ali Namlı, İsmail 

Hakkî Bursevî, İstanbul: İnsan Yay., 2001, s. 174-204; s.217-218 
112 Muallim Naci, Esamî, İstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1308 (1891), s.59 
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edilecek bir boşluk bırakmamıştır. Neticeye bağladığında bazen “Fe’fhem!” (Anla!) 

nidâsıyla bitirerek dikkatleri toparlamıştır. 

Konuları özelden genele doğru açıklamıştır. Açıklamasını bitirdiği meseleden 

sonra “Pes” demiş ve onun üzerine diğer meseleyi binâ ederek devam etmiştir. 

Özellikle vâridâta dair eserinde, konuyla alakalı olarak, nesirden hemen önce 

veya sonra aruz vezni ile yazılmış manzumelere yer vermiştir. Bu yönüyle devrin önde 

gelen mutasavvıf şairlerinden olduğu bilinir. 

Manzumelerde kullandığı dil ve üslûbla, aruzdaki ustalığını açıkça gözler önüne 

sermiştir. Eserin nesir kısımlarına nisbetle anlaşılması daha da zor olan manzum 

kısımlarda tasavvufî anlayışları ifade etmek gayesini gözetmiştir.  

Arapçayı on bir yaşında iken tahsil için gittiği Edirne’de öğrenen ve bu dile en 

az Türkçe kadar hâkim olan Hakkî, eserin yaklaşık üçte birini Arapça yazmıştır. Bu 

kısımlar da Türkçe kısımlar kadar ustaca yazılmıştır. Arapça kısımların tamamı nesirdir 

ve dili o zamanın Arap diline nisbetle sadedir. Eserde sık sık ayet ve hadislere 

rastlanır.113 

Nakdü’l-Hâl’in mukaddimesi olmamakla beraber sonunda başlıksız bir hatime 

vardır. Bu hâtimede geçen “Şeceretü’l-yakîn ve’t-tevhîd” [198a] ifâdesinden ötürü bazı 

nüshalar bazı kaynaklara bu isimle geçmiştir. 

Eserin te’lîf tarihi 1133 (1721) - 1134 (1722)’tür. Arapça-Türkçe karışık 

yazılmakla beraber takriben üçte ikisi Türkçedir. Hakkî eserin çoğunda vâridât 

şerhlerini yazmıştır. Vâridâtları yazarken genellikle başlık kullanmayarak, gelen vâridi 

söyleyip sonra açıklamasına gitmiştir. Bazen bu hitab-ı gaybî vârid oldu ki, kîle lî, 

âlem-i gaybdan varid olmağla, vüride fi’s-seheri’l-a’la, ibaret-i Türkiyye ile vârid oldı, 

bâdezâ, beyt-i Türkî vârid oldı ki  diyerek vâridi eklemiştir.  

Eserin tamamında konu bütünlüğü yoktur. Konular birbirinden manzumelerle 

ayrılır. Eserin incelediğimiz ilk yetmiş beş varağında kırk üç adet manzume vardır. 

Tamamı Türkçe olan Mazumelerin hepsinin başında Nazm başlığı kırmızı renkte 

yazılıdır ve genellikle 5-6 beyitten oluşurlar. Bazı manzumelerin başında velehû, kıt’a, 

beyt  ifâdeleri de vardır.  

                                                 
113 Metinde geçen ayetlerin mealleri dipnotlarda verilmiştir, istifâde edilen kaynak: Kur’an-ı Kerîm ve 
Açıklamalı Meâli, (Haz. Ali Özek, Hayrettin Karaman vd.) Ankara: TDV Yayınları, 1993 



53 

 

Hakkî’nın manzumelerde kullandığı aruz vezinleri çoğunluk sırasına göre 

şunlardır: “Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün”, “Mefâ’ilün / Mefâ’ilün/ 

Mefâ’ilün/ Mefâ’ilün”, “Mefâ’ilün / Mefâ’ilün / Fâ’ilün”, “Mef’ûlü / Fâ’ilâtü / Mefâ’îlü 

/ Fâilün”, “Mef’ûlü / Mefâ’îlü / Mefâ’îlü / Fe’ûlün”, “Müstef’ilün / Müstef’ilün”, 

“Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün”, “Mefâ’ilün / Fe’ilâtün / 

Mefâ’ilün / Fe’ilün”, “Fe’ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilün”, “Fe’ilâtün / Mefailün / 

Fe’ilün”, “Fe’ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilün”. Nâdiren kullandığı hece vezinleri ise 6+5, 

5+3 ve 7’li kalıplardır.  

Hakkî, Vâridâtlar ve manzumeler dışında bazı ayet tefsîrleri ve hadîs şerhlerine 

de yer vermiştir. Âyetler, hadîsler ve bazı Arapça ibareler bazen kırmızı mürekkeple 

yazılmış, bazen de sadece üzerlerine kırmızı çizgi çekilmiştir. Âyetler bazen 

harekelenmiştir. Konu başlarındaki vaktü’l-mağrib, ba’de’l-intibâh, kîle lî, kâlallâhü 

ta’âlâ, vüride fi’s-seheri’l-a’la gibi ibâreler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Hakkî 

açıklama yaparken zaman zaman muhtemel soruları “sü’âl olınursa ki...” diyerek yazar 

ve cevaplar.  

Eserde geçen konuları aşağıdaki şekilde ele alabiliriz: 

a.   “Sana ilm virdüm kerâmet virdüm” [4a] sûretinde gelen vâridin şerhi 

yapılmıştır. İlim, ilm-i ilâhîdir. Kerâmet de bu ilim ile olur. Tecelliler kişinin 

kabiliyetine göre gelir. Kabiliyet ise sonradan yapılan bir şey değildir. Ayette “O, 

istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi.” [İbrâhîm 34] diye ifade edilmektedir. Yani, 

istidat lisanıyla istenen işlerin tamamı verildi,  ihsan edildi. İstidat dilinde mevcut 

olmayan şeyler kuvvette kaldı; mü’minin küfrü, kâfirin îmânı gibi. 

b.   Cenab-ı Hakk’ın sevdiği kulları mütedâriklerdir (yetişmişlerdir), günah 

üzerine ısrarcı olmazlar. Bazı günahlar vardır ki havas ehlinde günah değildir. Avam 

bunu bilmeyip günahkâr addederler. [5a] 

c.   “İslam garip halde başladı, tekrar garip hale gelecektir. Müjdeler olsun 

Guraba’ya!” Hadis-i Şerîf’inin şerhi yapılmıştır. Bu hadisten beş fâide çıkarılmıştır. 

Birinci fâide: [8a] Îman ve İslâmiyet. İkinci fâide: [10a] Gurbet ki vatandan bu’ddur. 

Üçüncü fâide: [10b] Gurbet yeri zahirde vatanın gayrıdır, batında ise rûhun makâmıdır, 

insanın gıdası dahi rûhdur, Kayyûm ismi ile kâimdir. Dördüncü fâide: [12b] Arz ve 

semânın ağlaması hakîkattir. Beşinci fâide: [15a] İslam dîninin evveli ve âhiri garip 

olması, ehlinin kılletinden kinayedir. 
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d. Vefat eden kişiye defnedilmesinin ardından telkin verilmesi hakkında olan 

hadîse göre, kişinin neden babasına değil de annesine nisbet edildiğini açıklamıştır 

[16b]. 

Mezkûr Hadîs-i Şerîf şöyledir: Rasûlallah (s.a.v.) buyurdular ki: 

Kardeşlerinizden birisi ölüp de toprakla örtülmesi tamamlanınca, biriniz kalkıp kabrin 

başında “Ey filân kadının oğlu filân!” desin. Çünkü o vefat eden kimse: “Bizi irşad et de 

Allah’da sana rahmet etsin!” der, fakat siz bunu duymazsınız. Telkin veren kimse: 

“Dünyadan çıkarken Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resulü 

olduğunu, Allah’ı rab, İslâmiyet’i din, Kur’ân’ı imam kabul ettiğini hatırla!” desin. 

Çünkü Münker ve Nekir meleklerinden biri diğerine: “Gel bunun yanından çıkalım. 

Çünkü hücceti kendisine telkin edilen kimsenin yanında durmamıza lüzum yoktur.” der. 

Oradaki bir zat: “Yâ Rasûlallah, annesinin adını bilmezsek ne yapalım?” dedi. 

Efendimiz: “ ‘Ey Havva’nın oğlu filân’ dersiniz” buyurdu. 

e.   Zeynep binti Cahş: “Ey Allah’ın Rasulü, aramızda salih kimseler bulunurken 

biz de mi helâk olacağız?” diye sorduğunda Rasûlullah dedi ki: “Eğer hubs (kötülükler) 

çoğaldıysa evet.” Buhâri’de geçen bu hadîs’in “Hubs, zînâ ma’nâsınadur.” diye 

başlayarak şerhi yapılmıştır. [21a] 

f.   Kazâ ve kader meselesini “Cemi’-i eşya kazâ ve kaderledür, gerek zîruh ve 

gerek gayrı.” [27a] dedikten sonra açıklamıştır. Çok yönlü bir meseledir ve bu meselede 

farklı görüşlerde olan âlimler vardır. Burada daha çok kazâya îmân konusu üzerinde 

durulmuştur.  

g.   Bazı kâmil insanlar şu küllî mukadderâtların sadece insana has olduğunu 

söylemişlerdir: Ömür, rızık, ecel ve şekâ veya saadet. Bu dört nesne kaderin netîcesidir. 

Diğer küçük ve ayrıntılı işler amel ve kesbin netîcesidir. [28a]  

h.   “Ebî beşîr ve nezîr bundadur.” sûretinde gelen vâridin şerhi yapılmıştır. 

Beşîr, müjdeleyen; nezîr gözdağı verip korkutan anlamındadır. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) beşîr ve nezîrdir. Cemâlî ve celâlî feyzi bundandır. Vaaz ve tebliğde gâh tebşîr, 

gâh inzâr eyler. Muhâtab tarafında kabul bulursa cemâl bi’l-fi’l, celâl bi’l-kuvve olur. 

Kabul bulmazsa tam tersi olur. Cemâlin eseri nûr, celâlin eseri zulmettir. İkisi bir yerde 

beraber bulunamaz. [33b] 

ı.   “...Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer…” mealindeki “Ve i’lemû 

ennallâhe yehûlü beyne’l- mer’i ve kalbih.” [Enfal 24] âyetinin tasavvufî tefsîri 
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yapılmıştır. Allah’a nisbetle hicâb yoktur. Hicâb üçtür: 1. Âdet; 2.Tabîat; 3. Nefîs. Âdet, 

gelenek-görenek suretine girmekle, halk ona farz ve sünnetten daha çok tehâlük ederler 

(istekle atılır, birbirini çiğneyecek gibi koşuşurlar). Nefsî, keyfî ekl ü şürb edenlerden 

ebediyyen sülûk gelmez. Esrar, afyon ve hamr alanlardan da bir müddet sülûk gelmez. 

[36a] 

i.   “Kerûbiyyûn sendendür.” sûretinde gelen, kerûbiyyûn melekleri ile ilgili 

vâridin şerhi yapılmıştır. [41b] 

“Sen kerûbiyyûndansın” denilmemiştir. Zira beşerin melâikeye dâhil olması 

ancak nûraniyyet ile olabilir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) “Nûr olmakta beni 

melâikeye ilhâk eyle.” buyurmuştur. [42b] 

j.   “Kulûbü’l-ebrâr hâmiletü’l-esrâri’n-neş’eteyn.” sûretinde gelen ve “Ebrar 

tâifesinin kalpleri, zâhir ve bâtının sırlarını hâvî, dünya ve âhiretin hakîkatlerini 

muhtevîdir.” anlamındaki vâridin şerhi yapılmıştır. [45b] 

k.   “Rabbim, eşyâyı aslı ile göster.” anlamındaki“Rabbî erini’l-eşyâ’e kemâ 

hiye.” hadîsinin şerhi yapılmıştır. Eşyânın bâtını Allah’ın kudret elindedir. Halk, 

Hak’da esma ve sıfat ile mevcuttur. Halkı seyreden Hakk’ı müşâhede eder. [50b] 

l.   “Mevti ihyâ eyledi endîşe-i irfânımuz.” Sûretinde gelen vâridin şerhi 

yapılmıştır. Mevti ihyâ demesi mübalağadır. İhyâ olunan mevt değil meyyittir. [54a] 

m.   “Enne’l-‘âleme innemâ yekûmü bi enfâsi’l-insâni’l-kâmil.” sûretinde gelen 

“Bütün âlimler hususan eflâk ve idrâk medârı olanlar insan-ı kâmilin nefs-i nefîsidir.” 

Anlamındaki vâridin şerhi yapılmıştır. [55b] 

n.   “İmâmet ve cehr ü ihfâ” sûretinde gelen vâridin şerhi yapılmıştır. İmâmetten 

murâd, bilinen namaz imamlığıdır. Cehr ve ihfâ buna karînedir. Zira imam tebliğ ile 

vazifelidir ve bunu açıktan konuşarak (cehr ile) yapar. Cehr, gayra işittirmek, ihfâ ise 

kendi nefsine işittirmek demektir. İkisi de zâhir hâldir. [59a] 

o.   “Korkuların ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair 

vaadde bulunmuştur.” mealindeki “Ve le yübeddilennehüm min ba’di havfihim emnen.” 

[Nur 55] âyetinin tasavvufî tefsîri yapılmıştır. Hakkî, Şam’da geçirdiği zaman içinde 

çektiği türlü sıkıntılardan sonra Üsküdar’a geçince bu hâllerin zıddına dönmesini 

anlatmış ve bu âyetin bu hâle işaret ettiğinden bahsetmiştir. [79b] 
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Güneş hep battığı yerde kalmaz, aynanın tozu silinince gider ve bülbül sürekli 

hüzünle ötmez. Zira “Külle yevmin hüve fî şe’n.” [Rahman 29] Yani “O her gün (her 

an) yeni bir oluş, ayrı bir tecellî üzerinedir.” [80a] 

ö.   “Her sahib-i nefs, kendi kendine nefes ider.” sûretinde gelen vâridin şerhi 

yapılmıştır. [72a] 

p.   “Herkes kendi yapısına uygun işler görür.” mealindeki “Kul küllün ya’melü 

‘alâ şâkiletihi.” [İsrâ 84] âyetinin tasavvufî tefsîri yapılmıştır. Bu âyetten hareketle, 

nefes-i Rahmânî başlangıçtan akl-ı evvelin vücuduna dayanmıştır. Akl-ı evvel de o 

nefes ile teneffüs edip oradan Hz. Âdem’e müntehâ olmuştur. Hz. Cebrâil’in Hz. 

Meryem’in karnına üflemesi ile Hz. Îsâ’dan nice nefesler çıkmıştır. Hasta üzerine nefes 

etmek buradan kalmıştır. [72a] 

r.  “ Emr ile kâ’im olmadadur hayr-ı ‘âkıbet 

         Seyyid Şerîf ile eyle yüri münâsebet ” 

Beyit sûretinde gelen bu vâridin şerhi yapılmıştır. Beyitten hareketle birçok 

işaret yazılmıştır. Evvelkisi budur ki: “Emrden murâd emr-i ilâhîdür.” [74b] 

Eserin 72a varağında yer alan manzumede geçen “Kanda baksam yüzime suret-i 

Rahmân görinür” cümlesi, Azîz Mahmud Hüdâyî’ye aittir. Bu manzume, Hakkî’nın en 

güzel manzumelerindendir.  

Üzerinde çalıştığımız nüsha 1219 (1802) yılında, Hâfız İbrâhim el-Fehmî 

tarafından istinsah edilmiştir. Nüshanın 1b-2a sahifelerinde, fihriste benzer notlar vardır. 

Bu notlarda geçen konular bu esere ait olmakla beraber, yazılan sayfa numaraları gerek 

bu nüsha ile ve gerek diğer nüshalar ile örtüşmemektedir. 

 

2. NAKDÜ’L-HÂLİN NÜSHALARI 

Müellif nüshası yoktur. Müstensih nüshaları şunlardır:  

1. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 2153. (İ1) 

Ebat: 237 x 157, 166 x 85 mm. 

Varak: 295. 

Sütun: Tek sütun. 

Satır: Her sayfada 19 satır. 

Cilt: Sırtı kırmızı bez, kapakları siyah kâğıt kaplı bir cilt. Eser cildinden 

ayrılmıştır.  
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Kâğıt: Aharlı, krem renkli, filigranlı. 

Yazı: Nesih. İlk on varak kırmızı cetvelli. Serlevha için üç satırlık boşluk 

bırakılmış ama serlevha yok. 2a varağında temellük kaydı ve şahıs mührü var. 1b-2a 

varaklarında bir fihrist kaydı vardır. 

Müstensih: Hâfız İbrâhim el-Fehmî 

İstinsah Tarihi: 1219 (1802) 

2. Ankara D.T.C.F. Kütüphanesi, Râif Yelkenci Bölümü, No. 202 (R) 

Yazı: Nesta’lîk 

Varak: 224. 

Müstensih: Seyyid Mehmed Râsîm 

İstinsah Tarihi: H. 1181 (1767) 

Önemli: Prof. Dr. Sakıp Yıldız’ın vermiş olduğu yukarıdaki bilgilere dayanarak 

yapmış olduğumuz araştırmalarda, söz konusu nüshanın Ankara Üniversitesi D.T.C.F. 

Kütüphanesinde bulunmadığı görülmüştür. 114 D.T.C.F. Kütüphanesinde Nakdü’l-Hâl 

ismiyle İsmail Saib Sencer Bölümü 2395 numarada kayıtlı 49 varaklık Farsça bir eser 

daha vardır. Muhtemelen bu ikinci eserin başına yanlışlıkla yazılıp üstü çizilen “Kitâb-ı 

Nakdü’l-Hâl” yazısı, eserin böyle bir isimle kaydedilmesine sebep olmuştur.115 

 

3. Âtıf Efendi Kütüphanesi No. 1515 (A) 

Cilt: Kahverengi meşin sırtlı, ebrû kaplı, şirâzesi sağlam, miklepsiz, mukavvalı 

bir cilt. Eserin tepesinde varakların üzerinde Arap harfleri ile “Kitâb-ı Nakdü’l-Hâl 

Hakkî Efendi” yazısı var. 

Kâğıt: Aharlı ve sarı 

Yazı: Nesih. Altın renkli tezhibli ve basit bir serlevha. 1b ve 2a varakları altın 

renkli ve kalın cetvelli, diğer varaklar kırmızı renk tek çizgi cetvelli. Harfler orta 

boyludur. 

Sütun: Tek sütun. 

Varak: 268. 

Satır: Her sayfada 21 satır. 

                                                 
114 Ayrıntılı bilgi için bkz.Sakıp Yıldız, Türk Müfessiri İsmail Hakkî, Hayatı, Eserleri ve Tefsir İlmindeki 
Metodu (Orijinali Fransızca olan basılmamış doktora tezi), Erzurum, 1976 
115 Mezkûr hata tarafımızca ilgili kütüphaneye bildirilmiştir. 
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Ebat: 217 x 134, 156 x 73 mm. 

Müstensih: Mehmed Nûrânî 

İstinsah tarihi: H. 1187 (1773) 

 

4. Topkapı Sarayı Kütüphanesi No. E.H. 1277 (T) 

Cilt: Kahverengi meşin kaplı, altın renkli cetvel süslemeli, şirazesi sağlam, 

miklepli, mukavvalı, çok yıpranmamış bir cilt. 

Kâğıt: Aharlı ve sarı.  

Yazı: Ta’lîk. Serlevha için boşluk bırakılmış, serlevha yok. Sayfalar cetvelsiz, 

harfler orta boylu ve özenli. 

Sütun: Tek sütun. 

Varak: 196. 

Satır: Her sayfada 25 satır. 

Ebat: 270 x 154, 210 x 85 mm.  

Müstensih: Mehmed Râşid bin Mehmed el-Burusevî 

İstinsah Tarihi: H. 1202 (1787) 

  

5. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi No. TY 2161 (İ2) 

Cilt: Kahverengi meşinden, şemseli, salbekli, köşebendli, zencerekli, miklepli, 

şirazesi sağlam, çok yıpranmamış bir cilt. 

Kâğıt: Aharlı, krem renkli, su yolu filigranlıdır.  

Yazı: Ta’lîk. Yazı özenle yazılmıştır. Sayfa kenarlarında müstensihin notları 

vardır. Sayfalar yaldızlı cetvellidir. Başta mihrâbiyeli ve tezhipli bir serlevha vardır. 

Sonunda bu eserin müellif nüshasıyla mukabele edildiği kaydı vardır.116 

Sütun: Tek sütun. 

Varak: 222. 

Satır: Her sayfada 23 satır. 

Ebat: 231 x 156, 161 x 81 mm. 

Müstensih: Seyyid Ahmed Vâsim 

İstinsah Tarihi: 1221 (1807) 

                                                 
116 Mezkûr Arapça kısmın tercümesi “Müellifin hattı ile yazılmış olan nüshada ona işaret edilmiştir. 
Sonra bunu yazan kişi bölümlere ayırdığı bu nüsha ile onu karşılaştırdı.” [İ2 222a] 
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6. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü No. 1787 (E) 

Cilt: Zeytûnî renk meşin kaplı, etrafı yaldız çizgili, salbekli, şemseli, miklepli, 
sırtı ve şirazesi biraz yıpranmış bir cilt. 

Kâğıt: Aharlı, krem renkli. 

Yazı: Nesih. Başta yaldız renkli tezhipli bir serlevha vardır. Sayfalar kırmızı 

cetvellidir. 

Sütun: Tek sütun. 

Varak: 244. 

Satır: Her sayfada 25 satır. 

Ebat: 242 x 165, 183 x 91 mm. 

Müstensih: el-Hâc Mehmed Emin 

İstinsah Tarihi: 1239 (1824) 
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3. MÂNÂ VE MEFHUM 

3.1. GURBET 

Gurbet, vatandan başka olan yerdir. Bu manada vatan neresidir gurbet neresidir 

bilmek lazımdır. Mutasavvıflar dünyaya gurbet ve ruhlar âlemine aslî vatan 

demişlerdir.117 Gurbet bir velilik derecesidir. Garip olan kimse zâhirde mahlûkatla 

beraberdir lâkin bâtında onlardan uzaktır.118  

Bursevî’ye göre gurbet iki çeşittir. Biri kevnî gurbet, diğeri ilâhî gurbet. Kevnî 

gurbet, kâinattaki gurbettir. Kâlem-i a’lâ âleminden yirmi sekiz menzil geçtikten sonra 

esfel-i sâfilînde kalan başıboşların hâlidir. Bu hâldeki garipler ayıplanmışlardır zira aslî 

vatana dönmeleri için vesile olarak Kur’an indirilmiş, Peygamber ve evliyâlar 

gönderilmiştir. Onlar bu âlemin seyrine dalmış ve asıl vatanlarını unutmuşlardır. İlâhî 

gurbet ise asıl vatana dönmek ve ulvî makamlara yükselmektir. Bu hâlde olanlar, 

insanların arasından sıyrılmış, tanıdıklardan uzaklaşmış ve Allah’a yakınlaşarak yalnız 

onunla ünsiyet peyda etmişlerdir: 

“áurbet ki vaùandan buèddur; iki vecihledür. Biri àurbet-i kevniyyedür ki èÀlem-

i úalem-i aèlÀdan yigirmi sekiz menzil mürÿrundan ãoñra esfel-i sÀfilde úalan 

ÀvÀrelerüñ óÀlidür ki ney gibi neyistÀn-ı ezelden kesilüb feryÀd u fiàÀnda 

úalmışlardur. Ve bu maúÿle àaríbler meõmÿmlardur. ZírÀ kütüb-i ilÀhiyyenüñ 

nüzÿli ve enbiyÀ ve evliyÀnuñ bièået ve ôuhÿrları vaùan-ı aãlíye ircÀè içün vesÀéiù 

ve delÀéildür. Çünki bu èÀlem-i kevn ü fesÀduñ temÀşÀ ve taèallüúÀtında úaldılar. 

Vaùan-ı aãlísin nisyÀn iden àaríbe döndiler.” [10a] 

“İkinci àurbete àurbet-i ilÀhiyye dirler. èÁlem-i aãla rücÿève baùn-ı evvele 

èavdet ve maúÀm-ı èulvíye suèÿd idenlerüñ óÀlidür ki bunlar ebnÀ-i cins 

arasından òurÿc ve òÀne-i úurba duòÿl ile ÀşinÀlardan dÿr ve cümleye bí-àÀne 

olub yalıñuz Óaú’la müsteénis olmışlardur.” [10b] 

                                                 
117 Bilal Kemikli, Dost İlinden Gelen Ses, İstanbul: Kitabevi, 2004, s.91-92 
118 Abdürrezzak Kaşânî, “el-Gurbe”, Tasavvuf Sözlüğü, (çev. Ekrem Demirli), İstanbul: İz Yayıncılık, 
2004, s.417 
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Hakkî, gurbette iken vefat edenlere -eğer ki salih kimselerden ise- ilâhî müjdeler 

olduğunu söylemektedir. Allah, kalbi kırık olanların yanında olduğunu söylemektedir ve 

gurbette iken vefat edenlerin kalbi kırıktır. Eğer bu garip kimse gurbet-i ilâhiye ile garip 

olmuş ise iki saadet kazanmıştır; biri görünürdeki saadet, diğeri hakiki saadet zirâ o 

gariplik içinde Allah ile ünsiyeti vardır: 

“Yaèní şol kimse ki àurbetde iken vefÀt itse ãalÀó-ı óÀl ile mevãÿf oldıàı ãÿretde 

aña daòi bişÀret-i ilÀhiyye ve kerÀmet-i RaómÀniyye vardur. ZírÀ inkisÀr-ı úalble 

intiúÀl eylemişdür. Bu sebebden “ene èinde’l-münkesireti úulÿbihim”119 

maømÿnundan óiããe-menddür. Ve bu àaríb-i ãÿrí eger àurbet-i ilÀhiyye ehlinden 

daòi olursa iki saèÀdetle müstaèid olur ki; biri saèÀdet-i ãÿriyye biri saèÀdet-i 

óaúíúiyyedür.” [10b] 

Melekût ve gayb âlemi olan âlem-i emr; mülk ve şehâdet âlemi olan âlem-i halka 

göre gariptir, zîrâ âşinâsı azdır: 

 “Arø-ı àaríbe ôÀhirde vaùanuñ àayrı olan mevøièdür. Ve bÀùında maúÀm-ı rÿódur 

ki mertebe-i emrdür. Ve èÀlem-i emr èÀlem-i òalúa göre àaríbdür. ZírÀ ÀşinÀsı 

eúall-i úalíldür. Ve cesed-i insÀn-ı kÀmil daòi rÿóa tebeèiyyetle àaríbdür. ZírÀ 

àaríbüñ maúÀmı daòi àaríbdür.” [10b] 

Vatan insanın asıl âlemidir; ruhlar âlemidir. İnsan burada misafirdir ve daima 

vatanını özlemektedir.120 Bursevî’nin şu sözleri buna örnektir: 

“Sünbüle devrinde oldı çaròumuñ seyri tamÀm 

Bu òarÀb-ÀbÀd olan dünyÀda mihmÀnem yeter” 

“Penc hicretdür ki düşdüm şeş cihÀtumdan cüdÀ 

Nüh felekde çÀr u tabè u heft erkÀnem yeter” [5b] 

 

 

 

 

                                                 
119 “Ben kalbi kırık olanların yanındayım.” Hadîs-i Kudsî 
120 Süleyman Uludağ, “Gurbet”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Marifet yayınları, 1991, s. 194 
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3.2. TECELLÎ 

Tecellî, gaybdan gelen bilgidir; kalpte zâhir olur.121 Tecellî birdir, mahallin 

istidadına göre değişir; herkes zevkî kabiliyetine göre idrak edebilir.122 Bursevî’de bunu 

desteklemiştir: 

“Bir maènÀda tecellí-i ilÀhí tekerrür itse daòi elbette åÀní evvele bi-vech-i mÀ 

muàÀyirdür. Ve her maôhara tecellí taèayyününüñ úÀbiliyyetine rÀcièdür. 

KÀbiliyyet ise àayr-ı mecèÿledür.” [4a] 

Her şey Allah’ın tecellîsi ile kıvam bulmuştur. Hak eşyaya tecelli etmiş ve artık 

eşyaya varlık denmiştir.123 Mülkün sahibi Allah, her en yeni bir tecellî halindedir. Eşya, 

O’nun tecellîsi ile o ân mevcut olup hemen sonra yine fâni olmaktadır:124 

“Cemiè-i eşyÀda tecellí birdür ki aña rÿó-ı õÀtí dirler. Eger bu rÿó-ı õÀtí olmasa 

eşyÀ vücÿd ve úıvÀm bulmazdı.” [11a] 

Her şeyde Allah’ın nuru, tecellîsi aşikâr gözükmektedir. Aşağıda bir kısmını 

verdiğimiz manzumenin tamamı bu hakikati anlatmaktadır: 

“Nÿrıdur görinen cümle eşyÀda 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

Sırrıdur bilinen cümle esmÀda 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

ÕÀtına ôÀtıyla tecellí úıldı 

EsmÀ vü ãıfÀtı ôuhÿra geldi 

On sekiz biñ èÀlem nÿr ile ùoldı 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh”  [35a] 

 

Halk yani mahlûkat, Allah’ın isim ve sıfatlarına mazhardır. Öyle ki halkı 

seyreden Hakk’ı seyretmiş olur. İsim ve sıfatlar doğrudan Allah’ın zâtı ile bağlı olduğu 

                                                 
121 Süleyman Uludağ, “Tecellî”, a.g.e., s. 472 
122 Suad el-Hakîm, “Tecelli”, İbn Arabî Sözlüğü, (çev. Ekrem Demirli), İstanbul: Kabalcı Yayınevi,2005, 
s.607 
123 Suad el-Hakîm, a.yer 
124 Bilal Kemikli, Sûfi Aşk ve Ölüm, İstanbul: Sütun Yayınları, 2008, s.56 
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için onları temaşa etmek Allah’ın zâtını temaşa etmektir. İsim ve sıfatlar perdedir, 

böylece Allah’ın zâtı perde arkasından temaşa edilir: 

“Óalú Óaú’da mevcÿddur; esmÀ ve ãıfÀt ile. Yaèní òalú maôhar-ı esmÀ ve ãıfÀt-ı 

ilÀhiyyedür. Pes, òalúı seyr iden Óaúúéuñ esmÀ ve ãıfÀtın seyr itmiş olur. Ve 

esmÀ ve ãıfÀt õÀta murtabıù olıcaú seyr-i õÀtdan daòi òÀlí olmaz. VelÀkin seyri 

verÀ-i perdeden olur. Şol vecihden ki esmÀ ve ãıfÀt vech-i õÀta perde gibidür.” 

[51a] 

Tecellî; zâtta, sıfâtta ve ef’alde olmak üzere üç şekildedir. Fiillerdeki perdeler 

kalkmadıkça, sıfatlardaki perdeler bitmez. Ve zâtî tecelliyi müşahede etmek ancak bu 

perdelerin yırtılmasına bağlıdır: 

“Nitekim efèÀl daòi ãıfÀt ve esmÀya göre böyledür. Anuñçün tertíb eyleyüb 

tecellí-i efèÀl ve tecellí-i ãıfÀt ve tecellí-i õÀt dirler. ZírÀ ibtidÀ óicÀb-ı efèÀl 

münkeşif olmadıúça óicÀb-ı ãıfÀt zÀéil olmaz. Ve tecellí-i õÀtuñ müşÀhedesi bu 

perdelerüñ inòirÀúına mevúÿfdur. ZírÀ óiss ve óayÀl ve vehm maàlÿb olmadıúça 

úalb ve rÿó ve sır mertebelerinde tecellí vÀúiè olmaz.”  [51a] 

“Çün tecellí merkezídür èÀlem-i ícÀd heb 

Biz daòi bu devrde iôhÀr-ı tevóíd idelüm” [64a] 

“Aç dídeñi eşyÀya baú eşyÀdaki esmÀya baú 

Nice tecellí úıldı Óaú ôÀhir olub ÀåÀr-ı hÿ” [69b] 

“èİnÀyet-i eóadí irdi feyø-i aúdesden 

Tecellí itdi vücÿhı ile baña rahmÀnum” [71b] 

“Óaúúí úula mevlÀ bes 

Eylemez àayra heves 

Tecellí úıl her nefes 

Nÿr it ãaà u ãolımuz” [48a] 
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3.3. KENZ-İ MAHFİ 

Gizli hazine anlamına gelen kenz-i mahfiden kasıt: “Ben gizli bir hazine idim, 

bilinmek istedim ve âlemi yarattım.”125 kudsî hadîsidir ki tasavvufta çokça kullanılan 

terimlerdendir.  

Mutasavvıflar, âlemin yaratılış sebebinin bu bilinmek arzusu olduğunu, bunun 

için Allah’ın kendini her an tecellî ile tanıtmakta olduğunu söylerler.126  Burada geçen 

istemek, “ahbebtü”  ve bilinmek “u’refu” kökünden geldiği için, kâinatın yaratılış 

sırrını muhabbet ve marifet ile açıklarlar.127 

Bursevî Kenz-i Mahfî isimli eserinde bu konuyu ele almıştır. Bu hadîs hafızlarca 

sahih değildir ama keşf ehli için sahihtir. Çünkü hafızlar senet ile naklederler ama keşf 

ehli Hz. Peygamber’in nuru ile ahzedip nakleder. Bununla beraber bir konunun 

senedinin olmaması onun reddine sebep olamaz. Keşf ile gelen bilgi sahihtir çünkü 

keşifte vehim ve hayal yoktur. İlham ve vâridât yeterli bir hüccettir: 

“óadíå-i meõkÿr gerçi èinde’l-óuffÀô åÀbit degüldür. Nitekim imÀm-ı Süyÿtí 

“Dürer-i Münteşire” nÀm kitÀbında “lÀ aãle lehÿ” demişdür. Fe-ammÀ èinde’l-

mükÀşifÿn óadíå ãaóiódür. ZírÀ óuffÀô sened ile naúl iderler, mükÀşifÿn ise fem-i 

Nebeví’den -ãallÀhü èaleyhi ve sellem- bi’õ-õÀt aòõ idüb söylerler. Ve bir 

nesnenüñ sened-i maèlÿmı olmamaúdan fí-nefsü’l-emr èadem-i sübÿtı lÀzım 

gelmez. Belki keşf-i ãaóíó ile olıcaú esaó olur zírÀ keşfde vehm ü òayÀl olmaz. 

Belki èiyÀn-ı tÀm ve óaúúa’l-yakín olur ve ilhÀmÀt ve vÀridÀt muèteúidlere göre 

hüccet olmaú kÀfídür.” 128 

Bursevî’ye göre eğer Allah’ın tecellisi ruhlar mertebesinde kalıp, cisim ve insan 

mertebesine inmese idi, kenz-i mahfî sırrı tam lâyıkıyla suret bulamayacaktı: 

“Eger tecellí-i ilÀhí mertebe-i ervÀóda úalub mertebe-i ecsÀma ve andan 

mertebe-i insÀna tenezzül itmeyeydi kenz-i maòfí kemÀ yenbaàí ãÿret 

bulmazdı.” [63b] 

                                                 
125 İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 3. b., Beyrut, 1302, C. II, s. 132 
126 Semih Ceyhan, “Tecellî”, DİA, C. XL, s.242 
127 İbrahim Hakkı Aydın, “Kenz-i Mahfî”, DİA, C. XXV, s.258 
128 Bursevî’den naklen, Bkz., Mahir İz, Tasavvuf, 5. b., İstanbul: Kitabevi Yay., 1990, s. 53; İsmail Hakkî 
Bursevî, Kenz-i Mahfî, İstanbul, (Yayınevi yok) 1290, s. 2-3; İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-
Hafâ, 3. b., Beyrut, 1302, C. II, s. 132  
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Kâmil insanların, evliyaların kendilerini setredip arz gibi sâkin ve sükût hâlinde 

olmaları hep kenz-i mahfî sırrından ileri gelmektedir ki zamanın ve cehrin hakikatını 

kalplerinde bulmuşlar, ses ve sedâyı kesmişlerdir: 

“Bu èÀlem kenz-i maòfí olan buùÿndan ôuhÿra gelmekle aãl-ı èÀlem buùÿn olmuş 

oldı. Bu sebebden kümmel-i evliyÀ ôÀhirden bÀùına èudÿl idüb kendilerin setr 

itmişler ve ãít ü ãadÀyı kesmişlerdür. Bu maènÀdan arø gibi sÀkin ve sÀkit 

olmışlar ve devr ü cehrüñ óaúÀéiúını úalblerinde bulmışlardur.” [44a] 

Mekânlara göre Allah’ın isimlerinin tecellîsi değişkenlik gösterir ama Allah’ın 

zâtı ezelden ebede kadar sabittir. Kenz-i mahfi sırrı zuhur edene dek isimlerin zuhuru 

olmamıştı: 

“Bi-óasebi’l-mevÀùın esmÀ-i ilÀhiyye mütebeddel olur; egerçi õÀt-ı ilÀhiyye 

ezelen ve ebeden bir óÀl üzerine åÀbit ü úÀéimdür. Naôar eyle ki kenz-i maòfí 

mertebesinde aãlÀ bir ismüñ ôuhÿrı yoà idi.” [46b] 

Şu ibâreler Türkçe olarak Bursevî’ye vârid oldu ki: “Her ãÀóib-i nefs kendi 

kendine nefes ider.”  

Allah nefes-i Rahmani ile nefes verdi tâ ki kendi isim ve sıfatları tezahür etsin. 

Zira isim ve sıfatlar mevsuf olmadan ortaya çıkmazlar. Böylece isim ve sıfat elbisesi 

altında tezahür eden yine kendisidir ve kendi nefesi yine kendisine dönecektir. Kenz-i 

mahfi buna işaret eder, “yaratılanlar gizli bir hazine idi” değil, “ben gizli bir hazine 

idim” demiştir. Yani zuhur eden hep kendisi olmuştur: 

“Yaèní AllÀh TaèÀla ki àaybü’l-àuyÿb mertebesinden teneffüs-i raómÀní ile 

teneffüs itmişdür; kendi esmÀ ve ãıfÀtını iôhÀr içündür. Çünki esmÀ ve ãıfÀt bí-

müsemmÀ ve bí-mevãÿf úıyÀm bulmaz. LÀ-cerem fi’l-óaúíúa ôuhÿr iden õÀtıdur 

ki esmÀ ve ãıfÀt libÀsıyla telebbüs eylemişdür. BinÀen èalÀ hÀõÀ kendi nefesi 

kendine rÀcièdür. 

Nitekim: “Küntü kenzen maòfiyyen.” aña dÀldür. Yaèní “kÀne’l-òalúu kenzen 

maòfiyen” dimedi. Belki kenz-i maòfí olmaàı kendine nisbet itdi. Bu sebebden 

ôuhÿr iden òalú ãÿretinde Óaúú oldı. Yaèní Óaúú ôuhÿra geldi ve òalú buùÿnda 

úaldı. Anuñçün dirler ki: “ÒudÀ ôÀhir durur maòlÿú mestÿr.” [72a] 
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3.4. NEFES-İ RAHMÂNÎ, NEFES, NEFH 

Nefes, kalpteki ateşi söndürmek için Allah’ın kalbe verdiği ferahlıktır. Nefes-i 

Rahmanî ise Allah’ın Hz. Âdem’e kendi ruhundan üflemesi, ilk taayyün, mânâlar 

mertebesidir. 129  

Mutasavvıflar: “İbâdetlerin en faziletlisi Hakk subhanehu ve Teâlâ ile geçen 

nefesleri saymaktır.” demişlerdir. Onlara göre marifet ve tevhid ile geçirilmeyen 

nefesler ölü gibidir.130 

Allah ilk yaratılışı kendi sureti üzerine halk etmiş ve isim ve sıfatlarını ona 

giydirmiştir. Ona Hakk’ın halifesi denir. Allah’ın veziri olmadığı için ona ancak mutlak 

bir vekil denilebilir: 

 “Taèayyün-i evveli kendi ãÿreti üzerine òalú idüb libÀs-ı esmÀ ve ãıfÀtını aña 

ilbÀs itmişdür. Ve aña òalífe-i Óaú dirler ki nefes-i raómÀní anda ôÀhir olmışdur. 

Yoòsa vezír dimezler. Egerçi vízír ãÿretinde vekil-i muùlaúdur. ZírÀ Óaúú’uñ 

naôír ü vezíri olmaz.” [55b] 

Kâmil insanlardan nefes alırlar ki rûhî eserler o nefesle vücuda gelsin. Hastalara 

nefes etmek de buradan ileri gelir ki ruha şifa olduğu gibi bedene de şifadır. Bahara bak 

ki semanın feyzi olmadıkça ve rüzgâr üflemedikçe ölü ağaçlar ve arz, taze hayat 

bulmazlar: 

“Ve bu maúÀmdandur ki ekÀmil-i nÀsdan nefes ü iõn aòõ iderler. TÀ ki ol nefes 

yüzinden rÿó-ı õÀtiyyenüñ ÀåÀrı ôÿhÿra gele. ZírÀ àavÀşí-i kevniyye ile muòtefí 

olmışdur. Ve òastalara daòi nefòa-i nefes bu maènÀya dÀéirdür. ZírÀ nefes-i õÀt 

nefes-i raómÀní ile zinde oldıàı gibi beden daòi anuñla ãıóóat bulur. Teéemmül 

eyle óÀli bahÀrı ki feyø-i semÀ ve nefes-i ãabÀ olmadıúca arø u eşcÀr-ı meyyite 

óayÀt-ı tÀze bulmaz.” [56a] 

Enbiyalar ve evliyalar yahut nefes erbabı olanlar hep akl-ı evvelin, rûh-ı 

Muhammed’in sûretidir. Nefes-i Rahmani her an tecelli etmededir ve âlemin vakti dolup 

tecelli edilecek suretler bitince ancak duracaktır: 

                                                 
129 Süleyman Uludağ, “Nefes”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.366 
130 Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, (haz. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergah Yayınları, 3.b., 
1991, s.217 
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“Ne úadar enbiyÀ vü evliyÀ ve erbÀb-ı enfÀs geldi ise ve gelürse mine’l-evvel 

ile’l-Àòir èaúl-ı evvelüñ maôharı ve rÿó-ı Muóammedí’nüñ ãÿretidür ki nefes-i 

raómÀní bu meôÀhir ve ãuverüñ yüzinden müddet-i èÀlem tamÀm olınca dÿr 

ider.” [57a] 

Allah’ın kelimelerinin ortaya çıktığı madde, Nefes-i Rahmânî diye adlandırılır. 

Nefes demek kelimeler demektir ve Hz. Îsâ için Allah’ın kelimesi denmiştir.131 

Nefes-i Rahmânî, önce akl-ı evvele taalluk etmiştir. Akl-ı evvelin nefesi ise neye 

dokundu ise hayat bulmuştur. Allah’a göre nefes demek manevi muhabbet ile teveccüh 

etmesinden ibarettir. Mahlûkata göre ise bu nefese suret olmak yasak değildir. Nitekim 

Cebrail -aleyhisselâm- Hz. Meryem’in karnına üflemiş ve Hz. Îsâ’dan nice nefesler 

ortada çıkmıştır. Hasta üzerine nefh etmek buradan kalmıştır. Hz. Âdem’e üflenen ruh 

ise akl-ı evvele üflenen nefes gibidir: 

“Nefes-i raómÀní ibtidÀ èaúl-ı evvelüñ vücÿdına taèallÿk idüb: “Úul küllün 

yaèmelü èalÀ şÀkiletihi.”132 mÿcibince èaúl-ı evvel daòi ol nefes ile müteneffis 

olub anuñ daòi nefes-i nefísi ne maóalle ùoúındı ise bÀd-i ãabÀ ile ezhÀr açıldıàı 

gibi ol daòi óayÀt bulmış ve zinde olmışdur. VelÀkin Óaúú’a göre nefes dimek 

teveccüh-i óubbi-i maènevíden èibÀretdür. Ve òalúa göre ãÿret-i nefes olmaú 

daòi memnÿè degüldür. Nitekim Cibríl -èaleyhisselÀm- dirè-i Meryem’e nefò 

itdi. Ve èÍsÀ’dan daòi nice nefesler ãÀdır oldı. Ve òasta üzerine veya emåÀline 

nefò itmek daòi buradan úaldı. ZírÀ ekÀmilüñ nefesi teveccüh-i rÿóÀní ile 

tekeyyüf idicek sebeb-i teéåír olur. Ve Ádem’e -èaleyhisselÀm- vÀúiè olan nefò-i 

rÿó èaúl-ı evvele olan nefò gibidür; nefò ile taèbír olındıàı nefòuñ menfÿòda 

eåerinüñ ziyÀde ôuhÿrına göredür.” [72a] 

“Ey nesim raómetüñ dil-mürdeler ióyÀ ider 

Bir nefes senden òas u òÀrı gül-i raènÀ ider” [10a] 

“Ey mürşid-i kÀmil bize bir dem nefes eyle 

Ey dil o demi bulmaàa sen de heves eyle” [74b] 

                                                 
131 Suad el-Hakîm, “Rahman’ın Nefesi”, İbn Arabî Sözlüğü, s.526 
132 “De ki: Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.” İsrâ 84 
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3.5. CEHR VE İHFÂ 

Cehr; açıktan, sesli zikir anlamındadır; başkasına dinlettirmektir. İhfâ ise gizli ve 

sessiz zikirdir; kendi kendini dinlemektir: 

“Ve cehr didügimiz àayra ismÀè ve iòfÀ didügimiz kendi nefsine ismÀèdur ki 

ikisi daòi fi’l-óaúíúa ôÀhir-i óÀldür.” [61b] 

Cehr ve ihfa beraber kullanılsa da, cehr âleminde iken cehr maslahat içindir; ama 

asıl olan ihfâdır. Bursevî’ye vârid oldu ki: “Òayru’õ-õikr el-òafiy.”  Yani, seyr-i süluk 

eden kişi için en hayırlı olan, hafî zikir mertebesine çıkmak ve böylece Hakk’ı Hakk ile 

zikr ederek cehrini de ihfâsını da Allah’a bağlamaktır.  

“Ve cehr ü iòfÀ beraber èadd olınur. Egerçi èÀlem-i cehrde olduúça iútiøÀ-i 

mavùın üzre fi’l-cümle cehr u iòfÀ daòi elinde ve dilindedür. Ve cehri li-ecli’l-

maãlaóadur. ZírÀ iòfÀ aãldur. Anuñçün vÀrid oldı ki: “Òayru’õ-õikr el-òafiy.” 

Yaèní sÀlike òayr olan budur ki õikr-i òafiy mertebesine dek sülÿk eyleye. Ve 

Óaúú’ı Óaúú ile õikr ide. TÀ ki cehr ü iòfÀ Óaúú’a muøÀf ola.” [61b] 

Bu görünen âlem, baştan sona cehr ve zuhûr âlemidir. Hâliyle bu âlemi oluşturan 

mahlûkat da cehr ve ihfadan nasipsiz değildir. Böylece Allah’ın kelâmının sureti ve 

mânâsı insanda tamam olmuştur. Bundan daha üstün bir tekvin (yaratmak) ve bundan 

daha açık bir cehr yoktur: 

“Pes, bundan fehm olındı ki bu èÀlem yaèní felek-i aùlasdan àÀyete dek èÀlem-i 

cehr ve ôuhÿrdur. Ve bu èÀlem-i cehrüñ müştemil oldıàı òalÀéiúuñ óÀli bi-

óasebi’l-maúÀm cehr ü iòfÀdan òÀlí olmadı. Nitekim kelÀm-ı İlÀhí’nüñ ãÿret ve 

maènÀsı insÀnuñ rütbesi ile tamÀm oldı. ZírÀ anuñ fevúinde tekvín ve anuñ 

cehrinde ekmel-i cehr yoúdur.” [44a] 

Kuvvet ve mertebe olarak yakın olmak, zikirde ihfâya sebeptir. Örneğin Kâbe’de 

ses yükseltmek olmaz zira Kâbe Allah’ın zatının ehadiyet makamıdır. Rasulallah 

aralarında iken Ashâb-ı Kirâm’ın seslerini yükseltmedikleri gibi kâmil insanların dahi 

yanında ses yükseltmek Allah’ın huzurunda yüksek sesle konuşmak gibidir: 

“Aãl-ı úurb-ı mekÀnet ve mertebe sebeb-i iòfÀ-i õikrdür. Nitekim óuøÿr-ı 

Kaèbe’de refè-i ãavt olınmaz; zírÀ maúam-ı Eóadiyyet-i ÕÀtiyye’ye nÀôırdur. Ve 

aãóÀbuñ -raêıyallÀhü èanhüm- ùaríú-i Òayber’de õikr-i cehríden menè olındıkları 
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maènÀ-yı meõkÿra dÀéirdür ki aãóÀb-ı meşÀhireye münÀsib olan õikr-i òafídür. 

Òuãÿãan ki aralarında RasÿlallÀh -sallallÀhu èaleyhi ve sellem- veya ekÀmil-i 

ümmetden bir kimse ola ki bunlar maôhar-ı tÀmm-ı ÒudÀ olmaàla óuøÿrlarında 

cehr itmek óuøÿr-ı Óaúú’da cehr gibidür.” [43a] 

Bursevî’ye şöyle vârid oldu ki “İmÀmet ü cehr ü iòfÀ.” [59a] İmâmet, bildiğimiz 

namaz imamlığıdır. Burada cehr takdim olundu tâ ki imam olan kimse Allah’ın 

kelâmını halka sesli bir şekilde anlatıp namaz ile manevi mîraca yükselsinler: 

“Burada imÀmetden murÀd bi-óasebi’ô-ôÀhir imÀmet-i namÀz u miórÀbdur. 

Nitekim cehr u iòfÀ aña úarínedür. Ve cehr taúdím olındı. ZírÀ imÀm olan kimse 

mütercim-i Óaú’dur ki Óaúú’uñ kelÀmını òalúa íãÀl ve gÿşlarına idòÀl ider. TÀ ki 

kelÀmdan mütekellime intiúÀl ve vÀsıùadan mevsÿù-ı ilÀhí’ye irtióÀl idüb mièrÀc-ı 

maèneví úılalar.” [59b] 

3.6. KERÛBİYYÛN 

Kerûbiyyûn Allah’a en yakın meleklerdir;133 “muheymûn” da denilir. Dâimâ 

Allah’ın güzelliğini temaşa eden bu melekler kendilerinden geçmiş hâldelerdir. Öyle ki 

Allah’ın Hz. Âdem’i yarattığından bile haberleri yoktur. Secde ile memur değillerdir, 

onlarda Allah’tan başkasına yer yoktur134. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Ey İblîs! 

Buyurdu: O benim iki elimle yarattığıma secde etmene ne mâni oldu sana? Kibirlenmek 

mi istedin? Yoksa âlîlerden mi bulunuyorsun?” 135 Burada Allah, secde etmekle memur 

olmamakla beraber ulvî olmaları hasebiyle kerûbiyyûna işaret etmiştir. Kendisinde 

Hakk’dan başka bir şeyi yerleştiremeyen bu meleklere benzeyen velî zâtlara da 

muheyyemûn denilir.136 

Bursevî’ye göre kerûbiyyûn, meleklerin ileri gelenleridir; muheymûn melekleri 

ile aynı değildir. Muheymûn’a âlî ruhlar ve mücerred akıllar da denilir ve yakınlık 

uzaklık gibi sıfatları yoktur: 

“Bu òitÀb-ı àaybí vÀrid oldı ki “kerÿbiyyÿn sendendür.” Kerÿbiyyÿn taòfíf-i rÀ 

ve teşdíd-i yÀ-i müåennÀtla sÀdÀt-ı melÀéikedür. MelÀéike-i müheyyimeden 

                                                 
133 Süleyman Uludağ, “Kerûbiyyûn”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 284 
134 Süleyman Uludağ, “Muheymûn”, a.g.e., s. 341 
135 Sad Suresi 75 
136 Abdürrezzak Kaşânî, “el-Müheyyemûn”, Tasavvuf Sözlüğü, s. 544 
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àayrıdur. ZírÀ melÀéike-i müheyyime ki ervÀó-ı èÀliye ve èÿúÿl-i mücerrede daòi 

dirler; úurb u buèd ile muttaãıf degüllerdür.” [41b] 

Gelen vâridde “Sen kerûbiyyûndansın” denilmedi, çünkü insanın melâikeden 

sayılması nûrâniyet itibariyledir. Nitekim Peygamber’imiz de “nûr olmakda beni 

melâikeye ilhâk eyle.” buyurmuştur. Yani beşerî tabiatı melekî tabiata değişsin. 

Kerûbiyyûnun beşerden olması ise kalbî zikir itibariyledir. Ruhlar âlemi cehrî, hafî, 

lisânî ya da kalbî zikirden müstağnîdir çünkü ruhlar lâtif olduğundan müşâhedede 

istiğrak hâlindelerdir: 

“Yaèní “kerÿbiyyÿn sendendür” dinildi. èAks olınub “sen kerÿbiyyÿndansun” 

dinilmedi. ZírÀ beşerüñ èidÀd-ı melÀéikeden oldıàı nÿrÀniyyet iledür. Nitekim 

óadíåde gelür: “Ve’cèalní nÿran.” Yaèní nÿr olmakda beni melÀéikeye ilóÀú eyle. 

TÀ ki tabè-ı beşeri tabè-ı melekíye mübeddel ola. Ve melÀéike-i kerÿbiyyÿnuñ 

beşerden oldıàı õikr-i úalbí iledür. Bunuñ tafãíli budur ki èÀlem-i tehyím ki 

èÀlem-i ervÀhdur; ẕikr-i cehrí ve òafí ve lisÀní ve úalbíden müstaànídür. ZírÀ 

kemÀl-i leùÀfetinden müşÀhedede istiàraú üzerinedür.” [42b] 

3.7. DÜNYA VE ÂHİRET 

Dünya, insanı Allah’a ibadetten alıkoyan her şeydir. Bazı mutasavvıflar dünyaya 

hayâlî âlem137 demiş bazıları ise dünyayı yılana, cadıya hatta zehire benzetmişlerdir.138 

Örneğin Yunus Emre dünya kavramını hem geçici hayat anlamında hem de denâet 

kökünden geldiği rivâyetine dayanarak alçaklık anlamında kullanmıştır.139 

Bursevî bu eserinde dünya ve ahiret hayatından değil de dünya ve ahiretle ilgili 

bazı hakikatlerden bahsetmiştir.  

Dünyada, Allah’ın Zâhir ismi, ahirette ise Bâtın ismi hükmeder. Dünya üzerinde 

hâkim isimler vardır lâkin kıyametin kopmasıyla hükümleri kesilir. Örneğin Mümît ismi 

ahirette, Bekâ ismi dünyada hükmetmez: 

“Baèdehü dünyÀ gerçi ism-i ôÀhirüñ óavÀlesinde ve Àòiret ism-i bÀùınuñ 

óükÿmetindedür. Fe-ammÀ dünyÀ üzerine daòi esmÀ-i óÀkime vardur ki úıyÀm-ı 

                                                 
137 Safer el-Muhibbî el-Cerrâhî,”Dünya”, Istılâhât-ı Sofiyye fî Vatan-ı Asliyye Tasavvuf Terimleri, s.78 
138 Süleyman Uludağ, “Dünya”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 146 
139 Bilal Kemikli, Sûfî Aşk ve Ölüm, s. 38 
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úıyÀmet ile aókÀmı münúaùıèa olur. MeåelÀ mümít ismi Àòirete óükm itmez. Şol 

cihetden ki Àòiretde mevt yoúdur. Ve bÀúí ismi daòi dünyÀya óükm itmez. ZirÀ 

dünyÀda beúÀ yoúdur. Belki Óayy-ı BÀúí tecellísinüñ külliyeti meèÀdda ôuhÿr 

ider” [46b] 

Bursevî bir vâridi açıklarken dünyanın önce ve ahiretin sonra yaratılmış olması 

mümkündür demiştir. Ahiret dünyanın kalbidir ve dünya yaratıldıktan sonra ahiret kalp 

olarak dâhil olsa gerektir: 

“Ve cÀéizdür ki neşée-i ÿlÀ neşée-i dünyÀ ve neşée-i åÀniye neşée-i uòrÀ ola. 

Yaèní ùÀife-i ebrÀruñ úalbleri ôÀhir u bÀtınÿn esrÀrını óÀví ve dünyÀ ve Àòiretüñ 

óaúÀéiúini muótevídür. ZírÀ Àòiret úalb-i dünyÀdur ki neşée-i uòrÀda úalb 

ãÿretine düòÿl itse gerekdür.” [46a] 

Dünya bir imtizaç yeridir. Yani cennet ve cehennem ve ruh ve nefsin 

mezcolduğu yerdir. Eğer dünyada küfür ve günah olmasaydı cehennem yaratılmazdı. 

Çünkü bu imtizâcın tasfiyesi ahirette olur. Bunun için ateş ve kıyamet yeri yaratıldı. 

Eğer kişi dünyada nefsini mezcedip eşini tasfiye etse, ahirette tasfiyeye muhtaç olmaz: 

“Ve bundan fehm olındı ki èÀlem-i dünyÀ dÀrül imtizÀcdur. Yaèní cennet ve 

cehennem ve rÿó ve nefsüñ imtizÀcı mavùınídür.” 

“Pes, eger bu dünyÀda ol daòi kÀmil gibi nefs ü ùabièatı mezc ve şÿyını taãfiye 

edeydi Àòiretde taãfiyeye muótÀc olmazdı.”  

“El-óÀãıl imtizÀc-ı meõkÿruñ ekåer-i nÀsa göre taãfiyesi Àòiretde olur. Anuñçün 

nÀr òalú olındı ve mevÀúıf-ı úıyÀmet daòi úonıldı. Pes, eger dünyÀda küfür ve 

maèãiyet ve óicÀb olmayaydı cehennem maòlÿú olmazdı.” [14a] 

 

“SÀye-i insÀn-ı kÀmil tÀ ebed memdÿd iken 

Devr-i dünyÀda èaceb fí-zevÀl itmek nedür” [50b] 
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3.8. KÂBE KAVSEYN 

Mi’rac hâdisesinden bahseden “Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ”140 ayetinde 

geçen kâbe kavseyn, “iki kaş (yay) arası kadar” demektir. Devamında gelen ev-ednâ ise 

“yahut daha da yakın” demektir.141 Öyle bir yakınlıktır ki aradaki uzaklığı kaldırarak iki 

şeyi bir eder. Kâbe kavseyn makamı iki şeyi birleştirmekle beraber aralarında yine bir 

ayrım vardır. Lâkin ondan daha yakın olan ev-edna makamında hiç bir ayrım 

olmaksızın mutlak birlik vardır.142 Yani kâbe kavseyn Allah ile ittihad ve ittisal, ev ednâ 

ise aynu’l-cem makamıdır.143 

Mahlûkâtın suretleri, Allah’ın isim ve sıfatlarının güzelliklerine aynadır. Buna 

güzelliğin şahitliği denir. İşte kâbe kavseyn bu hakikate bakar. Ama ev-ednâ 

makamında artık müşahede yoktur zira ayrım olmaksızın mutlak birlik vardır: 

“ãuver-ı eşyÀ cemÀl-i esmÀ ve ãıfÀta Àyínedür. Ve aña meşhed-i óüsn dirler ki 

“úÀbe úavseyn”e nÀôırdur. ZírÀ maúÀm-ı “ev-ednÀ”da müşÀhede olmaz.” [51b] 

 

Bursevî’ye vârid oldu ki: “Emr ile úÀéim olmadadur òayr-ı èÀúıbet.”  [74b] 

Teheccüd vaktinde bedenin ayağa kalkması gerekir. Hakikat makamında zaten 

ruh rüyaya dalmadan her zaman ayaktadır ve melekûtun makamına yönelmektedir. 

Lâkin şeriat, bedenin de yatağından kalkıp mücadele etmesini gerektirir. Ta ki ruhunu 

müşahede etsin ve böylece iki deniz bir araya gelsin; vücub ve imkânın bütün 

hükümlerini toplasın ve kâbe kavseyni ev-ednâ derecesine ulaşsın: 

“ÚÀéim lafôı vaút-i teheccüdde bedenüñ úıyÀmına remzdür. ZírÀ egerçi rÿó-ı 

müdebbir òºÀbdan müberrÀ ve dÀéim úıyÀmda ve müteveccih-i miórÀb-ı 

melekÿt-i aèlÀdur; feéammÀ bu maènÀ maúÀm-ı óaúíúate göredür. BinÀéen èalÀ 

hÀõÀ muúteøÀ-yı mertebe-i şeríèat budur ki beden daòi firÀşından óareket eyleye 

ve vesíle-i müşÀhede-i rÿó olan mücÀhedeyi elden úomaya; tÀ ki mecmaèu’l-

baóreyn ola. Yaèní vücÿb ve imkanuñ aókÀmını cemè idüb “úÀbe úavseyni ev-

ednÀ” derecesin bula.”  [75a] 

                                                 
140 “İki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.” Necm 9 
141 Safer el-Muhibbî el-Cerrâhî, “Kâbe Kavseyn”, Tasavvuf Terimleri, s.205 
142 Abdürrezzak Kaşânî, “Kâb-ı Kavseyn”, Tasavvuf Sözlüğü, s.449 
143 Süleyman Uludağ, “Kabe kavseyn ev Ednâ”,  Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.268 
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Bursevî’ye vârid oldu ki: “Úulÿbü’l-ebrÀr óamiletü’l-esrÀri’n-neşéeteyn.”  

Ebrarın yani iyi, sadık kimselerin kalpleri, iki yaradılışın sırlarını taşırlar. Ebrar 

bütün iyilik çeşitlerini manen ve maddeten kendisinde toplayan kişilerdir ama 

mukarrebin taifesinin altındalardır. Çünkü mukarrebin neş’e-i ûlâ ve neş’e-i uhrânın 

yani ilk ve son yaradılışın sırlarına erişmişlerdir. Ebrar, kâbe kavseyn makamındandır, 

mukarrebin ise kâbe kavseyni ev-ednâ makamındandır: 

“Burada ebrÀrdan murÀd cemiè-i envÀè-i berri ãÿreten ve maènen cemè 

idenlerdür. ZírÀ aèrafda ebrÀr ùÀéife-i muúarrebínüñ taótındadur. Yaèní 

muúarrebín iki neşéeyi bile iórÀz itmişlerdür ki “úÀbe úavseyni ev-ednÀ”dur. 

EbrÀr ise yalıñuz “úÀbe úavseyn” ehlidür.” [45b] 

 

Sıfattaki kâbe kavseyni geçmeden zâttaki ev-edna makamına çıkılmaz. Ev-edna 

makamına çıkan kişi bâki hayata cismen ulaşır ve ona iki cihanda da kavuşmak vardır: 

“Geçüb bu “úÀbe úavseyn”-i ãıfÀtı 

Bulagör ãoñra “ev ednÀ”-yı õÀtı 

Bu cÀn ü cisme vir bÀúí óayÀtı 

Dü èÀlemde liúÀ bulmaú dilerseñ”  [36a] 

3.9. KERÂMET 

Kerâmet, bir kimsede olağanüstü bir hâlin ortaya çıkmasıdır. Peygamberlerde 

olağanüstü hâl mucizedir, velilerde kerâmettir. Kerâmet Allah’ın veli kuluna ikrâmıdır. 

Bununla berâber veli zât kemâl buldukça kerâmet azalır. Zaten kerâmeti izhar etmek 

veli olmadığına işârettir, kerâmet kendisi zuhur etmelidir. Veli olmak için kerâmet şart 

olmadığı gibi kerâmeti çok olanın ulu evliyalardan olmaması da muhaldir.144  

Bursevî’ye şu kelam vârid oldu ki: “Saña èilm virdüm kerÀmet virdüm.” [4a] 

Kerâmet iki kısımdır. Biri ilmî kerâmet, biri kevnî kerâmet.145 Burada bahsedilen 

ilim, ilm-i ilâhi ve kerâmet de ilmî keramettir. Allah’ın zât, sıfât ve fiilleri ile alakalıdır. 

Kevnî kerâmet dedikleri olağanüstü hâllerdir ki kusurlu olanlardan da bu kerâmet zâhir 

olabilir hatta muhaliflerden de böyle istidraclar çıkabilir. Zira ruhların üflenmesinde 

                                                 
144 Süleyman Uludağ, “Kerâmet”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 283 
145 Süleyman Uludağ, “Kerâmet”, a.g.e., s. 284 
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herkes aynı makamdaydı. Bu sebeple az yemek, et ve yağı bırakmak, susmak ve yalnız 

kalmak gibi halleri alışkanlık hâline getirenlerden de olağanüstü hâller zuhûr edebilir. 

Yani kevnî kerâmetin ilmî kerâmet yanında bir itibârı yoktur: 

“Burada èilmden murÀd èilm-i ilÀhídür ve kerÀmetle maúãÿd èilm-i meõkÿrla 

kerÀmetdür. Ve illÀ kerÀmet èinde’l-úavm kerÀmet-i èilmiyyedür ki õÀt u ãıfÀt u 

efèÀl-i Óaúú’a müteèallıúdur. Yoòsa kerÀmet-i kevniyye degüldür ki òavÀrıú-ı 

èÀdÀtdur. ZírÀ bu kerÀmetüñ kerÀmet-i ÿlÀ yanında óayyiz ü iètibÀrı yokdur. Şol 

cihetden ki ehl-i úuãÿr u noúãÀndan daòi ãÀdır olur ve belki òilÀf-ı milletden daòi 

baèøı istidrÀcÀt ôuhÿra gelür. Nitekim “ve nefaòtü fíhi min rÿóí”146 anı 

mübeyyendür. Yaèní nefò-i rÿóda müémin ü kÀfir ü muùíè u èÀãí berÀberdür. Bu 

cihetden baèøı efèÀle temerrün ile baèøı netÀéic ôuhÿr itmek baèíd degüldür. 

Úıllet-i ekl ü terk-i lüóÿm u düsÿm u seher ü ãamt u òalvet-i dÀéime ve emåÀli 

gibi.” [4a] 

 

“Ehl-i fenÀya keşf ü kerÀmet neylesün 

Bir õÀt-ı pÀk-i óaøret-i èirfÀna gelmişüz” [21a] 

 

3.10. İBÂDET, UBÛDİYET, UBÛDET 

Ubûdiyet kulluk demektir. Ahde vefâ, mevcuda rızadır. Her işinde Allah’ın 

rızasını aramaktır.147 Üç çeşittir: İbâdet, ubûdiyet, ubûdet. İbâdet tapmaktır, halk için 

kullanılır; ubûdiyet kulluktur, aydınlar için kullanılır; ubûdet ise halis kulluktur, 

seçkinler için kullanılır. İbâdet ilme’l-yakîn, ubûdiyet ayne’l-yakîn, ubûdet ise hakka’l-

yakîndir.148 

İbâdet Allah’ın fiillerine, ubûdiyet sıfatlarına, ubûdet ise zatına bakar. Kutup 

olan kimse ise ubudiyetin bu üç veçhi ile kulluğunda kemâle ermiştir ve Allah’ın zât, 

sıfât ve esmasındaki tevhidin tamamına vâsıl olmuştur. Bu hâldeki ubudiyete hakîkî ve 

şer’î ubudiyet denir ki, Allah’ın varlık ve ilahlık sırrı ile hakiki abd olmuşlardır. Bir 

                                                 
146 “Ona ruhumdan üflediğim zaman.” Hicr 29 
147 Safer el-Muhibbî el-Cerrâhî, “Ubûdiyet”, Tasavvuf Terimleri, s.405 
148 Süleyman Uludağ, “Ubûdiyet-ubûdet”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.495 
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kimsede bu ubudiyet gözükse ama kendisi Allah’a karşı mahcup (a’ma) olsa o kimse 

hakiki yoksulluk nedir bilmez. Bu sebepten çoğunlukla zengin olanlar Allah’ın 

dergâhında ibadet ederken de mağrur olurlar. Burada insanlık ve şeytanlık iç içe girmiş 

haldedir. İnsanlık secde etmeyi, şeytanlık ise kibirlenmeyi gerektirir. O hâlde zıt olanları 

birbirinden ayırmak gerektir ki hakiki bir kul ve mütevazı bir insan olabilsin: 

“èUbÿdiyyet üç vecihledür ki biri èibÀdet ve biri èubÿdiyyet ve biri èubÿdetdür. 

Ve èibÀdet efèÀle ve èubÿdiyyet ãıfÀta ve èubÿdet õÀta nÀôırdur. Úuùb-i vücÿd ise 

üç vecihle èubÿdiyyetde kÀmil ve tevóíd-i efèÀl ve ãıfÀt ve õÀtuñ mecmÿèuna 

vÀãıldur. Ve bu mertebede olan èubÿdiyyete èubÿdiyyet-i şerèiyye-i óaúíúiyye 

dirler ki sırr-ı hüviyyet ve sırr-ı ulÿhiyyet ile müteóaúúiú olanların şÀnlarıdur. 

Ve bir kimsede ki bu èubÿdiyyetüñ ôÀhiri olsa, faúat ol kimse maèbÿddan 

maócÿbdur. Ve iftiúÀr-ı óaúíúí nedür bilmez. Anuñçün ekåer aàniyÀ dergÀh-ı 

Óaúú’a cebhe-i èubÿdiyyet vaøè iderlerken èulüvv ü istikbÀrdan òÀlí degüllerdür. 

İşte burada insÀniyyet ve şeyùanet müctemiè olurlar ki; insÀniyyet secde ve 

şayùanet èulüvv ü istikbÀrdur. Pes, øıddı izÀle itmek lÀzımdur ki èabd óaúíúí ve 

Àdem mütevÀøiè ola.” [16b] 
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4. METNİN HAZIRLANMASINDA İZLENEN YOL 

1.  Eserin mevcut tüm nüshaları kütüphanelerden temin edilmiştir. 

2. Metnin hazırlanmasında, İ1 nüshası esas alınmış ayrıca A, T, İ2 ve E 

nüshaları da temin edilmiştir. R nüshasına ulaşılamamıştır. 

3. İ1 nüshası esas alınarak A ve İ2 nüshalarıyla metin mukabele edilmiştir. 

4. Eserde yer alan Türkçe metinler Transkripsiyon alfabesi ile latinize 

edilmiştir. 

5. Eserde yer alan Arapça metinler Arap Alfabesi ile birebir aktarılmış, 

arkasından Türkçe özetleri, italik olarak ve köşeli parantez içinde verilmiştir. 

6. Metinde geçen âyetlerin mealleri dipnotlarda verilmiştir. 

7. Eserin varak numaraları köşeli parantez içinde verilmiştir. 

8. Metinde konunun gidişatına göre gerek duyulan yerlerde paragraf başı 

yapılmıştır. 

9. Manzumelerin aruz vezinleri tespit edilmiş ve “Nazm” başlığının yanına 

köşeli parantez içinde yazılmıştır. 

10. Manzumelerin beyitleri numaralandırılmıştır. 

11. Başlık niteliğindeki cümleler metnin içinden seçilmiş, konuların başlarına 

köşeli parantez içinde ve büyük harfle eklenmiştir. 

12. Türkçe metinde geçen Arapça ibâreler, âyetler ve hadîslerin transkripsiyonlu 

yazılışı tırnak içinde verilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METİN 

 

ÇEVİRİYAZI ALFABESİ 
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METİN 
 

[1a] BOŞ SAYFA 

[1b] FİHRİST 

[2a] FİHRİST 

[2b] KİTÁBÜ NAÚDÜ’L-ÓÁL 

 

Eş-ŞEYÒ ÓAÚÚÍ 
149 

 

BismillÀhirraómÀnirraóím 

 

Naøm 150 [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Eyledi óaú èaúl-ı evvelden cihÀna ibtidÀ 

Úad tecellÀ nÿruhÿ fí vechi küllí mÀ bedÀ 

 

2. Noúùa-i õÀtı imÀm-ı cümle-i esmÀ olub 

Ol imÀma itdiler ervÀó u ecsÀm iútidÀ 

 

3. ÁşikÀr oldı ne var ise úamu sırr-ı nihÀn 

Özge ãÿret virdi maèníye tecelli-i ÒudÀ 

 

4. Her giyÀhı ber-zebÀn itdi beyÀn-ı vaódete 

BÀà-ı tevóíd içre virdi bülbüle óüsn-i edÀ 

 

5. Her dehenden èaks ider bu lÀcüverdí úubbeye 

Her nefesde nice hÀy u hÿy u ãad ãít u ãadÀ 

                                                 
149 kitÀbü naúdü’l-óÀl eş-şeyò óaúúí: İ2’de yok. 
150 nazm: İ2’de yok. 



79 

 

 

6. ŞÀhlar ÀrÀyiş-i ôÀhir bulub díhímden 

Òırúaya çekdi serin bÀùında dervíş ü gedÀ 

 

7. ÓaúúıyÀ Àyíne-i Óaú olmasañ èÀlemde ger 

Úılmaz idi kibriyÀ-i õÀtına õÀtuñ ridÀ 

 

Velehÿ 

 

1. Vech-i muùlaúdan teveccüh úıl CenÀb-ı Óaøret’e 

Gÿş-ı cÀnı şeş cihetden ùÿt óitÀb-ı Óaøret’e 

 

2. CÀr rükn ile vücÿduñ èayn-ı BeytullÀhdur 

CÀn u díl dendÀn-ı miftÀó oldı bÀb-ı Óaøret’e 

 

3. Çün151 kitÀbullÀh-ı nÀùıúdur vücÿduñ musóafı 

Her ne maèní ister iseñ baú kitÀb-ı Óaøret’e 

 

4. ÁsmÀn-ı úudret oldı cÀn u cismüñ çün zemín 

Her tecellí àamz ider bir ÀftÀb-ı [3a] Óaøret’e 

 

5. èİlm-i resmüñ úaùresin deryÀ-yı feyøe ãal yüri 

CÀm-ı vaódet al ele úanub şarÀb-ı Óaøret’e 

 

6. Leyle-i MièrÀc idüb her bir demi Óaúúí gibi 

äaòra-i tenden èurÿc eyle úıbÀb-ı Óaøret’e 

 

                                                 
151 çün: A cün 
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Leyletü’l iåneyni’å-åÀní min şehri Õi’l-úÀède el-óarÀm min sene 1133 

 

 

ا   كتا ة وكتب   مرة ثان ە استخلف  قدس   االه د عثمان الفض د األقطاب الس  س أنه ش

لدة   ال  اها صدق  ل د   وم  االرسالة االو ارة وكرم  تاب هذە الع  ظهر ذلك ال  استخلفت فيها و ال

   النبوة االو  وكرم  ة واما انا فقد الهمت اذ ذاك انه المع  والثان  الخالفة االو  ا ش انه  ة  االرسالة الثان

   و  نبوة او ة فقد جعلت النبوة نبوت ة الثان  النب د   مدة ستة آاللف سنة وم عدە   نبوة ادم ومن 

ار  د واال التوح    االو  النبوة   م  التك  ووجه  اجمع  وعليهم ه  هللا عل  محمد ص  نبوة   ة  ثان ونبوة

 من اول دور   الس  اعطا  فان هللا تعا ة التصديق واالنوار المحمد   ة  الثان  النبوة د   التأي  ووجه ة االحد

 ا لة  اجمال الس  االجمال و ل ا  للتفص طون ارجاعا  ال تقل الظهور ا  ثم ي ة سان  اال  المدة  و  آخرە

ل  عد االجمال وهو تفص ل   للتفص ا اظهارا  الظهور ثان طون ا جع ال ة ثم ينعكس االمر ف  الروحان ة االحد

ة  الجسمان ة  احدى رف ]b3[ الواحد  النفس الرحما  الروح وافاضة لمح النه    اال واحدة  امنها  قال وما ما  

حسن  ك  ى فعل  الواردات ال    المذكور قد ذكرناە  ال  و  واحدى تدر  فإنه خالف الجسم   ال

قاء   متناە الن   فلك الشهود وهو غ  فلك الوجود او  ان   االدوار سواء  سان ما زال دائرا  الظن فإن اإل

 متناه  العالم ساحة الوجود مع رحبها الن الموجودات الغ ة ولوال نفسه لضاق ع انفاسه القدس ة منوط 

  ل ع جود وال ما  جود  ما جاد وس دا الن هللا واسع وقد جاد  ة والظهور ا  الخالق ة االستجالء تقت مرت

 ش ل يوم هو     قوله تعا ظهر   الصورة لم   صور مختلفة ولوال االختالف  ام واحدة  طلت اح ـأن ول

 هللا   رحمة  و ء   ل    الوجود  لشمول  االسماء  عدد  مائة  الرحمة  جعل  ثم  ومن لة  المتقا ة  االله االسماء

 هذا الموجود   الوجود المطلق و  هذا الوجود النه فرق ب كون ع لزم ان  الواسعة ومن شمول الوجود ال 

ذلك الوجود م د قائم  د فان الموجود المتق  اتحاد وحلول ونحوها ومن ثم جعل الرزق مطلقا من المق ن غ

 ال   هذا ال ل  ة وقد ق دا ون وال اهل ال عرفه المحققون ال المحج سدنه االسم القيوم وقولنا مطلقا انما 

   الوجود فهو داخل تحت االسم الظاهر مع اسماء اخر ع ء  ل  عض ظهوراته ف  طورە فانه  اطل  تنكر ال

اء وهو عينها .    ما  حان من اظهر االش اء فقد قال قوال حقا من قال س  عرفه االل  

 

 [ 1133 senesinin Kasım ayının ikinci salı günü, Şeyhim Seyyid Osman el-Fazli 

el-ehli -kuddise sirruhu- beni ikinci kez halîfe ilan etti ve halifesi olduğum beldemdeki 

ahalînin beni tasdik etmeleri için bana bir kitap yazdı. Ve bu ibâre kitabın arkasında 

bulunur. Birinci risâlede tekrim, ikincisinde teyit vardır. O birinci ve ikinci hilâfete 

işaret ediyor gibiydi. Ve bana ilhâm oldu ki onun anlamı birinci nübüvvetin tekrimi ve 

ikinci nübüvvetin teyididir. Böylece nübüvveti iki kısma ayırdı. Birinci nübüvvet Hz. 

Âdem’in ve ikinci nübüvvet ondan altı bin sene sonra gelen Hz. Muhammed (s.a.v.) in 
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nübüvvetidir. Birinci nübüvvetin tekrim yönü tevhîd ve ehadiyyet sırlarına bakar. İkinci 

nübüvvetin teyit yönü ise tasdik ve  Muhammed -aleyhisselatü vesselam-ın nurlarına 

bakar. Allah Teâlâ bana, insanlığın ömrü olan sümbül evrelerinin başından sonuna 

kadar bu yolda ilerlemeyi nasip etti. Sonra icmâlî olan ruhânî ehadiyyeti şerh etmek 

için zâhirdekiler bâtına döndü. Ve o icmalden kasıt, ruhun ehadiyyetidir. Ve sonra tam 

aksine olarak icmâlden sonra ayrıntılı şerh etmek için içtekiler dışa döndü. Ve o 

ayrıntıdan kasıt, cismânî vâhidiyettir. [3b] Çünkü o rûh ve rahmânî nefsin genişliği bir 

ve yüksektir. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi;    ال لمح    واحدة  اال  امرنا  وما  “Ve Bizim 

emrimiz, tek bir emirden başka bir şey değildir, gözün bir anlık bakışı gibidir.”  Cismin 

aksine rûh, kademe kademedir. Varidâtü’l-Kübrâ’da zikrettiğimiz seyrin sırları gibi 

hüsn-ü zan ile mükellefsin. Ve insan vücut veyahut şehadet yörüngesinde dönmeye 

devam eder. Ve o sonsuzdur. Sınırsız mevcudatın bekâsı ise onun kudsî nefeslerine 

bağlıdır. Eğer onun nefesi olmasa idi vücut sahası bütün genişliğine rağmen âleme dar 

gelirdi. Çünkü beyan mertebesi yaratılış ve hakkın açığa çıkmasını gerektirir. Çünkü 

Allah Teâlâ herşeyi ihâtâ eden sonsuz kudret sahibidir. O kullarına karşı çok ihsanda 

bulunmuş ve bulunacak olan sonsuz cömert sahibidir. Ve her biri farklı sûretlerde birin 

aynısıdır. Eğer sûrette farklılık olmasa idi Allah Teâlâ’nın şu sözündeki sır ortaya 

çıkmaz idi: شـأن   هو   O her an yeni bir oluş, ayrı bir tecellî üzerinedir (her an  يوم

yaratma halindedir) ve onun esma-i ilâhiyenin karşısında hükmü kalmaz. Ve Allah’ın 

yüzer isminden rahmet ismi herşeyde vücudu kapsar. Ve vücûdun şümûlü vücûdun 

aynısı olmasını gerektirmez. Çünkü mutlak vücut ile mukayyed, sınırlı olan vücut 

arasında fark vardır. Sınırlı vücut hulûl ve birleşme olmadan ancak onunla kâimdir. 

Sonra Kayyûm isminin hizmetine rızkı mutlak yaptı. Mutlak sözünden kastımızı sadece 

ilim ve marifet sahibi muhakkikler bilirler.] 

 

[4a] [ èİLMDEN MURÁD èİLM-İ İLÁHÍDÜR ] 

 

Vaútü’l maàribi, bihÀzihi’l-èibÀrati’t-Türkiyye: “Saña èilm virdüm kerÀmet 

virdüm.” æümme bihÀzihi’l-èibÀrah: “Saña virdigüm nièmeti kimseye virmedüm.” 
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Burada èilmden murÀd èilm-i ilÀhídür ve kerÀmetle maúãÿd èilm-i meõkÿrla 

kerÀmetdür. Ve illÀ kerÀmet èinde’l-úavm kerÀmet-i èilmiyyedür ki õÀt u ãıfÀt u efèÀl-i 

Óaúú’a müteèallıúdur.152 Yoòsa kerÀmet-i kevniyye degüldür ki òavÀrıú-ı èÀdÀtdur. ZírÀ 

bu kerÀmetüñ kerÀmet-i ÿlÀ yanında óayyiz ü iètibÀrı yokdur. Şol cihetden ki ehl-i úuãÿr 

u noúãÀndan daòi ãÀdır olur ve belki òilÀf-ı milletden daòi baèøı istidrÀcÀt ôuhÿra gelür. 

Nitekim “ve nefaòtü fíhi min rÿóí”153 anı mübeyyindür. Yaèní nefò-i rÿóda müémin ü 

kÀfir ü muùíè u èÀãí berÀberdür. Bu cihetden baèøı efèÀle temerrün ile baèøı netÀéic ôuhÿr 

itmek baèíd degüldür. Úıllet-i ekl ü terk-i lüóÿm u düsÿm u seher ü ãamt u òalvet-i 

dÀéime ve emåÀli gibi. 

 

BaèdeôÀ, èibÀdet-i åÀniye baèøı òaãÀiãa dÀéirdür ki èulÿm u aóvÀlüñ cüzéiyyÀtına 

nihÀyet yokdur. Bu cihetdendür ki dirler “kem terake’l-evvelü li’l-Àòiri.” Şol kimse ki 

VÀsiè ismine naôar eyleye; istièbÀd itmez. Bu maènÀdandur ki bir maènÀda tecellí-i ilÀhí 

tekerrür itse daòi elbette åÀní evvele bi-vech-i mÀ muàÀyirdür. Ve her maôhara tecellí 

taèayyününüñ úÀbiliyyetine rÀcièdür. KÀbiliyyet ise àayr-ı mecèÿledür. 

 

Pes, herkesde ôuhÿr iden muúteøÀ-yı óÀl u maúÀmıdur ki ziyÀde ve noúãÀn úabÿl 

itmez. [4b] SüéÀl olınursa ki ya ziyÀdelik úabul itmese duèÀ ve ùaleb-i dÀéim ne 

maènÀdandur? CevÀb budur ki úÀbiliyyetde olan maèÀníyi istiòrÀc içündür ki èilm-i 

ezelde aña taèlíú olınmışdur. Pes, bu maúÿleler fièle gelmesi muúadder olan umÿrdur. 

Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “Ve ÀtÀküm min külli mÀ seéeltümÿh.”154 Yaèní lisÀn-ı 

istièdÀdla meséÿl ve maùlÿb olan umÿruñ cümlesi iètÀ olındı, bÀúísi úuvvetde úaldı; 

müéminüñ küfri ve kÀfirüñ ímÀnı gibi. 

 

Ve èalÀ haõÀ ve bundan fehm olındı ki lisÀn-ı úÀlüñ meséÿli lisÀn-ı istièdÀduñ 

maùlÿbuna muòÀlif olıcak vücÿd bulmaú mümtenièdür. ZírÀ èÀlem-i èilmde åÀbit 

                                                 
152 müteèallıúdur: A ve İ2’de müteèalliúadur 
153 “Ona ruhumdan üflediğim zaman.” Hicr 29 
154 “O size istediğiniz her şeyden verdi.” İbrâhim 34 
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olmıyan nesne èÀlem-i èayn-ı òÀricíde vÀúiè olmaz. Egerçi vÀúiè olmıyacak nesneyi 

ùaleb itmek daòi èayn-ı åÀbitenüñ aóvÀlindendür; küfr üzerine maòtÿm olanları ímÀna 

daèvet ve anlarla muúÀtele itmek ve emåÀli gibi. 

 

Feéfhem. Feéinnehÿ min baèêi esrÀril-úader.  

 

Ve şol nesnenüñ ki óuãÿli maúùuè degüldür, esbÀbı yüzünden ùaleb olınur; 

muúadder ise vücÿd bulur. Ve bu maúÀmda olan cehl, taèayyünÀt-ı keåífe ve àavÀşi-i155 

beşeriyyeden gelür. Ve illÀ baèøı ekÀmil-i nÀsa èayn-ı åÀbiteleri münkeåife olub 

mümkinü’l-óuãÿl ve mümtenièul-vücÿd olanları teşòís ü temyíz iderler. Ve bu 

maúÿlelerüñ seyyiée ãÿretinde işledikleri efèÀl daòi kendilerine münkeşif olub vaút-i 

merhÿnuna muntaôır olurlar. Ve baèdel-fièl Óaúú’a rücÿè iderler. Nitekim óadíåde 

gelür: “İõÀ eóabba allÀhu [5a] èabden lem yeøurruhÿ õenb” yaèní maóbÿb-ı ilÀhí olanlar 

mütedÀriklerdür ki õenb üzerine muãırr olmazlar. Ve baèøı õenb ãÿretinde nesneler 

vardur ki èindel-òavÀã õenb degüldür. Egerçi cehele-i nÀs bilmeyub õenb èadd iderler ve 

ùaríú-i taúbíó ve teşníèa giderler. Fe-emmÀ baèøı umÿr vardur ki aña şerè-i bÀùın dirler 

ve bu şerèle èÀmil olan müõnib olmaz.  

 

Maókídür ki ãÀóibü’t-TeévílÀt RÿzbihÀn el-Baúlí ùavÀf-ı Kaèbe iderken bir 

maóbÿb oàlan görüb èÀşıú oldı; ZüleyòÀ Yÿsuf’ı görüb bí-iòtiyÀr èÀşıú oldıàı gibi. Ve 

şeyò-i meõkÿr fi’l-óÀl varub üzerinden dervíşler òırúasını çıúarub bir yere emÀnet vaøè 

itdi. Ve bir müddet bu hevÀ-yı bÀùın üzerine müåtemirr oldı. Egerçi anuñ hevÀsı hevÀ-yı 

óaúíúí idi; mecÀzí degül. BilÀòare ãaóve ve ifÀúate gelüb ve varıb òırúasın maóallinden 

aòz idüb tekrÀr telebbüs idüb kendi óÀline meşàÿl oldı. İşte ôÀhir-i óÀle naôar iden bu 

maúÿle maúÀmda lisÀn-i õem icrÀ ider; fe-emmÀ fi’l-óaúíúa memdÿóadur. ZirÀ meşhed 

óüsni müùÀlaèadan gelür. Egerçi böyle aóvÀl-i mütelevvineden kümmel-i evliyÀ 

maófÿôdur. Ve Óaøret-i Òıør’uñ Óaøret-i MÿsÀ ile -èaleyhimÀ’s-selÀm- vÀúiè olan 

                                                 
155 àavÀşi-i: A èavÀşi-i 
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aóvÀli daòi şerè-i bÀùın yüzündendür ki emr-i ilÀhíye menÿùdur. Ve bu ümmetde daòi 

baèøı ekÀmil vardur ki òilÀfet-i óaúíúiyyesi [5b] cihetinden vech-i òÀãdan aòõ ider ve 

èuúÿl-i èavÀmdan òÀric kendinden aúvÀl ü efèÀl ãÀdır olur. Ve böyle maúÀmda òavÀããuñ 

óÀli sükÿt ve belki istiósÀndur. ZírÀ ne vecihle ãÀdır ve ne maúÿle maùlaèdan ôÀhir 

olduàın bilür. VallÀhü yefèalü mÀ yeşÀé.  

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Meşhed-i óüsnüñ tecellísinde óayrÀnem yeter 

Gül cemÀlüñ èışúına pür Àh u efàÀnem yeter 

 

2. CÀm-ı feyøüñ ãun baña tÀ úana úana nÿş idem 

Bezm-i àamda böyle dil-teşne ciger úanem yeter 

 

3. Sünbüle devrinde oldı çaròumuñ seyri tamÀm 

Bu òarÀb-ÀbÀd olan dünyÀda mihmÀnem yeter 

 

4. Bí-vücÿd olmış iken èÀşıú yine yanmaú nedür 

Cennet-i Firdevs’de sÿzÀn-ı nírÀnem yeter 

 

5. Penc hicretdür ki düşdüm şeş cihÀtumdan cüdÀ 

Nüh felekde çÀr u tabè u heft erkÀnem yeter 

 

6. Ben ki İsmÀèíl Óaúúíyam bu miónet-òÀnede 

Úaèbe óaúúı her nefes biñ kerre úurbÀnem yeter 

 

 جدد هللا اوصافك  ة  الع ارة  الع ل من جانب الحق بهذە س مرات فق  الخم لة  ل جددت الوضوء

ل  د ة كت ات الحق ة واث ازالة الخلق ل  د لة والمراد الت ق المشا ط د واقع  ة  لفظ التجد قة اوصافا حق الخل
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ع ئاتهم حسنات  ومنه  دل هللا س  فاولئك ي ما قال تعا ئات حسنات    ]a6[ رف وجهالس د  ة التجد تعد

قول كنت سمعه    ن الحق تعا دا ل كون حقا ا دون الحرف  وفهم هذا المقام غامض الن الخلق ال االوصاف 

دلة وان امتنعت استحالة   مخلوق ووجهه ان االوصاف مت ە  د سمع مخلوق وكذا  ە مع ان سمع الع و

 ا ى   الخالص اذا  س اال اسم الفضة او الذهب فانه الحقائق    ج عن كونه نحاسا وس ه خ لنحاس هو 

د  كون قول الع ل ان  د ة عند الت  اختالف االسماء ثم ثمرة الحق ع اختالف االوصاف والخواص هو الذي 

ث    ح ن هللا ر ت ول ت  اذ رم     وما رم  قوله تعا  االترى ا  المحج  ع عا وان خ وفعله حقا و

فعل  رى و  المظهر و ظهر  ث هو وانما   ذاته من ح ظهر   ال  نفسه فان هللا تعا لة ر  النبوي م جعل الر

ــها ناظرة وقوله افم   ر ه قوله ا شهد  ما  ته   مراة ر ن  ه ولذا من راە فقد راە فقد راە ل من وراء حجاب

ض وال  ذلك فان قلت اي من التمح م  وغ ون ر ما س امل   من صفات اال  قلت ال شك ان الثا ك خ شك

 مقام المشاهدة  ت  د ال اله اال هللا فاث لة ا المعراج  انا الع  هللا ل  ع ه الصالة والسالم ح ه قوله عل دل عل

ة معا   ة وال  وهو ال يرفع المالحظة العبود  مقام قاب قوس ة الن المشاهدة ال تحصل اال   ]b6[عبود

 معناە  اع انت د من صفات البهائم والس  الع اء القرب من هللا   االح اب المعرفة وقوله  ل فاعرف هذا تفز 

   الع  حال السجدة وهو مقام الوصول ا ات  ما ان الن ع وهو مقام القرب   حال الرك اع  ان البهائم والس

 العلم والعمل وه   ال  هللا وهذا الوصول انما هو   ا  الس  فله قدمان  سان فانه مامور ومن و حال اال

    ونه ف ل ل  اهل الت عة متا   نه  ل ا ان سلف ض ان   ا ا ومن ان عل  مامور فقط ان  خالف الملك فانه

شهد  ما  العلم فقط  ل  العمل     عنه القرآن وكذا ال ي ما اخ  هللا قطعا  ع ه  موطنهم واال فالملك ال  عل

 اصال فقوله   مامور وال من س  ة ول ادته ذات م آدم االسماء واما الحيوان فع حمدەتعل سبح  ء اال   وان من 

ل   ال ل  ذي الروح   ا الذات     ما  اهل خال ان محمول ع  ا ة س ال   ضا  ا ة ف ل  ت ادة ف ع ل  الت الن

ا ف واال  ل الت عمل  افر ال   الطاعة منهم فان ال ل موجود تع   ة موجودا  د المرت ان نوح ن مؤمنا وان 

ادە للحق من   الملك انق  عدم طهارة نفوسهم ووجه االمر   الثقل ف  ل  خاص روحا او جسما وجه الت بتع

الذكر الختالفهما  اع   االمور ثم انه خص البهائم والس ة االستخدام  ته واقتضاء مقامه وهو المل ث نوران ح

عض اهل المكر  ا فيها ان  ت رؤ ا ولطفا وقهرا فاعرف را عد التهجد غفوت غفوة  ]a7[نفعا و  ثم  مكرون 

عض حروفه  كت  كبوا فيها هم والغاون ثم ح  فك  قوله تعا ما  ة  ك كبوا من ال تب انهم ك  ا ت ا فرا

    تعا  قوله   ما ت   ال  من  كبتوا ت اللذيوجعلته  ك ما   لهمكبتوا  ق ع  ن من  القلب وال مع    منها ل و

ه  ه  الحك وف ما دل عل ة  ك  وان زادت حروف ال  هذا المع ة  ك لغ من ال ت اقوى وا ان ال واالخزاء و

ك  نا وال ك ان لنا وال ك تو ه رنا عل ه وقع ف اهله  وان من حفر حفرة الخ ء اال  حيق المكر ال  انه ال  اشارة ا

  حانه  المص ب قال هللا س ب المج ب فقد دعوناك وانت السميع الق ب الحس ظ الرق ان اللذين انت الحف

اتنا   ا اطلة ونحو ذلك    لحدون   المحامل ال حملها ع فها  تح انها كذب او سحر او شعر و الطعن فيها  اي 

ات  اال الحادهم وعدولهم عن الحق ودخل  ــهم  خفون علينا فنجاز    ال  ابر اهل هللا فانها صور المعا لمات ا

 هو  ة والمال واحد فان اللهال  تعا ات لغ لمات ا ة وتلك ال ات عرف ة وقوالبها كنظم القران القران ا ق الحق
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قول    د الحق دا فال يزال الع لم ا دونها وهللا المت  اما بواسطة الملك او   والو ل من الن  قلب  ل ع الم

   من اخ  امرە وع  الروح ع ل    ة ولذا قال تعا د اة ا  قيوم مورث لالخذ ح  وهو علم يؤخذ عن   ر

دن ودل   الروح ال اء اح  المحل  اء ه من اح  الروح لما ف القاء   ض   العلم والف  عن القاء  فع ادە شاء من ع

غة المضارع ال وعدم ان ]b7[ ص  الحال واالستق  االلقاء  د ع ستع ل من   والمال ل  الحا قطاع المدد 

 الشهوات  االنهماك    ه ت وهو الذي مات قل اخذ العلم عن م ل من   المستعد و  لغ مال فالحظ منه ال

 انزله بنظمه  افر النه تعا ل  حر التعلقات فظهر من هذا التقدير انه منكر بواطن القران ملحد    واالنغماس 

 ومعناە المشتمل ع ع  س ة ا  روا طن و عة ا  س طنا ا ة ظهر او  ل ا ام والحقائق وقد ورد ان ل  االح

سان  ه وهو اال ات موجب لمحل تقوم تلك الحقائق   وهو كفر واالث  حق هللا تعا العجز  ار قول  طنا , فاالن

ت شعري من الملحد  ت المطلوب ول  فث فة االخذ عن هللا تعا امل والخل  علماء  ال ا امن انكر الحقائق 

  انوا  دال ونحوهم   عن هللا عن الوجه الخاص ومن قال ان اال  المحقق المخ ل زمان ام الصو   الرسوم 

سلخ من  ما وا قة جهال عظ مقام الحق  وجهل   هذا الشأن الع االوائل فانقرضوا فقد انكر النصوص الواردة 

كوا  سالخا تاما فا ه العلم ا ل عل ل قال ج  من معارفه اال القل اطنه فانه ما   ظاهرە و ة الدين   غ ع

ه وسلم اقرا عليها السالم من   هللا عل ا لرسول هللا ص  هللا عنها خطا جة ر  خد  حق ام المؤمن السالم 

شة رض اال   حق عا قل   ولم   ومل  ال سالم فها  لغه اليها ف  اي  ــها وم  ر  قوله اقرا عليها السالم م

ه الصالة والسالم   ]a8[ ولذا قال عل  فدل ع سالم واحد مل  فيها  ت قرئك السالم فا ل  ش هذا ج ا عا

 حق فاطمة الزهراء  ة وكذا   دون الثان  حق االو مال  ما ورد نص ال شة  جة وافضليتها من عا مال خد

 هللا عنهن ور  ة ر م وآس ما ورد وم مالها مطلقا    دل ع عض الخصال ال     فاطمة  شة ع جحانه عا

 ان الماخوذ منها هو  دل ع  ان الخطاب العام  ل ع  دون ال الثلث شة فانه منصوص  م من عا  دين خذو ثل

 الرجالو ال ث فظهر ان   الحد ما ورد  ساء اهل الجنة  دة  ام ال الحقائق وفاطمة س قات علم االح ساء ط

شة   عا  من  افضل م  م  ان ذات الصدور ثم   م  االختالفات وهو عل ه   االختالفات وما    وهللا خب مختلفة

ما  ــها  انه رسول ر ا فرأته مع علمها  ا س ل قد تمثل لها  مال والن ج ال  حقها  ض  ضا ا ص ا للتنص

م فاعرف   سورة م نت قصتها    . ب

 

[ Perşembe gecesi abdestini defalarca yeniledi. Ve Cenâb-ı Hak tarafından şu 

Arabî ibare denilmiştir: “Allahu Teâlâ yaratılış vasıflarını yeniledi.” Tecdid lâfzı 

müşâkele yoluyla gelmiştir. Tebdilden murad ise seyyiâtın hasenâta değişmesi gibi 

yaratılışı izale ve hakkı isbattır. Allahu teala şöyle buyurur: ئاتهم حس دل هللا س نات فاولئك ي

 [6a] Ondan anlaşılır ki, tecdidin edatsız vasıflarda geçişli olması meselesi muğlaktır. 

Çünkü yaratma her zaman hak olmayabilir. Lakin Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Kulun 

işitmesi, bir mahlûkun işitmesi; görmesi, bir mahlûkun görmesi iken, ben onun işitmesi 

ve görmesiyimdir.” O vasıf ve özelliklerdeki ihtilâf ile isimlerdeki ihtilâfı elde ederiz. Ve 
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tebdilde hakkın semeresi kulun kavlinin ve fiilinin hak ve şer’î olmasıdır. Allah 

Teâlâ’nın  وما ر  ن هللا ر ت ول ت  اذ رم   م  kavlini ilim ehli olmayan idrak edemez ve mânâsı 

ona gizli kalır. Zira nebinin atması, atma fiilinin onda gerçekleşmesidir. Muhakkak ki 

Allah zatında tezâhür etmeksizin sûretlerde tezâhür eder. Ve perde arkasından görür ve 

fiilillerini gerçekleştirir. Bunun içindir ki [6b] anla ki bu marife babındandır. Hayat 

sahiplerinden kulun Allah’a yakınlığı hayvanların hallerine benzer. Mânâsı şudur ki 

hayvanların veya yırtıcı hayvanların rükû hâli kurbiyet makâmı gibidir. Aynı şekilde 

bitkilerin secde hâli vusûl makamı gibidir. Ve bu vusûl ilim ve amelde terakkî ile olur ki 

bu da insanın hâlidir. Ve insan iyilikle emrolunmuş ve kötülükten nehyedilmiştir. 

Hükümdarla hilâf durumunda Allah’a giden yolda iki adım vardır: eğer o ulvî yüce biri 

ise emirlere uymakla mükelleftir, eğer süflî biri ise Kur’ân’ın haber verdiği gibi 

hükümdar Allah’a kesin olarak isyan etmiyor ise teklif ehline tâbî olur. Ve kezâ amel ile 

değil aksine ilim ile terakkî edilir; Âdem -aleyhisselam-a isimlerin öğretilmesi gibi. 

Bununla beraber hayvanın ibadeti zatındadır. Şeriatın emrettiği veya yasakladığı ile 

mükellef değildir. Allah’ın حمدە سبح  ء اال   kavlinden murâd, rûh sahiplerinin  وان من 

çoğunluğu değil bilakis bütün varlıklardır. Çünkü teklif ta’at ehline göre teklif-i 

ibadettir. Kâfir ise teklif ile amel etmez. Eğer öyle olsaydı herkes mü’min olur ve tevhid 

mertebeleri her varlık için özel tayin edilmezdi.  

Teklif yönü nefislerin temizlenmemesi ve emir yönü hak için onun nûraniyeti ile 

makâmın gerektirdiği şekilde ona boyun eğmektir. Ve o makâmın gereği emirlere hizmet 

etmektir. Ve özellikle hayvanlar ve yırtıcı hayvanların zikredilmesinin sebebi fayda ve 

zararda lütuf ve kahırda birbirlerinden çok farklı olmasından dolayıdır. [7a] Bil ki bir 

rüyada bazı hilekârların bana tuzak kurduğunu gördüm. Teheccüdden sonra tekrar 

uyuyakaldığımda onların yüzüstü atıldıklarını (كبكبوا) yazdığımı Allah Teâlâ’nın âyette 

buyurduğu gibi gördüm  فكبكبوا فيها هم والغاون ( Onlar (putperestler) ve azgınlar 

cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar.) Sonra o harflerin bazısı 

değiştiğini ve onların alçaltıldığını (كبتوا) Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi gördüm   كبتوا

لهم ت اللذين من ق ما ك  ( Allah ve Rasûlüne karşı gelenler onlardan öncekilerin alçaltıldığı 

gibi alçaltıldılar.) Ve her iki mânâda da baş aşağı çevirme, yere fırlatma ve utanç 

mânâsı vardır. Ve sanki bu mânâda alçaltma yüzüstü atmaktan daha kuvvetli ve 

derindir. كبكب kelimesinin harfleri sürçme sebebiyle artmış ise onda kötü bir hileyi 
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haketmediğine dair işaret vardır. Kim kardeşinin kuyusunu kazarsa o kuyuya kendisi 

düşer.  

Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik ve dönüşümüz ancak sanadır. Sen Hafîz’sin 

herşeyi muhafaza edersin, sen Ragîb’sin herşeyi görüp gözetirsin ve sen Hasîb’sin 

hesabı en iyi şekilde görensin. Ey herşeyi işiten, bize herşeyden yakın olan ve 

dualarımıza cevap veren. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: اتنا    ا   لحدون    اللذين  ان  

(Âyetlerimiz hakkında doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz.) Yani iftira ile Kur’ân 

için yalan sihir veya şiir diyerek tahrif etmeye çalışıp batılı savunanlar bize gizli 

kalmaz.  Onların haktan sapmasını ve ilhâdını mümkün kıldık. Ve âyette Allah’ın veli 

kullarından ileri gelenleri kelimesi geçer. Ve o hakiki mânâların görülmesidir. Ve onun 

kalıbı örfî âyetlerdeki Kur’ân’ın nazmı gibidir. Ve o kelimeler lügâvî âyetlerdir ki netice 

birdir. Allah Teâlâ’nın menzili bütün nebilerin ve velilerin kalbidir. Melek vasıtası 

olsun ya da olmasın Allah Teâlâ mütekellim-i ebedidir. Hakiki kul yok olmaz. Der ki: 

“Hayy ve Kayyûm olan Rabbim, vadettiği gibi bana ebedî bir hayatı verecektir.” Allah 

Teâlâ’nın ayette buyurduğu gibi ادە  من ع شاء  من   وع  امرە  الروح ع ل   (Varlıkların en 

yücesi olan Allah, kavuşma gününü ihtar etmek için kullarından dilediğine emriyle 

vahyi indirir.) ve o vahyin inmesi ilim ve feyzin elde edilmesi olarak tâbir edilir. Ve o 

ihyânın konumu bedendeki rûhun ihyâsı gibidir. [7b] Ve muzârî sîgası şimdiki zaman ve 

gelecek zamana yani sürecin devamına işaret eder. Kim tamamen hazır olursa hazır 

olmayanı farkına varır. Ve kim ölüden ilim alırsa onu kalbi arzularına dalmış ve 

taallûkât denizinde boğulmuştur. Bu takrirden anlaşılır ki Kur’ân’ın bâtınını (tevile 

muhtaç olan) inkâr eden mülhid kâfirdir. Çünkü Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’i bütün 

hakikatleri ve hükümleri kapsayan mânâsı ve nazmıyla indirmiştir. Zâhir ve bâtın olan 

her âyetin yedi gizli mânâsı olduğu rivâyet edilir. Başka bir rivâyette ise yetmiştir. Ve 

bu kavli inkâr etmek Allah Teâlâ’yı âcizlikle ithamdır ki bu da küfürdür. Ve bu 

hakikatlerin gerektirdiği isbat ise Allah Teâlâ’nın yeryüzüne halife kıldığı kâmil 

insandır. [8a] “Ey Âişe Cebrâîl sana selam getiriyor. Ve ona karşılık bir selamla iktifâ 

et.” Ve o Hz. Hatice’nin Hz. Âişe’den daha faziletli ve kemal sahibi olduğuna nâsta 

geldiği gibi işaret eder. Nâslarla geldiği gibi Fatımatü’z-Zehra, Meryem ve Sümeyye -

radiyallahu anhüm- gibi zatlarda kemal sahibi ikinci değil birincidir. Bazı özelliklerde 

Âişe, Fatıma’ya karşı üstündür. Fakat bu onun tam bir kemal sahibi olduğuna delalet 

etmez. “Dininizin üçte birini Âişe’den alın.”  kavlinde geçtiği gibi. Tamamının değil de 
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üçte birinin belirtilmesi genel bir hitâp olduğu içindir. Ve o hakâik değil ahkâm 

ilminden alınmıştır. Ve hadisi şerifte geldiği gibi cennet kadınlarının efendisi 

Fatımâ’dır. Kadınlar ve erkekler için ise farklı tabakalar ortaya çıkar. Allah 

farklılıklardan haberdardır. Ve O farklılıkların iç yüzünü ve gönüllerdekini bilir. Sonra 

Hz. Meryem, zikrettiğimiz kemal noktasında Hz. Âişe’den daha faziletlidir. Çünkü 

Cebrâîl -aleyhisselam- ona tam bir insan sûretinde temessül etti. Meryem sûresinde 

açıklandığı gibi Cebrâîl Rabbinden bir elçi olarak ilmiyle ona göründü.] 

 

[ AÓÚÁM-I ÔÁHİRENÜÑ MUÚTEØÁSI ÍMÁN-I BÁÙINDUR ] 

 

Fi’l-óadís: “İnnel İslÀme bedeée àaríben ve seyeèÿdü àaríben feùÿbÀ lil àurabÀéi 

illÀ innehu lÀ àurbete èalÀ müéminin mÀte fí arøi àaríben àÀbet èanhü bevÀkiye illÀ 

bekete èaleyhi essemÀéü vel èarøu kemÀ156 fi’l-maúÀãi’l-óasaneh li’s-sünneví.157 ”  

 

Maèlÿm ola ki bu óadíå-i şerífde fevÀéid-i keåíre vardur. Evvelkisi budur ki 

“bedeée” mehmÿõdur. Yoòsa “bedÀ — yebdÿ”dan nÀúıs degüldür. ZírÀ “èavd” “bedé” ile 

muúÀbele olınur “bedv”le degül. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “KemÀ bedeéeküm 

teèÿdÿn.”158 Ve kelÀm-ı meşhurda gelür: [8b] “Receèa èavdehü ilÀ bedeéeh.” Pes, 

“bedeée” ibtidÀ maènÀsınadur ki muúÀbili “intihÀ”dur. Ve nihÀyetüñ ibtidÀya rücÿèı 

“èavd”dur. “Bedv” ise ôuhÿr maènÀsınadur ki muúabili “òafÀ”dur. KemÀ fí úavlihim: 

“bedeéel hilÀl ey ôahara minel ufuú.” Egerçi óadíå-i meõkÿrda maènÀ-yı ôuhÿr daòi 

vechdür ki lafô-ı İslÀm’a muvÀfıúdur zírÀ İslÀm fi’l-óaúíúa ôÀhire müteèalliú olan 

aókÀm ve efèÀldür. Egerçi èörf ímÀnla islÀmı farú itmez. Belki ikisini emr-i vÀhid èadd 

ider. Şol maènÀdan ki aóúÀm-ı ôÀhirenüñ muúteøÀsı ímÀn-ı bÀùındur. Ve bilèaks yaèní 

óükm-i ímÀn iúrÀr bi’l-lisÀn ve èamel bi’l-cevÀrió. Anuñçün baèøılar iúrÀrı ve baèøılar 

èameli daòi ímÀndan rükündür didiler. Ve baèøılar iúrÀr şarù olmaàa õÀhib oldılar ki ebÿ 

Mansÿr el-Maturídí meõhebidür ki meõheb-i ehl-i óaúÀyiúa muvÀfıúdur. Yaèní iúrÀr 

                                                 
156 kemÀ: A’da yok 
157 fi’l-maúÀãi’l-óasaneh li’s-sünneví: A fi’l-maúÀãidi’l-óasaneh li’s-seòÀví 
158 “İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz.” A’raf 29 
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bi’l-lisÀn óaúíúat-ı ímandan òÀric ve aóúÀm-ı ôÀhireyi icrÀya şarùdur. Techíz ve tekfin 

ve ãalÀt-ı cenÀze ve defn fí úubÿri’l-müslimín ve tevÀrüå ve duèa ve emåÀli gibi. Vech-i 

muvÀfaúat budur ki ímÀn-ı úalbí degül belki tevóíd-i èilmíye bile iètibÀr vardur.  

 

Nitekim evvelkiye göre óadíåde gelür: “Yaòrucü minannÀri men kÀna fí úalbihi 

miåúÀlü õerratin mine’l-ímÀn.” Yaèní bu óadíåde ímÀn taãríó olındı ki taãdíú-i úalbdür, 

faúaù. 159 Ve õerre olmaú úıllet-i şuèabí iètibÀriyledür ki [9a] aña ímÀn-ı miåúÀlí dirler. 

Nitekim keåret-i şuèabí olan ímÀna ímÀn-ı dinÀrí dirler.  

 

Pes, ímÀn-ı miåúÀlí ehl-i nÀrda muòalled olmaz. Nitekim ímÀn-ı dinÀrí ehli nÀra 

düòÿl itmez; zírÀ şuèab-ı ímÀnı istikmÀl eylemişdür. 

 

Ve ikinci yaèní tevóid-i èilmíye göre; óadíãde gelür “men mÀte ve hüve yaèlemü 

enne lÀ ilÀha illa allÀh daòÀle’l-cenne.”  Yaèní burada “ve hüve yüémin” dinilmeyüb 

èilm taòãíã bi’õ-õikr olınmaú delÀlet ider ki edille-i èaúliyye yüzünden muvaóóid olanlar 

daòi ehl-i cennetdür. Egerçi bu maúÿle ehl-i tevóídüñ şefíèi ism-i RaómÀndur, faúat. 

SÀéir müéminlerden ehl-i kebÀéir olanlaruñ şefíèi ise enbiyÀ ve ehl-i ímÀndur.  

 

Pes, müémin odur ki Nebiyy-i Mürsel’üñ şerèine tÀbiè ola. Ve muvaóóit odur ki 

daèvet-i şerè aña bÀlià olmaya. Belki zamÀn-ı fetretde gelmekle veya şevÀhiú-i cibÀl ve 

aútÀr-ı arøda bulunmaàla “úul ünôurÿ mÀõÀ fis-semÀvÀt.” mÿcibince edille-i èaúliyye 

yüzünden vaódÀniyyet-i Óaúú’a èÀlim ola ve uãÿl-i şerÀéièa muòÀlif iş tutmayub anuñ 

üzerine intiúÀl ide. Ve bundan ôÀhir oldı ki ímÀn tevóídden eòaãdur. ZírÀ muvaóóid 

Varaúa bin Nevfel ve emåÀli gibilere daòi ıùlÀú olınur Varaúa Óaøret-i Òadíce’nüñ 

aúrabÀsındandur ki úable’r-risÀle ve kable’l-bülÿài’d-daèvet vefÀt itmişdür. Bu cihetden 

anuñ zamÀnı daòi fi’l-cümle zamÀn-ı fetretden èadd olınur. 

 

                                                 
159 faúaù: A noúùa 
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El-óÀãıl herkes gerçi mÿceb-i idrÀú ve muúteøÀ-yı èaúlı [9b] üzre bir söz 

söylemişdür. Fe-emmÀ AllÀh TaèÀlÀ ile èibÀdı arasına kimse tavassuù itmez. Şu úadar 

vardur ki kÀfir muùlaúÀ maàfÿr degüldür. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “innallÀhe lÀ 

yaàfiru en yüşrake bihi.”160 Yaèní óükm-i şerè mÀniè-i maàfiretdür; egerçi èindel-èaúl 

tecvíz olınur; ímÀn-ı Ebí Cehl gibi. Yaèní Ebÿ Cehl’üñ ímÀnı muóÀl olmaú iòbÀr-ı ilÀhí 

óasebiyledür. Ve illÀ fıùrat-ı asliyye her kemÀli úÀbildür. Fe-emmÀ baède’l-mevt ióyÀ 

olınmaú naãla åÀbitdür. Nitekim Bení İsrÀéil’den baèøılarına vÀúiè olmışdur. ÚÀlallÀhü 

TaèÀlÀ: “Fe úÀla lehümullÀhü mÿtÿ åümme aóyÀ-hüm.”161 Ve Óaøret-i èÍsÀ’nuñ -

èaleyhisselÀm- ióyÀ-i mevtÀ itdüài naãla åÀbitdür.  

 

Pes, bir nesne èÀdeten muóÀl olsa, aèmÀnuñ Musóaf’a naôarı ve muúèiduñ aúsÀ-

yı bilÀda meşyi ve semÀda ùayerÀn ve cebeli arúasına almaú ve emåÀli gibi. VelÀkin 

muècize ve kerÀmet òarú-i èÀdÀtla olur. Bu cihetden bir kimse Ebÿ ÙÀlib haúúında 

ímÀnla gitdi dise gerçi òarú-i icmaè itmiş olur. Fe-emmÀ baèdel-intiúÀl ióyÀ olındı dise 

ímÀn-ı kÀmilden èadd olınur. Ve CenÀb-ı Nebeví’nüñ ebeveyni óaúúında daòi kelÀm 

böyledür. Ve bunlaruñ cÀhiliyyet üzre intiúÀl ve baèdehü ióyÀ ve ímÀnları nuãÿã-ı 

úatèiyyeden müsteånÀ olur; sÀéir müsteånÀ ve maóãÿãlar gibi. Nitekim óadíå-i ióyÀdan 

muúaddem óÀl-i Ebí ÙÀlibden süéÀl olınduúda şefaèat-i Nebeviyye ile taófíf-i èaõÀbı 

müşèir kelÀm írÀd olındı. MaèahaõÀ küffÀra göre èadem-i taòfíf-i èaõÀb menãÿãun 

èaleyhdür. Ve şefÀèat daòi böyledür. Faèrif cidden. 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Ey nesim raómetüñ [10a] dil-mürdeler ióyÀ ider 

Bir nefes senden òas u òÀrı gül-i raènÀ ider 

 

                                                 
160 “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz..” Nisâ 116 
161 “Allah onlara ‘ölün!’ dedi (öldüler). Sonra onları diriltti.” Bakara 243 
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2. Nice yıllar nÀr-ı úahruñda yanan mücrimlerüñ 

Feyø-i luùfuñ yerlerini cennet-i MeévÀ ider 

 

3. Ùutsa ger mirÀt-ı dil jeng-i anÀãırdan keder 

Bir naøar senden yüzini cÀm-ı Cem-ÀsÀ ider 

 

4. Úaùre-i faøluñ ricÀsıyla güler erbÀb-ı cürm 

Bím-i èadlüñ gözlerini gerçi kim deryÀ ider 

 

5. Úudretüñ yanında olmaz híç nesne muóÀl 

İltifÀtuñ õerreyi mihr-i cióÀn-ÀrÀ ider 

 

6. Neşve-i feyøüñle taòmír eyle Óaúúí neşéesin 

Nice demlerdür yazub evãÀfını inşÀ ider 

 

Nesr  

 

[ áURBET Kİ VAÙANDAN BUèDDUR ] 

 

İkinci fÀéide budur ki àurbet ki vaùandan buèddur; iki vecihledür. Biri àurbet-i 

kevniyyedür ki èÀlem-i úalem-i aèlÀdan yigirmi sekiz menzil mürÿrundan ãoñra esfel-i 

sÀfilde úalan ÀvÀrelerüñ óÀlidür ki ney gibi neyistÀn-ı ezelden kesilüb feryÀd u fiàÀnda 

úalmışlardur. Ve bu maúÿle àaríbler meõmÿmlardur. ZírÀ kütüb-i ilÀhiyyenüñ nüzÿli ve 

enbiyÀ ve evliyÀnuñ bièået ve ôuhÿrları vaùan-ı aãlíye ircÀè içün vesÀéiù ve delÀéildür. 

Çünki bu èÀlem-i kevn ü fesÀduñ temÀşÀ ve taèallüúÀtında úaldılar. Vaùan-ı aãlísin 

nisyÀn iden àaríbe döndiler. 
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Ve ikinci àurbete àurbet-i ilÀhiyye dirler. èÁlem-i aãla rücÿève baùn-ı evvele 

èavdet ve maúÀm-ı èulvíye suèÿd idenlerüñ óÀlidür ki bunlar ebnÀ-i cins arasından òurÿc 

ve òÀne-i úurba duòÿl ile ÀşinÀlardan dÿr ve cümleye bí-àÀne olub yalıñuz Óaú’la 

müsteénis [10b] olmışlardur. “FeùÿbÀ lil àurabÀéi” maúÀlesi fi’l-óaúíúa bunlaruñ 

şÀnındadur; egerçi àaríb-i ãÿríye daòi işÀret vardur. Nitekim mÀbaèdında olan beyÀn anı 

mübeyyendür. Yaèní şol kimse ki àurbetde iken vefÀt itse ãalÀó-ı óÀl ile mevãÿf oldıàı 

ãÿretde aña daòi bişÀret-i ilÀhiyye ve kerÀmet-i RaómÀniyye vardur. ZírÀ inkisÀr-ı úalble 

intiúÀl eylemişdür. Bu sebebden “ene èinde’l-münkesireti úulÿbihim” maømÿnundan 

óiããe-menddür. Ve bu àaríb-i ãÿrí eger àurbet-i ilÀhiyye ehlinden daòi olursa iki 

saèÀdetle müstaèid olur ki; biri saèÀdet-i ãÿriyye biri saèÀdet-i óaúíúiyyedür.  

 

Ve bundan fehm olınur ki àaríb-i ãÿrí ne vecihle vaùana èavdete èÀzim ve 

ÀşinÀlar yüzün görmege müştÀú ise àaríb-i kevníye daòi lÀzımdur ki èÀlem-i vücÿba 

muúbil ve esbÀbına müteşebbiå ola. Ve bi’l-farø úable’l-vüãÿl eånÀ-i ùaríúda úalursa 

daòi maùlÿb anuñ ayaàındadur. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “Ve men yaòruc min beytihí 

müóÀciran ilallÀhi ve rasÿlihí åümme yüdrikhü’l-mevtü faúad vaúaèa ecruhü 

èalallÀh.”162 Faèrif. HÀõa’l-maúÀm ve sÀriè fi’l-vuãÿli ile’l-Mülki’l-èAllÀm. 

 

Üçünci fÀéide budur ki arø-ı àaríbe ôÀhirde vaùanuñ àayrı olan mevøièdür. Ve 

bÀùında maúÀm-ı rÿódur ki mertebe-i emrdür. Ve èÀlem-i emr èÀlem-i òalúa göre 

àaríbdür. ZírÀ ÀşinÀsı eúall-i úalíldür. Ve cesed-i insÀn-ı kÀmil daòi rÿóa tebeèiyyetle 

àaríbdür. ZírÀ àaríbüñ maúÀmı daòi àaríbdür. Bu cihetden insÀn-ı kÀmilüñ 

rÿóaniyyetiyle muèÀrefe nÀdir oldıàı gibi [11a] cismÀniyyetiyle daòi ãoóbet azdur. ZírÀ 

Àhÿda ãÿret-i dem ãÿret-i miske müteóavvil oldıàı gibi; insÀn-ı kÀmilde daòi ãÿret-i 

beden ãÿret-i rÿóa münúalib olmışdur. Bu sebebden baède’l-intiúÀl inóilÀl bulmaz. Nice 

muòill olur ki kendi müzekkÀ ve muãaffÀ ve rÿó-ı èulvínüñ daòi aña şiddet-i èalÀúası 

                                                 
162 “Kim Allah ve Resûlü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık 

onun mükâfâtı Allah’a düşer.” Nisâ 100 
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vardur. Bir vecihle ki “hüve hüve” olmışlardur. Egerçi cism-i fürÿèdan ve rÿó-ı 

uãÿldendür; velÀkin gÀh olur ki asıl ve ferè ãÿret-i vÀóideye girerler. Naôar eyle nevÀta 

yaèní163 çekirdege ki bitdikde şecere ãÿretinde görünür. Yaèní aàac çekirdekdür ki aàac 

ãÿretinde ôuhÿr itmişdür. Ve çekirdek daòi aàacdur ki çekirdek ãÿretinde temeååül 

itmişdür. Pes, bi’l-fièl çekirdek iken ismi nevÀtdur. Nitekim bi’l-fièl aàac oldukda nÀmı 

şeceredür. Ve isimde iòtilÀf taèayyünde olan iòtilÀfdan gelmişdür. Ve illÀ hemÀn yine 

çekirdekdür ki cevher-i vÀóid üzerine devr ider. Fehmi ãuèÿbetlü nesnedür ki òalúı 

óayrete düşüren iòtilÀf-ı ãuver ve taèayyünÀtdur. Ve illÀ cemiè-i eşyÀda tecellí birdür ki 

aña rÿó-ı õÀtí dirler. Eger bu rÿó-ı õÀtí olmasa eşyÀ vücÿd ve úıvÀm bulmazdı.  

 

Bu yüzdendür ki insÀnuñ àıdÀsı daòi rÿódur; zírÀ Úayyÿm ismi taótında 

dÀòildür. Ve rÿó-ı müdebbir müfÀraúatından ãoñra meyyitde rÿó-ı õÀtí bÀúídür ki 

èanÀãırda olan óayÀta dÀéirdür. [11b] Uãÿl-i èanÀãır ise bÀúiyedür; egerçi fürÿèı 

fÀniyedür. Ve èavÀrıøuñ fenÀsından uãÿlüñ fenÀsı lÀzım gelmez. Böyle iken óÀlÀ rÿó 

ıùlÀú olınan sırr-ı ilÀhí rÿó-ı óaúíúínüñ ôÀhirí ve eåeridür. Ve aèyÀn-ı åÀbite ãuver-i 

èilmiyyedür ve ol eåerle ãÿret bulmuşlardur ki óaúíúati yine èilm-i İlÀhí’dedür. Nitekim 

taãavvur-ı õihníden ãoñra lisÀna veyaòud úaleme gelen anuñ eåeridür; yoòsa óaúíúí 

degüldür. Belki óaúíúati õihinde olan ãÿretdür. Ol ãÿrete ise intiúÀl ve zevÀl yokdur. Ve 

illÀ mu èallimüñ èilmi daòi müteèallime intiúÀl etmek lÀzım gelür; bu ise muóÀldür. Bu 

eånÀda taóavvül ãÿretinde görinen aãluñ bir ãÿret ile ôuhÿrıdur ki aña eåer dirler. 

Anuñçün bu èÀlem ÀåÀr-ı Óaú ve şevÀhid-i ÚÀdir-i Muùlaú’dur. Eger bu ÀåÀr ve şevÀhid 

olmasa aãla intiúal itmek müyesser olmazdı. Nitekim bir òarÀb dÀrdan eåer ve baúiyye 

úalmasa muúaddemen orada var oldıàı maèlÿm olmaz.  

 

Ve bu ÀåÀr u eşyÀda óÀkim ve müéeååir olan esmÀ-i ilÀhiyye-i cemÀliyye ve 

celÀliyyedür. Ve esmÀ-i ilÀhiyye daòi óükümde ism-i aèzÀma merbÿùdur. İsm-i aèôÀm 

                                                 
163 yaèní: A’da yok 
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ise müsemmÀ-yı óaúíúí ile devr ider. Bu cihetden eger ÔÀt-ı Óaúú u tecelli-i esmÀ ve 

ãıfÀt olmayaydı on sekiz biñ èÀlemden eåer belürmezdi. 

 

İşte bundan ôÀhir oldı ki her nesne ki bu èÀlemde bi’l-fièl mevcÿddur ve daòi 

şimden ãoñra vücÿd-ı kevní bulsa gerekdür, èÀlem-i imkÀnda bi’l-úuvve [12a] åÀbit idi; 

şecere-i nüvÀtda åÀbit ve andan nÀbit oldıàı gibi. Bu cihetden vücÿd-ı òÀricí ile mevcÿd 

olana mümkin ve rÿó u sırrına vÀcib didiler. Pes, sır vÀcib óÀli üzre bÀúídür; egerçi 

mümkinüñ ãÿreti eùvÀr-ı muòtelifede taàayyür úabÿl itmekdedür. Anıñçün mümkine 

úÀbil daòi didiler; zírÀ her ãÿreti óÀmildür. Nitekim talùíf-i vücÿd idenlere müteravóin 

didiler. ZírÀ rÿóÀniyyetleri àÀlib olmaàla her ãÿretle temeååül iderler; Òıøır -

èaleyhisselÀm- daòi anlardandur.  

 

Fe-emmÀ melÀéike ve cinnüñ eşkÀl-i muòtelifede ôÀhir olduúları beşer gibi 

tezkiye óasebiyle degüldür; belki aãılda Laùíf ismi taótında dÀòil olduúlarındandur. 

Anıñçüñ derÿna ve èurÿúa girerler ve melÀéike ilhÀm ve cinn vesvese úılurlar. Nitekim 

müteravóin daòi semÀvÀta èurÿc ider. Ve melÀéike içinde tesettür ider ve belki añların 

bÀùınlarına dÀòil olur. ZírÀ insÀn-ı kÀmil her ãÿreti úÀbildür ve her óaúíúate dÀòildür ki 

her mevcÿduñ keyfiyyet mezÀóibini ve muúteøÀ-yı mÀhiyyetini ve aókÀm-ı õÀtını fehm 

ider. Meåelen, ünÿået sırrı ne idügin bilmek murÀd itse èavret ãÿretine girer. Maèa hÀzÀ 

óaúíúat-i õükÿretí ve ãÿret-i aãliyyesi bÀúiyedür. Feéfhem cidden. 

 

Ve baèøı erbÀb-ı óaúÀyıú vardur ki cemíè-i èavÀlimde anuñ ãÿret-i maòãÿãası 

vardur. Ve ol ãÿret ilÀ yevmi’l-úıyÀm fenÀ bulmaz. Yaèní vücÿd-ı Òıøır gibi teceddüd 

itmekdedür. ZírÀ ãÿreti [12b] ãÿret-i èÀlemüñ beúÀsına medÀr ve bÀùını bÀtın-ı èÀlemüñ 

úarÀrına sebeb olub memsÿkü’d-dÀrdur ki aña èinde’l-úavm yez-i diyÀr daòi dirler.  

 

Ve bu faúír Dımışúu’ş-ŞÀm’da muúím iken aña muùùaliè ve aóvÀline vÀúıf oldum 

ve èamÿdü’s-semÀvÀt olduàun bildim. Ve aña ímÀn getürüb mübÀyaèasında dÀòil olub 
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nefò-i rÿóla iòtiãÀã buldum. Ve anuñ bir ãÿreti óÀla ÜsküdÀr’dadur. Ve’l-óamdülillÀhi 

èalÀ nièamih ve’ş-şükrü lehü èalÀ eãnÀfi keramih.  

 

Dördünci fÀéide budur ki arø ve semÀnuñ bükÀ ile vaãf olındıàı èinde’l-úavm 

óaúíúatdür. ZírÀ rÿó-ı õÀtí ehli olduúlarından aóyÀédur. Egerçi óayÀtları maócÿblara 

mestÿrdur. ZírÀ baãar-ı óiss ile naôar iderler. ÓaúÀyıú ise óissle idrÀk olınmaz. Ve 

keõÀlik muùÀlaèa-i aóvÀl baãíret-i tÀmmeye mevúÿfdur. Şu úadar vardur ki her nesnenüñ 

bükÀsı óÀline göredür. MeåelÀ ervÀó daòi aàlarlar velÀkin anlaruñ aàlamaúları ecsÀm-ı 

beşeriyyenüñ aàlaması gibi demèle yaèní gözyaşıyla degüldür; belki maúÀmınuñ iútiøÀsı 

óasebiyledür. Nitekim òºÀbda görür işidirsin. Fe-emmÀ bu görmek ve işitmek 

berzaòídür ki yaúaôada olan gibi degüldür. Ve ervÀó-ı müdebbire ecsÀmdan müfÀraúat 

itdikden ãoñra daòi her yüzden idrÀk vardur. VelÀkin berzaòa münÀsib olan vecihledür.  

 

BinÀéen èalÀ haõÀ arø u semÀ ve bunlaruñ müştemil oldıàı [13a] cemíè-i eşyÀnuñ 

aàlamaú şÀnındandur. Anuñçün melÀéike RasÿlullÀhuñ -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- 

intiúallerinde aàladılar. Ve óÀlÀ daòi nice umÿr içün aàlarlar ve maózÿn olurlar. ÓattÀ 

baèøı mükÀşifler vech-i arøda cereyÀn iden ãuları yerüñ gözi yaşı olmaàa óaml itdiler. 

İşte anlaruñ gözleri yaşı bize sebeb-i óayÀt oldı. Eger biz daòi òavf-ı Óaú’dan ve CelÀl-i 

Óaøret’den aàlayub feryÀd itsek bizim daòi gözlerimiz yaşı yüzlerimize nÿr olduàından 

mÀèadÀ sebeb-i beúÀ-i èÀlem olurdı. ZírÀ Óaú TaèÀlÀ òalúuñ ãÀliólerine naôar idüb 

anlaruñ sebebiyle fÀsıúlardan èafv ider ve nicelerine mühlet virir; tÀ ki anlar daòi 

mütenebbih olub aàlayalar. ÚÀle TaèÀlÀ: “Elem yeéni li’l-leõíne Àmenÿ en teòşeèa 

úulÿbühüm li-õikrillÀh.”164  

 

Ve her nesne óÀline göre olduàına delíl budur ki meåelÀ Cibríl -èaleyhi’s-selÀm- 

vaóy içün óücre-i èÁyişe’ye dÀòil olurdı. Maèa hÀõÀ anuñ altı yüz úanadından bir 

                                                 
164 “İman edenlerin Allah’ı anma ve O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha 

gelmedi mi?..” Hadîd 16 
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úanadı maşrıú ve maàrib arasını sedd ider.165 İşte bu úadar èaôím cirm ile yine bir óücre-

i ãaàíreye ãıàdı. Ve melekü’l-mevt daòi herkesüñ òÀnesine dÀòil olub rÿóını úabø 

itmekdedür; gerekse óÀnesi bir õiraè olsun. Ve Cebrâéíl ve MíkÀéíl óarb içün silÀó óaml 

itdiler. 

 

Pes, bu maúÿle nesneler bi-óasebi’l-mavùın ve bi-muúteøiyi’n-neşéedür. Ve 

evãÀf-ı ilÀhiyye daòi böyledür. Yaèní [13b] evãÀf-ı Óaúú’uñ vücÿd-ı insÀnda ôuhÿrı 

insÀnuñ istièdÀdı úadrincedür. Yoòsa bi-hasebi’l-Óaú degüldür. ZírÀ Óaú TaèÀlÀ ve 

esmÀ-i óüsnÀ ve ãıfÀt-ı èulyÀsı yere ve göge ãıàmaz ve híçbir maòlÿú anuñ künhiyle 

müteóaúúiú olmaz. Ve èÀrif olan buradan “ene’l-Óaúú” úavlinüñ sırrını ve şecereden 

“inní166 enallÀh” remzini fehm u idrÀk eyler. ZírÀ cüzéíden küllí ile taèbír olınur. MeåelÀ 

“ene Zeydün” dimek ãaóíó oldıàı gibi “ene insÀnün” dimek daòi ãaóíódür. Maèa hÀõÀ 

Zeyd insÀnuñ bir cüzéísidür ki cemíè-i efrÀd-ı insÀn Zeyd’den èibÀret degüldür. Belki 

taèayyünleri biribirlerinden temyíz ve teşòíã itmişdür. Ve penceresi olan òÀneye güneş 

ùoàsa güneş içeru girdi dirler. Maèa hÀõÀ dÀòil-i òÀne olan anuñ uøvÀsından bir êÿ-i 

cüzéísidür. ZírÀ güneş bir úaç bu dünyÀ úadar vÀsièdür.  

 

Pes, bir küçük òÀneye duòÿli òÀnenüñ taóammülüne göredür; yoòsa kendi 

vüsèatine göre degül. Ve insÀn-ı kÀmilüñ cennete duòÿli daòi böyledür ki bi-óasebi’l-

cennedür; bi-óasebi’l-insÀn degüldür. Şol maènÀdan ki insÀn-ı kÀmil óaúíúatı yüzünden 

maôhar-ı Óaú’dur. Óaúú-ı vÀsiè ise bir nesneye ãıàmaz. Ve fi’l-óaúíúa cennet ü nÀrı pür 

iden insÀn-ı kÀmildür ki rÿóÀniyyeti óasebiyle cenneti ve nefsÀniyyeti ùarafiyle nÀrı 

ùoldurur. Ve nefsÀniyyetden murÀd bu èÀlemde tezkiye óasebiyle terk itdikleri óÀlet-ı 

ùabíèiyyedür ki andan úadem-i CebbÀr’la taèbír [14a] olınur. Ve bu úademdür ki 

Àòiretde cehenneme vaøè olınmadıúça cehennem mümteliée olmaz. 

 

                                                 
165 ider: A iderdi 
166 inní: A’da yok 
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Ve bundan fehm olındı ki èÀlem-i dünyÀ dÀrül imtizÀcdur. Yaèní cennet ve 

cehennem ve rÿó ve nefsüñ imtizÀcı mavùınídür. Bu cihetden kÀmil olan nefsinüñ rÿóa 

mezcini taãfiye ider ki óiããe-i nÀrdur. Ve cennet-i muèacceleye dÀòil olur ki óiããe-i 

rÿódur. Anuñçün kÀmil olan cennete yalıñuz rÿóla dÀòil olur, zírÀ nefsi dünyÀda úaldı. 

Ve nÀúıs olan kimse nÀra nefsle dÀòil olur, zírÀ rÿóu òÀricde úaldı. Pes, eger bu dünyÀda 

ol daòi kÀmil gibi nefs ü ùabièatı mezc ve şÿyını taãfiye edeydi Àòiretde taãfiyeye 

muótÀc olmazdı. ZírÀ õeheb-i müheõõebi bir daòi pÿteye úoyub úÀl itmezler. Ve bir 

kerre daòi mürdeyi bir daòi öldürmezler ve beríé olan kimseye èaõÀb eylemezler. 

 

El-óÀãıl imtizÀc-ı meõkÿruñ ekåer-i nÀsa göre taãfiyesi Àòiretde olur. Anuñçün 

nÀr òalú olındı ve mevÀúıf-ı úıyÀmet daòi úonıldı. Pes, eger dünyÀda küfür ve maèãiyet 

ve óicÀb olmayaydı cehennem maòlÿú olmazdı. Ve cehennemüñ ãÿret-i cÀmÿsda oldıgı 

åevr burcunda maòlÿú oldıgındandur ve bir daòi bÀèiå-i iótirÀú olan ùabièat-ı óayvÀniyye 

aókÀmıdur. Anuñçün ekl ü şürble mübtelÀ olan cÀmÿs ve baúar ãÿretinde temeååül ider. 

ZírÀ insÀn-ı óayvÀnídür; insÀn-ı óaúíúí degül. Ve keåret-i ekl ü şürb ü hºÀbda baúar 

èÀlemdür. ÓattÀ lisÀn-ı Türkiye’de cÀmusa ãu ãıàırı dirler; ãuya óırãından [14b] ötüri. 

Ve ùÀèÿn didikleri maraø maèhÿd zamÀnında ùÀéife-i cinn bi-hasebi’l-àÀlib cÀmÿs 

ãÿretinde görinür. ZírÀ ùabièat-ı óayvÀniyye daòi ùÀèÿn gibi mühlikdür. Ve nice cÀmÿs 

vardur ki õiéb yaèní úurt didikleri óayvÀn-ı müfterise àÀlibdür. Pes, ùabièatuñ ne 

mertebede mühlik oldıàı bundan fehm olına. 

 

Ve dost u düşmen bir yerde olmaú baèíd olıcaú nefs ü rÿó bir mevøiède ne 

vecihle müctemiè olur? Şu úadar vardur ki nefsi esír-i Àbıú gibi zencir-i mücahede ile 

muúayyed idüb istiòdÀm itmek gerekdür. Ve muùíè oldıàı ãÿretde daòi àÀyetü’l-emr ehl-

i cizye gibi olmaúdur. Ve èalÀ külli taúdír şerrinden óaõer olınur. ZírÀ bi’l-fièl iùÀèatinde 

bi’l-úuvve èisyÀnı vardur. Ve illÀ ilÀ Àòiri’l-èömr mücÀhede ile emr vÀrid olmazdı. 

Egerçi rÿó èÀlem-i Nebiyyi Mükerrem -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- cenÀblarınuñ nefs-i 

úudsiyyelerinde aãlÀ baúıyye ve iótimÀl yoà idi. Ve úarínleri daòi islÀm-ı óaúíúí ile 
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müslim olmış idi. ZírÀ cinnüñ müémini daòi vardur ve anlaruñ müéminleri “yaòrucu’l-

óayye mine’l-meyyit” maømÿnı üzredür. Yaèní cinn ü şeyùan fi’l-óaúíúa bir nevèdür ki 

temerrüd ile mevãÿflardur.  

 

Fe-emmÀ insÀnuñ kÀfiri müémin oldıàı gibi, cinnüñ kÀfiri daòi müémin olur ve 

küfri óÀlinde şeyùan ve ímÀnı óÀlinde cinn ıùlÀú olınur. Egerçi òuãÿã üzre daòi isimleri 

vardur; insÀnda Zeyd ve èAmr ve Bekr gibi. Ve “íl” lafôına [15a] muøÀf olanlar 

müéminler ve “şín”e muôÀf olanlar kÀfirlerdür; úÿş167 ve úalyuş gibi. Ve iblisüñ ibÀ ve 

istikbÀrdan evvel ismi èAzÀzíl idi. “Íl” lafôına muôÀf idi; lisÀn-ı èarabíde ÁbdullÀh gibi. 

äoñra taàyír olınub iblis ve şeyùan dinildi ki laúÀb-ı õemdendür. èAzÀzil esmÀ-i 

müşerrefeden oldıàı gibi, èAbdullÀh ve èAbdurraóman ve èAbdurraóím ve emåÀli gibi.  

 

Ve bunda remz vardur ki insÀn-ı kÀmilüñ ism-i óaúíúísi èindallÀh èAbdullÀh’dur 

ki ebedí müteàayyir olmaz. Ve sÀéir esmÀ-i óaúíúíye daòi böyledür ve àayrılaruñ esmÀsı 

beyne’l-eãbeèíndür ki inúılÀb úabÿl ider. Pes, ebeveynüñ vaøè itdigi esmÀ óaúíúate 

muvÀfıú olursa maúbuldur. Ve illÀ felÀ faèlem õÀlik ve aèmal. 

 

Beşinci fÀéide budur ki dín-i islÀmuñ evveli ve Àòiri àaríb olmaú ehlinüñ 

úılletinden kinÀyedür. Nitekim köhne ve cedíd olmaú, ihmÀl ve istièmÀline dÀéirdür. 

Yaèní aóúÀm-ı dínle èamel olınmasa dín àaríb olur ki ÀşinÀsı úalmaz. Ve köhne nesne 

gibi olur ki şÀnı maùrÿó ve metrÿk olmaúdur. Ve ibtidÀ-i islÀm Óaøret-i èÖmer’üñ -

raêıyallÀhü èanh- kemerbende-i ímÀn olmasına dek àaríb idi ki beş altı sene içinde 

ancaú otuz ùoúuz nefer dÀòil-i dÀéire-i taãdíú olub, úırúıncı Óaøret-i èÖmer rÀfièu livÀi 

tevóíd oldı. Ve anuñla dín gitdikçe úuvvet buldı ve Àòir zamÀnda daòi ehl-i hevÀ ü 

şehevÀt binÀ-i şerèi hedm itmekle èÀmiri úıllet üzerine ola tÀ ki úıyÀmet [15b] insÀn-ı 

óayvÀní üzerine úopa.  

 

                                                 
167 úÿş: İ2 tÿş 
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Pes, her nesnenüñ nihÀyeti bidÀyetine nÀôır ve Ànuñ miålidür. Nitekim òilÀfet-i 

muùlaúa Óaøret-i èÍsÀ ile òatm olınsa gerek ki Óaøret-i Ádem’üñ miålidür. Nitekim 

ÚuréÀn’da gelür: “İnne meåele èísÀ èindallÀhi kemeåeli Àdeme òalaúahu min turÀbin.” 168 

Yaèní vücÿd-ı Ádem muètÀd üzere vÀlid-i muèayyenden169 tevellüd itmeyüb aslı türÀb 

oldıgı gibi Óaøreti èÍsÀ daòi bilÀ-vÀlid-i maèhÿd ôuhÿra gelüb aslı nefò-i Cibríldür. Bu 

sebebden didiler ki Nÿr-ı Óaú vÀlid-i rÿódur ve Rÿó-ı Muóammedí cedd-i èÍsÀ’dur. ZírÀ 

Àndan Cibríl ve nefò-i Cibríl’den èÍsÀ ùoàmışdur. Ve bundan fehm olınur ki ebu’l-ecsÀm 

èarş-ı mecíd ve ebu’l-beşer Ádem äafí oldıàı gibi ebu’l-ervÀó daòi Rÿó-ı 

Muóammedí’dür.  

 

El-óÀãıl, Rÿó-ı Muóammedí, rÿó-ı muùlaúdur ki rÿóu’l-úuds anuñ ÀåÀrındandur. 

Ve èarş-ı aèôam cism-i muùlaúdur ki cemiè-i ecsÀmı óÀvídür. ZírÀ ecsÀm müteóayyiz ve 

èarş óayyizdür. Ve Ádem nefs-i vÀóidedür ki nüfÿs-ı beşeriyye anuñ cüzéiyyÀtıdur. 

VelÀkin baèøı esmÀ-i İlÀhiyye mefÀtîó-i ícÀd iètibÀr olındıàı gibi baèøı enbiyÀ daòi 

mefÀtîó-i ôuhÿr iètibÀr olınmuşdur. Ádem ve Şít ve İdrís ve Nÿó gibi. Ve cemiè-i 

ãuverüñ óaúÀiúi vardur ki fi’l-óaúíúa mefÀtîó anlardur. 

 

Meåelen, insÀnda ãÿret-i õihniyye ibtidÀ vech-i basíù ile ôuhÿr idüb baèdehü 

maúÀmına göre terkíb úabÿl eylediài gibi teveccühÀt-ı maèneviyyede daòi icmÀl ve 

tafãíl iètibÀr olınur. Ve enbiyÀ içinde [16a] İbrÀhím ve MÿsÀ ve DÀvud ve èÍsÀ ãuver-i 

óaúÀiú iètibÀr olınur zírÀ bunların neşéeleri cemèiyyetde ve ôuhÿrları külliyetdedür. Ve 

RasÿlullÀh -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- cümlenüñ kemÀlÀtını cÀmièdür. Anuñçün her 

rasÿlüñ muècizesinden anda numÿne vardur. Ve anuñ ôuhÿrı vech-i muùlaúdandur ki 

“Leyse fí’l-imkÀn abdeèu mimmÀ kÀn”  sırrı üzerine cÀrídür.  

 

                                                 
168 “Allah nezdinde Îsâ’nın durumu, Âdemin durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı…” Âli İmran 59 
169 muèayyenden: A muèayyendür 
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Bu sebebdendür ki livÀü’l-óamd anlaruñ maúÀm-ı ervaóda keåret-i óamdlerinden 

ãÿret bulub Ádem ve min dÿnihí ol livÀnuñ taótında müctemiè olsalar gerekdür. İşte bu 

maèna sırr-ı Aómedí’dür. Ve sırr-ı Muóammedí budur ki úıyÀmetde maúÀm-ı Maómÿd 

anlara ièùÀ olınub elsine-i melÀéike ve enbiyÀ ve evliyÀ ve müéminín üzerine Maómÿd 

olsalar gerekdür. 

 

Naôm [6+5] 

 

1. YÀ Rab seherlerde esdikce ãabÀ 

äalli èalÀ Muóammedin ve sellem 

áoncalardan oldukça ãabÀdan úabÀ 

äalli èalÀ Muóammedin ve sellem 

 

2. èIrúından biter gül-i müşgín bÿ170 

Feyø-i dehÀnından aúar nice cÿ 

Bizden her nefesde yÀ AllÀh yÀ hÿ 

äalli èalÀ Muóammedin ve sellem 

 

3. Òurşíd-i rÿòıdur tecellí-i nÿr 

O yüzüñ nÿrundan yüzler utanur 

Rÿó-ı revÀnına baòş idüb sürÿr 

äalli èalÀ Muóammedin ve sellem 

 

4. Úabri üzre yanar úandíl-i felek 

Òidmetinde döner hezÀrÀn melek 

Budur Óaúúí úuldan dergÀha dilek 

äalli èalÀ Muóammedin ve sellem 

                                                 
170 bÿ: A’da yok 
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[ èUBßDİYYET ÜÇ VECİHLEDÜR ] 

 

Fí óadíåi’t-telúín: Maèlÿm ola ki baède’d-defn olan telúín gerçi [16b] óadíå-i 

øaèíf ile vÀrid olmışdur. VelÀkin èinde’l-èulemÀ muùlaúÀ yaèní erbÀb-ı ôÀhir ve asóÀb-ı 

óaúÀéiú èindinde bilÀ-nekír maèmÿlü’n-bihdür. Ve óadíåde taãríó olındıàı üzre meyyiti 

vÀlidesine nisbet idüb yÀ fülÀn bin fülÀne, meåelÀ yÀ èAbdullÀh bin FÀùımÀ dimek 

gerekdür. Ve eger vÀlidesi ismi maèlÿm degül ise ÓavvÀ’ya nisbet eyleye ki cedd-i 

èulyÀ ve ümm-i ÿlÀsıdur. Ve kendi ismi maèlÿm olmadıàı ãÿretde yÀ èAbdullÀh dimek 

kÀfídür. ZírÀ èAbdullÀh ismi eèammdur. Min óayåü’ô-ôÀhir, şol sebebden ki ÚuréÀn’da 

gelür: “İn küllü men fi’s-semÀvÀti ve’l-èarøi illÀ Àti’r-RaómÀni èabden.”171 Yaèní bir 

kimse pÀdişÀh daòi olsa yine èabd-i gedÀdur. Ve ism-i eòaããdur. Min óayåü’l-óaúíúa, 

anuñçün cemíè aèãÀrda gelen aúùÀbuñ èindallÀh isimleri èAbdullÀh’dur. ZírÀ ehl-i 

taãarruf olduúları cihetden ulÿhiyyete muøÀf olurlar ki; ism-i CelÀle mertee-i delÀlet ider 

úuùbiyyet ise mertebe-i èulyÀdur; zÀhirde rütbe-i salùanat gibi.  

 

Ve bir daòi èubÿdiyyet üç vecihledür ki biri èibÀdet ve biri èubÿdiyyet ve biri 

èubÿdetdür. Ve èibÀdet efèÀle ve èubÿdiyyet ãıfÀta ve èubÿdet õÀta nÀôırdur. Úuùb-i 

vücÿd ise üç vecihle èubÿdiyyetde kÀmil ve tevóíd-i efèÀl ve ãıfÀt ve õÀtuñ mecmÿèuna 

vÀãıldur. Ve bu mertebede olan èubÿdiyyete èubÿdiyyet-i şerèiyye-i óaúíúiyye dirler ki 

sırr-ı hüviyyet ve sırr-ı ulÿhiyyet ile müteóaúúiú olanların şÀnlarıdur. Ve bir kimsede ki 

bu èubÿdiyyetüñ [17a] ôÀhiri olsa, faúat ol kimse maèbÿddan maócÿbdur. Ve iftiúÀr-ı 

óaúíúí nedür bilmez. Anuñçün ekåer aàniyÀ dergÀh-ı Óaúú’a cebhe-i èubÿdiyyet vaøè 

iderlerken èulüvv ü istikbÀrdan òÀlí degüllerdür. İşte burada insÀniyyet ve şeyùanet 

müctemiè olurlar ki; insÀniyyet secde ve şayùanet èulüvv ü istikbÀrdur. Pes, øıddı izÀle 

itmek lÀzımdur ki èabd óaúíúí ve Àdem mütevÀøiè ola.  

 

                                                 
171 “Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân’a gelecektir.” Meryem 93 
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SüéÀl olınursa ki meyyiti vÀlidesine nisbetüñ sırrı nedür? Maèa hÀõÀ evlÀd 

babalara nisbet olına gelmiş. Ve bi óasebi’l-àÀlib anuñla maèrÿf olmışdur. MeåelÀ 

fülÀnuñ oàlıdur dirler; fülÀne èavretüñ oàlıdur dimezler. Nitekim kelÀm-ı MurtaøÀ’da -

kerremallÀhü veçhe- gelür: 

 

Beyt 

 

Ve innemÀ ümmehÀtün’nÀsi evèiye 

MüstevdaèÀt ve li’l-ebnÀéi iyÀé 

 

CevÀb budur ki insÀn fi’l-óaúíúa anasınuñ oàlıdur ki raóm-ı ümm aña müstaúarr 

olmuş ve müddet-i óamlde zaómeti çekilmişdür. KemÀ úÀle ÙaèalÀ172: “Óamelethü 

ümmühü vehnen èalÀ vehnin.”173 Bu sebebden óuúÿú-ı vÀlide óuúÿú-ı pederden 

aàlebdür. 

 

El-óÀãıl insÀnuñ ôuhÿr-ı neşéesi ve vücÿd-ı èaynı vÀlideye mevúÿfdur.  

 

Pes, aña göre veled-i óaúíúí ve pedere göre yalıñuz ibn-i firÀş olur. Anuñçün 

ümmle aãıldan taèbír olınur. ZírÀ ana babadan aãıldur. Ve èÀlem-i ùabiÀtdan ümmle 

taèbír olınur. ÓattÀ kelÀm-ı Óallac’da gelür:  

 

Beyt 

 

Vülidet ümmi ebÀhe inne õÀ min iècÀbÀt 

Ve ene ùıflün ãaàírun fí óucÿri’l-murêièÀt 

 

                                                 
172 kemÀ kÀle ùaèalÀ: A úÀlallÀhü ùaèalÀ 
173 “..Çünkü anası onu ne sıkıntılara katlanarak taşımıştır..” Lokman 14 
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[17b] MaènÀsı budur ki: “Maderim pederimi ùoàurdı ve ben evvel zamÀn dÀyeler 

úucaàında ùıfl-ı ãaàír idüm.” Maúãÿdı budur ki úalem-i aèlÀ peder-miåÀl olub nefs-i 

külliyyenüñ ícÀdına sebeb iken yine nefs-i külliyye min veçhi aña aãıl oldı. ZírÀ nefs-i 

külliyeden murÀd ùabièat-ı külliyyedür. Ve ùabièat-ı külliyye sereyÀn itmedikçe híçbir 

nesne içün óareket yokdur. Nitekim vücÿd-ı insÀnda ùabíèat mebde-i óiss ve óareketdür. 

Egerçi anı tevlíd iden fi’l-óaúíúa rÿódur ki rÿóuñ bedene taèalluú ile eåeri ôÀhir 

olmışdur, faèrif. 

 

Çünki mevt türÀba rücÿè vaútidür ki türÀb aãlü’l-insÀndur. Pes, münÀsib olan 

budur ki insÀn ol vaúitde aãlına nisbet olına ki vÀlidesidür. Ve bu sırr üzerinedür ki ãÀlió 

olan kimseyi úabr kendine øamm ider; vÀlide-i müşfiúa veledini øamm itdügi gibi. Ve 

ibtidÀ-i vaóyde Cibríl’üñ RasÿlullÀh’ı şiddetle kendine øamm itmesi daòi bundan fehm 

olına. ZírÀ Cibríl èilmden èibÀretdür. èİlm ise şeref cihetinden aãlü’ã-ãıfÀtdur. ÓattÀ 

ãıfÀt-ı úudretüñ daòi intisÀbı ãıfÀt-ı èilmedür; àayra degül. 

 

Ve bundan óÀãıl oldı ki cesed türÀbuñ ferèidür. Ve meyyitüñ úabre vaøè olınması 

ferèin aãla rücÿèıdur. Bu rücÿèda ise cesede eõÀ ve elem yoúdur. Belki zaómet nefsedür; 

eger kesb-i kemÀl itmedi ise. ZírÀ maóbÿs olub cevv-i hevÀda úalur ve èÀlem-i èulvíye 

èurÿcdan maócÿr olur. Meger ki şefÀèate maôhar ola. [18a] Bu daòi ímÀnla maúbÿø 

olduàuna göredür. Ve illÀ ebedí siccínden çıúmaz. ZírÀ esmÀ-i sÀbièanuñ maúarrından 

esfel-i sÀfile ve mÀ-taóte’å-åerÀya varınca mavùın nÀr olsa gerekdür. Ehl-i ímÀnuñ 

muúÀsÀt itdügi şedÀéid sırr-ı meõkÿra dÀéirdür. 

 

BinÀen èalÀ haøÀ bu èÀlemden maúbÿø olmadıkça berzaòdan òalÀã olmazlar. 

äoñra ímÀnlarıña taèôímen meskenleri ve maèbedleri daòi cinÀna ilóÀú olınur. Pes, arøda 

medfÿn olduúları bi-ùaríki’l-emÀnedür. Bu cihetden semÀvÀt yaèní èÀlem-i èulví arødan 

yaèní èÀlem-i süfliden efêaldür. Egerçi óükemÀ bi’l-èaksdür, zírÀ eflÀk óarekÀt 
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üzerinedür ki ehl-i telvín óÀlidür. Arø ise sÀkit ve ãÀmitdür ki ehl-i temkín ãıfÀtıdur. 

Baède-õÀ tefÀãíl ve esrÀr-ı telúín KitÀbü’n-NecÀt nÀm eåerimizde ve àayrıdadur. 

 

Ve bundan ôÀhir olur ki meyyit-i óaúíúí telúíne muótÀc oldıàı gibi meyyit-i 

óükmí daòi muótÀcdur. Ve meyyit-i óükmí cÀhildür ki feyø-i maèrifetden úalbinde eåer 

yokdur. Çünki feyø-i maèrifet olmaya úalb arø-ı yÀbise gibi mürde ve nefs şehvetle 

zinde olur. Ve óükm-i ùabièat àalebesiyle insÀn iken óayvÀniyyet pÀyesinde úalur. Ve 

meyyitin telúíni õikirle ve kelime-i şehÀdetledür. Pes, telúín-i õikr olmayan úalb mürde 

gibidür. Ve telúín-i meõkÿr mübÀyaèa ile olur. Bu maènÀdan sülÿk-ı ãaóíó ehlinden 

birine mübÀyaèa lÀzım gelür. 

 

Ve illÀ mürà-i yek-per gibi nÀúıã úalur. Ve Àyet-i mübÀyaèa ve iştirÀ bu  

maènÀyı nÀùıúdur; tafãíle óÀcet yoúdur. İnkÀr iden kemÀl-i cehlinden ve nihÀyetde 

óamÀúatinden inkÀr ider. BilÀ-delíl kelÀm ise müzeyyefdür. Gel imdi Óaúúí úuldan 

Óaúú’ı úabÿl idüb [18b] ehl-i óÀl zümresine mülóaú ve vÀãıl-ı Óaú ve nÀil-i sırr-ı 

muùlaú ol. 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. Dilersen menzil-i vaãlı úoyub bu dÀr-ı hicrÀnı 

Bu yolda rehnümÀ úıl kendüñe bir kÀmil insÀnı 

 

2. Müríd-i èışú olan seccÀde-i irşÀda şeyó oldı 

Óaúíúat òÀniúÀh-ı dehr içinde aldı meydÀnı 

 

3. Çÿ devr-i hÀda muømer oldı sırr-ı hÿ vü yÀ men hÿ 

Gel imdi óalúa-i tevóíd içinde bulagör anı 
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4. MeõÀú-ı cÀnuñı telò-Àb-ı fürúat zehr ider Àòir 

İçegör meclis-i vaãl-ı ÒudÀ’da cÀm-ı rümmÀní 

 

5. Vücÿdı musóafından Àyet-i raómet silinmişdür 

Gel imdi oúuma münkirden ey èÀşıú bu ÚuréÀnèı 

 

6. èAlÀúañ var ise kes Şeyò İsmÀèíl Óaúúí-veş 

İdegör rÀh-ı Óaú’da cÀn u dilden özge úurbÀnı 

 

 ومائة الف  ن من ذي القعدة من سنة ثلث وثلث س  السابع والع لة الخم  وقت المغرب ل ت ع رأ

 بثوب  ت حفظا له وغ ة الب  زاو  محل رفيع  ام ثم وضع  ل هللا منذ ا ته من ق  تاجا من ذهب اوت را

  ر من ذهب وع    صورة شاب امرد جالس ع  المنام    ارحة ر ت ال ث را  الحد  وهو  س انت نف

ر مث  فال ه نعالن من ذهب انت  رجل ف رأسه تاج من ذهب و تها والتاج مظهر  ة ومرت الر مظهر الح

  عان اصال واما الخلع  دا ال ت ه فهاتان النعالن ملبوستان ا ة والنعالن مظهرا اوامرە ونواه سلطنة هذە ال

خلعهما النهما  ة اال  دي الح    المثول ب عة اذ ال يت  النفس والطب ك فخلع العالفت  فاخلع نعل قوله تعا

 راس المظهر من حتملهما عالم االمر المقدس ثم وضع التاج ع س فال    ]a91[ عالم الخلق المد  ا اشارة

ة من  جميع المراتب واهل تلك المرت طة  ف السلطنة المح ات ك ة الجامعة  لجميع الح ل ة ال ف المرت

ة ومظاهرها واالستعاذة  ل  ال  االسماء لمات هللا التامات و ما ورد اعوذ  ستعاذ بها    لمات التامات ال ال

المس االسماء وهذە استعاذة   المظهر المظاهر استعاذة  ن المحجوب ال يرى ظهور االسماء  قة ل  الحق  

ك اال ابن اخت  س الم ك ول  ال حمل االمر ع ار و  االن قع   هللا ف غ ه استعاذة  فيتوهم ان االستعاذة 

 الوجود الواجب   ان الوجود الممكن هالك وفان  د ت الوجود الواجب والوجود الممكن وال  خالته النه ي

 تلك  قظت  ه ثم لما اس لة فال استعاذة اال   مقا اركة وانا  لة الم  الل ت  ق را  جانب ال مكشوفة ع

نة  ث ال يوصف وقد اضاء االطراف اضاءة ب ح  جدا كنور الشمس  ما قد طلع وله نور شعشعا االفق قمرا عظ

  ه  ء  نور تجل لة القدر والقمر الم انت ل لة   نور السماوات واالرض ولعل تلك الل  االفاق واالنفس النه تعا

كون  اشف ولذا ال   الم ة ا س ال صورته ومعناە وجسمه وروحه  علم ان العالم نور  اي االجسام واالرواح ومنه 

  عة ت فة وقد ذكرنا ان الطب ث ة ال عة ل تار من نتائج الطب تار الن الظلمة واالس  الجنة وهو االس ل   الل

س روح المحجوب   روح وروح اذ ل ان فرق ب  الروح النوري وان   احد اال من مقام دخلها  فال  خارج الجنة

 معجلة ال ظلمة فيها وال كثافة  ك ج كون لك قل    اللطافة فاعلم ذلك واجتهد ح  السواء  اشف ع والم

تار قطعا  ل وال اس    . اصال وال ل
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[ 1033 senesi zilkade ayının 27. Perşembe gecesi akşam vakti idi. Başımda Allah 

tarafından verilen altından bir taç gördüm. Ve onu korumak için evin yüksek bir 

köşesine koydum. Ve değerli bir giysiyle onu örttüm. Hadiste vârid olmuştur ki "Dün 

gece rüyamda Rabbimi genç delikanlı sûretinde gördüm. Altından yapılmış bir koltuk 

üzerinde oturuyordu. Başında altından bir taç, iki ayağında altından nalinler vardı.” 

koltuk onun mertebesini ve huzurunu belirtir. Taç ise saltanat ve şerefinin belirtisidir. 

Rububiyeti ve nalinler ise emirlerini ve yasaklarını belirtir. Ve ayağındaki nalinler 

giyilmiş veya çıkartılmış değildir. Allahu tealanın kavlinde “  ك  نعل  çıkartmak "فاخلع

kelimesinin kişi ve tabiat ile münâsebeti vardır. O iki nalini çıkarmadığı halde yaratılış 

âleminden olduğu için Allah’ın huzurunda görüşmeyi kolaylaştırmaz. Çünkü o ikisinin 

mukaddes emir âleminden olması ihtimal dâhilinde değildir. [19a] Sonra o başına 

taktığı taç bütün mertebeleri ihâtâ eden saltanatının şerefi gibi câmi ve küllî olan 

mertebesinin şerefine işaret eder. Ve bu mertebe sahibi hadiste vârid olduğu gibi  اعوذ

لمات هللا التامات   Allah’ın tam mükemmel ( noksansız kusursuz ve faydalı) kelimelerine 

sığınır. Ve o kelimeler bütün esmâsı ve tezâhürleridir. Ve o tezâhür ile istiâzeden murad 

esmâsı ile istiâzedir. Bu istiâze hakîkatle isimlendirilmiştir. Fakat ona gizlenmiş olan 

kişi esmânın tezâhürünü göremez. Ve istiâzenin Allah’tan gayrı ile olacağını zanneder. 

Bu emir şirki ihâtâ ettiği için o kimse inkara düşer. Şirk ve müşrik birbirinin kızkardeşi 

gibidir. Çünkü o vâcibü’l-vücûd (var olmama ihtimali olmayan Cenab-ı Hak) ve 

mümkinü’l-vücûd (âlemdeki diğer tüm varlıklar) isbat eder. Ve o vücudu mümkün 

olanın helâk olacağını bilmiyor. Muhakkak ki vacibü’l-vücûd haricindeki varlıklara 

istiâze edilmez. Sonra bu mübârek geceden uyandım. Karşımda açık olan pencereden 

ufukta kocaman bir kamer gördüm. O kamerin ışığı güneşin ışığı gibi tarif edilemeyecek 

derecede parlıyordu. Ve her taraf apaçık aydınlandı. Belki de bu gece Kadir gecesi idi. 

O aydınlanan kamer nefislerde ve ufuklarda tecellî eden nurdur. Çünkü Allah Teâlâ 

yerlerin ve göklerin nurudur. Yani rûhu, cismi, mânâsı ve sûreti ile âlemin nur olduğu 

bilinir. Bu yüzden cennette gece olmaz. Çünkü gece insan tabiatının gereği olan 

karanlık, kesif ve örtüdür. Daha önce zikrettiğimiz gibi tabiat cennetin dışında 

kalacaktır. Nur ve rûh makâmı hâricinde hiç birşey oraya giremeyecektir. İki ruh 

arasında belirgin veya gizli olsun fark yoktur. Çünkü rûh lâtif bir maddedir. Bunu bil ve 

öyle içtihad et ki hemen kalbinde bir cennet olsun. Ve orada karanlık, kesafet ve gece 

asla olmasın.] 
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[19b] Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. áaríú-i baór-i òÿn eyler beni seylÀb gitdikce 

Derÿn içre olur dürr-i ãafÀ nÀ-yÀb gitdikce 

 

2. Dime ammÀ açılmaz èÀlem-i esrÀra dilden der 

Bu derd ile bilÀ-meftÿó olur bu bÀb gitdikce 

 

3. Ruò-ı maúãÿd olur rÿşen bu çeşm-i cÀna Àòir kÀr 

Olur bídÀr dil elbet gider bu òºÀb gitdikce 

 

4. Dil-i èÀşıú óicÀb-ı hicr içinde tÀ ebed úalmaz 

Çıúar bu ebrden òurşíd-i èÀlem-tÀb gitdikce 

 

5. Geyer tÀc-ı zeri bir gün bir gedÀ-yı bí-ser ü bí-pÀ 

Bulur bir özge dÀrÀtı olur dÀrÀb gitdikce 

 

6. Úalemden ùaşdı feyø-i raómet-i Óaú ÓaúúıyÀ Àòir 

Ùaşırdı kendini deryÀ gibi mízÀb gitdikce 

 

  انوا ع عم الخلفاء مطلقا اي سواء  عدي هذا   وسنة الخلفاء الراشدين من  سن م  ث عل  الحد

مل  ال اطن الخالفة فقط     او ع  ع ليهم من االئمة االث الخالفاء االرعة ومن  اطنها معا  ظاهرة الخالفة و

ة المت عد ة تحتوي ال عد ام الساعة فان ال  ق اء ا م من االول  ح ان من المنفصلة فهو  صلة والمنفصلة وما 

ط وهو ان يرى  ه وسلم ولالتصال   هللا عل  ص الن ة وهم متصلون  مل من عداد الصحا المتصلة الن ال

عض     ال واسطة وقد ذكرته  ث  اخذ عن فمه الحد سالخ او نحو ذلك ال حال المنام و الجناب النبوي حال اال

ح    مقام  وهذا ضا كت ث ا  الحد عرف و    لم ذق    لم  فمن  الحصول  يتوقف ع  وذوق  الوصول  ا تاج

قتدي   ان من  النجوم  مل فهم  ة ال ضا تعم صح ة ا ايتهم اقتديتم اهتديتم هذە الصح النجوم    اصحا
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 هللا تعا ان الذين اقتد ]a02[ بواحد منهم يهتدي ا انو تحت االسم الهادي   انهم لما  ض كذلك ع وا بهم ا

ون  ان مضال فاهل الظلمة مطلقا متح ان من عالم الظلمة  ا ومن  ان هاد ان من عالم النور  فعلم ان من 

فرق   ال  نه اهل النظر فان االع ب عة وهذا انما ي عد و القط ة ال  ب ل واقفون  دا  ل لهم ا ون ال م مضط

كن له  ما ان من لم   النور والظلمة  ذهب من هو خارج عن ب ث فاين  ب والخب  الط فرق ب م ال  طبع سل

ضا   اخر ا عدي و  ال تتخذوهم غرضا من   اصحا ث هللا هللا   الحد  العقل المهذب و ع ومقت حد ال

 بنفسه وماله فهل  كر صدقت ووسا ت وقال ابو  م فقلتم كذ  ال عث ض ان هللا   اخر ا  و سبوا اصحا ال 

ل لظهور  عض االصحاب دون ال  ان الخطاب ل دل ع عدها وهذا   فما اوذي   مرت  صاح انتم تاركون 

 االصحاب عن سب االصحاب فانه انما يناسب من   ن ل اصحاب فما مع خروج الصديق منهم فان قلت ال

 ف  انه ما  قلت  ام  الق  ساعة  ا ع  التا عدهم من تبع  ومن  ع  التا  من  من عدهم  االصحاب و رق ب

 وكذا  ن افضل من الالحق  والمهاج قون االولون من المؤمن  السا    وصحا  صحا عدهم كذلك فرق ب

س  ان المسبوق ل السبق مطلقا ف  االسالم اذ الفضل  س لهم تقدم  هم والالحقون افضل من االنصار الذين ل

ما ان التا  السابق   ا ة س ال    ما قلنا ما وقع صحا قا او مسبوقا ودل ع  مطلقا اي سا  دون الصحا

ة دون الخالد  ان جعله من خواص الصحا د الرحمن عوف  د عن اذى ع  الخالد بن  الول  ]b02[ حا من ن

ف وانه ع  اضافة   قوله اصحا  فظهر ان االضافة  مانا وهجرة دون الثا د الرحمن ا وام لسبق االول اي ع

فهم هذا المقام   ان  عدهم منهيون عن سبهم مطلقا هكذا ي ما ان من  ة منهيون عن سب خواصهم  الصحا

 عوام   وهم ع  الشهداء  وهم ع ق  الصد  ع اء  االن قدم الفضل ف ف انما هو   ان ال  ا  اشارة ه وف

 من  قدم ندماء السلطان وخواصهم ع ما    ة وقد الصلحاء من المؤمن فضل الصح عدهم من اهل المراتب 

اء ال خوف  تقدم المتاخر ومن ذلك ان االول كون الفاضل من وجه مفضوال من وجه اخر فيتاخر المتقدم و

خافون وال  انوا ال  اء فانهم وان  خالف االن هم   حق انفسهم وال حق غ  االخرة وال  حزنون  عليهم وال هم 

 حق انفسهم ا  حق اممهم لما حزنون  حزنون  خافون و ن  س امامهم برزخ وال فات منهم مطلوب ول ذ ل

ة ولذا  س اهل المرت عض االفراد اعلموا من القطب مع انه ل ض ان  ه من الشفق ومن ذلك ا لهم هللا عل ج

 المراتب مطلقا وا ــــج ا ح وتع س لهم جن فه اذ ل  القطب وت نما شانهم قالوا ان هؤالء خارجون عن دائرة

 ال  ة  الوال اب     فتخر المفتخرون    بهما  اللذان ة  العبود حقائق    والتحقق  والمعرفة حر العلم   الغوص 

دن  ف ود  خوارق العادات فمن اهل شان الت مع رامات   هللا عنه واما ال هما وذلك مسلك الصديق ر غ

نه مر من  ث الظاهر ول ذا من ح ان لذ قاء وترك الرجالوذلك وان  قة اهل الفناء وال ط ك  اطن فعل ث ال ح

 يوم اللقاء   هللا ا ف ا   . الت

 

[Hadîste Efendimiz  الراشدين   الخلفاء  وسنة سن   م  Benim ve benden sonra“ عل

gelen râşid halîfelerimin sünnetine sımsıkı sarılın.” buyurmaktadır. Halîfe tâbiri, geniş 

anlamda hulefâ-i erbaa ve on iki imam gibi Efendimiz (s.a.v)’den sonra gelecek 
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kıyâmete kadar sürecek sâlih ve râşid idarecileri anlatmaktadır. Doğrusu mesafe, yakın 

ve uzak mesafeyi ihtivâ eder. Uzak olan mesafe ile yakın olan mesafenin hükmü birdir. 

Çünkü sahabelerin yüce ahlâkı Rasûlullâh’a yakın olmarıyla alakalıdır. Ve o yakınlığın 

şartı Rasûl’ü bizzat görmektir. Ve hadîsi Rasûl’ün ağzından vasıtasız bir şekilde 

almasıdır. Bazı kitaplarımda zikrettiğim gibi bu makam, husûlü temel alan zevk ve 

vusûle ihtiyaç duyar. Ve zevk etmeyen onu anlayamaz. Yine bir hadîste rivayet edilir 

ki اهتديتم   اقتديتم ايتهم   النجوم    Ashâbım gökteki yıldızlar gibidir hangisine “ اصحا

uyarsanız hidâyet bulursunuz.”  Yani resulün ahlak ve kemalat sahibi ashabından hangi 

birine tabi olursa Allah onu hidayete erdirir. [20a] O sahâbelere tâbî olan kişi Allah’ın 

Hâdî ismine mazhar olur. Bilinir ki kim nur âleminden ise hidâyete ermiş, kim zulmet 

âleminden ise dalâlete düşmüştür. Zulmet ehli şaşkın ve tedirgindirler ve onların bir 

menzili olmadığı gibi uzak çöllere düşmüşlerdir. Ve ehl-i nazar tarafından beyan 

olduğu gibi iyi huylu insanın iyi ve kötüyü ayırt edememesi gibi âmâ kimse ışığı ve 

karanlığı ayırt edemez. Şeriatın hudûdundan çıkan kimse nereye gidebilir? Hadîste 

rivayet edildiği gibi  عدي  ال تتخذوهم غرضا من   اصحا هللا   “Ashâbım hakkında Allah'tan 

korkun, ashâbım hakkında Allah'tan korkun! Benden sonra onları kendinize hedef 

haline getirip düşmanlık etmeyin!” Ve yine başka bir hadiste   سبوا اصحا  ال   “Ashabım 

hakkında kötü söz söylemeyin.” Ve başka bir hadiste ت وقال م فقلتم كذ  ال عث ابو  ان هللا 

عدها  فما اوذي   مرت  صاح  بنفسه وماله فهل انتم تاركون  كر صدقت ووسا  “Şüphesiz ki Allah 

beni size gönderdi de sizler ‘Sen yalan söyledin.’ dediniz. Ebû Bekir ise ‘Sen hakikatı 

söyledin’ dedi. Bana hem malı hem de canıyla arka çıktı. Şimdi siz bana can yoldaşımı 

bırakmayacak mısınız? Bunu iki kez tekrarladı ve bir daha kimse onu rahatsız etmedi.” 

Ve bu hitap sahabenin tamamına değil bazısına işaret eder. Eğer sahâbenin tamamı ise 

‘Ashâbıma sahâbe hakkında kötü söz söylemek ve ileri geri konuşmak yasaklanmıştır.’ 

sözünün mânâsı nedir? Onlardan sonra gelen tabiin, tebe-i tabîin ve kıyamet saatine 

kadar gelecek onlar evliyalara kötü söz söylemenin yasaklanmasıdır. Sahâbe ve ondan 

sonra gelenlerin ayrıldığı gibi sahâbeyle sahâbe de ayrılmıştır. Aynı şekilde İslâma yeni 

girmiş olan mü’min, ensar, sahâbe sonra gelenlerden daha faziletlidir. Abdurrahman 

bin afv cezimiye’ye davet için gönderilen Hâlid bin Velîd’i câbiliyet ameli işlemesinden 

dolayı kınamış ve bunun üzerine Rasûlullâh Abdurrahman bin Avf’ın havastan 

olduğunu dile getirmiştir. [20b] Aşere-i Mübeşşere’den olan Abdurrahman bin Avf 

îman ve hicrette ondan üstündür. Rasûlullâh kavlinde: “Ashabım şeref noktasında 
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birbirinden üstündür. Ve sahâbeden avam kısmın havas kısma kötü söz söylemesi 

yasaklanmıştır.” buyurmaktadır. Ve ondan sonra gelenler de aynı şekilde 

nehyedilmiştir. Bu makâmın böyle anlaşılması gerekir. Ve sahabeyi yüceltmek 

sahabenin faziletine işaret eder. Enbiya sıddîkinden, sıddîkin şehitlerden ve hepsi 

mü’min sâlihlerin avamından daha üstündür. Bu padişahın musâhibinin ve havas 

kısmının diğerlerine üstün gelmesine benzer. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi  اء ال ان االول

حزنو  Şübhesiz, Allah’ın velî kullarına hiçbir korku yoktur ve onlar“  خوف عليهم وال هم 

mahzun (da) olmayacaklardır.”  Enbiyânın aksine evliyâ ne bu dünyada ne de âhirette 

kendileri için veya başkaları için mahzun olmaz. Onların önünde berzah yoktur. Fakat 

Allah’ın o veli kulları ümmet için korku duyarlar ve mahzun olurlar. Bundandır ki bazı 

şahıslar kutup bilinir fakat bir mertebeleri yoktur. Ve derler ki o kimseler kutup dairesi 

ve tasarrufu haricindedir. Öyleyse onların başka mertebeye yükselmeleri de mümkün 

değildir. Gavs ise ubudiyet hakikatlarıyla tahakkuk, marifet ve ilim denizine dalmıştır. 

O ikisi velâyet bâbında iftihar etmişlerdir. O Ebû Bekr-i Sıddık mesleğidir. Olağan üstü 

kerâmetler ise tasarruf ve gelenek ehlinin işidir. Ve o zâhire göre lezzetli bâtına göre ise 

acıdır. Senin yolun ise fenâ ehli ve bekâ ehlinin yoludur. Ve buluşma gününe kadar 

tasarrufu Allah’a bırakmandır. ] 

 

[21a] Naôm [ Mefèÿlü / FÀèilÀtü / MefÀèílü / FÀèilün ] 

 

1. Biz kim bu bezm-i èÀlem-i insÀna gelmişüz 

äahbÀ-yı èışú içmege devrÀna gelmişüz 

 

2. Terk-i riyÀø-ı Cennet-i Firdevs eyleyüb 

BÀà-ı cihÀnda bir gül-i òandÀna gelmişüz 

 

3. Vaódet maúÀmı olmış iken cilvegÀhımız 

NÀgÀh rÿy-i keåret-i seyrÀna gelmişüz 

 

4. Ehl-i fenÀya keşf ü kerÀmet neylesün 
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Bir õÀt-ı pÀk-i óaøret-i èirfÀna gelmişüz 

 

5. ErbÀb-ı èışú bizden alır neşveyi bugün 

Ùıfl-ı derÿnı perverişe ana gelmişüz 

 

6. èİlm İlÀhí baór-i ãadef anda kÀéinÀt 

Óaúúí ãadaúte çün dür-i yekdÀne gelmişüz 

 

[ ÚURENÁ-İ SßèDEN MÜCÁNEBE LÁÔIMDUR ] 

 

Zeyneb bintü Caóş -min ümmehÀti’l-müéminíne raêıyallÀhü èanhünne- “úÀlet yÀ 

RasÿllallÀhi e-nehlekü ve fí-na’ã-ãÀlióÿn úÀle -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- neèam iõÀ 

keåÿra’l-òubåu kemÀ fi’l- BuòÀrí” 

 

Òubå zínÀ maènÀsınadur. Fe-emma böyle yerlerde fevÀóiş ve münkerÀtın 

cümlesine taèmím olınsa cÀéizdür. Maèlÿm ola ki beyne’l-eşyÀ ya baèøı ãıfÀtda veya 

aóvÀlde veya efèÀlde veya merÀtibde münÀsebet ve iştirÀk bulunsa, ol mÀ bihi’l-iştirÀk 

netÀicde müşterekleri biribirine øamm idüb bilÀòare ibtilÀda müşterek olurlar ve gÀh 

olur ki óükm-i civÀr daòi sereyÀn ider. Nitekim úavm-i DÀvud’uñ -èaleyhisselam- 

baèøılarına vÀúiè oldı. Bu cihetden úurenÀ-i sÿéden mücÀnebe lÀôımdur; tÀ ki øararları 

sÀrí olmaya. MeåelÀ, bir ãÀlióuñ cÀrı fÀsıú olsa óükm-i fısú àalib olıcaú ãÀlió daòi ednÀ 

el-emr dünyası yüzünden mutaøarrır olur. Egerçi ekåer óalde ãÀlióaya vÀúiè olan naôar-ı 

İlÀhí òalúdan øarar-ı èÀmmı defè ider. VelÀkin fÀsıú olan kimse ãÀlióüñ [21b] ãalÀóına 

iètimÀd idüb umÿr-ı dínde müsÀhele itmeye. Ve keõÀlik ãÀlió daòi ãalÀóına maàrÿr 

olmaya. ZírÀ belki bir vech-i òafí ile muéÀòaõa ôuhÿr idi.  

 

Bu faúír Óaúúí’ya elfÀt-ı erbaèada óacc müyesser olduúda baède’l-èavd ùaríú-i 

ŞÀméda maèreke-i èArab olub cemiè óuccÀc maàlÿb ve meslÿb oldukda ekåer nÀsuñ 
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iètiúÀdı muòtell oldı. ZírÀ aramızda nice èulemÀ ve ãuleóÀ vardur deyÿ anları miórÀb 

idinmişlerdi. Bilmezlerdi ki áazve-i Uóud’da baèøı neferüñ Rasÿl’e muòÀlefetleriyle 

RasÿlullÀh’uñ -èaleyhi’ã-ãalÀtü ve’s-selam- kendi vücudlarına bile eõÀ vü cefÀ èÀrıø 

oldı. Ve yine bir defèa Cezíre-i Úureyş’den sefine ile gelürken seher-i aèlÀda bir kenÀra 

çıúmaàa müteheyyi iken bÀd-i muòÀlif ôuhÿr idüb sefineyi gerÿ deryÀya döndürdükde 

bu òuãÿsda dergÀh-ı vÀlÀ-yı kibriyÀya teveccüh olınıcaú “ev yünfev mine’l-arø” vÀrid 

olub sebeb-i nefy sefinede baèøı eşúıyÀ oldıàı ièlÀm olındı.  

 

İşte bu maúÿle ibtilÀ ve tenezzül erbÀb-ı óÀle bÀèiå-i teraúúídür. Egerçi asóÀb-ı 

úÀle sebeb-i tenezzüldür; zírÀ ôÀhiri ve bÀùını muÀòeõe ve àaøabdur. Bu sırr-ı èaôímden 

ötüri evliyÀ ÀsyÀ-i seng-i imtióan altında maùóÿn olub sÀkit u ãÀmit olurlar ve tevóíd-i 

eféÀle naôar úılurlar ve istiàfÀra iştiàÀl eylerler ve ÀåÀr-ı àaøabdan Óaúú’a istièÀõe 

iderler. Ve bir şaòıs ki bí-istièdÀd ola Ànuñ ãalÀóı sengin Àyíne olması gibidür. Naôar 

eyle ki kÿsec idi mülteóí olmaz, zírÀ õÀtídür. Ve beyøa-i zÀàdan daòi nice ùÀvus çıúmaz, 

zírÀ bed güherdür. Ve èÀlÀ hazÀ bir mükÀşif naôar-ı keşfle şuéÿn-ı ilÀhiyyeye naôar 

eylese [22a] cümlesin óaúÀiúa ircÀè ider ve teslím ve tefvíø ùaríúına gider. Ve umÿr-ı 

vÀúıèada óalúı aúlÀm yerine úor ve KÀtib-i Ezel’e baúar. Fe-emmÀ úatı müşkil 

maènÀdur ki degme sÀlik anuñla müteóaúúiú olmamışdur. ZírÀ tevóídde ziyÀde temkine 

muótacdur ki “lÀ mevcÿde illallÀh” ve “lÀ fÀèile illallÀh” maúÀmıdur. 

 

SüéÀl olınursa ki tevóíde naôar olınıcaú umÿr-ı siyÀsiyye mürtefièa olmaú lazım 

gelür, zírÀ fièl-i Óaúú’a iètirÀø olınmaz. CevÀb budur ki taèayyünÀtda iòtilÀf 

oldıgındandur ki èAmr dÀéima Zeyd’üñ maêrÿbıdur. Ve êÀribüñ êarbiyyeti óaú oldıgı 

gibi maêrÿbuñ maêrÿbiyyeti ve êÀribi muéÀòeõesi daòi óaúdur. Feéfhem cidden.  

 

Ve gÀh olur ki AllÀh TaéÀlÀ ãuleóÀyı òalú arasından úabø idüb baèdehü eşúıyÀyı 

muéÀòeõe ider. Nitekim ümem-i ÿlÀ da meåülÀt ve èuúÿbÀt vÀúiè ve “belÀyÀ” ve 

“úaøÀyÀ” nÀzil olmışdur. Aralarından enbiyÀ ve anlara ùÀbiè olan ehl-i ímÀnuñ 
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òurÿcundan soñradur. Ve úıyÀmet-i kübrÀ daòi ehl-i õikrüñ inúırÀøına menÿùdur. ZírÀ 

èÀlem-i beden ve èÀlem-i rÿó gibidür. Pes, rÿó meåabesinde olan èÀlim-i billÀh mevcÿd 

oldıúca cesed-i èÀlim daòi inóilÀlden maãÿndur. 

 

Ve bu faúír evÀéilimde bilÀd-ı Rÿmiyye’den belde-i Üsküb’de mutavaùùın iken 

her-çend ki zelÀzil-i èaôíme ve ùÀèÿn-ı ekber ve ãavÀèiú ve bered ki FÀrisíde yaò-çe ve 

Türkiyyede ùolu dirler ki nevÀzil-i semÀviyyedendür; vÀúiè oldı. AhÀlísi mütenebbih 

olmayub ısrar üzerine úaldılar. Bu faúír daòi iõn-i İlÀhí ile medíne-i Burusa cÀnibine 

şedd-i raól ve naúl-i eåÀå idicek müddet-i úalílede istilÀ-i küffÀr vÀúiè olub ahÀlí tÀr u 

mÀr [22b] ve belde-i meôkÿre óaríú u nÀr oldı. İşte bu maúÀmdandur ki óadíåde gelür: 

“Ve eèÿõu [bike] bi muèÀfÀtike min èuúÿbetike.” AllÀhümme èÀfinÀ vaèfü èannÀ. El-

óÀãıl, arada ãuleóÀ var iken úaøÀ-i mübrem vÀúiè olıcaú fıúdÀn-ı ãuleóÀda óÀl nicedür; 

úıyÀs olına. 

 

Naôar eyle ki maóşerde bu úadar enbiyÀ ve evliyÀ ve melÀéike var iken yine 

baèøı èuãÀt ve eşúıyÀ, dídelerden mestÿr ve şefÀèatden dÿrlardur. VÀridÀt-ı İlÀhiyye 

yerine gelinceye dek híçbir ferd àayriye ãÀóib çıúmaz ve yüzüne baúmaz. Bu daòi 

aòvÀl-i aèyÀn ve muúteøiyÀt-ı istièdÀddandur. Ve bunuñ fevúinde esrÀr-ı úaderden baóå 

olınmaú memnÿdur. Fe òuzi’l-òaber vesturi’l-eåer. 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. Saña aàyÀr elinden her ne gelse yÀr elindendür 

Bu dÀr içre olan aóvÀl hep deyyÀr elindendür 

 

2. Şikeste olsa miréÀtı derÿnuñ inkısÀr itme 

Bulursun çünki ol ãÿret saña ÚahhÀr elindendür 

 



115 

 

3. Bu bezm-i èışú içinde sÀúí-i zehr ü şeker birdür 

Ne sÀàar kim ãunıldı èÀşıúa dildÀr elindendür 

 

4. Pür-ÀzÀr olsa ger dil gül gibi gülzÀr-ı èÀlemde 

Budur çün rÿzgÀruñ óÀli ãanma òÀr elindendür 

 

5. Bu Óaúúí úul elinden ãanma işbu naúş-ı èirfÀnı 

Ki cünbiş fi’l-óaúíúa òÀmye-i òünkÀr elindendür 

 

  ن الضم دا فجعلناهم االخ ه ك  وارادوا  ن قوله تعا عض حق الفسقاء الما   قظة ورد  عد ال

ئة ومن هللا   الس لة ة وهو من الخلق الح  خف  الغ ة  م د ارادة  وال  الفق  هذا  ا ث االشارة عائد من ح

الحق   التاجر ال  ]a32[ التدب  المطلوب  د ا ال ان هنا هو عدم اهتدائهم   الخ لمجازاة اعمال الخلق ومع

ا   الدين والدن ل الخسارة  غة التفض  ص  ومع د الخائن  ان هللا ال يهدي ك لته قال تعا ح ــح   ال يهتدى ا

 حفروا بها والظاهر انهم   ب قع  دهم و ان يرتد اليهم ك   كون والخسارة ئا ف دهم ش تج ك دا فلم ي ادوا ك

قة ومن هللا  د الحق د من الع  الفعل هو االرادة ثم ال اعث ع ب الن ال ب وارادة المس االرادة من ذكر الس

ة  ون ح مما هو من النعوت ال ه انفا وكذا نحو االستهزاء والمكر والمخادعة والضحك والف ما اوثانا ال المجاز 

 والظاهر عند الق الصورة  قة  ه حق ة ال س ال ل مقام وصف ونعت هو   ول و الت العماء ال وم انها من ت

 سورة شاب امرد مع تقدس    ه وسلم راى الحق تعا  هللا عل  ص ت ان الن  ونحوها وقد ث حق هللا تعا

ة  ة الحاملة للصور الصفات  مقام ال  انما وقع   ذاته وال شك ذاته عنها وذلك الن التج هه   مقام ت ال 

الشمس من وراء سحاب  ة من وراء حجاب   الرؤ  وجه الذات وال امتناع  القناع ع سب واالضافات  ان ال

  ار قوله تعا  نعلم فانه من ا  ح  قوله تعا ج اال ترى ا  الح قع   المراتب ال  ة ع ض والماش رقيق اب

ث من الط  هللا الخب م  الجمع والفرق ل  المقام ت الفرق ب  حجاب اصال وقد ث س دون علمه تعا ب اذ ل

ا وان القران نازل  ة غال جانب ال  لما انه انما يتعلق   وعا  وو  ن  االبتالء ب سلم ثم انه ال فرق  فافرق 

ق االشا اء من ط ادة فهو لالول ق الع ط اء  ان لالن ن ما  ل ل نهما ومن هنا  [23b] رة حق ال وال مزاحمة ب

مل اشارة وكذا  ە من ال ارة ولغ  لجناب النبوة ع  وما ارسلناك اال رحمة للعالم  قوله تعا نقول ان الخطاب 

 هللا  ە ص  لشان غ لزم التحق ة فال  ع ق الت ط اء  ه جميع االصف دخل ف قوله لؤالك لما خلقت االفالك 

ما ي ه وسلم  هم من عوام العلماء. عل  زعمه الفقهاء وغ

 

[ Yakaza halinden sonra bazı fâsık kimseler için gelen âyette Allah Teâlâ şöyle 

buyurur:  ن دا فجعلناهم االخ ه ك  Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz, onları“  وارادوا 
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daha çok hüsrana düşürdük.” Buradaki zamir bu fakire işaret eder. Tuzak ise zararlı 

gizli bir istektir. Ve o hîlenin yaratılmıştan, tedbirin ise Allah’tan olmasıdır. [23a] 

Hüsranın mânâsı ise tuzakla hidâyete kavuşamamasıdır ki o tüccarın hile ile kâr 

edememesine benzer. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor   د الخائن  ان هللا ال يهدي ك  “Gerçekten 

Allah hâinlerin hîlesini başarıya ulaştırmaz.” Tafsil sîgasının mânâsı dinde ve dünyada 

hasârete uğramalarıdır. Hasâret ise onların hilelerini kuşanmaları ve kendi kazdıkları 

kuyuya düşmeleridir. Ve zâhirde onlar tuzak kurdular ve tuzakları onlara hiçbir şey 

kazandırmadı. İrade ise sebebin zikredilmesi ve müsebbibin iradesiyle meydana gelir. 

Çünkü fiile etki eden iradedir. Sonra tuzak ise kuldan hakiki, Allah’tan ise mecaz 

mânâdadır. (Alay etmek, kandırmak, aldatmak, gülmek, sevinmek gibi sıfatlar 

yaratılmışlara ait olduğu için) Ve her makamda sıfat ve nitelik (Allah’ın sûreti gibi) ona 

nisbeten hakîkattır. İsbat olunduğu gibi Rasûl, Allah Teâlâ’yı genç sûretinde gördü.  امرد

 Çünkü tecellî tenzih makâmında değil sıfâtî sûretleri taşıyan rubûbiyet مع تقدس ذاته عنها 

makâmında olur. Şüphe yoktur ki O’nun zatında neseb, izafet ve yok olma imkânsızdır. 

Onu perde arkasından görmek ise bulutların arasından güneşi görmek gibi mümkündür. 

Allah’ın ayetlerinin sırlarını bilen zorluğa düşmez. Allah Teâlâ ayette şöyle 

buyuruyor ب ث من الط  هللا الخب م  Allah pis olanı temizden ayırması için..” Öyleyse “  ل

onun ilmi hâricinde bir perde yoktur. Cem ve fark makâmında bir ayrım olmadığı isbat 

edildi. Ve aynı şekilde imtihanda da nebî ve evliyâ ve âmi bir insan arasında fark 

yoktur. Çünkü onun daha çok beşeri tarafıdır. Kuran-ı Kerim bütün insanlığa 

indirilmiştir. Fakat enbiyâya ibâdet yoluyla, evliyâya ise işaret yoluyla gelmiştir. [23b]  

Ve ikisi arasında bir rekâbet yoktur. Burada deriz ki Allah Teâlâ resulüne şöyle hitap 

ediyor:    Seni ancak âlemlere rahmet olarak (!Ey Muhammed)“ وما ارسلناك اال رحمة للعالم

gönderdik.” Ve kudsî hadîste şöyle buyuruluyor: لؤالك لما خلقت االفالك “ Sen olmasaydın 

ey habîbim kâinatı yaratmazdım.” Bu hadiste bütün verâset-i nübüvvet sırrına ermiş 

asfiyâya tâbi olma cihetinde işaret vardır. Ulemâdan avam tabakasının veya bazı 

fukahanın yaptığı gibi Rasûlullah haricindekileri küçümsememek gerekir. ] 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. CemÀlüñ pertev-endÀz-ı cihÀndur yÀ RasÿlullÀh 
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Güneş nÿrı gibi nÿruñ èıyÀndur yÀ RasÿlullÀh 

 

2. Egerçi Àyíneñden cilve-gerdür pertev-i vaódet 

VelÀkin çeşm-i aèmÀdan nihandur yÀ RasÿlullÀh 

 

3. N’ola mest olsa cÀnum cürèa-i feyø-i viãÀlüñden 

Úatı çoúdan ciger hicrüñle úandur yÀ RasÿlullÀh 

  

4. Dikilmiş dest-i úudretle vücÿduñ serv-i raómetdür 

Cemíè-i kÀéinÀta sÀyebÀndur yÀ RasÿlullÀh 

 

5. Sülÿkum saña minhÀc-ı sünenden eyle her dÀéim 

Ki zírÀ rÀh-ı pür-emn ü emÀndur yÀ RasÿlullÀh 

 

6. ŞefÀèat şerbetinden feyø-yÀb it Óaúúí-i zÀrı 

Ki muótÀc-ı devÀ bir òaste-i cÀndur yÀ RasÿlullÀh 

 

  ما وفق لها مو ة  ل يوقفه للت ه ونفسه  خل  ال  ع ە ذنب  دا لم  ث اذا احب هللا ع  الحد

ظهر الفرق ان خطاء ومنه   ولو  عد قتل الق ه السالم   الجب  عل اە   القائهم ا  اخوە يوسف  نه و ب

اء   االن  الن  خالفه  الوالصحيح  نبوتهم    اختلفوا  ولذلك  مو  حال خالف    منهم  العمد ق ط   ان   فان

 ما قلنا ما روى ل العمد دل ع ار   اال أ ر ان المقام  عدها وجه عدم ال ل النبوة معصومون   محفوظون ق

]a42[   س ر  اال وله عن ا  الذنوب قال وما من اد كون حسن العقل كث ا رسول هللا الرجل  ل  هللا عنه ق

ا رسول هللا قال النه   ف ذاك  ل ك ه ق ە ذن  لم ت ق زته ال ان سجيته العقل وع فها فمن  ق ا  ذنوب وخطا

  محوا ذن ان منه ف  ما  ة وندامة ع ث ان يتدارك ذلك بت ل ه الجنة لما اخطا لم  دخل   له فضل  ه و

 العقل  عته ان طب ث فمن   الحد كون مع عة والخلق ف  واحد وهو الطب مع زته   قوله سجيته وع انت

 فهو   الثا ة واالول سلم ا التج زة وعقل  الع ان مطبوعا عليهما وذلك ان العقل عقالن عقل   اي  ق وال

ما ا له الحمق  قا كون اقوى والعقل  ه قبيح فعله وقد  ما دل عل كون العالم احمق  ه الجهل فقد  قا ن العلم 

 هللا   جمع رسول هللا ص  اذا عظم العالم فان تواضعه له انما هو من قوة عقله ولهذا المع اال الجاهل اعقل 

 الفض  ا الم احدهما فقط وجعل اخر ال  اذ ال يتم االمر  ق  العقل وال ه وسلم ب  عل ة انما  ل الن الت
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سام الدرجات من نتائج  ان اق ه االثار ولما  ما دل عل   فضل هللا تعا للخالص من النار واما دخول الجنة ف

 لئال يتوهم   البواب الجنان  مفتاحا  االل  الفضل  جعل  الجزاء  ومحل  المجازاة  من  الحلمة   د  وال  االعمال

ض من   المحجوب ان العمل موجب اذ هو ا عد فاعلم ذلك و ل ومن   من ق د هللا تعا اب التوفيق واالمر ب

كون نصب   قال   الجنة دخله ف  ا رسول هللا ك    قالوا  الجنة دخله ذنب الذنب ف  ل ض ان المرء ث ا الحد

ه جاب عل ق اال ط  ال  فضل هللا تعا  اي  دخل الجنة انت   ا عنه مستغفرا ح ه تائ فان اصل  ]b42[ عي

ان ا ع عما   الرج ة  ة واالستغفار الن الت  الت ه وجميع ب  الجود والمنة وكذا فرعه وما يتصل  لعالم من ع

ة   المعص  قبح ة  رؤ عد    طلب المغفرة  عن ارة  ع  واالستغفار   الدين    هو ممدوح  ما  ا ع  ال   مذموما

 االستغفار واالستغفار ال  ة مقدم ع ت واسات وال اعود واالعراض عنها فالت قل ت االجماع ما لم  ة  كون ت

الم عند اهل  دا  ه ا  قوله وال اعود ال  و  الحدادي وخالصته الحقائ   تفس ما  ا رب    دا فاغفر  ه ا ال

 قوله رنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من  ه السلم و ة ادم عل  ت ذكر  الحقائق النه لم 

 الدعاء والحفظ عن ا حمل ع  حقه اال ان    دري ماذا ق ه مقاومة مع القضاء فانه ال  ن مع ان ف لخا

االقرار مع  ە   ضم نة لما  د من ق ة حال القلب واالستغفار حظ اللسان اذ ال اب مثله وعندي ان الت ارت

ل ه التع قة وعل عة والحق  ال  مرتب ه جمه ب عد  التصديق وف  ان المراد النبوي من ذكر االستغفار  ع

 اقوى من  المغفرة والثا كون مقارنا  العفو وقد  كون مقارنا  ع قد  ث ان الرج  للتائب من ح ة اعطاء ال الت

ئاتهم حسنات فاين احدهما  دل هللا س  فاولئك ي ما قال تعا ل  د  والت االول الن العفو المحو والغفر والس

كون من ا كون عفو وقد  م فقد  اب التقس نهما النه من   واعف عنا واغفر لنا فجمع ب الخر وانما قال هللا تعا

 واهل المغفرة اقل من اهل  حسب شخص كون االمر  ه الحلمة وقد  قتض  ما   ع حسب ذنب مغفرة اي 

ث ان الخالص من  ]a52[العفو ثم قال وارحمنا الن  ما قلنا من ح د من االمر  الجنة فال  النار ال يوجب الفوز 

  الحديث   ر الذنب معاضد    عدم   ل  التعل  من ناە  ب  الذي  فهذا م  الرح موجب االسم    الخاصة الرحمة

در   اهل   قال  ان هللا تعا ه ذنب وان  كتب عل اك والتوهم من ان المحبوب ال  امثالهما فا المذكورن و

تم فقد غفر هللا رە فانه اذا اعملوا ما ش  محفوظ من الذنب و  ان المحبوب االل كون المع جوز ان  م و  ل

  اطنه ومنه قتل الغالم وخرق السفينة    ع ال   ظاهر ال ا  كون ذن ر والذنب قد  كن  كن ذنب لم  لم 

ا  ال  ل عن امر هللا وهللا تعا ه السالم فانه قال وما فعلته عن امري   عل الفحشاء والمنكر قصة الخ مر 

ظنون انه  دە فتنقلب عسال والناس  اس الخمر ب اخذ  ث  ح ف  عض الرجال واهل الت كون   وقد  وال

لع وال افطار  ل وال   فاذا ال ا اعدام هللا تعا  فمه  ول   المأ ف  نهار رمضان صورة و فطر  ب الخمر وقد 

فعل مثل ذلك ص  المحفوظ ال  ن المو ع ودفعا للتهمة عن نفسه وحفظا العتقاد الناس فال ل انة لظاهر ال

فعلون ما  سلب عقول ذوي العقول ف ما فانه   امرا قضاء م  اذا ق جوز هتك الحرمة مع انا نقول ان هللا تعا

ان امر هللا مفعوال وهذا المقام ق  العارف فقال و مل هل يز عض ال ل ل ون ولما ق ل من فهمه فعلون ثم يت

 رجل عند رسول هللا   قوم ع  هللا عنه اث س ر ا وعن ا ا قدس كون عقال مهذ دركه العقل اال ان  س  فانه ل

ا رسول  ف عقل هذا الرجل فقالوا   فقال رسول هللا ك خصال الخ  الثناء  الغوا      ح ه وسل  هللا عل ص
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ك عنه  ادة و  ]b52[هللا نخ  الع   ب اجتهادە ص  هللا ان االحمق  سألنا من عقله فقال ن  و اصناف الخ

 قدر عقولهم  ــهم ع  من ر نالون الزل  الدرجات و   اد غدا حمقه اعظم من فجور الفاجر وانما يرتفع الع

ه افضل الصالة والسالم  علم قوله عل فه واال فهو مجنون ومنه  قه وضع ف العقل اي رف  واالحمق سخ انت

  خرجون من المسجد الجامع ا  راى الناس  ە ح  قدس   وقول الش  علي له والعقالء  اهل الجنة ال

 الخواص المصبوغون   واما له ال    عنهم  المع  المؤمن  عوام  من هم  ا  اي  حشو الجنة  هؤالء  الجمعة يوم

العقل اال   فهم العقالء   االل  النور الذا  والمطبوغون ع غة التج ان لهم قدم ص  الموصوفون  ول ال

لة  ه فوق مراتبهم اال مقام الوس  وزادة فال مرت ــهم والحس  . صدق غند ر

 

[ Rasûlullah bir hadîsinde şöyle buyuruyor: ە ذنب  لم  دا  Allah “ اذا احب هللا ع

bir kulunu severse artık ona günahı zarar vermez.”  Yani Allah kulundan vazgeçmez, 

onu yalnız bırakmaz. Bir adamın hatâen ölümüne sebep olan Mûsâ -aleyhisselam-ı 

affettiği gibi tevbesinde onu muvaffak eder. Onunla Yusuf -aleyhisselam-ın kardeşleri 

arasındaki fark ortaya çıkar. Musa aleyhisselamın durumunun aksine Yusuf 

aleyhisselamı kardeşleri kuyuya kasten atmışlardı. Bu yüzden nübüvvetleri farklılaşır. 

Enbiyâ, peygamberlikten önce korunmuştur ve sonrasında da günahsızdır. Mahbûbiyet 

makamında ısrar değil kasıt vardır. [24a] Enes radiyallahü anh den rivayet edilen 

hadîs söylediğimize delildir ki, seciye ve azîze kelimelerinin mânâsı birdir. Yani 

yaratılış ve mizaçtır. Ve hadîsin mânâsı şöyledir: Yapısında aklı ve yakîni birlikte 

bulunduran kişidir. Ve o akıl, tecrübe ile akıl ve azîze ile akıl olarak ikiye ayrılır. Daha 

kuvvetli olan birincisi ikinciye merdivendir. Cehâletin zıttı ilim olduğu gibi, aklın da 

zıttı ahmaklıktır. Kabih bir amel işlediğinde âlimin ahmak olması gibi âlimi yücelten 

cahil bir ümmî de akıllı olabilir. Ona karşı mütevazı olmak aklının gücündendir. 

Rasûlün “Aklı ve yakîni bir araya getirir.” kavli, ikisinden biri olmadan tamamlanmaz. 

Tövbe cehennemden kurtulmak veya cennete girmek içindir. Allah Teâlâ amellerin 

neticesine göre derecelendiriyor ve bunun için mutlaka mükâfat-ceza yeri olması 

gerekir. Allah’ın fazlı cennetin kapılarına anahtar oldu. Hadiste     الذنب ذنب  ل  المرء ان

ا عنه  ه تائ كون نصب عي دخله الجنة قال  ف  ا رسول هللا ك دخله الجنة قالوا  دخل الجنة مستغفف   را ح   

“Ya Rasûlullah kişi günah işleyip cennete nasıl girebilir? Rasûlullah şöyle buyuruyor: 

“O kulun gözlerinde pişmanlık alâmeti bulunur ve tövbe etmiş bir halde cennete girer.” 

 [24b] Âlemin aslı cömertlik ve iyiliğin en güzel yanıdır. Diğer kolları ise tövbe ve 

istiğfarı kapsar. Çünkü şeriata göre tövbe, günah işlediği şeyden dinin övdüğü şeye 

dönmesidir. İstiğfar ise günah ve ondan ârız olan kötülüğü gördükten sonra af 
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dilemektir. Tövbe istiğfarın başlangıcıdır. Haddadî ve Halisatü-l Hakâik tefsirlerinde 

geçtiği gibi icmâ ile sabittir ki istiğfar ‘Ey Rabbim, bu günahı bir daha işlememek üzere 

tövbe ediyorum. Beni bağışla.’ demedikçe tövbe sayılmaz. ‘Günaha bir daha asla 

dönmeyeceğim’ kavli hakikat ehlinin kavlidir. Çünkü Âdem -aleyhisselam- bu kavli 

zikretmemiştir. Âyette şöyle buyuruluyor: لنكونن   وترحمنا  تغفر لنا  لم  وان  انفسنا  ظلمنا   رنا من

ن  Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan“ الخا

mutlaka ziyan olanlardan oluruz.” Bununla birlikte onda mukâvemet ve kaza vardır. 

Âdem -aleyhisselam- günahtan muhafaza olmak ve dua haricinde hakkında verilen 

hükmü bilmiyordu. Tövbe kalbin hâli, istiğfar lisânın hâlidir. Ve onun zamirinde 

tasdikle birlikte ikrar olması gibi bir karine olması gerekir. O hakikat ve şeriat 

mertebesini bir araya toplar. Nebevî murada göre tövbeden sonra istiğfârın 

zikredilmesi tövbe edene bir terakkî verir. Rücû husûsunda af ile mukârene veya 

mağfiret ile mukârene olabilir. İkincisi birincisinden daha kuvvetlidir. Çünkü af, âyette 

geçtiği gibi silmek, bağışlamak, örtmek ve tebdildir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor   فاولئك

ئاتهم حسنات دل هللا س  Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.” Başka bir ayet-i“   ي

kerimede Allah Teâlâ şöyle buyuruyor واعف عنا واغفر لنا “Bizi affet! Bizi bağışla!” İkisi 

bir arada gelmiştir. Çünkü taksim bâbından bazen af bazen mağfiret olabilir. Yani 

günahının gereğine veya kişiye göredir. Sonrasında gelen “Bana merhamet et” ayeti 

ateşten kurtulmakla ilgilidir. [25a] O tövbe Rahîm isminin gerektirdiği rahmet veya 

cenneti kazanmak için değildir. Ve bu beyan ettiğimiz ta’lil o iki durumun zıttına 

günahın zararının olmamasıdır. Tevehhüm etmekten sakın. Allah Teâlâ Bedir’e 

katılanların durumu için ‘Ne yaparsanız yapın, ben sizleri bağışladım, demiştir.’ Bunun 

mânâsı ilahi mahbubların günahlardan ve zararlardan muhâfaza olması olabilir. Eğer 

günah yoksa zarar da yoktur. Ve günah şeriatta Hızır -aleyhisselam- kıssasındaki gibi 

gemiyi yakması ve genci öldürmesi gibi zâhirî veya bâtınî olabilir. Âyette  وما فعلته عن

 Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım.” geçmektedir. Yani Allah’ın emriyle“ امري

yaptım. Allah Teâlâ kötülüğü ve zulmü emretmez. Bazı tasavvuf ehlinin eline içki 

bardağı aldığı ve o içkinin bala dönüştüğü bilinir. İnsanlar onun içki içtiğini zanneder. 

Ve yine ramazanda gündüz vakti iftar ettiği sûreten görünür. Fakat şeriatta veliler, 

insanları töhmet altında bırakmamak ve insanların itikâdının bozulmaması için bunun 

gibi şeylerle amel etmekten muhafaza olunmuştur. Ve kutsal şeylere saygısızlık câiz 

değildir. [25b] Enes -radiyallahu anh- den rivâyet edilen bir hadîste şöyle buyuruluyor: 
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الغو      ح ه وسل  هللا عل  رجل عند رسول هللا ص  قوم ع  هللا عنه اث س ر خصال وعن ا  الثناء  ا 

ك عنه  ا رسول هللا نخ ف عقل هذا الرجل فقالوا   فقال رسول هللا ك  الع الخ  اجتهادە  ادة واصناف الخ

 ال  يرتفع  اعظم من فجور الفاجر وانما حمقه ب  ص  هللا ان االحمق   فقال ن  من عقله سألنا  و   اد غدا ع

 قدر عقولهم  ع ــهم  ر  من  الزل نالون  Rasûl’ün yanında bir kavim bir adamdan“ الدرجات و

övgüyle bahseder. İyi huyları abartılı bir şekilde anlatıldığında Rasûlullah ‘O adamın 

aklı nasıldır?’ diye sorar. Bunun üzerine oradakiler ‘Biz sana o adamın iyi şeylerinden 

bahsediyoruz sen böyle soruyorsun’ diye şaşırıyorlar. Bunun üstüne de Rasûlullah, 

aklın Allah katında önemine işaret eden bir söz söylüyor: ‘Günahkârın günahının 

büyüklüğü onun ahmaklığını gösterir. Âhirette kullar Rablerine ancak akılları 

nispetinde erişeceklerdir.’” 

Ve ahmaktan kasıt deli olmamakla birlikte aklı kıt ve zayıf olan kimsedir. 

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cennet ehlinin çoğu eblehler (ahmaklar) ve 

akıllılardır.” 

Bazı ilim ehli bu hadisi ‘Cami cemaatinden mü’minlerin avamı cenneti 

dolduracak.’ diye tabir etmiştir. Havas kısmı ise tecellî sîgası ve Allah’ın zatının nurunu 

taşır. Onlar külli akl-ı evvel sahipleridir ve vesile mertebesi haricinde ondan daha 

yüksek bir mertebe yoktur.] 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. èIşú içinde her ne kÀr itsem günÀh olmaz baña 

Her esen bÀd-i hevÀ bÀdí-i Àh olmaz baña 

 

2. Óalúa-i taúdíre oldum cÀn u dilden beste-ser 

Kendi tedbírümle hergiz rÿ-be-rÀh olmaz baña 

 

3. CÀy-ı bí-cÀdan òaber-dÀr oldı çün kim bu dilüm 

RÀh-ı Óaú’da degme menzil cÀy-gÀh olmaz baña 

 

4. Olalı leşker-keş-i ãaff-ı ãüùÿr-ı maèrifet 
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Bu úalem-rev içre bir àayrı sipÀh olmaz baña 

 

5. Ehl-i zühdüñ şerr u şÿrundan n’ola úılsam óaõer 

èÁşıúam èÀşıúdan özge òayr-òÀó olmaz baña 

 

6. Şeyò-i vaútem òırúa-i tecríde girdüm tÀ ebed 

Dilden özge ÓaúúıyÀ bir òaniúÀó olmaz baña 

 

 اليها وقوله والقران  ق فة لمن ار من س طان منك هذە اشارة لط س الماردى الش م ]a62[ي اي  الحك

طان  ل اللذين اتقوا اذا مسهم طائف من الش طان   الش ل سخ ما  اته و م ا ح م فان هللا  حق القران المح

 صورة    ا تمثلت  ة مرة فاذا الدن ع  حجر ال م اي   الحط  كنت   هذا ا ون زنظ تذكروا فاذا هم م

 الناس فقالت له تها وتعرض ع  المطاف تدار ز تك هذا عجوز و ك وفت ا مري سالما هذا اي سالما من 

طان  نة فلم ارفع لها راسا اصال واعلم ان الجالل والش  تلك ال  هللا عن النظر ا  وحفظ  هذا الفق  ا مش

 مقام  عة والنفس  ة ال  مرت طان  قة والش ة الحق  مرت قال الجالل  اب واحد وانما  لها من  والنفس 

قة و   الط اب الضالل واالضالل اال ترى ا  فمن اس ا وما سوى المو ل داخل تحت االسم المضل واما الدن ال

 الجنة   الخلود   عليهما من الوسوسة وتم ث ما ال ا لزللهما من ح ان س طان اي   فازلهما الش قوله تعا

مان والطاعة الج اب الزلل ولذا جعل اال م من اس ان النع م ف ون والنع  مقبول فاهل االخرة مغي ل الجنة غ

 مفتونون  ا  الدن  اهل  ان ما   ه  وق  هو هللا تعا  المقصد االق كون  ان   من غ  لها  وعملهم  الجنة حبهم

 الجنة   الجسد وجزاؤە ه قتض  فان العمل مما   ال لها وال لالخرة   ا  الدن  فاعمل  ا وعملهم لها  الدن حبهم

ل من الجسد  ودرجاتها بوعد هللا ستلزمه الروح واجرە المشاهدة فال ة مما  ما ان العلم والمعرفة االله   تعا

م  ة واما الملك فال حظ له من النع  ال شأة ه ال قتض مال الذي  د وهو ال  اال م ا م المق  النع والروح 

انوا  شأته النورة واما الجن فهم وان  ث  الجنة من اهل الع ]b62[ الصوري من ح جازون  نهم ال  مل واالجر ل

ما قال  ا مع هللا  وە اد نهم س شف ل عض اهل ال  وقد عّرفه ل علمه هللا تعا ل لهم موطن اخر لمجازاتهم 

عضهم   موطن اجرهم قال   هللا عنه ابهموا ما ابهم هللا وفصلوا ما فصل هللا والجل االضطراب  اس ر ابن ع

كون اال  حتمل ان   انه  م االد  نع ا غ  الدن مهم   االجر مجهولة الن نع ة ف  تقدير ذلك فك عراف وع

هم   غ  ع  من ال  الدارن فاعرف من هذا فضل المؤمن احهم من واد اخر  اسهم ون ــهم ول لهم و فا

ل الحاالت       الدرجات فالمنة   اق اطن  م الظاهر وال  . فان لهم النع

 

[ [26a] Asi şeytan senden umudunu kesti. Bu Kur’ân-ı Kerîm ve Rasûl’un 

kavline lâtif bir işarettir. Muhakkak ki Allah Teâlâ ayetleriyle hükmeder. Onlar şeytanın 
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telkinlerini geçersiz kılar ve bir şeytan tâifesi onlara yanaştığında Allah’tan korkarlar. 

Bir defasında Kâbe’de Hacerü’l-Esved’in ordayken dünya bana zînetini insanlara 

sunarak tavaf yapan bir ihtiyar sûretinde göründü. Ve ona senin fitnen ve şirkinden 

uzağım dedi. Bu fakire işaret ediyor. Allahu teala o zinete nazar etmekten beni 

muhafaza eylesin ki asla başımı kaldırıp ona  nazar etmedim. Bil ki şeytan, nefis ve 

celâl birdir. Celâl hakîkat mertebesinde, şeytan şeriat mertebesinde ve nefis tarikat 

makâmındadır denilir. Ve tümü Mudill ismini kapsar. Dünyada Allah Teâlâ’nın 

hâricindeki herşey dalâlet ve aldatmaya sebep olur. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  فازلهما

طان   Sonra şeytan onların ayağını oradan kaydırdı.” Onların (Hz. Âdem ve Havva)“ الش

ayaklarının kaymasının sebebi şeytanın verdiği vesvesedir. Ve onlar cennette sonsuz 

kalmayı ve nimetlerin devamını temennî ediyorlardı. O nimetler ise hataya düşmelerine 

sebep olmuştur. Bu yüzden îmân ve taatın cennet uğruna olması makbul değildir. Âhiret 

ehli amellerini cennet için değil sadece Allah Teâlâ’ya yakın olmak için yaparlar. Ehl-i 

dünya ise dünyaya meftun olup âhiret ve Allah için değil yalnızca dünya için çalışırlar. 

İlim ve marifet-i ilahiyenin rûh ile kazanıldığı gibi amel de beden ile yerine getirilir ve 

mükâfatı Allah’ın vaadettiği gibi cennettir. Bu sonsuz nimetler ister ruh ister beden ile 

kazanılsın, insanlığın gelişimini netice veren şey kemaldir. Cin taifesi ise amel ve ecir 

ehlidir. Fakat cennet ile değil başka bir yurt ile mükâfatlandırılacaklardır. Allah en 

iyisini bilir. [26b] Bazı ehl-i keşif bunu bildirseler de Allah’a karşı edeplerinden 

setretmişlerdir. İbn-i Abbas -radiyallahu anh- şöyle rivâyet eder: “Allah Teâlâ’nın 

mübhem(kapalı) ayetlerini mübhem bırakın, mufassal olanları tafsil edin.” Bazıları 

tarafından denir ki, onların ârafta olması muhtemeldir ve ecirlerinin keyfiyeti 

meçhuldür. Çünkü onlara dünyada verilen nimetler insanlara verilenden farklıdır. 

Onların yeme-içmesi, giyinmesi ve nikâhları her iki dünyada da farklıdır. İnsanlardan 

fazilet sahibi olan müminlere bâtınî ve zâhirî nimetler diğerlerine göre âzamî derecede 

verilmiştir. Ve onlar her hallerinde Allah’a minnettar vaziyettedirler. ] 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / Faèÿlün ] 

 

1. Yine èarø eyledi dilber cemÀlin 

Göñül óayretdedür óÀli bilinmez 
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Yine keşf eyledi ruòsÀr-ı Àlin 

Göñül óayretdedür óÀli bilinmez 

 

2. Girenler cennet-i dídÀr-ı yÀra 

Úoyub deyyÀrı baúmazlar diyÀra 

Çü ceõb-i èışú baúmaz iòtiyÀra 

Göñül óayretdedür óÀli bilinmez 

 

3. Ne nÀz u nièmet-i dünya-yı fÀní 

Ne õevú ü leõõet-i bezm-i cinÀnı 

Düşübdür özge bir deryÀya cÀnı 

Göñül óayretdedür óÀli bilinmez 

 

4. Maóabbet nÀrına sÿõÀn olubdur 

Vücÿd evãÀfı yanub yaúılubdur 

Tecellí nÿrına óayrÀn úalubdur 

Göñül óayretdedür óÀli bilinmez 

 

5. Çü Óaú’dur ôÀhir u bÀùında ôÀhir 

Anuñ Àyínesidür hep meôÀhir 

Dil-i Óaúúí’ya bilmem n’oldı Àòir 

Göñül óayretdedür óÀli bilinmez 

 

 ّ ث الصحيح من   الحد   ض ان جاء صل رحمه وجاء ا  فل  اثرە   ساء  رزقه و سط له   ان ي ە

   االعمار و دان  ار وت   ]a72[ الّصدقة والّصلة تعمران الد كون واصال لرحمه وقد  د  ث اخر ان الع حد

 له من اجله ث د قاطعا لرحمه وقد  كون الع  سنة و جعلها ثلث مدها هللا له ف  ف لثون من اجله ثلث سن

ث اخر ال ينفع حذر من قدر  والدعاء ينفع مما نزل ومما لم   حد  و جعلها ثلث سن   ها هللا ح ق سنة ف

 تاج المصادر  ما قال  الن  تقا مة اي يتدافعان و  يوم الق ل فيتلقاە الدعاء فيتعجالن ا الء لي ل وان ال " ي

 وانجه كرف  دركش خ ا و ك كد ا ة   " دان ماند  االعتالج  ه وسلم ام حب  هللا عل وسمع رسول هللا ص
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ه الصالة  ان فقال عل  سف  ا ا ة و  معاو ا  رسول هللا و  بزو  تدعوا وتقول اللهم امتع  هللا عنها و ر

عد  ء منها  ل محله وال يؤخر  ء منها ق عجل  ة ال  و  ارزاق مقسومة وآجال م  والسالم سألت هللا 

غ  ث اخر ف  حد  .و ان احسن واو  النار اي ل  وعذاب   الق ك من عذاب  ج محله فلو سألت هللا ان 

ــع   منذ ار  حق امراة ح ە انه دعا  د وعن مالك بن دينار قدس   اوسع رك من الخلق والرزق واالجل وش

دلها غالما فانك تم طنها جارة فا   ان   فقال اللهم ان  تاب فجاءت سن ت وعندك ام ال شاء وت حوا ما 

ا  ال تعش كث ل قل ماء  عض الح ار .  غالم بتلك الساعة وعن   ذلك من االثار واالخ  او غ

 

[ Hadîs-i Şerîf’te Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:”Sadaka ve sıla-i 

rahim kişinin ömrünü uzatır.” [27a] Yine başka bir Hadîs-i Şerîf’te Peygamber 

Efendimiz şöyle buyuruyor: “Biz ömrü uzatmak için sıla-i rahimden başka birşey 

bilmiyoruz. Bazen birinin üç yıllık ömrü kalır ama sıla-i rahimi yerine getirdiğinden 

Allah ona otuz yıl daha ekler ve toplamda otuz üç yıl olur. Bazen de birinin otuz üç 

yıllık ömrü kalmasına rağmen sıla-i rahmi terkettiğinde Allah onu üç yıla indirir.”  

Âişe’den (r.a.): Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Sakınmak kaderi değiştirmez. Dua 

ise inen belaya da henüz inmemiş da fayda verir. Bela iner ve dua ile karşılaşınca 

kıyamet gününe kadar birbirleriyle mücadele eder, vuruşurlar. Peygamber (s.a.v) 'in 

zevcesi Ümmü Habîbe şöyle demiş: “Allahım! Bana zevcim Rasûlullah (s.a.v), babam 

Ebû Süfyân ve kardeşim Muâviye ile fayda ver!” Bunun üzerine Peygamber (s.a.v): 

“Sen Allah'tan muayyen ecellere, ma'dud günlere ve taksim edilmiş rızıklara ait bir şey 

istedin. O hiç bir şeyi vakti gelmeden yaratacak yahut bir şeyi vaktinden sonraya 

bırakacak değildir. Şayet Allah'tan seni cehennemdeki bir azaptan veya kabirdeki 

azaptan korumasını isteseydin daha hayırlı ve daha faziletli olurdu.”  buyurdular. Yine 

başka bir hadîste şöyle geçmektedir: “Rabbin o kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve iyi 

bir kimse mi yoksa kötü bir kimse mi olacağını tamamlar.” ] 

 

[ HER YERDE SEBEB DAèVÁSI OLMAZ ] 

 

Maèlÿm ola ki bu ÀåÀr miyÀnında teèÀruø vÀúiè olmaàla èulemÀ-i ùarafeyn 

tevfiúde vücÿh-ı keåíre dimişlerdür. Vech-i teèÀruz budur ki cemiè-i eşyÀ úaøÀ ve 
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úaderle [27b] dür; gerek õí-rÿó ve gerek àayrı. Ve her174 nesnenüñ ecel-i müsemmÀsı 

vardur ki intihÀda müteàayyir olub ùavr-ı Àòire duòÿl ider. ÓattÀ cÀriyeleri baèøı evèıye 

ve ÀlÀtı keår üzerine êarb olınmaúdan nehy olındı. ZírÀ ol münkesir olan nesnelerin daòi 

ecelleri vardur ki insÀn ve óayvÀn bir baóÀne ve sebeb ile helÀk oldıàı gibi anlar daòi 

fenÀ bulurlar. Ve tevhíd-i efèÀl mucíbince cümlede teéåír AllÀh TaèÀlÀdandur. 

 

Pes, her yerde sebeb daèvÀsı olmaz; zírÀ úaøÀ-yı mübremi redd itmek mümkin 

degüldür ve óaúíúatda fÀèil AllÀh TaèÀlÀdur. Bu cihetden Enes’den -raêıyallÀhüèanh- 

mervídür ki: “ On sene úadar RasÿlullÀh’a -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- òiømet 

eyledüm. Híçbir kerre şunı niçün işledüñ veya şunı niçün işlemedüñ dimediler, zírÀ 

úaøÀya naôar iderlerdi.” Ve bu maúÀmuñ baèøı esrÀrındandur ki baèøı meşÀyiòa mihmÀn 

nüzÿl itdikde, bir dervíşi sofra ve nièmet ióøÀríçün irsÀl ve dervíş daòi teéòír idicek 

sebebden istifsÀr olındıkda, sofra içinde úarınca olmaàla, kendi irÀdetiyle175 òurÿca dek 

tevaúúufdur didi. Ve şeyò bu maènÀyı taósín ve bu óÀli fütüvvetden èadd itdi. Fe-emmÀ 

bu úaøiyye baèøı ekÀmil-i nÀsa münèakis olduúda: “Fütüvvet o idi ki berÀ-yı taècíl-i 

ùaèÀm úarıncayı sofradan ùaró itmek gerek idi.” Didi. ZírÀ taècíl-i meõkÿr mesnÿndur. 

Ve her nesne ki sünnet-i meéåÿreye müãÀdeme eyleye, terki lÀzımdur. 

 

El-óÀãıl úarıncanuñ sofraya duòÿli úaøÀ ise berÀ-yı taècíl ùaèÀm iòrÀcı daòi 

úaøÀdur. Pes, úaøÀyı úaøÀ ile muúÀbele itmek gerek idi. Anuñçün silÀóla aèdÀyı defè ve 

duèÀ ile belÀyı red ve nÀúıãuñ kemÀlini celb iderler. Vech-i tevfíú budur ki aèmÀl-i 

şerèiyyenüñ bedeniyye ve mÀliyyesinde tefÀvüt ve tefÀøul [28a] olmaàla ãadaúa ve ãıle-i 

raóm ve emåÀli sÀéirlerden istiånÀ olındı. Ve bi’l-farø rıõú u èömr ziyÀde ve noúãÀn 

úabul itse ziyÀdeligi baèøı aèmÀl-i fÀøılaya menÿù olurdı ki teéåírde àayrılardan eblaà ve 

neticede sÀéirlerden aúvÀdur. 

 

                                                 
174 her: A bir 
175 irÀdetiyle: A İ2 irÀdetleriyle 
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Pes, kelÀm farø-ı muhÀl maúÿlesinden olub mübÀlaàaya maómÿle olur ki ãadaúa 

ve ãıle gibi aèmÀl-i sÀéire úıyÀã olınmayub şÀnlarında iètimÀm olınmaú gerekdür. Ve 

baèøılar didiler ki rıõúuñ ziyÀdeligi bereket ve èömrüñ efzun olması baède’l-intiúÀl õikr-

i Cemíl’üñ beúÀsıyladur. ZírÀ beúÀ-i õikr-i cemíl èömr-i åÀní ve óayÀt-ı baúıyedür. Bu 

sebebdendür ki baèøı ekÀbire duèa itdikde “úıyÀmete dek muèammer olasın.” dirler. ZírÀ 

maúãÿd ya mübÀlaàa veyaòud bekÀ-i õikrdür. Anuñçün ekÀmil-i nÀs èalÀ haõÀ eléÀn ve 

alÀ úıyÀmi’s-sÀèah zindelerdür. ZírÀ eåerleri bÀúídür. Ve RasÿlullÀh -ãallallÀhü èaleyhi 

ve sellem- óayÀt-ı bÀúiye ehlidür. Şol maènÀdan ki şerèí bÀúí ve ÀåÀrı cÀvidÀn ve etbÀèı 

taãliyye ve teslím üzerine müstemirdür.  

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / Faèÿlün ] 

 

1. ÇerÀà-ı díde-i Àdem Muóammed 

Delíl-i rÿşen-i èÀlem Muóammed 

 

2. Óarím-i ãadrí dÀrü’l-mülk-i maèní 

Dili sırr-ı Óaúú’a maórem Muóammed 

 

3. Fürÿàından olur peydÀ nice mÀh 

Tecellí eylese bir dem Muóammed 

 

4. Bu bezm-i èışúda dil-teşnegÀna 

äunar her demde cÀm-ı Cem Muóammed 

 

5. BeúÀ-i ôÀt’ına nÿrı nişÀndur 

Olubdur neyyir-i aèôÀm Muóammed 

 

6. Bu Óaúúí úatre-i feyøidür anuñ 
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Olubdur èilm ile çün yem Muóammed 

 

[ DÖRT NESNEDÜR Kİ èÖMR VE RIZÚ VE ECEL VE ŞEKÁ VEYA 

SAèÁDETDÜR ] 

 

Ve baèøı ekÀmil-i nÀs buyurdılar ki şol muúadderÀt-ı külliye ki insÀna 

muòtaããadur. Dört nesnedür ki èömr ve rızú ve ecel ve şeúÀ veya saèÀdetdür. Ve bu dört 

nesne úaøÀ ve úaderüñ neticesidür. Ve sÀéir umÿr-ı cüzéiyye-i tafãíliyye taèammül ve 

kesbüñ [28b] eåeridür. MeåelÀ bir nesne baèøı şurÿù üzerine mevúÿf olsa ol şarùı kesb 

itmek daòi úaøÀdandur. Ve meşrÿùuñ vücÿdı aña muèallaúdur. 176 Anuñçün bu maúÿle 

umÿr-ı cüzéiyyeye muèallaúÀt dirler ki levóda ol vecihle müåbetdür. Ve fí nefsi’l-emr 

úaøÀda teàayyür yoúdur; belki teàayyür maúøínüñ ãÿretindedür. 

 

Pes, levó-i maóv u iåbÀta naøar iden müteàayyir olmaú tevehhüm ider. İòtilÀf ise 

aóvaldedür; óaúíúatda degül. MeåelÀ eger óacc iderse èömri seksen ve illÀ altmış olur 

deyÿ yazılmışdur. BinÀen èalÀ haõÀ óaccı maúøí ise èömr daòi seksen olmak lÀ-büddür. 

ZírÀ èilmullÀh müteàayyir olmaz; meger maúøí deàül ise èömr daòi altmış olur. 

Bundandur ki ãıla ve ãadaúa izdiyÀd-ı èömr ve rızúa sebeb olur; zírÀ anlara taèlíú 

olınmışdur. 

 

Ve izdiyÀd u noúãÀn biri birine nisbetledür. Yoòsa altmış sÀl muèammer olan 

kimsenüñ èömri naúã olınmış olmaz. Ve seksen olanuñ daòi ziyÀde olmaz ve şol Àyet ki 

ÚuréÀn’da gelür: “Ve mÀ yuèammeru min muèmmerin ve lÀ yunúaãu min èumurihi illÀ 

fí kitÀbin.”177 Bunuñ maènÀsı óadd-i maèlÿmı tecÀvüz ile olan ziyÀde veyaòud 

teéeòòürle olan noúãÀn degüldür. ZírÀ bu maènÀ muóÀldür. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: 

                                                 
176 muèallaúdur: A müteèalliúdür 
177 “Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır.” Fâtır 11 
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“İõÀ cÀée eceluhüm lÀ yesteéòirÿne sÀèaten ve lÀ yestaúdimÿn.”178 Belki bÀlÀda işÀret 

olındıàı üzre bi’n-nisbe ziyÀde ve noúãÀndur. 

 

El-óÀãıl seksende ve altmışda vefÀt idenlerüñ her biri istifÀ-i èömr ve istikmÀl-i 

müddet itmişlerdür; bi-lÀ ziyÀde ve lÀ-noúãÀn. 

 

İşte bundan fehm olındı ki eger bir nesne taèlíú úabÿl iderse ziyÀde ve noúãÀn 

ãÿretini úabÿl ider; ve illÀ úabÿl itmez. 

 

Ve óaúíúatü’l-emr budur ki èÀlem-i èayn ve òÀrici levó-i maófÿôa naøardur ki 

[29a] maóv u iåbÀt úabÿl ider. Anuñçün kÀfir ve fÀsıú, müémin ve mutiè olur. Ve 

bilèakis ve baùn-ı ümm èilm-i ilÀhíye naôardur ki úÀbil-i maóv u iåbÀt degüldür. 

Anuñçün èilmullÀha ümmü’l-kitÀb dinildi, zírÀ baùn-ı ümmle birdür. Yaèní raóm-ı 

mÀderde cenín istikmÀl-i cesed idüb menfÿóu’r-rÿó oldıàı vaúitde emr-i ilÀhí ile 

müéekkel olan melegüñ taórír itdügi èömr ve rızú ve ecel ve saèÀdet ve şekÀvet 

èİlmullÀh’a muùÀbıúdur. Ve levó-i maófÿôda olan maóv u iåbÀt daòi mükellefüñ óÀlini 

aãla ircÀè içündür. MeåelÀ kÀfir ki müémin olmasa gerekdür, èilm-i Óaú’da müémindür. 

Egerçi levóda kÀfirdür, ãoñra ki müémin olur; levóda daòi ímÀnı åÀbit olub ãÿret-i 

èilmiyye vücÿd bulur. Ve èaks daòi böyledür. Nitekim Eşèarí “Ve kÀne mine’l kÀfirín.” 

de iblís óaúúında õÀhib olmışdur. Yaèní iblís ibÀ ve istikbÀr itmekle ãoñradan kÀfir olma 

degüldür. Belki èilm-i ezelí’de kÀfirdür ki ibÀ ve istikbÀr ol maènÀyı keşf içündür. 

Anuñçün teklífÀt-ı şerèiyye, òabíå ve ùayyibi biri birinden temyíz içündür. 

 

Pes, ôÀhiren ímÀnına naôar iden “müémin idi kÀfir oldı” dir. Ve “kÀne” 

kelimesini “ãÀr” maènÀsına aòõ ider. Ve iètibÀr itmeyen “kÀne”yi istimrÀra óaml ider. 

Ve “ezelen ve ebeden kÀfir idi” dir. Ve bu maènÀ ôÀhir şerèa ensebdür. ZírÀ küfr üzerine 

maùbÿè oldıgı istikbÀrından ãoñra maèlÿm oldı. Andan muúaddem ímÀnı óÀlinde ise 

                                                 
178 “Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” A’raf 34 / Nahl 61 
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müémin ıùlÀú olınmaú aña179 muòÀlif degüldür. Şu úadar var ki bu ímÀna saèÀdet-i èÀrıøa 

dirler. èÁrıøa ise maèdÿm gibidür. Nitekim anuñ òilÀfetine şeúÀvet-i èÀrıøa dirler. [29b] 

Ve saèÀdet ve şeúÀvet-i aãliyye ve èÀrıøanuñ cümlesi èİlmullÀh’dadur ki ôuhÿrı aña 

èalÀmetdür. VelÀkin muèteber olan aãlı ve õÀtı olandur; ferèi ve iètibÀrı olan degül. Ve 

bundan fehm olınur ki “ene müéminün inşÀéallÀh” diyen daòi sÀbıúa ve lÀhiúanuñ 

mechÿliyyetine binÀéen dir. VelÀkin ôÀhir-i óÀle naøar itmek óaúdur ki “ene müémin-i 

óaúúÀ” dimek gerekdür. ZírÀ óÀlÀ ímÀnınuñ óaúíúatı vardur ki ímÀn, iúrÀr ve şuaèb-ı 

ímÀnı taóãíldür. 

 

Pes, eger aãl-ı ímÀn ãaóíó ve müstaúím olmasa ferè daòí úavím olmazdı. Fe-

emmÀ verÀ-i perdede ne oldıgı meçóÿldür. Anıñçün óadíåde gelür: “Aèmelÿ fe küllin 

müyeååerun limÀ òuliúa leh.” Yaèní herkes kendi “mÀ òuliúa leh”i içün müheyyÀdur ki 

eger èameli ãÿret-i ãÀlióa ise saèÀdetine dÀl; ve eger ãÿret-i fÀside ise şeúÀvetine 

nişÀndur. Egerçi nuòÀss-ı iksírle istióÀle ider ve ãÿretinden ãÿret-i uòrÀya döner; eger 

kÀbiliyyeti varsa. Ve illÀ cesed-i òabíå úÀbil-i rÿó-i pÀk olmaz. Ve “evliyÀ atılmış oúı 

gerü döndürürler” didikleri reddi úÀbil olana göredür; àayra göre degül.  

 

Nitekim sengden Àyíne olmaz. Fe-emmÀ Àyíne àubÀr u jengÀr úabÿl itdi ise daòi 

taãúíl ile cilÀ úabÿl ider. Ve baèøı èulemÀ dimişlerdür ki bir kimse óaúúında èömr-i ùavíl 

taúdír olınsa daòi ol èömrüñ óaddine bÀlià olmaú ve olmamaú muótemeldür ki bÀlià 

oldıàı ãÿretde èömri ziyÀde ve olmadıàı ãÿretde nÀúıã olur. Ve bununla bile taúdírde 

taàyír lÀzım gelmez. ZírÀ her şaòıã óaúúında muúadder180 olan enfÀs-ı maèdÿdedür. 

Yoòsa eyyÀm-ı maódÿde ve aèvÀm-ı memdÿde degüldür. Ve taúdír olınan enfÀsuñ 

eyyÀmı ãıóóat ve óuøÿr ve maraø [30a] ve taèabla ziyÀde ve noúãÀn kabÿl ider. Nitekim 

baèøı ùavÀéif, óabs-i enfÀs iderler. Ve anuñla èömrleri ziyÀde olur. Ve baèøı emrÀø øíú-i 

ãadr óasebiyle sürèat-i teneffüs ider. Ve bir günde bir úaç günlük nefes vücÿda gelür.  

                                                 
179 aña: A’da yok 
180 muúadder: A’da yok 
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Nitekim baèøı ekÀmile ecel-i müsemmÀsı taèyín olınur. Fe-emmÀ óadd-i 

muèayyenden bir úaç zaman muúaddem dünyÀdan intiúÀl ider. Ve iòbÀr-ı Óaúú’a göre 

kiõb daòi lÀzım gelmez. ZírÀ maúãÿd olan eyyÀm-ı tekmilini taódíddür. Çünki ol 

eyyÀmdan muúaddem úuvvet-i istièdÀdı cihetiyle bi’l-fièl kemÀl-i õÀtí ve ãıfÀtísi vücÿd 

bula, óadd-i muèayyene bülÿàa óÀcet úalmaz. Ve maúbÿø olur. Ve baèøılar daòi óayÀt-ı 

óaúíúíyye ile bir müddet úalur. 

 

Ve bu faúírüñ fehm itdigi budur ki; bu maúÿle maèÀní taèlíú úabílinden olur. 

GÿyÀ dimek olur ki eger ãıóóat-i mizÀc üzerine müstemirr olursa enfÀsı eyyÀm-ı 

keåíreye münúasime olur. Ùÿl-i èömr bulur; ve illÀ nÀúıã úalur. 

 

MaèahaõÀ zamÀnuñ aãlı dehrdür ki Àn àayr-ı münúasimdür. Ve eyyÀm ve esÀbíè 

ve şühÿr ve aèvÀm ki èÀrıøadur. Ol Àndan tafaããul itmişdür. Ve şerède tefãíle iètibÀr 

vardur. Nitekim ehille mevÀúít-i nÀãdur. Ve nehÀr-ı şerèí vaút-i ãıyÀmdur. Ve şems ü 

úamerüñ deverÀnından óÀãıl olan fusÿl-i erbaèada òalúa fevÀéid-i keåíre vardur. 

Anuñçün èarş-ı mecídi vaøèitmiş ve anuñ yüzinden umÿr-ı èÀlemi tedbír eylemişdür. 

Anuñçün èÀlem-i taúdír ve úaøÀ icmÀl ve èÀlem-i tedbír ve óikmet tafãíl iútiøÀ itmişdür. 

Ve bir nesnenüñ aãlı basíù olmaúdan, ferèi daòi basíù olmaú lÀzım gelmez; belki 

mürekkeb olur. ZírÀ netícedür. Ve netíce úıyÀs-ı mürekkeb [30b] üzerine mevúufdur. Ve 

emr-i İlÀhí gerçi181 emr-i vÀóiddür, fe-emmÀ şuéÿnÀt-ı İlÀhiyye õÀt ve ãıfÀt ve úavl 

üzerine mübeyyendür. Çünki herkes [mü]şÀkele ve münÀsibi üzerine èÀmildür.  

 

LÀ-cerem eşyÀda daòi cÀnib-i besÀùat var ise daòi cenÀb-ı terkíb daòi vardur. Ve 

lafô-ı kün üç harfden mürekkebdür. ZírÀ aãlı “ükÿn” dür. Hemze-i vaãla iètibÀr 

olınmayıcaú üç óarf bÀúí úalur ki ferdÀniyyet-i Óaúú’a remzdür. Ve Seneviyye ùÀéifesi 

bu ferdÀniyyetden bí-óaber olduúlarından iki mevcÿd-ı vÀcib iåbÀt idüb birine “yezdÀn” 

                                                 
181 gerçi: A ger 
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didiler ki òÀlıúu’l-òayrdur. Ve birine “ehriman” didiler ki òÀlıúu’ş-şerdür. Ve ùÀéife-i 

Muètezile’ye daòi bu sÿ-i iètiúÀd sÀrí olub óÀlıúı taúsím itdiler. Ve òalúla Òaúú’ı 

müşterek úıldılar. Ve bilmediler ki şerri òalú itmek şerri işlemek gibi degüldür. ZírÀ 

şerri işleyen maóall-i keyÀnídür; yoòsa ol maóalli ve fièli òalú iden degüldür.  

 

Ve bu maúÀmda èuúÿl-i nÀs degül küşÿf bile muøùaribdür. Edeb budur ki ôÀhir-i 

şerè maèmÿlün-bih ola. ZírÀ ŞÀriè’de òaùÀ yoúdur. Ve èaúlı tehõíb itmedikçe keşf olmaz. 

Ve her keşfe daòi ãaóíó dinilmez. ZírÀ kimi kevní ve kimi òayÀlídür. Şol ki kevnídür; 

süflídür. Ve şol ki òayÀlídür; øaèífdür. ZírÀ verÀ-i perdedendür. Eger keşf úalbí olursa 

èayndan gelür. Ve èaynuñ idrÀk-i óissísinde úuãÿr olmadıàı gibi bÀãíretüñ idrÀkinde 

daòi noúãÀn olmaz. Ve õikr olınan taúrírÀtdan nice şübühÀt mündefièa oldı. VelÀkin 

fehmi diúúatle naøara muótÀcdur. Ve belki naøar-ı mücerred daòi kifÀyet-i õevú-i óaúíúí 

[31a] daòi lazımdur. Ve kemÀl-i ãuèÿbetinden ötüri bu mebóaå zebÀn-ı Türkí ile taórír 

olındı. TÀ ki fehme bir miúdÀr aúreb ola. Ve èünvÀn-ı mebóÀåda írÀd olınan ÀåÀr u 

aòbÀrda daòi mezÀyÀ ve fevÀéid-i zÀéide vardur. VelÀkin bu miúdÀr üzerine úaãr olındı. 

 

 

 

SüéÀl olınursa ki ùÿl-i èömr ile úaãr-ı èömrüñ úanàisi evlÀdur?  

CevÀb budur ki ebu’l-beşer Ádem’üñ -èaleyhisselam- arøa hübÿùı mertebe-i èışú 

ve derecÀt-ı maèrifet ve maúÀmÀt-ı tecelliyÀtda tekmíl-i vücÿd içün idi. Ve bu maèÀní-i 

kemÀliyyenüñ ôuhÿrı tedrícídür. Anuñçün ùÿl-i èömr lÀzım geldi. Nitekim óadíåde gelür: 

“ÙÿbÀ limen ùÀle èumrühü ve óasene èamelühü.” 

 

Pes, ãaàír ve nÀ-bÀlià intiúÀl idenler neşéelerin tekmíl itmediklerinden sÀõec ve 

nÀúıã giderler. Ve bu ümmete göre ùÿl-i èömr daúÀéúúatü’r-reúÀb didikleri mÀbeynü’s-

sittín ve’s-sebèíndür ki bu müddetde müteõekkir olmayan aãlÀ maèdÿd degüldür. 

Ümem-i sÀlife ise böyle degüldür. ZírÀ tenezzülÀt-ı vücÿd tedrící olmaàla anlar içün altı 
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biñ sene ve èömr-i ùavíl taúdír olındı. Ve ol tenezzülÀtuñ iútiøÀ itdügi kemÀlÀt-ı 

insÀniyye bu ümmet-i meróÿmede müctemiè olmaàla úuvvet-i istièdÀdlarından úalíle 

illÀ èimÀd-ı keåíretü’l-berekÀt oldılar. Òuãÿãan ki ãabÀó-ı úıyÀmet-i úarínde geldiler ki 

esrÀruñ bürÿzı ve òafiyyÀtuñ ôuhÿrı zamÀnıdur. Bu sebebden zamÀn-ı evvelde ictihÀd-ı 

keåírle óÀãıl olan maèÀní bu devrde naøar-ı úalíl ile óuãÿle gelür. VelÀkin bu aèãÀrda 

èulÿm çoú fe-emmÀ aèmÀl yoúdur. èİlm-i nÀfiè ise aèmÀl-i ãÀlióa ve sülÿk ve taúvÀnuñ 

neticesidür. Yoòsa terk ü taúlídüñ degül. Bu yüzden òalúuñ ıøùırÀbdan òalÀã oldıúları 

yoúdur. [31b] Feéfhem cidden. 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. Eger var ise sende õerre denlü àayret ey èÀrif 

HevÀdÀr olmaàa òurşíd’e eyle himmet ey èÀrif 

 

2. Şeríèat olmasa virmez óalÀvet maèrifet hergiz 

Nemekdendür taèÀm-ı müştehÀya leõõet ey èÀrif 

 

3. İkilik perdesin keşf eyle vech-i cÀndan ùurma 

VerÀ-i perdeden zírÀ görinmez vaódet ey èÀrif 

 

4. Bu cÀm-ı ãırfa ãarf it naúdüñi bezm-i maóabbetde 

DimÀà-ı cÀna budur dost-gÀní şerbet ey èÀrif 

 

5. KemÀl ister isen okı ders-i óaúúı Şeyò Óaúúí’dan 

Yüri ehl-i òayÀl ü vehme itme minnet ey èÀrif 

 

Velehÿ 

 



134 

 

RubÀèí [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. Òulÿã-ı dil gidüb èÀlemden Àdem úalb-zen oldı 

Mürÿéet úalmadı merdem diyenler cümle zen oldı 

èArÿs-ı dehre ÀrÀyiş virüb meşşÀta-i tezvír 

CihÀn Àyínesinde cümle ãÿretler düzen oldı 

 

اؤك الصالحون  اي  قوله ما وجدته لم تجدە ا ت  لة الثالثاء سلخ ذي الحجة خوط  ل  السحر االع

اء  اال    والمراد ة ل  التفص ة  والجزئ ة  االجمال ة ل  ال ة  والمعارف االله  العلوم  من ه  انت ووصلت ال  وجدته ما

ت اليهم من اراب الحقائق   الذين اغ  شيو  كرم الصالح  االمام المرت تهوا ا  ان ي وهم احد وثلثون ا

  ض ا ه اشارة ا  ذلك وف  ع  المنة والحمد  ل ع عض الخصائص وال  ب  لهذا الفق ش ه ت هللا وجهه وف

ما  ة  ة االله ة فوقها اال مرت  ال مرت ة ال ة ال االبوة مرت اء للخلف اذ المراد  لة اال م فهم من ان السلف 

   المر مع  هللا  طلقون لفظ االب ع انت االوائل   وقد   رب العالم  الحمد    ]a23[ قوله تعا ثم ن

ا  ا لسلسلة الظتهر وهو ابو االجسام وا  ا ه من االيهام وجعل االب اثن ع وعد من االلحاد لما ف  هذا ال عنه 

اطن وهو ابو االرواح ومنه قوله ع  انا وانت ابوا هذە االمة وفهم منه ان لسلسلة ال ا ع ه الصالة والسالم   ل

ما ال ينكحون االمهات الصورة كذلك االبناء  ضا وان االبناء الصورة   هللا عنها من االمهات ا فاطمة الزهراء ر

ق ال ة وذلك من ط خ ال ينكحون االمهات المعن  الشي ة ا س ال ة وهم اهل االرادة  قة النه المعن وجوب ط

  ما قال تعا  نكثه من رفض اشارة القران   اخر الزمان فال ينقص مع ما  م من لدن الصدر االول ا عهد مل

ه من  ضا لما جرى اهل هللا عل ة ا د للمؤمن من السلسلة المعن  انه ال ضا ا ــــح ا ه تل وازواجه امهاتهم  وف

عة ا ا عة والسلوك فمن انكر الم ا ان من اهل الم ة و سلسة االرواح العل اط  و اهملها فقد قطع روحه عن االرت

  ل حال من االحوال و   ام قوال وفعال  ء من االح الصالح عدم االخالل  االرض ال من اهل السماء والمراد 

اء او اول امل من ان ه جميع اال ط  ا اغت ا ال خلق ان امرا كس ان ولما   من  االح ة جامعة ل ح ونه مرت اء ل

مال الصالح  اء الذين دونهم  االن  اي  الصالح   ه السالم والحق  عل لجميع المراتب قال يوسف الصديق 

ل   ا اذ   الدن   ما انه من الصالح  اي   االخرة لمن الصالح ه السالم وانه  ل عل  حق الخل   وقال تعا

 ا كن  ا لم   الدن كن   مال لم   ال تحصل اال  ات نتائج االعمال واالحوال ال الخرة الن الدرجات والق

حصد ا النها مزرعة فال  ف ودار  ]b23[الدن ل  دار الت ا فاعلم ذلك وافرق ب  الدن  االخرة اال ما زرع  المرء 

 جنة االعمال  الم  اثر فمن واد اخر وانما ال اللهم اجعلنا من اهل الصالح الجزاء واما جنة االختصاص وجنة الم

س اجمع الهدى اي هو اشد جمعا النواع  اح يوم الخم  عند الص ل  اح. ق  الص  هذا اليوم و وذوي الفالح 

 عد منها  ة ح ماالت الصورة والمعن شاء اي من ال  الخلق ما  د   ي ما قال تعا اطنة  ات الظاهرة وال الهدا

 حسن الصورة وحسن الصوت و   االمور ونحوها  . و   اسة والتدب اء وال الذ اطنة  ات ال حسن الحظ والمل
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لقاە  ان حسن الوجه حسن االسم حسن الصوت اما االول فالن الوجه اول ما  عث هللا رسوال اال  ث ما  الحد

ه  ينا عل ان ن عد الدعاء و دين  ال ه  مسح  عل قة ولذا   عالم الحق  الرجل وهو راجع ا لمع  الصالة والسالم 

س    اول ما رآە هذا ل د هللا ابن اسالم رض  ه وقال ع النظر الصحيح اال تعلق  وجهه نور هللا فلم يرە احد 

ه وسلم   هللا عل ان ص ه من الفال الذي   فلما ف مل اذا رؤا ذكر هللا ,واما الثا  حق ال بوجه كذاب وقالوا 

كون الوافد  ان    و ه و   ح  لداللته ع  التعي مع  ان االسم عند القوم  ه حسن الوجه حسن االسم ع ال

م , واما الثالث فالنه من  ل التعم  الوجه من قب كون عطف االسم ع  ف  المس الحق كداللة االسم العلم ع

ظ ــهة وااللحان الغل نفر عن االصوا ت ال مة ت اع السل ليغ اذ الط  قوله لوازم الدعوة والت ة المنكرة اال ترى ا

مان  ا لال ان الصوت الحسن س  ورما   ان انكر االصوات لصوت الحم فر   ]a33[تعا ا لل ان الصوت س ما 

  ه اشارة ا كون زنة للقران الحسن وف م الحسنة فان خالفها ال  اصوات م اي  اصوات ث زنوا القران   الحد و

اء والمؤذ  الجماعات ان االئمة والخط غب الناس  كونوا من اهل االصوات الحسنة ل جب ان   ونحوهم  ن

ة وارسال  ب للرقه واثارة الخش فة وجماعة من السلف االلحان الن ذلك س اح ابو حن واستماع القران ومن ثم ا

ا لة المطلوب المحبوب مطلوب محبوب وان  اح ووس  موالە فهو م د ع جمع الع ل ما  ع و نت البواطن الدم

عة للصوت الحسن عند السماع  ل يتولد منمطالعة الطب ل م  ان  طة   التاثر واالنفعال والضا  التفاوت  ع

ل يتولد من  ل م  النغمات وااللحان عند السماع فهو هوا و  مطالعة ل يتولد من النفس  ل م  و فهو شهوة

 عند السماع  ب مطالعة نور افعال الحق تعا س ب مطالعة نور القلب  س ل يتولد من الروح  ل م فهو عشق و

س   فهو ا  تعا  نور ذاته ب مطالعة س    ال  من  يتولد ل  م ل  و  وحضور وسكون ة  فهو مح  تعا صفاته

خنا االجل   هكذا حررە ش  حالل مطلقا النه رحما ا  وال طا  حرمتها النه ش واالوالن من السماع ال شبهة 

د الفض مل الس ة مطالعة مطالعتك من المطالعات المذكورة اال المطاعلة وانظر ا ك  ە فعل  قدس   االل

   ب فرق  ال  من  الردى وجانب مخالطة ة  هاو    ال تهوى  فاحذر ح  والسوى  الهوى  جنوحك ا ان   فان

ب  ث والط د انالخب ال وخلوص الحال .   والردى والج د صفاء ال  كنت ت

      

[  Zilhiccenin salı gecesi seher vakti “Sâlih atalarının elde edemediğini sen elde 

ettin.” sözü bana hitap olundu. Yani senin ulaştığın ve bulduğun tafsilli, küllî icmâli ve 

ilâhî bütün mârifet ve ilimler demektir. Salih atadan murad ise bağlı olduğum hakîkat 

erbabından olan şeyhimdir. Allah onu mükâfatlandırsın. Ve onda bu fakire işaret 

vardır. Yine onda işaret vardır ki selef halefin ecdad-ı menzilindedir. Ecdattan murad 

ise ulûhiyyet mertebesi hâricinde ondan daha yüksek mertebe olmayan terbiye 

mertebesidir. “Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.” âyetinden anlaşıldığı 

gibi. [32a] Öncekiler Allah’a ‘ با ’ yani ‘baba’ lafzını terbiye eden mânâsında izâfe 

etmişlerdir. Fakat şeriat bunu nehyetmiştir. Çünkü onda dinden çıkaran bir aldatma 

vardır. Baba kelimesi iki kısma ayrılmıştır. Birisi cisimlerde zâhir olan baba silsilesi, 
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diğeri ise ruhlarda gizli olan baba silsilesidir. Hadîs-i Şerîf’te Peygamber Efendimiz 

şöyle buyuruyor: “Ben ve Ali b. Ebî Talib bu ümmetin iki babasıyız.” Bundan anlaşılır 

ki Fatımatü’z-Zehrâ da annelerimizdendir. Öz oğullar anneler ile nikâhlanamadığı gibi 

şeylere nisbeten irâde ehli olan manevi oğullar da manevi anneleriyle nikâhlanamaz. 

Ve bu vâcip derecesindedir. Çünkü o başlangıçtan âhir zamana kadar gönülden söz 

vermiştir. [32b] Çünkü kişi dünyada ektiğini âhirette biçer. Dârü’l-ceza ve dârü’t-teklîf 

arasındaki farkı fehmet. Mükâfatlar ve ayrıcalıklar cenneti başka bir diyardadır. 

“Allah’ım bizi salihlerden ve kurtuluşa erenlerden eyle.” kelâmı cennet 

içindir. Perşembe sabahı bana hidayetlerin tümü denilmiştir. Yani zâhirî ve bâtınî bütün 

hidâyet nevîleridir. Allah şöyle buyuruyor: شاء  الخلق ما  د   O, yaratmada dilediğini“ ي

arttırır.” Yani zekâ ve tedbir gibi bâtınî melekeler manevi kemâlâttan; sûret güzelliği, 

ses güzelliği gibi zâhirî melekeler sûri kemâlâttandır. Hadîs-i Şerîf’te şöyle 

buyuruluyor: ان حسن الوجه حسن االسم حسن الصوت عث هللا رسوال اال   Allah, yüzü ve sesi“ ما 

güzel olmayan peygamber göndermemiştir.”  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in 

(sav) yüzü Allah’ın nuru ile parlar. Ve onu doğru bir bakışla gören olmamıştır. 

Abdullah bin Selam -radiyallahu anh-, Peygamberimizi ilk görüşünde şöyle der: 

“Rasûlullah’ın yüzünü görünce, anladım ki, onun yüzü yalancı yüzü değildir.” 

Peygamberimiz onu çok sever ve onun, yanında olmasını isterdi. Bir kavimde isim 

hakka delâlet etmesi açısından belirleyicidir. Allah’ın âyet-i kerîmede “Yürüyüşünde 

tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” buyurduğu 

gibi tebliğ ve dâvetin gereği yumuşak huyluluk ve tüm kerih seslerden sakınmaktır. 

Güzel ses îmâna sebep olabileceği gibi küfre de sebep olabilir. [33a] Hadîs-i Şerîf’te 

Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Kur’ân-ı Kerîm’i seslerinizle güzelleştirin.” Yâni 

güzel ses ile okuyun. Ve bu âyette, insanların cemâate rağbet etmesi ve Kuran 

dinlemeleri için müezzinlerin, imamların ve hatiplerin güzel sesli insanlardan olması 

gerekliliğine işaret vardır. Ebû Hanife ve seleften bazısı nağmeli okumaya ruhsat 

vermiştir. Çünkü o kulun Mevla’sına yakınlaşmasına, kalbinde yumuşaklık ve tesire 

sebep olur. Mahbûb ve matlûba ulaşmaya vesile olan mübahtır. Öyleyse insanın 

bâtınında  bulunan aykırılık, heyecan, gerilim ve te’sîr gibi meyiller bir ses işitildiğinde 

insanın mîzâcından doğar. Bu şehvettir. Nağme ve şarkıların işitilmesi ile nefisten 

doğan bütün meyiller ise hevâdır. Allah’ın ef’âlinin nurunu işitmemiz ile kalpten doğan 

bütün meyiller ise aşktır. Ve Allahu teâla’nın sıfatlarının nuru ile ruhtan doğan 
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meyiller; muhabbet, huzur ve sükûnettir. Ve Allah’ın zatının nûru ile sır perdesinden 

doğan meyil ünsiyettir. İlk zikrettiğimiz maddenin haram olduğuna şüphe yoktur. Çünkü 

o şeytânîdir. Fakat geri kalanı helâldir. Çünkü o Rahmânidir. Şeyhim Seyyid Osman el-

Fazli el-ehli -kuddise sirruhu- de böyle yazmıştır. Bu zikrettiğimiz mütalaaları dikkatle 

incele. Eğer hevâ tarafın ağır basıyor ise ve bütün bu mütâlaalardaki iyi ve kötüyü ayırt 

edebilecek kabiliyette değil isen dikkatli ve uyanık ol. ] 

             

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Naàme-i èÀşıúda sırr-ı ãÿr-ı İsrÀfíl var 

Zinde olmaú ister iseñ ala gör bir nefòa var 

 

2. KÀrger olmaz aña dest-i [33b] óavÀdiå bir nefes 

Olıcaú temkín ile úalbüñ binÀsı üstüvÀr 

 

3. Bevre-i devrüñ piyÀde irmedi encÀmına 

Olmayınca zÀhid-i dil düldül-i èışúa süvÀr 

 

4. Bülbülüñ eyler ãadÀsından teneffür zÀà olan 

Híç iki øıd birbiri ile olur mı hem-civÀr 

 

5. Deàme bir dil úÀbil-i feyø olmaz ey Óaúúí bugün 

Híç dünyÀda meşreb olur mı şÀh-vÀr 

 

[ EBÍ BEŞÍR VE NEÕÍR BUNDADUR ] 

 

Verede hÀõihi’l-èibÀti’t-Türkiyyeti, fí’s-seheri’l-aèlÀ min leylete’l-cumèati’å-

åÀliåi min şehri’l-lÀhi’l-muóarremi’l-óarÀm. Min sene erbaèi ve åelÀåín ve mÀéete ve elf 

1133. 
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  “Eb-i beşír ve neõír bundadur.” Yaèní rÀfiè-i rÀyet-i İslÀm seyyidü’l-enÀm -

ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- ki182 beşír ve neõírdür. Anuñ feyø-i cemÀl ve celÀli 

bundadur. ZírÀ esmÀ-i cemÀliyye ki lüùfa rÀcièdür cennet ve úurbet ve vuãlat ile 

tebşírdür. Ve esmÀ-i celÀliyye ki úahre müteèalliúdür. NÀr u buèd u firÀúla enõÀrdur. Ve 

bu iki maènÀyı neşée-i insÀn óÀmildür. Anuñçün vaèô u teblíà ãadedinde olan ikisi daòi 

icrÀ ider ki gÀh tebşír ve gÀh enõÀr eyler. Eger muòÀùab ùarafında eåer-i úabÿl bulunursa 

cemÀl bi’l-fièl ve celÀl bi’l-úuvve olur. Ve eger red bulunursa òilÀfı ôuhÿr ider ki celÀl 

bi’l-fièl ve cemÀl bi’l-úuvvedür.  

 

Pes, cemÀlüñ eåeri nÿr, celÀlüñ eåeri ôulmet olmaàla, ikisi maóall-i vÀóidede183 

bi’l-fièl müctemiè olmaz. ZírÀ iki muòÀlifi cemè lÀzım gelür. Bundandur ki ùuluè-i 

şemsde nehÀr mevcÿd ve ôÀhir ve leyl maèdÿm ve mestÿrdur. Ve bi’l-èaks yaèní 

àurÿbda ôÀhir olan leyl ve òafí olan nehÀrdur. Ve bu ikisi fi’l-óaúíúa birdür.  VelÀkin 

tecelliyÀt-ı esmÀéiyye iètibÀriyle muòtelifdür.   

 

El-óÀãıl leyl ü nehÀr [34a] şemsüñ àurÿb ve ùulÿèuyla óÀdiå olub aãlı yevm-i 

vÀóid ve yigirmi dört sÀèat oldıgı gibi esmÀ-i cemÀliyye ve celÀliyye daòi õÀt-ı vÀóide 

ve müsemmÀ-yı ferde rÀcièdür. Buradandur ki luùf u úahrın mebdeéi birdür dirler. İki 

dest ü bÀzu tek mebde-i gerden yaèní boyun oldıgı gibi ve saà el maôhar-ı úudret 

olmaàla anuñla baùş-ı ziyÀde vÀúiè olur, zírÀ celÀl cemÀle àÀlibdür. Şol maènÀdan ki 

cemÀlde rıfú vardur. Anuñçün şÀn-ı Nebeví’de gelür: “Ve inneke leèalÀ òuluúin èaôím.” 

Ve yine gelür: “Ve lev künte feôôan àalíôa’l-úalbi le’nfeêêÿ min óavlik.”  

 

Pes, insÀn-ı kÀmilde iki ãıfÀt daòi kemÀl üzerinedür. VelÀkin ôuhÿrları maóalline 

göredür. Anuñçün vaãf-ı ãaóÀbede -raêıyallÀhü èanhüm- gelür: “EşiddÀéü èalel küffÀri 

                                                 
182 ki: İ2 ger 
183 vÀóidede: A İ2 vÀóidde 
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ruóÀmÀéü beynehüm.”184 Ve úıyÀmetde AllÀh TaèÀlÀ eşkıyÀya bir mertebede àaøab 

eyleye ki andan muúaddem öyle àaøab itmemiş ola. Buradandur ki óalímüñ àaøÀbından 

óaõer itmelüdür. Ve Óaúú’uñ iki yedi yemín-i mübÀreke ile vaãf olınmaú úahrın da 

luùfun da münderic ve meÀl-i àaøÀb [u] raómet olmaàa185 binÀéendür ve ÚuréÀn’da 

gelür: “Se nefruàu lekum eyyuhe’å-åeúalÀn.”186 Yaèní fetó-i lÀmda fetó-i bÀb-ı raómete 

remz vardur. Ve bu maènÀ baèøılarına göre teéòír ùaríúıyla olmaàın sín-i istiúbÀl írÀd 

olındı. Ve Óaúúuñ ferÀàı mütefÀhim-i nÀs ve naèt-ı kevní üzerinedür. Ve illÀ Óaú’da 

şuàl u ferÀà olmaz. Anınçün vÀrid olmışdur ki: “LÀ yuşàıluhu şeénün èan şeénin.” Ve bu 

sırr üzerine gelür: “VallÀhu seríèu’l-óisÀb.”187 ZírÀ her bir ferdle maèiyyet-i óaú olmaú 

sürèat-i óisÀbı iútiøÀ ider. Nitekim biñ [34b] kimsenüñ her birine bir muóÀsebeci taèyín 

olınsa şuàl bir olur. Feéfhem cidden. 

 

Ve luùfda mübÀlaàa olur zírÀ efêal bÀbındandur. VelÀkin úahırda olmaz zírÀ èadl 

úabílindendür. Ve cemiè-i tekÀlif ve èaõÀb ve èiúÀb ùÀúat miúdÀrıncadur. Nitekim 

ÚuréÀn’da gelür: “ LÀ yükellifullÀhü nefsen illÀ vüsèahÀ.”188 Ve şol ki ÚuréÀn’da gelür: 

“Feõÿúÿ felen nezídeküm illÀ èaõÀbÀ.”189 Ve yine gelür: “ZidnÀhum èaõÀben fevúal 

èaõÀb.”190 Bu ziyÀde êÀll ve muêill olanlara göredür ki yalıñuz êÀll olanlara göre 

èaõÀbları muøÀèafdur. Ve ikisi daòi fi’l-óaúíúa bi-úadri’ù-ùÀúadur. Ve illÀ muèaõõeb olan 

kimse mütelÀşí191 ve yÀòÿd èaõÀbı õevú u iósÀs itmek lÀzım gelür. Faèrif cidden. 

 

Ve bunun òilÀfı ehl-i cennet óÀlidür ki õevú-i naèím ve libÀs ve nikÀó ve 

rüéyetde berÀber degüllerdür. Belki bu maènÀ herkesüñ óÀl-i maóãÿsına rÀcièdür. 

Anuñçün dünyÀ ve Àòiretde kemalde olan leõõet-i ãÿriyye ve maèneviyye ekÀbir ve 

                                                 
184 “Kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler.” Fetih 29 
185 olmaàa: A olmaàla 
186 “Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.” Rahman 31 
187 “Şüphesiz Allah’ın hesabı çok sür’atlidir.” Bakara 202 
188 “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar.” Bakara 286 
189 “Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.” Nebe 30 
190 “Azaplarını kat kat arttıracağız.” Nahl 88 
191 mütelÀşí: A mütelÀsí 
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mülÿkde yoúdur. ÓattÀ úırbÀn-ı nisÀ anlara göre eleõõ ve sÀéire nisbetle leõíõdür. 

Nitekim óadíå-i taóbíb aña dÀlldür. ZírÀ AllÀh TaèÀlÀnın taóbíb itdügü umÿruñ aóvÀli 

kemÀle maãrÿfdur. Bu cihetden ãalavatdan úurretü’l-èayn ile taèbír eyledi. ZírÀ 

müşÀhedede kemÀl-i zÀyid vardur. Saña ve baña nisbetle ise èimÀddan àayrı ne vardur. 

ZírÀ keåÀfet-i èanÀãır óicÀb-ı àalíô olmışdur ki riyÀøÀt-ı şÀúúa ile talùífe muhtÀcdur. 

 

Pes, yÀ aòí iftaó èaynek, zírÀ ÚuréÀn’da gelür: “Ve men kÀne fí hÀõihí aèmÀ fe 

hüve fi’l-Àòireti aèmÀ.”192 Yaèní bir kimsenin baãíreti mekşÿfe ve òuãÿãan ãalavÀtda 

ednÀ-yı mükÀşefeye úÀdir olsa bu èÀlemde baãír ise daòi bí-baãíret kalur ve o èÀlemde 

[35a] ne baãar ve ne baãíretden eåer bulur. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “ÚÀle rabbi lime 

óaşertení aèmÀ ve úad küntü baãírÀn. ÚÀle keõÀlike etetke ÀyÀtunÀ fe nesítehÀ ve 

keõÀlike’l-yevme tünsÀ.”193 Yaèní dünyÀda ki saña tekvínen ve tenzílen şevÀhid-i tevóíd 

geldi. Ne baãaruñla ÀåÀrı gördüñ ve èibretle baúduñ ve ne òod baãíretüñle194 óaúÀéiú-ı 

esmÀyı müùÀlaèa úılduñ. Bu yüzden sen daòi bu yüzden maórÿm olursun. Ve aèmÀ-yı 

muùlaú úalursun.  

 

 

 

Naôm [ 6+5 ] 

 

1. Nÿrıdur görinen cümle eşyÀda 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

Sırrıdur bilinen cümle esmÀda 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

 

                                                 
192 “Bu dünyada kör olan kimse âhirette de kördür.” İsrâ 72 
193 “ O: “Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!” der. Allah buyurur ki: 

“İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen 

unutuluyorsun!” Tâhâ 125-126 
194 baãíretüñle: A baãírüñle 
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2. ÕÀtına ôÀtıyla tecellí úıldı 

EsmÀ vü ãıfÀtı ôuhÿra geldi 

On sekiz biñ èÀlem nÿr ile ùoldı 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

 

3. Vechine yetmiş biñ niúÀb örünür 

İnsÀn ãÿretinde perde bürünür 

Yine her õerrede èıyÀn görünür 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

 

4. Óaú senüñle bile olduàın bildüñ 

“æemme vechu’l-lÀh”uñ dersini alduñ 

Yine àayra baúub neden yañılduñ 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

 

5. Açıúdur úullara yüzi sulùÀnuñ 

áaríú-ı nÿrıdur her bende anuñ 

O yÀri gör Óaúúí díde-i cÀnuñ 

Óaú’dan àayrı ne var elóamdülillÀh 

 

   

ل  غة تفض  ص سكون الفاء والثا م االول جمع النفس  م فانها انفس اح عظموا انفس  الص   ل  ق

ث  ث ظاهرها وانفس القوى من ح ة من ح سان ا فيها اي االنفس انفس االجزاء اال  اشد نفاسا ومرغ مع

  ]b53[ اطنها     القلوب ال  القلب والمراد  ب  والفرق ة  واالسمائ ة ات الذات  التجل  ومحل  المنظر االل

اق وال  ل منهما   من القوى واما عجب الذنب فاول ما تكون من االعضاء و وعجب الذنب ان القلب اول ما تع

قاء وعجب الذنب ما ه والروح من عالم ال ماالته ف دة الجسد طرأ عليهما الفناءفان القلب صورة الروح وجميع 

الظاهر   فلما وصف هللا نفسه   وال الع ان ال يتصف  ه وان   وهو اهون عل شأە االخرة واذا قال تعا  ال

ء  ل   جملة ولذا قال  ل موطن ولو    ل اسم  م   ح ع  اراد ان  ل من الصورة والمع   اطن وتج وال

قته ومادته  ث حق ث صورته ال من ح ضا وهو عجب هالك اي من ح  من صورته ا قاء    سان   اال ث واس
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 النطفة ومنها كون   ع شأة االو  ال  ب ما ان هللا تعا   ع   شأة االو  ال الذنب الذي هو صورة النطق 

ة فك الدا ه   ال ع الذي اش  ماء ذلك الن اە  ه من ماء اي من ماء من الم ل دا ما قال وهللا خلق  سان  ذا اال

ذر النطفة كذلك  ما ان   عجب الذنب الذي هو  اول ما تكون من النطفة وهو قدر خردلة  شاة االخرة ع  ال ب

ان  ء ف ء متكون من ذلك ال انها تكونت من النطفة فان المتكون من المتكون من ال شاة االخرة  انت ال

ت ان هللا تع  انه قد ث  ع  متناسب  سنة من النفخه االول االول واالخر متالحق  ارع عد م مطر    ا

ة  شأة الثان ا فال  الدن ل كهيئة  كون هيئة اله  من ذلك و  العنا اض والغلظة في  الب   ه الم ش مطرا 

 الصورة    اء واما  ]a63[مثل االو  االشق ة ا س ال  السعداء وكثافة   ا ة س نهما لطافة ال ان فرق ب وان 

 المدبر هو الروح االول وكذا   الروح  الن  منه عد العزل   ه  منص    كنصب الرجل  الثا دن  ال  ا  الروح اعادة

مل ال  ة فان اجساد ال كن من اهل التذك  من لم  ه ا س ال  النه من حل اال الصورة والعوارض وهذا  العنا

ة اليهم النهم  س ال ان  اق ر وصورته  دا واصل ال قائه فافهم جدا تنحل ا ا قاء هللا ال  اقون ب  . ال  

 

[ Sabah vakti bana şöyle denildi: “Nefislerinizi yüceltin, muhakkak ki o sizin 

nefislerinizdir.” Birincisinde nefis çoğul olarak gelmiştir ve nefis kelimesinde “fa” harfi 

sükûn hâlindedir. İkincisinde ise tafdil sigası ile gelmiştir. Kıymetin fazlalığı 

mânâsındadır. Nefisler kelimesinden kasıt ise bâtınî ve zâhirî açıdan insanı oluşturan 

cüzlerdir. [35b] Allah’ın isimleri ve zâtının tecellî yeri ve ilâhî bir görüntü olan 

kalplerin isteğidir. Kalp ve acbü’z-zeneb arasındaki fark şöyledir ki; ilk enerji kalbe 

tayin edilir, acbü’z-zeneb ise uzuvların ilk oluştuğu kısımdır. Kalp ise rûhun sûretidir ve 

bütün kemâlâtlar ondadır. Ruh bekâ âleminden, acbü’z-zeneb ise maddî âlemdendir. 

Allah şöyle buyuruyor: “Bu, O’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır.” Allahu 

kendisini bâtınî veya zâhirî olsun tecellî ettiği bütün sûretlerde zorlukla değil kolaylıkla 

vasıflandırmıştır. Allah şöyle buyuruyor: “O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır.” 

Yani hakîkat bakımından değil sûreti bakımından yok olacaktır. Fakat ilk yaratılışta bir 

damla su olan acbü’z-zenebin bekâsı istisnâdır. Allah insanı bir damla sudan 

yaratmıştır. Allahu teâlanın “Allah, bütün canlıları sudan, nutfeden yarattı.” ‘ه  ' دا

bütün canlılara işaret eder. Ve aynı şekilde ilk yaratılışta o nutfeden yaratılan insan, 

ikinci yaratılışta da o acbü’z-zenebden yaratılacaktır. Ve o acbü’z-zeneb su damlası 

gibi hardal tanesi kadardır. Hadîs-i Şerîf’te şöyle geçmektedir: “İlk yaratılıştan kırk 

sene geçtikten sonra Allah semadan su indirecek ve insanlar yerden ot biter gibi 

bitecekler. İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu çürümeyen acbüz-zeneb denen 

kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden yaratılış bundan terkip 
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edilecektir.” [36a] Said ve şakî olan ruh arasında letâfet ve kesâfet bakımından fark 

vardır. O gün mü’min (said) ruhlar ışık hâlinde, kâfir (şakî) ruhlar karanlık hâlde gelir. 

İkinci kez sûrun üflenmesinden sonra Allah her rûhun kendi cesedine girmesini 

emreder. ] 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / Faèÿlün ] 

 

1. Vücÿd evãÀfını èışú oduna yaú 

FenÀ ender fenÀ bulmaú dilerseñ 

Giyüb Óaúú’uñ libÀsın Óaú ile baú 

BeúÀ ender beúÀ bulmak dilerseñ 

 

2. Geçüb bu “úÀbe úavseyn”-i ãıfÀtı 

Bulagör ãoñra “ev ednÀ”-yı õÀtı 

Bu cÀn ü cisme vir bÀúí óayÀtı 

Dü èÀlemde liúÀ bulmaú dilerseñ 

 

3. Muúaddem èışúla giryÀn olagör 

SivÀdan èÀúibet èüryÀn olagör 

Şühÿd-ı õÀtında óayrÀn olagör 

Úamu derde devÀ bulmaú dilerseñ 

 

4. İdenler èÀlemden èayna teraúúí 

Görürler perdesiz dídÀr-ı Haúú’ı 

Bu imkÀn rütbesin fehm eyle Óaúúí 

RidÀ-i KibriyÀ bulmaú dilerseñ  

 

[ ALLÁH TAèÁLÁ’YA NİSBETLE ÓİCÁB YOÚDUR ] 
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ÚÀlallÀhu subóÀnehÿ: “Veèlemÿ ennallÀhe yeóÿlü beyne’l-meréi ve úalbihí.”195 

Maèlÿm ola ki AllÀh TaèÀlÀya nisbetle óicÀb yoúdur. ZírÀ maèiyyet ve aúrebiyet Àyetleri 

anı münÀfídür. Ve aãılda sırr-ı insÀn sırr-ı ilÀhí’dür ki rÿó-ı müdebbir didikleri ol sırruñ 

eåeri ve úalb ol eåerüñ ãÿreti ve ùabè ü heykel bunlaruñ ferè ü ôıllidür. Ve ôıll, güneşe 

óÀéil oldıàı gibi ùabè ü heykel daòi úalb ü rÿó u sırra óÀéildür. Bu cihetden dimişlerdür 

ki óicÀb üçdür. Biri èÀdetdür ki [36b] òÀricdendür. Ve ol bir maènÀdur ki èavÀm-ı nÀs 

aña muèÀvede iderler. Yaèní “merraten baède uòrÀ” işlerler. Ve biri daòi tabè ve biri 

daòi nefisdür ki bu ikisi dÀòildendür. VelÀkin ùabèuñ eåeri şehvet ve nefsüñ muúteøÀsı 

hevÀ ile óareketdür. 

 

Ve bu üç nesne óicÀb àalíz ve keåíf ve ôulmÀnídür. ÓattÀ èÀdet didikleri bir 

mertebeye varmışdur ki òalúuñ aña ferÀéiø ve sünenden ziyÀde tehÀlükü vardur. 

Òuãÿãan ki èÀdetleri umÿr-ı mübÀòadan degüldür. Belki ekåeri bidèat-ı seyyiée 

maúÿlesindendür. Anuñçün, bu aèãÀrda daèvetlere icÀbet itmek sünnet-i mehcÿredür. 

ZírÀ münkerÀtdan òÀlí degüldür. Ve daèvete icÀbet iden elbet nÀdim olmalıdur. Ve 

èÀdet-i meõkÿre libÀsda ve ekl ü şürbde ve binÀ olınan òÀnelerde ve cemèiyyetlerde ve 

düàünlerde ve baèøı eyyÀm ve leyÀlíde ve sÿúda ve donanmalarda ve sÀéir umÿr u 

aóvÀlde cÀrídür ki taèdÀddan òÀricdür. 

 

Pes, müteşerriè ve sünní olan kimse münkerÀt ve bidaè erbÀbı ile iòtilÀù itmez. 

Ve illÀ anlaruñ işlediklerin işlemek lÀzım gelür. Ve èÀúil odur ki umÿr-ı zÀéidden óaõer 

ide. Yaèní ecr u åevÀba dÀéir olmayan aúvÀl ü efèÀlden perhíz ide, tÀ ki evúÀtı beyhÿde 

güõer itmeye. ZírÀ èÀdet üzerine müstemirr oldukça ùabíèat-ı åÀniye óÀdiåe olur ve 

ùabièat-ı ÿlÀyı ıãlÀó itmek àÀyet güç olur. Buradandur ki bu aèãÀrda keyfiyyÀt-ı ekl 

idenlerden ebedí sülÿk gelmez. Ne vecihle sülÿk gelür ki ùabièat-ı ÿlÀ ùabièat-ı åÀní ile 

úuvvet bulmuşdur. 

 

                                                 
195 “Ve bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer.” Enfal 24 
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Pes, fi’l-meåel, yol yaúín iken dönmek gerekdür ki soñra güç olur ve øılÀl-i baèíd 

óuãÿle gelür. Ve kütüb ü resÀil-i mücerrede oúumaú kifÀyet itmez. [37a] Nitekim 

zamÀnımızda èavÀm-ı èÿlemÀ ve mübtedièa kütüb-i taãavvuf tetebbuè ve müùÀlaèa 

iderler. MaèahaõÀ riyÀøet ve mücÀhede şöyle ùursun èÀmel-i şerè-i ôÀhir bile yoúdur.  

 

Pes, bí-esÀs binÀ ùutmaduàın bilürler ve èamel eylemezler. Ve bí-uãÿl vuãÿl 

müyesser olmaduàın teéemmül úılmazlar. ÓattÀ erbÀb-ı sülÿk dimişlerdür ki esrÀr ki 

bengîlik didikleridür. Afyondan beterdür. Ve afyon daòi òamrdan eşeddür. Yaèní bir 

adam òamrdan tevbe itse bile úırú güne dek andan sülÿk gelmez. ZírÀ miède ve ciger ve 

yüreginde196 òamruñ bulaşıàı vardur ve ol ÀlÀyiş úırú güne dek ancaú pÀk olur. Nitekim 

ebu’l-beşer Ádem -èaleyhisselam- dÀne-i óınùadan ekl idüb vech-i arøa hübÿùda úay 

idicek andan zehr otı bitdi. Baèdehü henüz bulaşıàı bÀúí iken ÓavvÀ’ya úırbÀn itdikde 

andan ÚÀbil tevellüd idüb Àòir birÀderi HÀbil’i úatl itdi.  

 

Nitekim bunuñ muúÀbili eéimme-i iånÀ èaşerden èÖmer bin èAbdülèazíz 

úıããasıdur ki anuñ pederi èAbdülèazíz bir gice baèøı ãuleóÀnuñ faùÿrundan ùaleb idüb 

anuñla ifùÀr itdikde ol gice ehline muúÀrebe itdi. Ve ol ùaèÀm-ı óelÀl-i ùayyibüñ 

úuvvetinden èÖmer-i meõkÿre èulÿú vÀúiè oldı ve ol bereket èÖmer’e sÀrí olub Àòir 

èadÀletde derece-i èulyÀ buldı. Ve bundan şeró-i ãadruñ sırrı daòi zuhÿra geldi. Yaèní 

Àyíne-i esrÀr-ı ilÀhiyye olan úalb-i Nebeví yed-i Cibríl ile üç defèa meşrÿó ve maàsÿl 

oldı. TÀ ki ÀlÀyiş-i ùabíèat ve maàmez-i şeyùÀn olan èalaúadan eåer úalmadı. Anuñçün 

tecelliyÀt-ı õÀtiyeye cümleden eóaúú oldı. 

 

Ve afyondan tevbekÀr olandan [37b] altı aya dek sülÿk gelmez. ZírÀ taàyír-i 

ùabèda teéåíri òamrdan ziyÀdedür. Andan necÀt isteyen tedríc ile kesilüb eõiyyet ôuhÿr 

itdikde ãarımsÀú yimeú gerekdür. 

 

                                                 
196 yüreğinde: İ2 yürekde 
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Ve esrÀr tenÀvül eyleyen kimseden ebedí sülÿk gelmez. ZírÀ tebdil-i tabèda 

ziyÀde müeååirdür. Ve tabè ki maùiyye-i sülÿkdür. Elde olmayıcaú, vuãÿl-i menzil óÀsıl 

olmaz. ZírÀ ôÀhirde ayaú gibi ol daòi bÀùında vÀsıùa ve Àletdür. Anuñçün merøÀ esióóÀ 

ve mübtelÀlar sÀlimler ve muòarrefler müstaúímler derecelerine irmezler. İşte buradan 

aèøÀ ve cevÀrió ve Àletüñ faøl ü şerefi maèlÿm oldıàı óattÀ baèøıları óavÀss-ı ôÀhireyi 

úuvÀ-yı bÀùına üzerine tercíó itmişlerdür. Nitekim úavl-i meşhÿrda gelür: “Men faúade 

óissen faúade èilmen.” Yaèní her bir óiss bir dürlü èilme vesiledür. 

 

Bu faúír ŞÀm’da mücÀveretüm óÀlinde bir derd-mende rÀst geldim ki baèøı 

mertebe keşfi vardur. VelÀkin èarecinden àayrı baèøı úurÿó-ı hÀéile ile daòi mübtelÀdur. 

BilÀòare vaùan-ı aãliyyesi olan Anùakya’da úarar ve èadem-i óarekete taóríø itdüm. Ol 

daòi úabÿl idüb şedd-i raól itdi. ZírÀ bir vecihle èilÀc-peõír degül idi. 

 

Ve ùabíèat ve òalíúat bir maènÀyadur ki bir nesnenüñ óaúíúati dimekdür. 

MaòlÿúÀta òalú dimek buradandur. Yaèní ãÿret-i ilÀhiyye üzerine maùbÿè ve maòlÿú 

olmaàla òalú dinildi. Ve ol ãÿret-i èÀlem ve Àdemüñ óaúíúatidür. Heykelüñ aãlı ùabièat 

ve ùabièatuñ óaúíúati daòi èanÀãırdur. 

 

Pes, ùabíèat cemiè-i eczÀ-i vücÿda sÀrídür ki vücÿduñ úıvÀmı anuñladur. Ve 

cemiè eşyÀ ùabièat üzerine mebnídür. Anuñçün anlardan òavÀãã ve aòvÀl-i muòtelife 

ôuhÿr [38a] ider. ZírÀ cesed-i yÀbisede nemÀ olmaz; cemÀdÀt gibi. Naôar eyle meflÿce 

ki òılù-ı balàamı munãabb olub mesÀlik-i rÿóı sedd itdikde baèøı aèøÀ meyyit gibi olub 

óiss ü óareketden úalur. ZírÀ mebde-i óiss ü óareket rÿó-ı óayvÀní didikleri demdür; 

cemiè-i aèøÀ vü eczÀya sereyÀn itmişdür. Egerçi rÿó-ı müdebbirde bu sereyÀn yoúdur. 

ZírÀ èÀlem-i emirdendür ki müteóayyiz ve óÀll degüldür. Belki bedene taèalluúı maóø-ı 

tedbír içündür ki èaúıl ol tedbírüñ Àlet-i muèínesidür.  
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Ve nefs-i muãùalaóun èaleyhÀ daòi nefs-i óayvÀniyyedür ki maùiyye oldıàı 

cihetden saèÀdet ü şeúÀvet úabÿl ider; maùiyye ve merkeb taèlím úabÿl itdügi gibi. Ve 

maùiyye tÀziyÀne ile nice maørÿb olursa zírÀ óayvÀn oldıàı cihetden serkeşlikden veya 

keselden óÀlí degüldür. Nefs-i óayvÀniyye daói riyÀøet ve mücÀhede ile teédíb olınur. 

ZírÀ baèøı evúÀtda àalebe-i demden aòvÀl-i muòtelife ôuhÿr ider. Bundandur ki faãd ü 

óacÀmat meşrÿèdur. Yaèní taèdíl-i ùabíèata vesiledür. 

 

Pes, bundan fehm olınur ki taèdíl-i àıdÀ taèdíl-i ùabíèata ve taèdíl-i ùabíèat sürèat-i 

seyre sebebdür. Gerek seyr-i ãÿrí ve gerek seyr-i maèneví. Naôar eyle ki åaúílü’l-miède 

olan kimse óareketden úalur. Anuñçün dimişlerdür ki mièdenin åülüåünü teneffüs içün 

eyle. Yaèní pür-miède olma ki teneffüs itmekden úalursın. Teneffüs ise sebeb-i beúÀdur. 

ZírÀ nefes-i RaómÀní’nüñ ãÿretidür ki nefes-i RaómÀní úıvÀm-ı bÀtına ve nefes-i 

cismÀní beúÀ-i ôÀhire menÿùdur. Anuñçün nefes-i óayvÀniyyeye nefs dinildi. ZírÀ 

teneffüs rÿódan vücÿd bulmuşdur; teneffüs-i rÿó nefes-i RaómÀní’den [38b] vücÿd 

buldıàı gibi. ZírÀ eùvÀr-ı vücÿd tenezzülÀt ve istirsÀlÀtdur. 

 

Ve her taótÀní olan nesne fevúÀnínüñ maóúÿmıdur. Şol maènÀdan ki fevúÀní Àb 

gibidür ve taótÀní anuñ netíce ve Àyínesidür; veled gibi. Ve rÿó-ı müdebbire nefs-i 

insÀniyye dirler ki mine’l-ezel ile’l-ebed saèídedür. Ve evãÀf-ı muòtelife ile mevãÿf olan 

nefs-i muãùalaóadur. ZírÀ bir nesne bi-óasebi’l-eùvÀr esmÀ-i keåíre ve evãÀf-ı vefíre ile 

müsemmÀ ve mevãÿf olur. Nitekim Zeyd’e insÀn ve óayvÀn ve nÀmí ve cevher dinilür. 

Ve èÀlim olsa èÀlim ve óÀcí olsa óÀcí diyu vaãf olınur.  

 

Ve èalÀ haõÀ ve nefs-i insÀniyyenüñ úalem-i aèlÀdan mertebe-i insÀna gelince 

devri taèayyünÀt-ı ÀfÀúdan bi-óasebi’l-esmÀ òavÀã kesb idüb taóãíl-i kemÀl içündür. ZírÀ 

kemÀl-i insÀní cemèiyyetdedür. Yoòsa sÀõec olmaúda degüldür. Bu maènÀdan insÀndan 

àayrınuñ kemÀli muèteber olmadı. ZírÀ seyrleri nÀúıã ve neşéeleri àayr-ı tÀmdur ki 

mübtedÀdan müntehÀya dek seyr itmemişler ve òamír-i mÀyelerinde cemèiyyet-i esmÀ 
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bulup işi külliyyet ile ùutmamışlardur. İşte bunlar kemÀle bi’l-fièl maôhar olanlardur ki 

ism-i aèôam yüzünden naôargÀh-ı ilÀhí olub anlara insÀn-ı óaúíúí dinilmişdür. Ve anuñ 

ki kemÀli bi’l-úuvvedür. İnsÀn-ı óayvÀnídür ki o maúÿlenüñ ãÿret-i İlÀhiye’ye nisbeti 

meyyitüñ ãÿret-i insÀniyyeye nisbeti gibidür ki nıãf üzerinedür meflÿc ve nesnÀs gibi, 

faèrif cidden. 

 

Ve ãÿfiyyenüñ külliyÀt-ı esmÀ-i ilÀhiyye’yi ióãÀ itdükleri seyr-i èavÀlim ve 

óÀúÀíú içündür. Ve gÀh olur ki esmÀ ile seyre óÀcet úalmayub cüzéiyye-i İlÀhiyye 

ùaríúından müsemmÀya [39a] vuãÿlle müsemmÀ ile seyr ider. Ki bu maènÀ evvelkiden 

aúvÀdur ki óÀdiåi vÀcib ile müşÀhede itmek gerekdür; èaks ile degül. ZírÀ óÀdiå úayddur. 

VÀcib ise muúayyed degüldür; belki muùlaúdur. MeåelÀ Zeyd’i kitÀbet veya àayrı 

evãÀfdan bir vaãf-ı maòãÿãla maèrifetten Zeyd’i kemÀ yenbaàí maèrifet lÀzım gelmez. 

 

Fe-emmÀ evvelen, Zeyd maèlÿm olsa evãÀfı bi-taríúi’l-evlÀ maèlÿm olur. Ve 

ekåer-i süllÀk eåerden müéeååire ve ismden müsemmÀya èÀric olmaàla “Men èarefe 

nefsehÿ faúad èarefe Rabbehÿ.” dinildi. Ve illÀ aãıl aúvÀ olan èaksdür ki men èarefe 

rabbehÿ èarefe nefsehÿdur. Ve bu maúÀmdandur ki Óaøret-i äıddíú’dan -

raêıyallÀhuèanh- meéåÿrdur ki dimişdür: “MÀ raéeytü şeyéen illÀ ve raéeytullÀhe 

úablehÿ.”  Yaèní müşÀhede-i Óaú müşÀhede-i eşyÀdan muúaddem gerekdür. Şol 

maènÀdan ki eşyÀ meôÀhir-i esmÀdur. Ve müsemmÀ óÀøır ve maèlÿm olıcaú esmÀ daòi 

èale’t-tafãíl sülÿk iderek de muntaôam olur. 

 

Fe-emmÀ ãulùÀn-ı aèôam’uñ bir ismini meåelÀ ümerÀdan bir emírini bilmekten 

sÀéir ümerÀ ve nefs-i ãulùÀn bir òoş idrÀk olınmaz. Egerçi bunda daòi merÀtib vardur. 

Nitekim gelür: “MÀ raéeytü şeyéen illÀ ve raéeytullÀhe meèahÿ.” ZírÀ cemiè-i eşyÀ ile 

Óaúúuñ maèiyyeti vardur ki tecellí-i evvel cümle óaúÀéiúa sÀrídür. Ve yine gelür: “MÀ 

raéeytü şeyéen illÀ ve raéeytullÀhe baèdehÿ.” ZírÀ ÀyÀt-ı ÀfÀú ve şevÀhid-i enfüse naôar 

ile meémÿr olmaú Óaúúa intiúÀl içündür.  
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Pes, ferè olan nefsini maèrifetden aãl olan Óaúú’a intiúÀl olındıàı gibi, ferè olan 

eşyÀdan daòi ÒÀlıú’a èurÿc vÀúiè olur. VelÀkin ÀfÀú ism-i Mufaããal’a maôhar olmaàla 

[39b] tafãílden netíceye intiúÀl olınmaú ÀsÀndur. Enfüs ise maõhar-ı ism-i CÀmièdür ki 

mücmel ve mübhem metin gibidür. Anuñçün dört kitÀb muúÀbelesinde dört nüsòa-i 

mürettebe vaøè olınmışdur ki nüsòa-i ÀfÀú ve nüsòa-i enfüs ve nüsòa-i ÚuréÀn ve nüsòa-

i óaúÀíú-i RaómÀn’dur. Ve enfüs ve ÀfÀú ekvÀndan olmaàla èaúl-ı evvele dek seyr 

olınub orada seyr-i mümkin tamÀm olur. Baèdehü seyr-i vÀcibe teraúúí olınur. Ve 

ikisinüñ daòi maóõÿrÀt ve berÀzıòi çoúdur. Ekåer-i süllÀk seyr-i münkinde úalmışdur. 

Òuãÿãan mevÀlid mertebelerinde sÀúıùlara nihÀyet yoúdur. İşte, mürşid-i kÀmile ser-fürÿ 

itmeyenlerüñ óÀli budur. Meger ki tevfíú-i òÀããa maôhar olub bilÀ-vÀsıùa aòõ-ı feyø-i 

ilÀhí ile perveriş bulub Üveysí-meşreb ola ki ziyÀde nÀdir vÀúiè olur. Ve o maúÿlelere 

yetim ve àaríb ıùlÀú olınur. AllÀhümme innÀ neséeluke’l-feyøe min kulli’l-vucÿh bi-

cÀhi’l-ismi’lleõí yeõkuru bi’l-aèôami ve yetlÿhu. 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Úalma seyr-i ãÿret içre èÀlem-i maènÀyı gör 

Geç bu ednÀdan bülend it himmeti aèlÀyı gör 

 

2. TÀ-be-key Àb içre èaks-i mÀha eylersin naôar 

Úo òayÀli çarò içinde devr iden şol ayı gör 

 

3. Cevher-i maúãÿd içün kÀn-ı dile eriş bugün 

Úaùrede dürr-i yetím olmaz yüri deryÀyı gör 

 

4. Gerçi bir õerre nÿr-ı mihri àamz itmekdedür 

Görmez ammÀ õerresini díde-i aèmÀyı gör 
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5. Ádem-i kÀmil iseñ èÀlemde gel daèvÀyı úo 

èAbd-i maóø olduñsa gerçek òidmet-i MevlÀyı gör 

 

6. Óikmet-i õevúiyye her yerde bulınmaz anı sen 

Úanda ise şeyò Óaúúí gibi var arayıgör 

 

  ة الشيخ اال ت ح  فقلت  ]a04[را  ومعرف ستحسن فه له الجمعة وهو  ە االطهر ل قدس 

قدر العلم والعلم ال  م انما هو  ب مخصوص ال  ان المرشد هو المعلم والتعل  م ل واحد من العارف ة له و نها

ز  ما شاء ذلك تقدير الع ء من علمه اال  طون  ح ه وقال وال  ل اناس م  قد علم  ما قال تعا يتعداە 

  ل ال يت  ان الفهم عن هللا امر مش ه اشارة ا  و ف الم واست ت الشيخ من هذا ال م فتهلل وجه ح العل

 الروح من اال لواحد  ل   ما قال تعا محض فضل هللا والهامه والقاءە  ل  التعمل والتكسب  س  عد واحد اذ ل

  مال فهو من ع ل   علم ان  شاء فمن ادرك هذا المع ختصن برحمته من  ادە وقال  شاء من ع  من  امرە ع

 الموجودة  ض االقدس ثم علىالع الف  الثابته   الع ض ع انت االستعدادات المنة اف ض المقدس وان  الف

 المنة المذكورة   ما اوالك من ع  هذا فاسكت واشكر هللا ع  مجعولة فاذا وقفت ع ات غ ل   . والقا

 

[ Cuma gecesi yüce Şeyh Hazretlerini -kuddise sirruhu- gördüm. [40a] Şeyhim 

anlayışımı ve mârifetimi beğeniyordu. Ben de dedim ki, mürşid hem muallim hem 

talimdir. Ve o ilmin sonu yoktur. Her ârif için kendine mahsus bir pınar vardır. Allah’ın 

âyette buyurduğu gibi ه ل اناس م  Her kısım insanlar kendi su alacağı kaynağı“ قد علم 

bildi.” Başka bir âyette Allah:  من  ء   طون ح     وال ز  الع  تقدير  ذلك  شاء ما    اال علمه

م  Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey“ العل

kavrayamazlar. İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir.” buyuruyor. Bu kelâmdan 

sonra Şeyh Hazretlerinin yüzüne coşkulu ve sevinçli bir ifade geldi. Ve idrak, insanın 

çalışma ve gayretiyle değil apaçık Allah’ın  fazlı ve ilhâmı ile olur. Allah şöyle 

buyuruyor: ادە  ع  من شاء    من  ع  امرە  من  الروح ل   “Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi 

Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi 

indirir.” Ve başka bir ayette شاء    من  برحمته ختصن  “Allah, rahmetini dilediğine tahsis 

eder.” buyuruyor. Bu mânâyı idrâk eden kimse bilir ki, bütün kemâlat Allah’ın 
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cömertliği ve feyzindendir. Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii’nde iken ezan vakti 

Peygamber Efendimizin “Namaz gözümün nuru kılındı.” kavlinin sırrı açığa çıktı. ] 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Feyø-i óaúú cÿy u göñül mízÀbdur 

Dil-i úadeh-i maènÀ şerÀb-ı nÀbdur 

 

2. Beste-i jeng-i kederdür ekåeri 

äÀfí dil olmaú úatı kem-yÀbdur 

 

3. Óaú’dan özge úıble yoúdur èÀşıúa 

“æemme vechullÀh” aña miórÀbdur 

 

4. Sırr-ı Óaú’dan zÀhide ãorma òaber 

Fehm iden anı ülü’l-el-bÀbdan 

 

5. Maèrifetde dÀòil-i ãadr olmaàa 

Mürşid-i kÀmil óaúíúat bÀbdur 

 

6. Pírlikde oldı Óaúúí nev-civÀn 

Úuvvet-i úudsiyye ile şÀbdur 

 

   

 قوله  االسكدار ظهر   جامع مهرماە  ه  ه وسلم وجعلت قرة  ]b04[ وقت اذان الخط  هللا عل ص

 الصالة ورسول هللا  ل واحد  ث جعل  ا رسول هللا ح ك     شهادة االذان قرة عي  الصالة وقولهم    عي

  ل واحد من الصلوة ورسول هللا قرة الع ث جعل  ب المشاهدة ح  اما االول فالن الصلوة معراج المؤمن وس

 المناجاة   ب  الجمع حصل  ال  اذ  واد  قوس  قاب  مرتب ة  برزخ  و ة ص ال   ة  ال ة  مرت   ة االله

 تلك الحالة من  ه الصلوة والسلم يرى  ان عل ون الصلوة حالة المشاهدة  ة ول زخ  هذە ال والمشاهدة اال 
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قة ولعموم جميع ج  الحق ء من الحدود  د  ل التحد ق نه ال  د ل له الع  ق ان   وان  هاته اذ الحق تعا

 وتلك الحالة  ا    منها ل جزء كون   ف ة سان  اال فة  اللط  اجزاء  جميع   ي المشاهدة    المشاهدة التج

ه الطواف فان ال ش ة اي من جميع الجهات وذلك  المحاذاة االله   ة س ع جهة من جهات ال د  طائف ال يتق

   ا لة الل فانها وس ما ورد ارحنا  ة  ة مطل  محب ر ان الصلوة  التق  اخر العمل فظهر من هذا دور ا ل 

  ة اذ سماع الخطاب دونه ولذا اشتاق مو ء الذ فوق لذة الرؤ مواصلة المحبوب ومشاهدته وال شك انه ال 

 اللقاء و  ه السالم ا  السمع  ومنهم من رجح عل  ع عد ان حصل له مقام السماع ومن هنا يرجح ال ا  الرؤ

كن من اهل  عرف لم  ة فمن شهد ولم  ــها يتفاضل مقامات الرؤ  المقصودة من الخلق و ة النها  المعرفة االله

 المقارنة للمعرفة ال ترى ان من راى السلطان وهو مت ة المقبولة  ة وانما الرؤ عرفه الرؤ نكر فهو لم يرە اال ان 

ة  ]a14[ جميع المواطن فاعرف جدا  قة االله ه وسلم هومظهر الحق  هللا عل  فالن رسول هللا ص واما الثا

نهما هو ان  ة رسول هللا خال ان الفرق ب  فكذا برؤ ر الع مشاهدة الحق ق كون  ما  فمن رآە فقد رأى الحق ف

 الصلوات ون  الحق  قال لهضاال الرداء مشاهدة اء ومرآته و  ال د رداء  اذ الع ة نفسه مظه   حوها انما 

المنا  ة  اصال و  المرئ فقط فاذا ال رؤ ق الرأي و دا واال الح ض اذ ال خرق لهذا الحجاب ا ان ا حجاب اال م

   خارج نحو الصلوة فانما  د وما مشاهدة الحق  ة وحصولها للع ة الرؤ ە وهو رسول هللا  مرت ة غ مظه

 فان   ولمن راى من را  لمن رأ ما قال طو ة رسول هللا  ض كرؤ ته ا مل ورثته فان رؤ ه وسلم وا  هللا عل ص

  االع ان  ته  تفع برؤ نه لما لم ي ا جهل رأى رسول هللا ل  اال ترى ان ا ال ة ال  ص ال ة   الرؤ ة  هذە الرؤ

 و  اء اذ رآهم احد ولذا قال تعا  حق االول ة انهم قالوا   اتحد الرؤ ون ودل ع ك وهم ال ب ــهم ينظرون ال ت

قل هللا هللا فهو  امل ولم  ة فمن رأى واحدا من اال  انهم المظاهر والمناظر االله دل ع ذكر هللا فان ذكر هللا 

 فهو اما منكر او محجوب  ل ينظر الغ ه بنظر الحق  ثافته لم ينظر ال ار اشد منمطلق الحجاب ل وحجاب االن

لة  اء قطعا النها وس عة االول ا عة فوجب م ا الم  ال تحصل اال  عة و ة انما هو المتا  للرؤ وغلظته ثم المع

السلوك وتصديق ك  ذلك فعل اطنا معا اال  فلح احد ظاهر او  اق الحجاب ومشاهدة رب االراب ولم   اخ

]b14[      وال  هللا اهله اد  ع  ودجاجلة اء  االول  فراعنة  فانهم ار ار واالف  االن  الهل  المزخرفة  المقاالت نك

ورهم .   من   نحورهم وحفظ المؤمن دهم   رد هللا ك  الصالح  

 

[ [40b] Sahabe ise “Gözümün nuru ya Rasûlullah” demiştir. Öyle ki her iki 

kelâmda da göz bebeği, namaz ve Allah’ın Rasûlü’dür. Birincisinde mü’minin miracı 

namaz ve rubûbiyet mertebesinde ilâhî müşâhede sebebidir. Âyette Allah şöyle 

buyuruyor: “Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O 

kadar ki, kabe kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu!” Öyleyse bu perde 

olmaksızın müşâhede ve münâcât gerçekleşmez. Fakat namaz müşâhede hâlidir. 

Rasûlullah (sav) her cihetiyle bu müşâhede hâlini yaşardı. Kulun kıblesi Hakk Teâlâ 

hazretleridir. Fakat hakîkatta onun ve müşâhede tecellîsinin bir sınırı yoktur. Müşâhede 
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insanın her parçası ve lâtîfesiyle kolaylıkla gerçekleşir. Ve bu hâl ilâhi mücâzât olarak 

isimlendirilir. Yani bütün cihetleriyle yönelmektir. Ve bu tavafa benzer ki; tavaf eden 

kişi Kâbe’nin bir cihetiyle sınırlı kalmaz bilakis tüm cihetleriyle tavafı tamamlar. Bu 

takrirden namazın mahbûb ve matlub olduğu anlaşılır. Peygamber Efendimiz’in “Bizi 

ferahlat ey Bilal.” kavlinde vârid olduğu gibi, o namaz sevgiliye ulaşmaya ve onu 

müşâhede etmeye bir vesiledir. Ve şüphe yoktur ki rü’yetullah lezzetinden daha üstün 

bir lezzet yoktur. Mûsâ -aleyhisselam-a semâ makâmı hâsıl olduktan sonra rü’yetullah’ı 

talep etmiştir. Bundandır ki görme fiilinin duyma fiiline tercih edilmesi gibi Hakk 

Teâlâ’nın maksudu olan marifet-i ilahiye de diğerlerine tercih edilir. Makbul olan 

rü’yet marifetin mukârene edilmesi ile olur. Nasıl ki kendini gizleyen bir padişahın onu 

tanımayan raiyeti tarafından görülmesi mümkün değildir, marifet-i ilahiye olmadan da 

rü’yetullah mümkün değildir. [41a] Peygamber Efendimiz (sav) hakikat-ı ilahiyeye 

mazhardır. Ve onu gören Cenab-ı Hakk’ı görmüş gibidir. Allah’ı müşâhede etmek 

ferahlık ve sevinç olduğu gibi Rasûlullah’ı görmek de aynı şekildedir. İkisi arasındaki 

fark ise şöyledir: Cenab-ı Hakk’ı müşahede namaz ve dua gibi hallerde O’nun insanda 

tezahürü ile olur. Kul O’nun aynası ve kibriyasının ridasıdır. O rida (kaftan) ise 

hicaptır ki o olmadan rü’yet mümkün olmaz. Rü’yet mertebesinin namazda husulü 

haricinde başka bir tezahürü de vardır. O da Resulullahta tezahür etmesidir ki 

Resulullahı görmek O’nu görmek gibidir. Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “Beni 

görene ve benim yüzümü gören kişiyi görene ne mutlu!” Bu herhangi bir görme değil 

bilerek feraset ile görmedir. Ebu Cehil peygamberimizi görenlerden idi fakat onun ile 

âmâ bir kimse arasında bir fark yoktu. Allah Teâlâ  ون ك وهم ال ب ــهم ينظرون ال  Sen“ وت

onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.” buyuruyor. Evliya 

hakkında da buna delil vardır. Bir kimse Allah’ı zikreder halde bir evliya görürse bu 

mazhar-ı ilahiyeye işarettir. Kâmil kimselerden birini Allah Allah der hâlde görmez ise 

o kimse Hakk nazarıyla değil gayrın nazarıyla bakıyor demektir. İnkâr hicâbı kesafeti 

ve kalınlığı ile mutlak hicâptan daha şiddetlidir. Rü’yetin mânâsı ise izleme ve takip 

etmedir ki biat olmadan husule gelmez. Bu yüzden evliyaya biat şarttır. Çünkü evliyalar 

hicâbın kalkmasına ve Cenâb-ı Hakk’ı müşahedeye vesiledir. Onlar olmadan hiç kimse 

zâhirî veya bâtinî olsun kurtuluşa eremez. Ve sen o yolda gitmek ve tasdik ile 

mükellefsin. [41b] Ehl-i inkârın süslü makâleleri ve fikirleri seni dalâlete düşürmesin. 
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Onlar evliyalara karşı firavun ve Allah’ın sâlih kullarına hilekârdırlar. Allah Teâlâ 

onların tuzaklarını bozdu ve müminleri onların şerlerinden muhafaza etti.] 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Her seher bí-dÀr eyler şevú-i dídÀruñ beni 

Görmeàe óÀøırlanur bu díde-i cÀnum seni 

 

2. Görmesem Àyíne-i dilde cemÀlüñ nÿrını 

Áteş-i àÀm èÀúıbet sÿzÀn ider cÀn u teni 

 

3. Úabr-i èÀşıú cennet-i Firdevs olur dídÀrla 

Ehl-i zühdüñ óufre-i nÀr olur Àòir meskeni 

 

4. SÀlik-i rÀh-ı ÒüdÀ bilsem niye maàrÿr olur 

Mürşid-i kÀmil izidür irgüren Óaúú’a anı 

 

5. Gÿy-i maúãÿd alınur çevgÀn-ı himmetle velí 

ÓaúúıyÀ bir Óaú Eri meydÀn-ı èışú içre úanı 

 

 

 

 

 

[ KERßBİYYßN SENDENDÜR ] 
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Leyletü’l-eóad baède’d-teheccüd. Leyle-i meõkÿrede baède’d-teheccüd muøùaciè 

idüm. Ve ile’ã-ãabÀó õikr-i úalbí iderdüm. Bu òitÀb-ı àaybí vÀrid oldı ki “kerÿbiyyÿn 

sendendür.”  

 

Kerÿbiyyÿn taòfíf-i rÀ ve teşdíd-i yÀ-i müåennÀtla sÀdÀt-ı melÀéikedür. MelÀéike-

i müheyyimeden àayrıdur. ZírÀ melÀéike-i müheyyeme ki ervÀó-ı èÀliye ve èÿúÿl-i 

mücerrede daòi dirler; úurb u buèd ile muttaãıf degüllerdür. Belki müşÀhede-i cemÀl-i 

Óaúú’da müteóayyirler ve müùÀlaèa-i celÀl-i Óaøret’de müstaàraúlardur. Ve anlara 

õÀtiyyÿn dirler. ZírÀ Óaúú’a intisÀbları ism-i õÀtí yüzündendür; esmÀ-i ãıfÀtiyye ve 

efèÀliyyeden degül. BinÀen èalÀ haõÀ bunlar nisb197 ü iøÀfÀtdan mücerredler ve libÀs-ı 

vücÿd-ı èayníden muèarrÀlar ve cism ü cismÀní olmakdan müberrÀlardur. Anuñçün 

bunlara ervÀó ıùlÀú olınur. Ve sÀéirlere melÀéike dinilür. ZírÀ cism-i laùífe girmişler ve 

Óaúú’ı verÀ-i perde-i cismden görmüşlerdür.  

 

Bunlaruñ ùabaúa-i [42a] èulyÀda olanları óamele-i èarş ve óÀffÿn ve melÀéike-i 

kürsídür ki tedbírÀtla muúayyedlerdür. Bu cihetden bunlara MeşşÀiyyÿn nüfÿs-ı 

semÀviyye ve İsrÀúıyyÿn envÀr-ı müdebbire didiler; ehl-i tehyíme èuúÿl ü envÀr-ı èÀliye 

didikleri gibi.  

 

Ve bu maúÀmda iki vech vardur. Vech-i evvel sırr-ı ıøùıcÀèdur. Yaèní óÀl-i 

ıøùıcÀèda õikr itmege bÀèiå budur ki herkesüñ rÀóat-ı bedeni bir dürli sebebe menÿùdur.  

 

Nitekim İmÀm Muóammed -raómetullÀh- ÀyÀt ve eóÀdíåden istinbÀù murÀd 

itdikleri vaúit istilúÀ iderlerdi. ZírÀ rÀóatları anda idi. Ve bilÀ-rÀóat teveccüh-i èÀlem-i 

meèÀní nÀúısdur. Anuñçün òalvet-nişín olan ãÿfiyyeye vaút-i iştiàÀlde terebbuè teróís 

olındı. 

 

                                                 
197 nisb: A nisbet 
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Ve RasÿlullÀh -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- óÀl-i vaóyde istilúÀ iderlerdi. ZírÀ 

vÀrid-i ilÀhí geldikde rÿó-ı insÀní tedbír-i bedenden úalur ve àayrı teveccühe meşàÿl 

olur. 

 

Pes, úıyÀm ve úuèÿdda óÀfıô beden olmadıàından beden daòi aãlına rücuè ider ki 

lüãÿk-ı bi’l-èarødur. Ve õikr-i úalbí õikr-i lisÀníden ehvendür. ZírÀ óareket-i bedenden 

müstaànídür. Óuãÿãan ki leyÀlíde sükÿnuñ ne úadar fÀéidesi oldıàı maèlÿmdur. Ve 

lÀsiyyemÀ beden-i insÀn aóvÀl-i èÀrıøadan bí-tÀb oldıàı vaúitde óareketde tekellüf itse 

mütelÀşí olur. Ve gÀh olur ki bi-óasebi’l-maúÀm õikr-i úalbí lÀzım gelür. Nitekim 

erbÀbına maèlÿmdur. 

 

Velehÿ 

 

Úıtèa [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

Pÿr-i ãulbídür cihÀn içre şeref-baòş-ı peder 

Õikr-i úalbídür nemÀ viren úamu ehl-i dile 

Híç söyünmez yanar dÀéim çerÀà-ı bÀùını 

Kim ki yaúa dil ocaàın Àteş-i [42b] tevóíd ile 

 

[ NßR OLMAÚDA BENİ MELÁéİKEYE İLÓÁÚ EYLE ] 

 

Ve vech-i åÀní sırr-ı ãÿret-i kelÀmdur. Yaèní “kerÿbiyyÿn sendendür” dinildi. 

èAks olınub “sen kerÿbiyyÿndansun” dinilmedi. ZírÀ beşerüñ èidÀd-ı melÀéikeden oldıàı 

nÿrÀniyyet iledür.  

 

Nitekim óadíåde gelür: “Ve’cèalní nÿran.” Yaèní nÿr olmakda beni melÀéikeye 

ilóÀú eyle. TÀ ki tabè-ı beşeri tabè-ı melekíye mübeddel ola. Ve melÀéike-i 
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kerÿbiyyÿnuñ beşerden oldıàı õikr-i úalbí iledür. Bunuñ tafãíli budur ki èÀlem-i tehyím 

ki èÀlem-i ervÀhdur; ẕikr-i cehrí ve òafí ve lisÀní ve úalbíden müstaànídür. ZírÀ kemÀl-i 

leùÀfetinden müşÀhedede istiàraú üzerinedür. 

 

Ve şuhÿd-ı dÀéim ehlinde õikr olmaz. Şol vecihden ki õikr-i nisyÀn 

muúÀbelesindedür. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “veõkür rabbeke iõÀ nesíte.”198 

 

Pes, õikr-i muttaãıl erbÀbınuñ tevbesi rücÿè-ı dÀéim maènÀsına meéòÿõ oldıàı 

gibi õikri daòi óuøÿr-ı dÀéime maómÿl olur. Fe-emmÀ mertebe-i nüfÿs ki mertebe-i 

melÀéikedür; iki vecihledür. Biri mertebe-i melÀéike-i kerÿbiyyedür ki bunlar rifèat-i 

mekÀnet ve mezíd-i úurblarından nÀşí õikrleri rÿóÀnídür; ekÀmil-i beşerüñ õikrleri úalbí 

oldıàı gibi. ZírÀ melÀéikenüñ kemÀli rÿóda ve beşerüñ úalbdedür. Şol cihetden ki beşer 

mertebe-i rÿódan mertebe-i úalbe nüzÿl itmişdür. 

 

Anuñçün óÀfıô-ı èÀlem mülk ve melekÿtdur. Yaèní úalbüñ bir yüzi èÀlem-i 

melekÿta ve bir yüzi daòi èÀlem-i mülke nÀôırdur. ZírÀ bu iki èÀlem miyÀnında berzaó 

ve aèrÀfdur. Bu sebebden199 úalb dinildi. Yaèní iki èÀleme taúallübü olduàıçün úalble 

tesmiye olındı. İşte insÀn-ı kÀmilüñ úalbinde olan taúallüb óıfô ü óırÀset-i èÀlem 

içündür. İnsÀn-ı nÀkıã ise böyle degüldür. [43a] Belki anuñ taúallübi cemÀlden celÀle ve 

bi’l-èaksdur.200 

 

Nitekim óadíåde gelür: “Úalbü’l-müémin beyne iãbeèayni min eãÀbièi’r-Raóman 

yuúallibÿhü keyfe yaşÀ.” Ve bÀlÀda õikr olınan Àyet-i óaylÿletde aña remz vardur. ZírÀ 

eger óaylÿlet óicÀba dÀéir ise òayrdan şerre taóvíl ve eger keşfe nÀôır ise òilÀfete 

tebdíldür. Bu maúÀmdandur ki ÚuréÀn’da gelür: “RabbenÀ lÀ tüzià úulÿbenÀ baède iõ 

                                                 
198 “Unuttuğun takdirde Allah’ı an.” Kehf 24 
199 bu sebebden: A’da iki kez yazılmış 
200 èaksdur: A èaks 
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hedeytenÀ.”201 Yaèní ehl-i telvíne gerekdür ki dÀéimÀ zeyà-i úalbden óaõer üzerine ola. 

Ve temkín ve teåbít òuãÿãunda Óaúú’a duèÀ eyleye. 

 

Ve biri daòi mertebe-i melÀéike-i kerÿbiyyenüñ àayrıdur; sÀéir ùabaúÀt-ı 

semÀvÀtuñ èummÀrı ve èarøda istiòdÀm olınan firiştegÀn gibi. Ve bunlaruñ õikrleri 

rÿóÀní ve cismÀníye şÀmildür. ZírÀ ervÀò-ı laùífe olduúları cihetden õikrleri rÿóÀní ve 

ecsÀm-ı laùífe olduúları maènÀdan õikrleri cismÀnídür. Egerçi úurb u buèdla tefÀvütleri 

vardur. Yaèní èulüvv-i mekÀnı olanlaruñ èulüvv-i mekÀnetleri daòi vardur; kerÿbiyyÿn 

gibi. ZírÀ felek-i aèlÀnuñ èÀlem-i ervÀóa ittiãÀli olmaàla ummarında letÀfet-i zÀéide 

vardur. Egerçi cism-i laùíf müteşekkil olmuşlardur. Ve her nesne civÀrınuñ óikmeti aòõ 

itdügi meşhÿrdur. 

 

Aãl-ı úurb-ı mekÀnet ve mertebe sebeb-i iòfÀ-i õikrdür. Nitekim óuøÿr-ı 

Kaèbe’de refè-i ãavt olınmaz; zírÀ maúam-ı Eóadiyyet-i ÕÀtiyye’ye nÀôırdur. Ve 

aãóÀbuñ -raêıyallÀhü èanhüm- ùaríú-i Òayber’de õikr-i cehríden menè olındıkları maènÀ-

yı meõkÿra dÀéirdür ki aãóÀb-ı meşÀhireye münÀsib olan õikr-i òafídür. Òuãÿãan ki 

aralarında RasÿlallÀh -sallallÀhu èaleyhi ve sellem- veya ekÀmil-i [43b] ümmetden bir 

kimse ola ki bunlar maôhar-ı tÀmm-ı ÒudÀ olmaàla óuøÿrlarında cehr itmek óuøÿr-ı 

Óaúú’da cehr gibidür. Nitekim gelür: “Ve lÀ-techer ve lehu bi’l-úavl.” Ve õikr-i óadíå 

meclisinde daòi ãıyÀó ve emåÀli terk-i edebden maèdÿd ve andan nehy olınmuşdur. ZírÀ 

óuøÿr-ı óadíå óuøÿr-ı nebeví óükmünde ve óuøÿr-ı nebeví daòi óuøÿr-ı Óaú 

maènÀsındadur. Ve ãÿfiyyenüñ õikr-i cehrleri mübtedílerüñ óÀline rÀcièdür. ZírÀ gerçi 

Óaúú aãamm ve àÀéib degüldür. VelÀkin nefsimizde ãamem ve àaybÿbet vardur.  

 

Pes, õikr-i cehrí nefse istimÀè202 ve tenbiye ve anı ífÀô ve ióøÀr içündür. Nitekim 

ÚuréÀn’da “yÀ eyyühe’n-nÀs yÀ eyyühe’l-lezíne Àmenÿ” dinildi. Yaèní baèíd içün vazè 

                                                 
201 “Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme.” Âl-i İmran 8 
202 istimÀè: A simÀè 
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olınan óarfle nidÀ olındıúları kendilerinüñ Óaú’dan buèdlarındandur.203 Yoòsa Óaúú’uñ 

anlara maèiyyet ve aèúrebiyyeti vardur. Ve buèduñ maènÀsı budur ki mavùın-ı vaódet ü 

ünsden maóall-i keåret ü vaóşete gelmişlerdür ki mertebe-i insÀn óareket-i nüzÿliyyenüñ 

àÀyeti ve vücÿdda iètibÀr olınan mesÀfÀtuñ ÀèbÀdıdur. 

 

Pes, şol sÀlik ki sülÿkla bu mesÀfÀtı tayy ve bu mefÀzÀtı úaùè idüb mavtın-ı èaúl-ı 

evvele dÀòil ve maúÀm-ı àayb-ı õÀtiyyeye vÀãıl ola; àurbetden vaùana irmiş ve ÀşinÀ 

yüzin görmüş gibi olur. Bu ãÿretde cehre øarÿreti úalmaz. Egerçi èÀlem-i cehr içindedür. 

Yaèní AllÀh TaèÀlÀ maúÀm-ı ervÀóda sırrını iòfÀ ve mertebe-i felek-i aèlÀda iôhÀr itdi. 

Ve bu ôuhÿr mertebe-i insÀna gelince mütezÀyid olub orada kemÀlin buldı. Ve ãÿret-i 

İlÀhiyye-i kemÀliyye üzerine tecellí óÀãıl oldı. 

 

Pes, bundan fehm [44a] olındı ki bu èÀlem yaèní felek-i aùlasdan àÀyete dek 

èÀlem-i cehr ve ôuhÿrdur. Ve bu èÀlem-i cehrüñ müştemil oldıàı òalÀéiúuñ óÀli bi-

óasebi’l-maúÀm cehr ü iòfÀdan òÀlí olmadı. Nitekim kelÀm-ı İlÀhí’nüñ ãÿret ve maènÀsı 

insÀnuñ rütbesi ile tamÀm oldı. ZírÀ anuñ fevúinde tekvín ve anuñ cehrinde ekmel-i cehr 

yoúdur. Ve sırrı cemíè èavÀlimi204 devr itmekle felek-i aùlas mertebesinde daòi devr 

eyledi; cehr eylediài gibi. ZírÀ felek-i aùlas devr ü cehrüñ ikisini daòi óÀvídür. Gÿş tut ki 

dolÀb döndükçe nÀleden daòi òÀlí degüldür. Ve bu devr-i küllí ile’l-ebed nihÀyet 

bulmasa gerekdür. ZírÀ vücÿduñ ãıfatı evveliyet ve Àòiriyetdür. Ve her dÀ’irenüñ 

mübtedÀsı müntehÀsına mülteúídür. Nitekim gelür: “Ve ileyhi yürceèul-emru küllüh.”205 

 

EdvÀr-ı cüzéiyye ise úıyÀm-ı úıyÀmet ile encÀme-i resíde olur. Şu úadar vardur 

ki bu èÀlem kenz-i maòfí olan buùÿndan ôuhÿra gelmekle aãl-ı èÀlem buùÿn olmuş oldı. 

Bu sebebden kümmel-i evliyÀ ôÀhirden bÀùına èudÿl idüb kendilerin setr itmişler ve ãít ü 

ãadÀyı kesmişlerdür. Bu maènÀdan arø gibi sÀkin ve sÀkit olmışlar ve devr ü cehrüñ 

                                                 
203 buèdlarındandur: İ2 baèíd olduúlarındandur 
204 èavÀlimi: A èÀlemi 
205 “Her iş O’na döndürülür.” Hûd 123 
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óaúÀéiúını úalblerinde bulmışlardur. İşte ùaríúımız ùarík-i Celvetí -yaèní cím ile- 

maènÀyı meõkÿre dÀéirdür ki ùaríú-i eslemdür. Òuãÿãan zamÀnede óaúÀéiú-şinÀs úıllet 

üzerinedür. ZírÀ bir nesnenüñ ãÿreti ãÿret-i óaúíúat olmaú fí-nefsi’l-emr ol ãÿretüñ 

ãÀóibi ehl-i óaúíúat olmak lÀzım gelmez. MÀdÀm ki óaúÀéiúa vÀãıl ve anuñla 

müteóaúúíú olmaya ve èaúl ile olan ile keşf ile olanuñ farúı çokdur. Yaèní èaúl keşfe 

muvÀfıú gelse daòi ãÀóibine göre yine òayÀldür dinilür. Nitekim dirler: “Rumiyet min 

àayri rÀm.” Yaèní èaúlí [44b] ve ittifÀúí nesneye iètibÀr yoúdur.  

 

Ve bu taúrírden fehm olındı ki insÀn-ı kÀmil melÀéike-i kerÿbiyye 

mertebesindedür ki mertebe-i muètediledür. Anuñçün RasÿlullÀh’uñ -ãallallÀhü èaleyhi 

ve sellem- daèveti mertebe-i rÿóda vÀúiè olmışdur ki sırr ile úalbi cÀmiè ve ãÿret ü 

maènÀyı óÀmildür. Ve melÀéike-i kerÿbiyye gerçi ehl-i tehim gibi ervÀó-ı maóøa 

degüldür. VelÀkin anlara ittiãÀlleri cihetinden ervÀó óükmündedür. Vech-i ittiãÀl budur 

ki èÀlem-i èarşuñ fevúi èinde ehli’l-óaúÀéiú èÀlem-i ervÀódur. Yoòsa èÀlem-i “lÀ òalÀ ve 

lÀ melÀ” degüldür; nitekim óükemÀ zuèm iderler. 

 

Pes, óayyizüñ taèayyüni èÀlem-i èarşdandur ki mÀverÀsında olanlar àayr-ı 

müteóayyizelerdür. Bu sebebden dirler ki ervÀó àayr-i müteóayyizedür. ZírÀ èÀlem-i 

envÀrdandur. Ve nÿrda taóayyüz ve levn olmaz; meàer ki maùraóı iètibÀriyle ola. 

 

El-óÀãıl èarşuñ muóíù oldıàı ecsÀmuñ cümlesi müteóayyizedür. Gerek ecsÀm-ı 

laùífe olsun; ecsÀm-ı melÀéike gibi. Ve gerek ecsÀm-ı keåífe olsun; beşer ve emåÀlüñ 

ecsÀmı gibi. 

Ve cin ùÀéifesi ecsÀm-ı laùífede dÀòildür. Anuñçün ism-i laùífüñ óükmi üzre 

eşkÀl-i muòtelifede teşekkül iderler; melÀéike gibi. Ve kümmel-i beşer daòi böyledür. 

Nitekim Óaøret-i Òıør -èaleyhi’s-selÀm- müterevóinlerdendür. Ve her øíú u kerbe vÀúiè 

olan kimseye ãıfat-ı àÀlibesi üzerine görinür. Bu cihetden baèøı meşÀyiò anı “ãıfat-ı 

àÀlibesi ãÿretidür; yoòsa ãÿret-i Òıøriyye degüldür” didiler. Gerek Òıør óayÀtda olsun; 
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nitekim úavl-i cumhÿrdur. Ve gerek olmasın; nitekim baèøı èulemÀ õÀhib olmuşlardur. 

Anuñçün baèøı meşÀyiòden ãÀdır olmışdur ki: “ Lev kÀne aòí’l-òıøru óayyen li-zÀriní.” 

Yaèní [45a] bu kelÀmı óayÀt-ı Òıør’ı inkÀr iden dimişdür. Yoòsa óadíå degüldür. Maèa 

hÀõÀ èadem-i ziyÀretden èadem-i óayÀt lazım gelmez. ZírÀ Òıør’uñ her velíye ıùùılÀèı 

muútaøıyÀt-ı maúÀmından degüldür. Ve cÀéizdür ki bu kelÀmuñ ãudÿrundan ãoñra 

mülÀúÀt vÀúiè ola. 

 

Ve bu faúíre Mescid-i ÓarÀm’da ve ùarík-i ŞÀm’da bir úaç kerre mülÀúÀt óÀãıl 

olub Óaùím-i Kaèbe’de duèÀ itmiş ve úurb-i èalÀda maèreke-i ÿrbÀn vÀúiè olduúda 

muèÀvenetimizde bulunmışdur. “Ve lillÀhi’l-óamdü èalÀ õÀlik.” 

Ey sÀlik işte bu taúrírden esfelden aèlÀya varınca merÀtib-i òalÀéiú maèlÿmuñ 

oldı.  

Ve her nesne ki bu èÀlem-i kevn ü fesÀda müteèalliúdür; tenezzül üzerine oldıàı 

bilindi. Pes, àayret ile bu èanÀãır ve mevÀlídden òalÀã olasın. Ve ùabíèat-ı keåífeden 

necÀt bulasın. Ve her ne maúÿle nisbet ki vardur; gerek cehr u iòfÀ ve gerek àayrı andan 

úurtulasın. Egerçi maúÀmuñ ãÿreten bu nisbetleri muútaøí ve bu iøÀfÀtı müstelzimdür. 

VelÀkin óarekÀtuñ óaúla olıcaú; saña kimse daòl itmez ve itse daòi kemÀl-i cehline rÀciè 

olur. Híç bu èÀlemde rÿó-ı mücerred veya cism-i mürecced gördüñ mi? Yaèní çünki 

rÿóla cismi müştemildür; lÀ-cerem, ikisinüñ daòi óükm-i maóãÿsı vardur. MerÀtib 

üzerine temeşşí idicek úíl ü úÀl olmaz. Naôar eyle ki insÀn-ı kÀmil aèmÀl-i şerèiyyede 

sÀéirlere àÀlibdür. Maèa hÀõÀ aèmÀl-i şerèiyyenüñ àÀyeti derecÀt-ı cennetdür. İnsÀn-ı 

kÀmilüñ maùmaó-ı naôarı ise óaúdur. Yaèní eåer-i rÿó u úalb olan vicdÀn ve maèrifet ve 

müşÀhededür. Fe-ammÀ bir nesne [45b] Maùlÿb olmasa daòi emr-i òÀliúa göre 

maèmÿldür. ZírÀ aòlÀú-ı óakímdür. Ve äÀniè’üñ ãunè-ı bedíèi olan insÀn daòi 

muókemdür. 

 

Pes, cemèiyyet-i esmÀsına göre her óaúíúatüñ ôuhÿrına Àyínedür. VelÀkin bu 

maènÀyı fehmde ãuèÿbet olmaàla òalú farú-ı muòtelife olub ilóÀda düşdiler. Ve 
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kendilerin ùaríú-i óaúdan şaşırdılar. Bu cihetden bu maúÿle taãníflere sebeb-i ıãlÀó-ı 

èaúÀéid ü aèmÀl ü aóvÀl oldı. Úabÿl idenlere saèÀdet ve redd idenlere şeúÀvet. ZírÀ 

bizim üzerimize lÀzım olan teblíàdir ve hidÀyet Óaúú’a müfevvaødur. “VallÀhü’l-hÀdí 

ilÀ ùaríúi’l-úulÿb.” 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. Müdebbir kimdür işbu cisme dirseñ rÿó-ı aèôamdur 

Gerek Cibríl-i Ekrem’dür206 gerek èÍsí bin Meryem’dür 

 

2. KülÀhı bu cihÀndan èÀlem-i tehyíme irgürseñ 

MaúÀmuñ yine èaúl-ı evvele nisbet ile kemdür 

 

3. Şu kim Áb-ı ÓayÀt-ı maèrifetden içmedi cürèa 

Degüldür fi’l-óaúíúa zinde belki mürde Àdemdür 

 

4. Vücÿduñ Mekke vü anda dilüñdür Kaèbe-i èulyÀ 

Derÿnuñda olan feyø-i İlÀhí èayn-ı Zemzem’dür 

 

5. İrişmezseñ eger nÿr-ı siyÀha bu nehÀr içre 

Dilüñ ôulmetde vü cÀnuñ rehín-i àuããa vü àamdur 

 

6. Sözüñde çÀşní-i õevú-i vuãlat vardur ey Óaúúí 

Elüñde òÀme gÿyÀ ney-şekerden düzme bir femdür 

 

[ AèRAFDA EBRÁR ÙÁéİFE-İ MUÚARREBÍNÜÑ TAÓTINDADUR ] 

 

                                                 
206 ekrem’dür: A ekrem’dir 
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Úíle lí: 

 

Vaútü’s-seheri’l-aèlÀ. “Úulÿbü’l-ebrÀr óÀmiletü’l-esrÀri’n-neşéeteyn.” Burada 

ebrÀrdan murÀd cemiè-i envÀè-i berri ãÿreten ve maènen cemè idenlerdür. ZírÀ aèrafda 

ebrÀr ùÀéife-i muúarrebínüñ taótındadur. Yaèní muúarrebín iki neşéeyi bile iórÀz 

itmişlerdür ki “úÀbe úavseyni ev-ednÀ”dur. EbrÀr ise [46a] yalıñuz “úÀbe úavseyn” 

ehlidür. Veyaòÿd neşée-i ÿlÀ fenÀ-i õÀt ve neşée-i åÀniye beúÀ-i ãıfÀtdur. Bu iki maènÀ 

ise óÀl-i muúarrebíndür ki ùavr-ı insÀníde kemÀl-i ilÀhí ùavr-ı ilÀhíde kemÀl-i insÀní 

bulmışlardur.  

 

Ve cÀéizdür ki neşée-i ÿlÀ neşée-i dünyÀ ve neşée-i åÀniye neşée-i uòrÀ ola. Yaèní 

ùÀife-i ebrÀruñ úalbleri ôÀhir u bÀtınÿn esrÀrını óÀví ve dünyÀ ve Àòiretüñ óaúÀéiúini 

muótevídür. ZírÀ Àòiret úalb-i dünyÀdur ki neşée-i uòrÀda úalb ãÿretine düòÿl itse 

gerekdür. Yaèní úalb-i insÀn dünyÀdaki olan ãÿreti úÀlibine girüb úÀlib nÀ-bedíd ve úalb 

ôÀhir olsa gerekdür. Nitekim dünyÀda úalb òafí ve úÀlib ôÀhirdür. 

 

Ve bu maúÀmdandur ki RasÿullÀh -ãallallÀhu èaleyhi ve sellem- AllÀh ÙaèÀlÀyı 

çeşm-i ser ile gördi. Yaèní leyle-i MièrÀcda cesedini müstevÀ-yı èarşda terk idüb 

rÿóÀniyyeti ile seyr-i baãít-i vÀcibí iderek sırrı ãÿret-i cisme girüb bu ãÿretle müşÀhede-i 

ÕÀt vÀúiè oldı. Bundandur ki dirler: “cismüñ fevúinde rÿó vardur, rÿhuñ fevúinde èayn 

ve èaynuñ fevúinde daòi sır vardur.” Ve bu sırdur ki Óaúú’ı müşÀhede eyler; zírÀ èÀlem-

i vücÿbdandur. Rÿó ve cism ise èÀlem-i imkÀndandur. Ve èayn nisbet-i èilmiyyedür.  

 

Pes, Óaúú’a naôar iden yine Óaú’dur; Óaúú’a delil olan Óaúú oldıàı gibi. 

VelÀkin naôar ve delÀletden her biri bir mertebeden bir mertebeyedür. Yoòsa ikisi bile 

mertebe-i vÀòideden degüldür. Nitekim nebí ve velíye Haúú’uñ selÀmı ôÀhirden 

maôharadur. Ve nebínüñ kendine selÀmı cemèden farúa ve melekiyyetden 

beşeriyyetedür. Egerçi meéÀl birdür ki [46b] fi’l-óaúíúa kendi kendine selÀmdur. Ve 
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óadíåde gelür ki: “Ve eèÿõu bike minke.” Yaèní mertebe-i efèÀl ü ãıfÀtda olan istièÀõe 

fi’l-óaúíúa õÀtdan õÀtadur. 

 

Pes, iètibÀrÀt üzerine temeşşí iden kimse zelelden òalÀã olur ve muóaúúíúlerüñ 

“èÀbid odur, maèbÿd odur, sÀcid odur, mescÿd odur” didikleri sırr-ı meõkÿre rÀcièdür. 

ÓattÀ insÀn-ı kÀmilüñ rÿóı kendi cenÀzesine ve namÀzına óÀøır olur deyÿ muúarrerdür. 

ZírÀ taèayyün-i maòãÿãı cihetinden óÀøır olanlarla müşterekdür. Rÿóuñ óuøÿrı ise 

maèrÿfdur; cesed gibi.  

 

Ve insÀn-ı kÀmil odur ki óín-i inóilÀl-i fetÀéíde cism ü cÀnuñ ikisin bile ùaró ider. 

Ve ancaú sırla úalur. VelÀkin maúÀmÀt-ı kevnde rÿó u cesedüñ her biri lÀzım olmaàla 

yine ãÿret-i ÿlÀsına döner, feéfhem ciddem. 

 

Baèdehü dünyÀ gerçi ism-i ôÀhirüñ óavÀlesinde ve Àòiret ism-i bÀùınuñ 

óükÿmetindedür. Fe-ammÀ dünyÀ üzerine daòi esmÀ-i óÀkime vardur ki úıyÀm-ı 

úıyÀmet ile aókÀmı münúaùıèa olur. MeåelÀ mümít ismi Àòirete óükm itmez. Şol 

cihetden ki Àòiretde mevt yoúdur. Ve bÀúí ismi daòi dünyÀya óükm itmez. ZirÀ dünyÀda 

beúÀ yoúdur. Belki Óayy-ı BÀúí tecellísinüñ külliyeti meèÀdda ôuhÿr ider. Anuñçün ehl-

i cennete nÀme-i İlÀhí vÀrid olduúda üzerine: “Mine’l-meliki’l-óayyi’l-bÀúí ile’l-

meliki’l-óayyi’l-bÀúí.” Òattı ile muèlem olsa gerekdür.  

 

Pes, bi-óasebi’l-mevÀùın esmÀ-i ilÀhiyye mütebeddil olur; egerçi õÀt-ı ilÀhiyye 

ezelen ve ebeden bir óÀl üzerine åÀbit ü úÀéimdür. Naôar eyle ki kenz-i maòfí 

mertebesinde aãlÀ bir ismüñ ôuhÿrı yoà idi. 

 

Nitekim sultÀn-ı aèôÀma úable’l-cülÿs ümerÀ ve merÀtib iètibÀr [47a] olınmaz. 

Ve anlar bir ÀlÀ-yı niseb ü iøÀfÀtdur ki sulùÀnuñ ôuhÿriyle ôÀhir olurlar. Anuñçün dirler 

ki: “MerÀtib èademiyyedür.” Nitekim erbÀb-ı merÀtib vücÿdiyyedür, faèrif cidden. 
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Bu cihetdendür ki didiler: “E’t-Tevóídü isúÀùü’l-iøÀfÀt.” Yaèní sırr-ı vaódet-i 

ilÀhiyye niseb ü iøÀfÀtı isúÀù ü refè itmedikçe ôÀhir olmaz. ZírÀ bunlar èÀlem-i keårete 

dÀéirdür.207 

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / Faèÿlün ] 

 

1. Açılmaz herkese esrÀr-ı tevóíd 

Görinmez herkese envÀr-ı tevóíd 

 

2. İçegör vaódet-i õÀtiyye-i cÀmın 

Egerçi çoú durur eùvÀr-ı tevóíd 

 

3. Neler geldi ser-i Manãÿr’a seyr it 

İdüb bí-gÀneye iôhÀr-ı tevóíd 

 

4. Ezelde çün dilüñle itdüñ iúrÀr 

äaúın úılma ebed inkÀr-ı tevóíd 

 

5. Hüve’l-mevcÿdi fí dÀri’l-vücÿdi 

Görür mi àayrı olan yÀr-i tevóíd 

 

6. Gül-i vaódet açıldı cÀn u dilde 

Şeneldi ÓaúúıyÀ gülzÀr-ı tevóíd 

 

م   وهو مع  قوله تعا ة  ا اعلم ان هذە المع   ا ان مع الع    فان مع ال الئحة قال هللا تعا

 ان هللا ت ما  الوصف والموصوف والحال وذوي الحال وذلك   ب  ال ة اط  االرت ة س  ال  و  كنتم  اينما عا

                                                 
207 dÀéirdür: A dÀéirlerdür 
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 من  العكس الن ال  و الع اطا   ارت ة الخلق فكذا ان لل ث الوهيته وعبود  خلقه من ح نه و اطا ب ارت

دين من  لة ال م ة وهما اي الجمال والجالل   الجالل ام االسماء  من اح ما ان الع ة   الجمال ام االسماء اح

ل دي و  خلقت ب قوله تعا ه  ما اشار ال سان  دأهما  اال ث ان م االخرى من ح طة احديهما  دين مرت من ال

ه س ال ن  االخ انتا   نق واحد الن هللا  ]b74[ واحد وهو العنق ف سب ال تدوم ع  اب واحد وال شك ان ال ا

كون الرجاء عقب القنوط   تحوالت االحول فقد  قت  منقسم ، وهذا  ل ان  غ    شأن أي  ل يوم هو 

س من الخروج فقال اذا شاب الغراب وامثلته   دة لما ا ع رة   ج ته ووقع  ت سفي عض من انك  ان  ة ح كث

 تلك   سفينة أخرى   رأى أ، هللا ال ث ح ل  المجال العادي ثم لم  ه   فعلق ، فعلق انكشاف ك ت اه ات

ان ظهو   وان   قد اندرج فيها ال رة فدخلها فخلص فصورة الع قال ان المراد الج جوز ان   و عد ح رە 

ة  عد الت  صورة الحسنة  ئة  ظهر الس ما     صورة ال   ظهر الع ء نفسه فقد  ة ال  مع ة  المع

  عق   هو ان القلب   وال ر الع  تك ، ومع ق جعل الشوك وردا احمر فأعلم ذلك وت  ان  وهللا قادر ع

   ولروح  حصل الغم وقت الع  ف ور واالنكشاف وقت ال  ال قعان  ان ، قم انهما  حصل الع  الضيق ف

ه ومنه   ف  امر معلوم مع ما ان الع    الوقت الحا  هو انه امر مجهول مبهم   تنكري ال ان ومع ال

  ر فان  التك لمة ان ال    حصل  د انما  ظهر ان التأ ف فتفطن لذلك ومنه   ما التع سا ع ر تاس التك

 .قلنا

 

[ Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “ Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” 

Başka bir âyet-i kerîmede “Nerede olsanız O sizinle beraberdir.” buyuruyor. Ve o 

vasıf-mevsuf ve hâl-hâl sahibi arasındaki irtibat ile ilgilidir. Aynı onun gibi Allah Teâlâ 

ve yarattıkları arasında ulûhiyet ve ubûdiyet açısından bir irtibat bulunur. Çünkü 

kolaylık Allah’ın cemâl isminin ahkâmından, zorluk ise celâl isminin ahkâmındandır. 

Allah Teâlâ’nın “Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir?” 

kavlinin işaret ettiği her ikisinin de temeli aynı babadan olan iki kardeş gibi 

birdir. [47b] Allah Teâlâ her an yaratma hâlindedir. Ve bu yaratma hâllerin devamlı 

değişimini gerektirir. Umudunu yitirdiğin an umut yetişir. Bunun misâli çoktur ki, 

gemisi parçalanıp ıssız bir adaya düşen kişi oradan kurtulmaya dâir ümidini kaybeder. 

Ve der ki genç bir karga yaşlandığında ancak aileme kavuşabilirim. Yani oradan 

kurtulmanın imkânsız olduğunu düşünüyor. Fakat tam o sırada Allah oraya başka bir 

gemi gönderiyor ve adam kurtuluyor. Böylece her zorluktan bir kolaylık doğduğunu 

görüyoruz. Tevbeden sonra günâhın sevap sûretine çevrilmesi de buna benzer. Zorluk 

ve kolaylığın tekrarının mânâsı şudur ki; Zorluk anında rûhun sıkışması ve kalbin 

kedere düşmesiyle birlikte bir kolaylık ferahlık gelir. Kolaylığın tekrarı o ânın bizce 
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meçhul ve mübhem olmasındandır. Zorluk ise mâlum ve muayyendir. Bu kelimelerin 

tekrar edilmesinde te’kit vardır. ] 

 

Naôm [7li] 

 

1. YÀ ilÀhe’l-èÀlemín 

ÁsÀn eyle yolımuz 

Úullarına ol muèín 

Ùÿù bu yolda elimüz 

 

2. Cirm ü úuãÿra baúma 

NÀr-ı celÀle yaúma 

Kendi binÀñı yıúma 

Maèmÿr eyle ilimüz 

 

3. Kerem ü iósÀn eyle 

İşimiz ÀsÀn eyle 

ÚÀmil-i insÀn eyle 

ÓÀl it úÀl ü úílimüz 

 

4. Bi-óürmeti’l-MuãùafÀ 

Bi-cÀhi ehli’ã-ãafÀ 

èAhdıña idüb vefÀ 

Tevóíd itsün dilimüz 

 

5. [48a] Óaúúí úula mevlÀ bes 

Eylemez àayra heves 

Tecellí úıl her nefes 
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Nÿr it ãaà u ãolımuz 

 

سان  صحب اال وا الندامة لما رأوا العذاب اعلم ان الندم غم   وا  السمع قوله تعا اە مر ع عد االن

قع فان  انه لم   ما وقع مع تم ة لها دوام ع اد من وومدك  صح دور مع الدوام  ب هذە االحرف الثالثة  ترك

مون اإلقامة  د ه ومنه المدينة الن الناس  ان اذا قام ف الم قال ادمن االمر اذا ادامه ومنه مدمن الخمر ومدا 

  ة السالم انا مدينة العلم وع  اخر وقوله عل ان ا ة من م اد ابها إشارة فيها وال يرتحلون عنها ارتحال اهل ال

 دوام تلك  ضا ا  جوف الفراء وأ د  ل الص ن فجاء المثل السائر   واالخ  علوم االول ة علومه النه او  ك ا

قد  خالف حال العلم الحصوري اذ  ان وفقدان وهكذا شأن العلم الحضوري  س ال  ه  ه واقامتها ف  قل العلوم 

ة ا ما وقع الم له  ع  عضه وقد ي   شاء ي  الملك من   تؤ  اإلشارة لقوله تعا  الصلت ونحوە وا بن ا

كون   االخرة النه ال  ع منه  ا ن  الدن ع منه  ضا، فإذا ن عم ملك العلم أ شاء ، فإن الملك  ع الملك ممن  وت

ه من العلم و  االخرة لما اعط د  افرا فظهر ان المؤمن المقلد سع وع منه العلم اال  افر الم ال وال ان قل ن 

 ان  ابها إشارة ا    جاهال فوق جهل المقلد ، وقوله ع ع من العلم في أنه ي ان عالما   الدارن وان    ش

ضا   هللا عنه أ  ر اب الصالة ولذى عدت من الفرائض فظهر ان لع   ة األو ما ان التكب اب من المدينة   ال

]b84[ ل ة وأنه وس اته علوما كث ه ومن مش  إل ت  جناب النبوة ولذا اغلب الطرق الحقة ت ل علم وعالم ا ة 

شعبون من  لة فإنها قوم م الق ه  ع عل د لألوالد من اب مرج النص وال  ضا ،  س أهلها ألنه أبو هذە االمة أ قت

ه   هللا وعل  ص  هاشم جد الن ة إ ة ، ألنها سادات منته ان لها سم لزم منه ترجيح اب واحد و وسلم وهذا ال 

كون الفاضل مفضوال ونحن  لزم الرفض وقد   ال  ل الوجوە ح  سائر الخلفاء من   كرم هللا وجهه ع المرت

 هذە   مرآة واحدة  دع واالهواء ، وللمرت فعله اهل ال ما  اطلة  فات ال العقل والت الم النبوي ال  ال نأخذ 

 الد  الشيخ مح ه من االمة و ل منهما وزر الخر الخلفاء عرفه من عرفه وجهل  ە ، و  قدس هللا  ين العر

 البنت لالب    امومة  تحا  االب فإنها انة ف م  االب لالبن مع   وزارة  و  المسالة ف هذە  فانظر ك جهل،

كر    ائهن وهم ا  ومنهم ا  هللا عنهن، فإنها أمهات المؤمن ة ر شة وحفصة وام حب ان كعا وعمر وأبو سف

البنت له مع     ف ة انما تولدت من القلم األع ل عة أي النفس ال م هو ان الطب  عظ ه   هللا عنهم وف ر

قول الحالج  ه اإلشارة  ــهاذ االعتقاد تكون اما لوالدها وال ة و ة او جسمان ة اومثال قة روحان ل حق انها األصل ل

ات   اها ان ذا من اعجا  ا كون ولدت ا عض الفضل قد  قت اله اإلشارة فظهر صدق ما ادعينا منم ان  ما س

ض وقد استولدت  كن رسول هللا ا كن ادم ولوال امنة لم   ولوال رسول هللا لم  ارن مختللف اعت مفضال وذلك 

ث   وقد استولها رسول هللا من ح ث التقدم الجسما اها من ح ا ]a94[ا  والمراد   ومن التقدم الروحا منة 

وا الندامة  لما راوا العذاب   وا  قوله تعا قة و ة السا  فاذا اتمهد  هذا فاعلم ان اال  حواء ام ال تقدمتها ا

نه لم ينفعهم ث ل  الحد ما ورد  ة   ان الندم ت ب ندمهم النه  دل ع س سلموا منه  ان  لما راو العذاب 

ال اء الموحدة  ال أس   مقبولة ومن قال ان المختار انها ندم وقت ال ض غ اء المثناة فانها ا ال اس  ة وقت ال ت

 احدهم الموت قال   اذا ح  ح فر عز وقوله تعا ة مالم  ل ت ق مقبولة فقد خالف النصوص نحو ان هللا 
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  طلع ع شاهد ملك الموت و اس هو ان   وحضور الموت هو وقت الغرغرة وزمان ال ت ال  ت احوال االخرة ا

 هذە  مة ع ه رحمة عظ لها وف ل ق لة الغرغرة  م مان عند نزوله النه جعل  ل اال ق الموحدة فلم  اس  واما ال

   وذلك ينا عض االحوال      االو االمم   انوا  ولوال ذلك ل  التدارك  لدائرة  وتوسيع ة  لوقت الت
ّ
 ومد االمة

ة النبوة فوق سا ان  ح مة اذ لما  ة الح  رعا ضا فوق سائر االمم  انت امته ا مال  ف وال  ال اء  ئر االن

عضها  ما اسلفنا  سائر القواطع  ادە فعام مخصوص  ة عن ع ل الت ق  وهو الذي  الملك المتعال واما قوله تعا

ق  وال  االبتداء  حال  جاهل وحاله افر فانه خالف ال   قاء  ال  حال  الفاسق عارف وحاله  ان  اسهل من وقولهم اء

مانهم  ك ينفعهم ا  فلم   قول الفتوحات عند قوله تعا ه فان قلت فما مع أ  ع  ال  الم عق     االبتداء انت

ه  ]b94[لما راوا  العذاب لعلهم يرجعون فالراجع مع نزول العذاب  قول واخذناهم  ا فان هللا   الدن   ع اسنا 

  ما ير    االخرة النه ا ان قبول  مقبول   االخرة  مان مقبوال  ان مثل هذا اال  فاذا  منه لعلهم يرجعون انت

دخل احد  ظهر للشفاعة وجه ولم  المه لم  دو من  ان مراد الشيخ ما ي  قلت لو  ق االو ة الفاسق من ط ت

 هو ا المه      والحقائق فالوجه  الرسوم  اهل  احد من ه قل    فار النار ولم  وال  العصاة ة من  والت مان  اال ن

 اصال   الح فار   وهذە الصورة ال تنفع ال ع الميثا  والرج مان الفطري واالقرار االز  صورة اال االحتضار

  عد م  المال   تنفعهم   وانما  من احد قطعا ال نك   دا  ا دخول النار والخلود فيها فانهم محكوم عليهم 

 هللا  ا ع  الرج مع  ارتفاع االحقاب وذلك  مع  ال   عنهم  الجالل  وانكشاف وجه ث ذواتهم  من ح  تعا

دا فالعذاب مستدام واما  ها ال تنقطع ا دلناهم جلودا غ لما نضجت جلودهم     قوله تعا ة  ل العذاب فان ال

د  ل والدائرة ال  مستط  االحقاب وذلك ان السلوك دوري ال خ عد م ه ف  هللا والعلم   الوصول ا لت وان 

 عن   وغفل  وعاندە  خالف الحق  فقد  قلنا خالف ما    قال  ومن  ترجعون ه  وال  تعا  ولذلك قال اولها   اخرها

ه فانه   مال ة ا س ال   د الش الع ادة  ض ع ادە فان مظاهر الجالل ا  ع  هللا و اط الواقع ب الحقائق واالرت

ه وعبودينه قال تع ج عن مل خ ا فال  ان شق دا وقال وان   الرحمن ع  السماوات واالرض اال ا ل من   ان  ا

ادي الذين   وقومه وقال وقل لع خت ن طش وهم  د اي مظاهر القدرة وال اس شد   ادا لنا او م ع عثنا عل

تهم ل ظهور ت اد ق الع  عنهم   فع  انفسهم  فوا ع ادي اي  ]a05[ ا ع سوا  ه السالم ال وقال لداود عل

ا من النار ا قة العل  الط عذبون   ف عض العصاة يوم الح فار الذين قاتلتهم وكذا الصورة المذكورة ال تنفع  ل

 واالخالق   الحسنة عض االحوال  و مان ب اال س    الح   ائر الشفاعة  ال عض اهل  ل كون  و خرجون   ثم

الشفا   تفع  ي  فاسق ل س   فل  الخاصة ة اب العنا    وذلك من لة  من الجم ه  عل  سجل  االمر لما  اول  من عة

س له مؤاخذة  سب ان ل ح عضهم  سبون فان  ح كونوا  دالهم من هللا مالم    و  قوله تعا ه  المؤاخذة وف

ة  ب دونها فظهر ان ال الشفاعة او   عنه اما  ع حسب اماراته من الفسوق ف ظن ذلك  عضهم  ظهر عكسه و ف

الم فان  د المملوك او نحوە ال توجب العذاب واال شاء زعفو الع غفر ما دون ذلك لمن  د هللا وقد قال و االمر ب

   وله االسماء الحس ئات النه المالك الحق عفوا عن الس ام    ا وهللا او  الدن دع  امر  س   ل من المجرم

م .   وهو الغفور الرح ا واالخالق المث   والصفات العل  
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[ Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Azabı gördüklerinde, için için derin bir 

pişmanlık duyarlar.” Bil ki pişmanlık insana arkadaş olan bir kederdir. Ve insan o 

pişmanlıklarını keşke hiç olmasaydı diye devam ettirir. Bu kelime üç harften terkip 

edilmiştir.  Peygamber Efendimiz “Ben ilmin şehriyim, Ali ise onun kapısıdır.” kavli 

onun ilminin çokluğuna işarettir. Çünkü O’na ondan önce ve sonra gelenlerin ilmi 

verilmiştir. Ve Rasûlullah’ın o ilmi kaybetme veya unutması imkânsız olduğu gibi 

kalbinde o ilim yerleşmiştir. Âyet-i kerîmede Allah teâla şöyle buyuruyor: “(Rasûlüm) 

De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü 

dilediğinden geri alırsın.” Genel anlamda baktığımızda mülkün aynı zamanda ilim 

mânâsı vardır. Bu dünyada ilimden mahrum kalan âhirette de mahrum kalır. Çünkü 

kâfir dışında hiç kimse ilimden yoksun bırakılmamıştır. Mukallid bir mü’mine az bir 

ilim verilse bile âhirette saidlerden olur. Kâfir ise âlim bile olsa iki dünyada da 

şakîlerdendir. Çünkü ilim ondan alınmıştır ve o mukallidden daha câhildir. Ve ‘Ali 

onun kapısıdır.’ kavlinde şehrin kapısı kastedilir. Namaza başlarken getirilen ilk tekbir 

namaz kapısından girmek gibidir. Ve tekbir namazın farzlarındandır. [48b] Hz. Ali’nin 

-radiyallahü anh- ilminin çokluğu bundan anlaşılır. O her ilme vesiledir ve nübüvvet 

cenâhından âlimdir. Bu yüzden hak yolların ekserîsi onda son bulur. İnsanlar ilmi onun 

kandilinden almışlardır. Çünkü o bu ümmetin babası gibidir. Ve babalar evlâtların 

kıblesidir. Kavimler tek bir babadan farklı farklı kollara ayrılır. Peygamberimizin soyu 

ise Hâşimîlerden gelir. Allah Hz. Ali’nin vechini mükerrem (şerefli) kılsın. Hulefâ-i 

râşidînden her birinin ayrı fazileti vardır. Biz bid’at ehlinin aklı ve tasarrufuyla hareket 

etmeyip, Rasûlullah (sav)’ın kavlini esas alırız. Allah’ın razı olduğu kişiler bu ümmetin 

aynalarıdır. Ve o şeyh Muhyiddin ibn-ül Arabî hazretleridir -kuddise sirruhu-. Ve 

onlardan her biri ardından gelenlere vezir olmuştur. Muhyiddin ibn Arabî der ki: 

“Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.” Şöyle bir mesele vardır ki, oğullar 

şeref bakımından babalarının yerini alır. Umumen Hz. Âişe, Hz. Hafsa, Hz. Ümmü 

Habîbe -radiyallahu anhunne- gibi ümmetin anneleri de babalarını örnek almışlardır. 

Ve onların babaları Hz.Ömer, Hz. Ebûbekir ve Ebû Süfyan -radiyallahü anhüm-‘dır. 

Bunda azîm bir sır vardır ki, insanın tabiatı (külli nefs) kalem-i kader-i ilâhîden 

doğmuştur. Cismânî, misâlî ve rûhânî bütün hakikatların aslı ondan zuhûr eder. [49a] 

Önce zikrettiğimiz “Azâbı gördüklerinde, için için derin bir pişmanlık duyarlar.” 

âyetindeki pişmanlık tövbedir. Hadîste geçtiği gibi azabı gördüklerinde pişmanlıkları 
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onlara bir fayda vermez. Ve artık pişmanlık sebebiyle o tehlikeden kurtulamazlar. 

Çünkü o anda yapılan tövbe makbul değildir. Naslara dayalı tercih edilen görüş; 

günahkâr kişi hayatının son saniyelerine kadar tövbe etmez, dünya hayatından ümit 

kestikten ve gayb âlemine dâhil bulunan berzah ve âhiretle ilgili bazı gerçekleri 

gördükten, hissettikten sonra henüz can vermeden tövbe ederse tekrar kulluk ve itaat 

imtihanına fırsat da kalmadığı için tövbesi kabul edilmez. Bu yüzden Firavun’un tövbesi 

kabul edilmemiştir. Bunda ümmet için çok büyük bir rahmet vardır. Eğer ilk helâk olan 

kavimler gibi can çekiştikleri anda Allah onlara îman verseydi hikmete zıt olurdu. Şeref 

ve kemal noktasında Peygamber Efendimiz diğer peygamberlerden üstündür. O yüce 

nebinin gözetimindeki ümmeti de diğer ümmetlerden üstündür. Allah teâla “O, 

kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.” 

buyuruyor. Kâfir o zamana kadar Allah’ı tanımamaktadır. Hayattan umudunu kesip 

hakkı ve hakikati görünce o anda îman etmektedir. O durumda yapılan îman, makbul ve 

mûteber değildir. Fâsık, Allah’ı tanımaktadır. Müslümandır, mü’mindir. Îmanı 

mevcuttur ve bâkîdir. Bâkî olan bir şey, yeni baştan yapılandan kolaydır. Yeis hâlinde 

tevbe makbul, ama îmân makbul değildir. Yani fâsık tevbe ederse tevbesi kabul olur, 

ama kâfir îman etse îmanı kabul olmaz. [49b] Allah âyet-i kerîmede “Şiddetli azabımızı 

gördükleri zaman artık onların îmânı, onlara bir fayda vermedi.” buyuruyor. Yâni bu 

dünyada bir fayda vermedi. Başka bir âyette Allah “Doğru yola dönmeleri için onları 

azaba uğrattık.” buyuruyor.  Tercih edilen görüş şöyledir ki: Azabın onlara âhirette 

geleceği kabul edilir. Eğer böyle bir îman âhirette makbul olsaydı fâsık kimsenin 

tövbesi ile aynı olurdu. Şeyhimin bu kelâmından âsî ve kâfirlerin şefaate nâil olup 

cehennemden kurtulacakları çıkarılamaz. Bunu ulemâ-i rüsûmdan bir kimse bile asla 

söyleyemez. İman ve tövbe ezeli bir ikrar, doğuştan bir îmân ve dönüşü olmayan bir 

anlaşma sûretindedir. Ve haşirde bunun kâfire bir faydası yoktur. Şüphe yoktur ki 

muhakkak kâfir cehenneme girecek ve ebediyyen orada kalacaktır. ‘Seneler geçtikten 

sonra malları onlara bir fayda verecek.’ cümlesinden kasıt Allah’a döndürüldüklerinde 

Celâl isminin onlarda inkişaf etmesidir. Yani azabın artması anlamında değildir. Allah 

Teâlâ âyette şöyle buyuruyor: “Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların 

derilerini yenileyeceğiz.” Ayet azabın hiç kesilmeden devam edeceğine işaret eder. 

Allah’a ulaşmak ve onu tanımak ise seneler süren müstakim bir yoldur. Allah Teâlâ 

şöyle buyuruyor: “O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca 
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O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” Kim kavlimizin zıttını söyler ise 

Hakk’a karşı gelmiş olur. Ve yine Allah ve kul arasında meydana gelen irtibattan ve 

hakikatlardan mahrum kalmış olur. Allah şöyle buyuruyor: “Göklerde ve yerde olan 

herkes istisnasız, kul olarak Rahmân’a gelecektir.” Ve yine başka bir âyette Allah şöyle 

buyuruyor: “Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı 

gönderdik.” [50a] Allah şöyle buyuruyor: De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden 

kullarım!” Yani tövbe etmeden önceki kullarım. Başta zikrettiğimiz sûret bazı âsîlere 

haşirde fayda vermez. Onlar yüksek bir derecede azap görürler ve daha sonra ateşten 

kurtulurlar. Bazı büyük günah sahiplerine ise îman, güzel haslet veya güzel ahlâk 

sebebiyle haşirde şefaat vardır. Bu onlara has bir inayet bâbındandır. Fakat her fâsık 

bu şefaate nâil olamaz. Allah şöyle buyuruyor: “Eğer yeryüzünde bulunan her şey 

tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü 

azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık, hiç hesap etmedikleri şeyler 

Allah tarafından karşılarına çıkmıştır.” Bazıları kendilerine azap gelmeyeceğini 

zanneder. Fakat tam aksiyle yüzleşirler. Bazıları ise fâsıklık alametlerine göre hesaba 

çekileceklerini ve şefaat ile mağfiret olacaklarını zannederler. Fakat bunların hepsi 

Allah’ın elindedir. Allah şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını 

asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar.” 

Allah mâlik-i hakikidir, esmâ-i hüsnâ ve âli sıfatların sahibidir. Ve O çok 

bağışlayıcıdır.] 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Baór-i bí-pÀyÀn-ı raómetden süéÀl itmek nedür 

Var iken èilm-i ilÀhí úíl ü úÀl itmek nedür 

 

2. Heb bilürler bÀb-ı èilm-i MuãùafÀ’dur MurtaøÀ 

Meséele maèlÿm iken ceng ü cidÀl itmek nedür 

 

3. Cevher-i Àteşde feyø-i Àb olur mı vir òaber 

Ya giyÀh-ı tÀzeyi ateş miåÀl itmek nedür 
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4. Kendinüñ nÿr-ı cemÀliyken cemíè-i úÀéinÀt 

Kendi kendine yine úahr u celÀl itmek nedür 

 

5. LÀ-übÀlí èÀşıúa dil cennet-i èÀcil iken 

BÀdeyi bunda óarÀm anda óelÀl itmek nedür 

 

6. Maùlab-ı dil kendine maèlÿm iken vaút-i seóer 

Úullarından kendine ya èarø-ı óÀl itmek nedür 

 

7. Bir avuç ùoprÀàı ùaró-ı dÿzaò itmekden n’ola 

[50b] Pÿte-i nÀr içre nÿrun böyle úÀl itmek nedür 

 

8. SÀye-i insÀn-ı kÀmil tÀ ebed memdÿd iken 

Devr-i dünyÀda èaceb fí-zevÀl itmek nedür 

 

9. Heb bilenler dehri bir Àn didiler ammÀ yine 

Eyleyüb taúsím anı mÀh u sÀl itmek nedür 

 

10. ÚÀbil-i feyø olmuş iken fıùraù-ı aãliyyede 

Kimini nÀúıs kimin ehl-i kemÀl itmek nedür 

 

11. Var iken zÀhidde az çoú mÀye-i èaúl-ı meèÀd 

Ders-i èışúı evvelÀ yañlış òayÀl itmek nedür 

 

12. Çünki yoúdur nüsòa-yı taúdírde òaùù-ı òaùÀ 

ÓÀlden óÀle bu insÀn intiúÀl itmek nedür 
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13. ÓaúúıyÀ Óaúú ins ü cinni iki fırúa eyleyüb 

Kendine birin yemín birin şimÀl itmek nedür 

 

VallÀhü aèlam bi’l-meéÀl 

 

[ MELEKßTDAN MURÁD ESRÁR VE èULßM VE ÓAÚÁéİÚDUR ] 

 

Fİ’L-ÓADÍæ 

 

“Rabbi eriní el-eşyÀée kemÀ hiye.” Burada irÀéet ve208 tebãír ve taèríf 

maènÀsınadur ki baãírete nÀôırdur. Nitekim Óaøret-i İbrÀhím -èaleyhi’s-selÀm- óaúúında 

gelür: “Ve keõÀlike nurí İbrÀhíme melekÿtes-semÀvÀti ve’l-arø.”209 ZírÀ melekÿtdan 

murÀd esrÀr ve èulÿm ve óaúÀéiúdur. Bunlar ise çeşm ile müşÀhede olınmaz. ZírÀ 

maósÿsÀt maúÿlesi degüllerdür. Belki baãíret ile idrÀk olınurlar. VelÀkin idrÀk-i baãíret 

úuvvetlü olsa ôÀhirde baãara daòi úuvvet gelür.210 Anuñçün dimişlerdür ki Óaú òalúda 

meşhÿddur; ÀyÀt-ı tevóídí ile. Yaèní bir kimse ÀåÀrı kemÀ yenbaàí müşÀhedeye úÀdir 

olsa ÀyÀt-ı Óaúú’ı görür. ZírÀ cemíè-i ÀåÀr muãóaf-ı tekvínde ÀyÀt-ı İlÀhiyyedür. Ve 

ÀyÀt-ı óaúúı müùÀlaèa õÀt-ı Óaúú’ı müùÀlaèa gibi olur. ZírÀ delíl madlÿlden müfÀraúat 

itmediài gibi maãnÿè daòi ãÀnièden münúaùıè olmaz; egerçi cihet-i irtibÀt mükÀşifden 

àayrıya òafídür. [51a] Ve keõÀlik òalú Óaú’da mevcÿddur; esmÀ ve ãıfÀt ile. Yaèní òalú 

maôhar-ı esmÀ ve ãıfÀt-ı ilÀhiyyedür.  

 

Pes, òalúı seyr iden Óaúúéuñ esmÀ ve ãıfÀtın seyr itmiş olur. Ve esmÀ ve ãıfÀt 

õÀta murtabıù olıcaú seyr-i õÀtdan daòi òÀlí olmaz. VelÀkin seyri verÀ-i perdeden olur. 

Şol vecihden ki esmÀ ve ãıfÀt vech-i õÀta perde gibidür.  

 

                                                 
208 ve: A’da yok 
209 “Biz İbrâhim’e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk.” En’âm 75 
210 úuvvet gelür: A úuvvetlü olur 
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Nitekim efèÀl daòi ãıfÀt ve esmÀya göre böyledür. Anuñçün tertíb eyleyüb 

tecellí-i efèÀl ve tecellí-i ãıfÀt ve tecellí-i õÀt dirler. ZírÀ ibtidÀ óicÀb-ı efèÀl münkeşif 

olmadıúça óicÀb-ı211 ãıfÀt zÀéil olmaz. Ve tecellí-i õÀtuñ müşÀhedesi bu perdelerüñ 

inòirÀúına mevúÿfdur. ZírÀ óiss ve óayÀl ve vehm maàlÿb olmadıúça úalb ve rÿó ve sır 

mertebelerinde tecellí vÀúiè olmaz.  

 

Ve gÀh olur ki berÀy-ı iùmiénÀn úudret-i teôÀhüre daòi müùÀlaèa olınur. Óaøret-i 

İbrÀhím’e göre ióyÀ-i ùuyÿr-ı erbaèa gibi. Ve bu maúÿle bÀèiå-i iùmiénÀn olan umÿr 

tecellí-i ãıfÀtdan maèdÿddur ki èÀlim ile cÀhil berÀber olmadıàı gibi bu tecellí ehli ile 

àayrılar daòi berÀber degüllerdür. ZírÀ èilme’l-yaúín èayne’l-yaúín olmadıúça teraúúí 

óÀãıl olmaz. Nitekim cehlden daòi èilme teraúúí lÀzımdur ki “firrÿ illallÀh”212 aña 

işÀretdür. Ki “cehlden èilme firÀr idiñüz” dimekdür. ZírÀ Óaú senüñle maèiyyet üzre 

olıcaú nereden nereye firÀr idersin. Belki nefsüñ seni cehl ile àurbete düşürmiş gibidür 

ki vaùana firÀr ider gibi èilme firÀr itmelüsün. ZírÀ sen èÀlem-i èilmden geldüñ. 

 

Pes, bu maènÀya aãluñ èilmdür. Ve Şeyò sebèín ki äadreddín el-Úoneví’ye213 -

úaddesallÀhü sırra hümÀ- süéÀl idüb “mine’l-eyne ile’l-eyn” didikde Şeyò äadreddín 

daòi cevÀbında “mine’l-èilmi ile’l-èayn” dimişdür. Maúãÿd budur ki èÀlem-i èilmden 

èÀlem-i èayna [51b] geldik. Yaèní vücÿd-ı èayní bulduk. Ve àavÀşí-i beşeriyye óasebiyle 

èayn-ı óaú ki dídemizden àÀyib ü mestÿr oldı. EvvelÀ anı maèrifete ve baèdehü 

müşÀhedeye geldük ki èilmden èaynı ùaleb idüb giderüz. Egerçi mÀlda maèlÿm ve 

meşhÿd bir olur. Yaèní óicÀb-ı iètibÀr ile maèlÿm ve keşf-i iètibÀr ile meşhÿd dinilür.  

 

Pes, èilmden murÀd èílm-i İlÀhídür; yoòsa èilm-i aókÀm degüldür. Ve illÀ her 

èÀlim-i aòkÀm olan daòi èÀlim-i billÀh mertebesinde Óaúú’a vÀãıl olurdı. VelÀkin heyhÀt 

ki ehl-i úışrla ehl-i lübb müsteví olmaz. Egerçi herkes óÀline göre Óaúú’a vÀãıl ve bi’l-

                                                 
211 óicÀb-ı: İ2’de yok 
212 “O hâlde Allah’a firar edin.” Zâriyât 50 
213 el-úoneví’ye: İ2 úoneví’ye 
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iètibÀr kÀmildür. VelÀkin kelÀm vech-i muùlakdan vuãÿlde ve kemÀl küllídedür. Bu ise 

cemiè-i berÀziò ve úuyÿddan òalÀã ile olur.  İşte seyr-i ekvÀnuñ óÀli budur ki õikr olındı. 

Yaèní ãuver-ı eşyÀ cemÀl-i esmÀ ve ãıfÀta Àyínedür. Ve aña meşhed-i óüsn dirler ki 

“úÀbe úavseyn”e nÀôırdur. ZírÀ maúÀm-ı “ev-ednÀ”da müşÀhede olmaz. 

 

Ve gÀh olur ki meşhed-i óüsnde tecellí-i Àòir daòi ôuhÿr idüb óüsn üzerine óüsn 

írÀå ider. Vech-i Yÿsÿf’da olan óüsn gibi ki maócÿb olanlar bu óüsnüñ firíftesi olur. 

ZírÀ maósÿs ve ism-i ôÀhire dÀéirdür. Óüsn-i õÀtí ise müùÀlaèa-i melekÿta mevúÿf 

olmaàla herkes oraya naôardan maócÿbdur. Belki anı müùÀlaèaya úÀdir olanlar 

mükÀşiflerdür.  

 

Pes, mükÀşifler iki vecihle óüsnden müteleõõiõ olurlar. ZírÀ baãar ve baãíretle 

olan naôar óaúúÀnídür. áayrılar ise rütbe-i baãarı tecÀvüz itmediklerinden naôarları 

nefsÀniyyedür. Ve selefden meåel-i meşhÿrdur ki dirler: “Baú baúışuñ al alışuñ.” Yaèní 

herkes baúışına göre alur ve fÀéidelenür. 

 

Pes, anuñ ki baúışı ãaà ola [52a] ãıfÀt óüsne baúar. Belki óüsn ãıfÀta baúar. Ve 

esrÀr-ı ãıfÀtdan óisse-mend olur. Ve óüsn-i õÀtı müùÀlaèaya daòi teraúúí ider. Ve Óaøret-

i Yaèúÿb rÿy-ı Yÿsÿf’da -èaleyhi’s-selÀm- òuãÿã üzre cemÀl-i ilÀhi müùÀlaèa iderdi. 

FirÀúa düşdükde bí-Àyíne úalub bu úadar müddet giryÀn ve maózÿn oldı. GiryÀn oldıàı 

fıúdÀn-ı müşÀhede muúÀbelesindedür. ZírÀ müşÀhede nÿr ve inúıùÀèı ôulmetdür. 

Anuñçün dídeleri bí-nÿr [u] fer214 úaldı. Ve maózÿn oldıàı maóabbetüñ 

åemerÀtındandur. Ve maóabbet maúÀm-ı èÀlí oldıàı gibi óüzn daòi böyledür. Ve her 

muóabbetüñ èulüvv-i şÀnı úuvvet-i óüznine göredür. Egerçi ekåer süllÀk bu maúÀmdan 

àÀfillerdür. 

 

                                                 
214 bí-nÿr fer: A İ2 bí-nÿr u fer 
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Ve evãÀf-ı nebeviyyede gelür: “KÀne mutevÀãile’l-aózÀn dÀime’l-fikr.” Ve bu 

faúír BurÿsÀ’da üç ay úadar şikeste olduàumda ol eånÀda baèøı esrÀr-ı ilÀhiyye münkeşif 

ve maúÀm-ı óüznüñ èuluvvi ôÀhir oldıúda KitÀbü’ş-Şecv nÀm eåer taórír olınub 

derÿnunda firÀú u óüzn-i Yaèúÿb -èaleyhi’s-selÀm- daòi derc úılındı. İşte baúıyye-i 

taèallüúı úaùè içün bu dÀm-ı óüzne giriftÀr olub Àòir cÀn-ı óazíní àamdan ÀzÀd ve murÀdı 

üzerine dil-şÀd oldı. Şöyle ki her KenèÀn ana bir Mıãr ve her şaòıs ana bir Yÿsÿf oldı. 

Ve teraúúí-i èaôím buldı. ZírÀ istièdÀd u úÀbiliyet mÿcibince sÀlik dÀéimÀ óÀlden óÀle 

intiúÀlde ve ismden isme irtióÀldedür. Ve evÀóir-i óÀl evÀéilden berterdür. 

 

Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “Ve le’l-Àòiretü òayrün leke mine’l-ÿlÀ.”215 Anuñçün 

RasÿlullÀh’a -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- òullet-i bÀùına eåeri ve mefÀtió-i semÀvÀt ü 

èarøı teslím sırrı maraø-ı intiúÀllerinde ôuhÿr itdi. Ve óacc-ı vedÀèda [52b] daòi 

meôÀlim-i èíbÀduñ èafvı ve keõÀlik ióyÀ-i ebeveyn ve emåÀli maènÀ-yı meõkÿre 

rÀcièdür.  

 

Ve dimişlerdür ki “seyr-i fillÀha nióÀyet yoúdur.” ÓattÀ vaút-i iòtiøÀrda èilm-i 

İlÀhí muøÀèaf ve baèdehü óÀlen baède óÀlin tezÀyüd üzerine olsa gerekdür. VelÀkin 

herkese göre degül belki ùaríú-i ùalebde olanlara göredür. Naôar eyle ki bir kimse ekmeh 

yaèní èamÀsı derzÀd216 olsa o maúÿle maùmÿsu’l-èayna èilÀc itmek bí-hÿdedür ki 

maóall-i nÿr ôulmet-i aãliyye üzerine matbÿèdur. Fe-ammÀ èamÀsı èÀrıø olanlaruñ 

dídeleri èilÀc-peõír olur. Ve gitdikçe nÿrı teõÀyüd bulur. 

 

Pes, bundan úÀbiliyet şarù oldıàı ôÀhir oldı. Gel imdi çeşm-i cÀnı nÿr-ı tevóídle 

rÿşenÀ eyle tÀ ki eşyÀyı kemÀ-hiye idrÀk edesün. Ve her óaúíúÀt ve mÀhiyyetüñ ve 

efrÀdınuñ yaèní meôÀhirinüñ nice esmÀya dÀéir oldıàını fehm idesün. Ve ne maènÀ 

üzerine tecellí vÀúiè oldı ise müşÀhede úılasun. Ve èamÀ-yı úalbden úurtulasun. 

                                                 
215 “Gerçekten senin için âhiret dünyadan daha hayırlıdır.” Duhâ 4 
216 derzÀd: A İ2 mÀderzÀd 
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Naôm [ Mefèÿlü / FÀèilÀtü / MefÀèílü / FÀèilün ] 

 

1. Óüsnüñ -tebÀrakallÀh- olub çeşme ÀşikÀr 

Bu yüzden itdi bülbül-i dil Àh u zÀrı kÀr 

Her úanda baúsam Àyine-i óüsn olur baña 

Ya Óaúú’dan özge çeşme görinür daòi nÿr 

 

2. Sil Àyine-i úalbüñi ey ãÿfí ãÀf úıl 

Baú nice anda ôÀhir olubdur cemÀl-i yÀr 

Yÿsuf yüzinde gördi ZüleyóÀ ÒudÀ yüzin 

Bu yüzden oldı çÿ gibi èışú ile bí-úarÀr 

 

3. Mecnÿna bir bahÀne idi Leylí yoòsa kim 

Maòlÿk olur mı híç bedel-i zÀt-ı Kird-gÀr 

Óaúúí bu èarãada nice óayrÀn olub gezer 

Var ise itdi èaúlını èışú ile tÀr u mÀr 

 

  له االرعاء قوله تعا ل منه  ]a35[ورد ل ه زرعا تا ج   االرض الجرز فنخ سوق الماء ا او لم يروا انا 

ات  تفع ب اطنة فانها ت ايع ال ل من االنعام الظاهرة والط   له انعامهم اشارة ا ون ق انعامهم وانفسهم افال ي

ا  تنا فيها ح  فان  قوله تعا م االرض افال ترى ا ا متاعا ل هة وا ا وفا ا وزتونا ونخال وحدائق غل ا وقص وعن

 والعنب  م الحب عام لنحو الحنطة والشع عضها علف لدوا م و عض هذە نعم ل  ان  م فان المع والنعام

الحيوان وال شك ان   خاص  ة واالب وهو المر  الرط سان والقضب و اال هة خاص  تون والنخل والفا وال

سان والحيوان غدايت عة فهما اي اال  الطب ة ست اال مرت ته ول ه حيوان  من مرت سان انما   لال عض هذە ه 

 النفوس  ليق بها واما االنفس فاشارة ا ما  اصالحها ف قاء لهما اال  عة اذ ال  ه الطب ب ل ل وال  اال ان  ش

 الزرع الح  غدائها العلوم والمعارف و ه ال سان  فلوال ماء السماء لم اال ض االل  ارض القلب من الف اصل 

 االول   الظاهر   ب  اي ون  افال ي  المعنوي وقوله ت الزرع  ي ض لم  الف  لوال ماء ي  الص ت الزرع ي

م نعمه ما قال واسبغ عل اطنة   النعم الظاهرة وال  من او  ع ه امتنان ال  اال  و  الثا اطن  ة ال ص  و

ان ونعم هللا  د وقدرته متناه د فان الع ه قدرة الع   ه العجز اذ ال  ليغ وغا جب الشكر ال اطنة ف ظاهرة و
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ل ازد  ل نفس من االنفاس الف       و ف تح ما قال وان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها وك    ال تح تعا

ض   عدم الحجاب فلما  ]b35[ثم ظاهر الف اطنه موقوف ع ماء السماء فكذا و تفع  ان االرض المسقفة ال ت

ا  اطن خرا فا وال كون الظاهر ضع  الواجب ان  ض االل صل اليها الف اطنة ال  الحجب ال ة  القلوب المحج

ا من  قوة راضتهم وما برحو خرا ث الجسم  ه ضعفاء من ح  ومن ثم لم يزل الصوف المدد االل تفع   ي ح

ث القلب الن هللا  ه ح ب وعمر قل ل وال اال دنه  قة فسمن   هذە الط ــهم ومن سلك غ ة قل عند المنك

ا   و ا اصحاب الدعاوى اين المعا ه ف  المدع ل من المقلدة ه  س هو من الصوف ه هوى نفسه فل قتض ما 

    ن واين التمك عد التل   ا اهل الحقائق اين التمك  اين الحقائق و  د اراب المعا ن فان اسم الع التل

 والمعلوم  قة فهو الظاهر والخ  الحق ان ال لون له   وان   عالم الصورة والمع كون  ل لون  امل متلون  ال

 . والمجهول 

 

[ Perşembe gecesi Allah’ın [53a]  “Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla 

gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yiyegeldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu 

da görmediler mi? Hâlâ da göremeyecekler mi?” kavli vârid oldu. En’am kelimesi 

bütün tabiattaki bâtınî ve zâhirî bütün hayvanlara işaret eder. O arzın bereketinden 

faydalanırlar. Allah’ın “Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, 

sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar 

bitirdik.(Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.” âyetini görmez 

misiniz? Mânâsı şudur ki; bu nimetlerin bazısı sizin içindir, bazısı ise hayvanlar için 

yemdir. Hubûbat genel anlamda buğday, arpa, üzüm, zeytin, hurma ve meyvedir. Üzüm 

bağları ve sebze bahçeleri insana hastır. Otlaklar ise hayvanlara hastır. Şüphe yoktur ki 

insan tabiatı gereği hayvanla aynı gıdaları tüketir. İnsan ve hayvan her ikisi de 

bedenini beslemek için yeme-içmede benzer. Yine her ikisi de fâni olduğu için 

yenilenmeye muhtaçtır. ‘Enfüs’ (nefisler) kelimesi ise, gıdâsı ilim ve marifet-i ilâhiye 

olan insanın nefsine işaret eder. Ve bu ekin ilâhî feyiz ile insanın kalp arâzisinde 

filizlenir. Nasıl ki semadan yağmur inmezse ekinler bitmez, aynı şekilde manevi feyiz 

yağmuru kalbe inmediğinde orada ekin bitmez. ‘Görmez misiniz?’ kavli birincisinde 

zâhirî, ikincisinde bâtınîdir. Allah “Allah’ın nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca 

ihsan ettiğini görmediniz mi?” buyuruyor. Bunun karşısında kulun aczini hissederek 

apaçık bir şükür ile şükretmesi elzemdir. İnsan ve kudreti sınırlı ve sonludur. Fakat 

Allah’ın “Hâlbuki Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız.” âyetinde 

buyurduğu gibi nimetleri sonsuzdur. [53b] Zâhirî ve bâtınî feyizler perdesizdir. 

Semadan inen yağmur olmadan topraktan faydalanamadığımız gibi kalbinde perde 
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olanlara ilâhî bir feyiz ulaşamaz, ona faydası olmaz. Zâhiren ve bâtınen zayıf olan 

insana ilâhî bir yardımın gelmesi vacip olur. Sûfîler riyâzet sebebiyle cismen zayıf ve 

harap olmaz. Fakat kalp cihetiyle harap olabilirler. Kim bu tarik haricinde sülûk ederse 

Allah tarafından kalbi inkisâra uğrar. Yeme-içmeyle meşgul olup nefsin hevasına tâbi 

olan sûfî sûfîlikten çıkar. Artık o sadece mukallid olur. Ey dava arkadaşlarım! Bu 

mânâlar nerede? Ve ey mânâ erbabı! Bu hakîkatlar nerede? Ve ey hakîkat ehli! 

Telvinden sonra temkin nerede? Sûret âleminde kul Allah’ın boyası ile boyanmıştır. ] 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Feyø alur Óaú’dan dem-À-dem cism içinde cÀnumuz 

Perveríş virür bu cÀna ùıfl-veş cÀnÀnumuz 

 

2. Úanda bulurduú nemÀ-yı bÀùını feyø olmasa 

Şír-i feyødür viren úuvvet ne tende kanumuz 

 

3. Dil ãadef anda dür-i yeúdÀya beñzer maèrifet 

Cÿd-ı Óaúú’dur her nefesde mevc uran èummÀnumuz 

 

4. Óalúa-i õíkr-i ilÀhí şekl-i hÀ-i hÿ durur 

Hÿ didikçe her nefesde açılur meydÀnumuz 

 

5. Fi’l-óaúíúa on sekiz biñ èÀleme ãıàmaz iken 

Oldı bu òÀkí úafes Àòir bizim zindÀnumuz 

 

6. Feyø-i aúdesden çü reşóa buldı Óaúúí bu gönül  

“Mevti ióyÀ eyledi endíşe-i èirfÀnumuz” 

 

[ İÓYÁ OLINAN MEYYİTDÜR; NEFS-İ MEVT DEGÜL ] 
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Maèlÿm ola ki mıãrÀè-ı Àòir [54a] seher-i aèlÀda èÀlem-i àaybdan vÀrid olmaàla 

ebyÀt-ı meõkÿre ile tekmíl olındı. Mevti ióyÀ didüài mübÀlaàa ùaríúiyledür. ZírÀ ióyÀ 

olınan meyyitdür; nefs-i mevt degül. Egerçi “òalaúa’l-mevte ve’l-óayÀt” mÿcibince 

baèøı aúvÀle göre mevt daòi kebş ãÿretiyle teşkíl olınub Àòiretde beyne’d-dÀreyn dest-i 

YaóyÀ ile -èaleyhi’s-selÀm- õebó olınsa gerekdür. 

 

Pes, mevt emr-i maèneví iken tecessüd idüb meõbÿó olıcaú sÀéir maèÀní daòi 

tecessüm idüb óayÀt úabÿl ider. Burada maènÀ dimekdür ki AllÀh TaèÀlÀ bize ol úadar 

feyø-i maèrifet baòş itdi ki her ne maúÿle mürde maènÀya endíşemiz yaèní 

teveccühümüz taèalluú itse ol demde óayÀt bulur ve ãÿrete gelür. 

 

El-óÀãıl, sÀéirlere cesed-i meyyit gibi olan nesneler ehl-i feyøe õí-rÿódur. ZírÀ 

Àb-ı óayÀt reşóası iãÀbet iden mürde lÀ-cerem zinde olur. Nitekim óÿt-ı mÀlió MÿsÀ ve 

Şuèayb’da -èaleyhime’s-selÀm- vÀúiè olmışdur ki ÚuréÀn’da mübeyyendür. Ve feyø 

lüàatda bir ôarf ùolub ùaşmaúdur. Gerek mecrÀ-yı Àb olsun; seyl ile dereler ùaşdıàı gibi. 

Ve gerek àayrı olsun; cÀm u kÀse ve àayrı gibi. 

 

IãùılÀóda tecellí-i óubbí ve nefes-i raómÀnídür. ZírÀ õÀtda olan esmÀ ve ãıfÀtuñ 

ãuveri feyeøÀn idüb èÀlem-i èílme ve baèdehü èÀlem-i èayna gelmişdür. Ve ol tecellí ve 

nefese “feyø” didikleri gibi “raşş” daòi dirler. ZírÀ nefes nefò olınduàı vaúitde rişÀşdan 

òÀlí degüldür. Nitekim óadíåde gelür: “İnnallÀhe òalaúa’l-òalúa fí ôulmetin åümme raşşe 

èaleyhim min nÿrih.” Yaèní AllÀh TaèÀlÀ òalúı ôulmet-i ademde taúdír itdi. Ve soñra 

üzerlerine nÿr-ı vücÿd raşş itdi. Ve ol rişÀşdan [54b] feyø-yÀb-ı vücÿd oldılar. 

 

Pes, bu ãÿretde òalú taúdír maènÀsına olur; fe-tebÀrekallÀhü aósenü’l-òÀliúínde 

iètibÀr olındıàı gibi. Ve bundan daòi iôhÀr-ı maènÀ budur ki òalú maèñÀ-yı meşhÿr 

üzerinedür. Ve ôulmet cehle ve nÿr èilme maómÿldür. Yaèní AllÀh TaèÀlÀ òalúı cehÀlet-
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i aãliyye üzerine òalú itdi. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “VallÀhü aòraceküm min buùÿni 

ümmehÀtiküm lÀ taèlemÿne şeyéen.”217 ve baèdehü cibilletinde istièdÀdı olanlar üzerine 

nÿr218 ifÀøa idüb ol nÿrla Óaúú’a mühtedí oldılar. Ve cÀnib-i Óaøret’e yol buldılar. Ve 

anlar enbiyÀ ve evliyÀ ve sÀéir süèedÀdur. Egerçi merÀtib-i èilmde tefÀvütleri vardur. 

ZírÀ èulÿm-ı enbiyÀ göre àayrılaruñ èilmi yedi deryÀdan bir úatre gibidür.  

 

Ve sÀéirler yaèní nÀ-úÀbil olanlar ôulmet-i cehl içinde úalub Óaúú’ı fehm 

idemediler. Ve daèvet olınan yola girüb gidemediler. Ve anlar küffÀrdur muùlaúÀ. ZírÀ 

egerçi òalúa iúrÀrları vardur. VelÀkin tÀm degüldür. ZírÀ nübüvveti inkÀr itmişlerdür. Ve 

baèøılar iúrÀr-ı ÒÀliú daòi itmeyüb èÀlem-i ãÀnièden taèùíl iderler ki anlara muèaùùala 

dirler. Ve Ehl-i Sünnet dimişlerdür ki: “Nefy-i ãıfÀt-ı ilÀhiyye daòi taèùíldür ve iåbÀt-ı 

mekÀn ve aèøÀ-yı teşbíhdür.” 

 

èAdl budur ki ãıfÀt-ı kemÀliyye-i úadíme iåbÀt ve ãıfÀt-ı óÀdiåe nefy olına. Ve 

óavÀdiåi dehre isnÀd itmek küfürdür. ZírÀ egerçi AllÀh TaèÀlÀnuñ bir ismi daòi dehrdür. 

Nitekim eóÀdíåde vÀrid olmışdur. VelÀkin dehre isnÀd-ı óavÀdiå idenlerüñ murÀdları 

zamÀn maènÀsına olan dehrdür. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “VemÀ yuhlikünÀ ille’d-

dehr.”219 Fe-ammÀ müémin dehre ve eflÀke [55a] baèøı óavÀdiå isnÀd itmek küfr 

degüldür. ZírÀ esbÀba nisbetden müsebbibe nisbeti nefr itmek lÀzım gelmez. Egerçi 

tevóíd-i óaúíúí budur ki her nesne Óaúú’a iøÀfet olına. TÀ ki şirk-i òafí bulunmaya. 

Meger ki sebebde müsebbibi müşÀhedeye úÀdir ola. Bu ãÿretde sebeb ãÿret-i müsebbib 

olur. Nitekim Úuréan’da gelür: “YÀ eyyühe’n-nÀsü entümü’l-fuúÀrÀü ilallÀh.”220 Yaèní 

her ne maúÿle bÀba ki èarø-ı iótiyÀç idersen ol bÀb fi’l-óaúíúa bÀbullÀhdur. VelÀkin 

àaflet ile devr-i ebvÀb menhídür. ZírÀ anda àayr mülÀòaôası vardur. Bu mülÀóaôa ise 

                                                 
217 “Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı.” Nahl 78 
218 nÿr: A İ2 nÿr-ı èilm 
219 “Bizi ancak zaman helâk eder.” Câsiye 24 
220 “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz.” Fâtır 15 
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Óaúú’a perdedür. ZírÀ fi’l-óaúíúa àayr yoúdur ve nefsi àayriyyet şÀéibesinden taòlíã 

lÀzımdur.  

 

Ey sÀlik işte bu kelÀm gerçi mükÀşife göre mevøuèundadur. Fe-ammÀ saèy eyle 

ki meôÀhir-i muúayyedeye mürÀcaèatdan òalÀã olasın. Ve murÀdıñı ôÀhir-i muùlaúda 

bulasın. Ve ekvÀn saña óicÀb olmaya ve keşf ãÿretinde daòi külliyet ve cüzéiyyeti ve 

ıùlÀú u úaydı fehm eyleyesin. BinÀen èalÀ haõÀ yüzüñi dergÀh-ı muùlaúa dutasın. TÀ ki 

ismüñ õÀtí ve küllí ola. Ve èibad-ı muòlisínden olasın ki şeyùÀn-ı seví seni ferd-i 

eóadden ıølÀl ve vÀdi-i şirkde izlÀl itmeye. èAceb ãarp yoldur ki menzile irmiş úatı 

nÀdirdür ve ãaà u ãolda úalmış úatı vÀfirdür.  

 

Naôm [ MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün / MefÀèílün ] 

 

1. Bulan teéyíd-i dil her demde ol FeyyÀø’ı Muùlaú’dan 

Elinden cÀm-ı tevóídi düşirmez düşmez ayaúdan 

 

2. BinÀ-yı dil olur tevóídle àÀyetde müstaókem 

Virilmez herkese líkin bu úuvvet Óaøret-i Óaú’dan 

 

3. Kimi nakd-i murÀdın itmede bí-kesb [55b] dür kíse 

Kimi cehd ile aòõ-ı feyø ider baór-i muèallaúdan 

 

4. Bu sırr-ı àÀmıøı èÀlemde èÀlim fehm ider ancaú 

Ne óÀãıldur bu óikmet-òÀnede cÀhilden aómaúdan 

 

5. Şecerden çünki Óaúú “inní enallÀh” didi Óaúúí 

Úamu eşyÀda baú Óaúú’a gözün yum òalúa baúmaúdan 
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[ ÓAÚÚ’UÑ NAÔÍR Ü VEZÍRİ OLMAZ ] 

 

Baède’l-intibÀh. “İnkeşefe inne’l-èÀleme innemÀ yeúÿmü bi enfÀsi’l-insÀni’l-

kÀmil.”  

 

Yaèní leyle-i òamísde baède’l-intibÀh münkeşif oldı ki cemíè-i èavÀlim òuãÿãan 

ki eflÀk u idrÀk221 medÀrı insÀn-ı kÀmilüñ nefs-i nefísidür. ZírÀ egerçi èÀlem ve Àdemüñ 

kenz-i maòfíden ôuhÿrı tecellí-i óubbí ve nefes-i raómÀnídendür. Anuñçün rÿóü’l-óayÀt 

kÀéinÀta sÀrídür. VelÀkin SultÀn-ı Ezel óicÀb-ı èaôamet ü kibriyÀ ile muótecib olub èaúl-

ı evveli vekíl-i muùlaú ve òalífe-i Óaú naãb itmekle óÀl-i èÀlem sulùÀn ü vezir ü raèiyyet 

óikÀyesi gibi olmışdur.  

 

Ve ÚuréÀnda gelür: “Leyse kemiålihí şeyéün.”222 Yaèní gerçi Óaúú’uñ õÀtında 

miåli yoúdur ki bÀrigÀh-ı celÀli şerík úabÿl itmez. VelÀkin taèayyün-i evveli kendi ãÿreti 

üzerine òalú idüb libÀs-ı esmÀ ve ãıfÀtını aña ilbÀs itmişdür. Ve aña òalífe-i Óaú dirler ki 

nefes-i raómÀní anda ôÀhir olmışdur. Yoòsa vezír dimezler. Egerçi vízír ãÿretinde vekil-

i muùlaúdur. ZírÀ Óaúú’uñ naôír ü vezíri olmaz. Belki vezír maòlÿúa maòãÿãdur. 

Nitekim Óaøret-i SüleymÀn’uñ -èaleyhi’s-selam- Áãaf vezíri idi. Ve cenÀb-ı Nübüvvet -

ãallallÀhu èaleyhi ve sellem- Cibríl ü MíkÀéil’i semÀví ve Ebÿ Bekr ve èÖmer’i -

raêıyallÀhu [56a] èanhümÀ- arøí vezír ittiòÀõ eyledi. Ve Mehdí-i muntaôar ki òÀtemü’l-

òilÀfedür. Ùoúuz èaded vezír istiãóÀb itse gerekdür ki yedisi cismÀní ikisi rÿóÀnídür. 

Müddet-i òilÀfeti daòi vüzerÀsı è adedince olacaúdur. 

 

Pes, òilÀfet nefes-i raómÀníye dÀéir ve vüzerÀt maóall-i kiyÀníye nÀôırdur. Bu 

sebebden Óaúú’a göre vezÀret olmaz. ZírÀ “vallÀhü àaniyyün èani’l-èÀlemín” vefúınca 

                                                 
221 idrÀk: A İ2 edvÀruñ 
222 “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” Şûra 11 
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õÀt-ı kerími niseb223 ü iøÀfÀtdan mücerred ve müberrÀdur. Ve bundan ôÀhir oldı ki èaúl-ı 

evvelüñ òilÀfeti ism-i bÀùına rÀcièdür ki müstaòlifüñ esmÀ ve ãıfÀt ve nefsini óÀvídür. Ve 

èÀlemde olan rÿóu’l-óayÀt anuñla maófÿôdur ki nefesi nev-be-nev èÀleme sÀrídür. 

 

Ve bu maúÀmdandur ki ekÀmil-i nÀsdan nefes ü iõn aòõ iderler. TÀ ki ol nefes 

yüzinden rÿó-ı õÀtiyyenüñ ÀåÀrı ôÿhÿra gele. ZírÀ àavÀşí-i kevniyye ile muòtefí 

olmışdur. Ve òastalara daòi nefòa-i nefes bu maènÀya dÀéirdür. ZírÀ nefes-i õÀt nefes-i 

raómÀní ile zinde oldıàı gibi beden daòi anuñla ãıóóat bulur. Teéemmül eyle óÀli bahÀrı 

ki feyø-i semÀ ve nefes-i ãabÀ olmadıúca arø u eşcÀr-ı meyyite óayÀt-ı tÀze bulmaz.  

 

Ve èaúl-ı evvel ki rÿó-ı Muóammedí’dür; cemíè-i ervÀó andan istifÀde-i feyø 

itmişlerdür. Ve èÀlem-i cism ü cismÀní òalúına dek ve baède’l-òalú ilÀ úıyÀmi’s-sÀèah 

ve ile’l-ebed beúÀ-i ervÀh ve nemÀ-i ecsÀm anuñ óıfôına menÿù ve feyøine merbÿùdur. 

Ve bundan fehm olındı ki aãlda nefes-i Óaúú eóadiyy ve maôhar daòi evóadídür;224 

şemse nisbetle úamer gibi. VelÀkin bi-óasebi’t-tecelliyÀt suver-i muòtelife ôuhÿr idüb 

taèaddüd vücÿd bulmışdur. 

 

Pes, bu taèaddüd emr-i mevhÿmdur. ZírÀ ne úadar nücÿm-ı seyyÀre ve åÀbite var 

ise úamerüñ tecelliyÀtına dÀéirdür. Ki fí-nefsi’l-emr nÿr-ı vÀóiddür ki [56b] nÿr-ı 

úamerdür. Ve nÿr-ı úamer daòi nÿr-ı şemsdür. VelÀkin taèayyünÀtı cihetiyle müteèaddid 

ve muòtelifdür. Ve taèayyünüñ taèaddüdi vaòdet-i aãlı münÀfí degüldür; evlÀduñ eb-i 

vÀóidden tevellüd itmesi gibi. Yaèní cemíè-i evlÀd vÀlidüñ ãÿreti ve anuñ sırrıdur. 

Egerçi fi’l-cümle taèayyünde iòtilÀf vardur. Anuñçün her biri bir ismle tesmiye 

olınmışdur. Yaèní ãÿret-i taèaddüd keåret-i esmÀyı iútiøÀ ider.  

 

                                                 
223 nisb: A nisbet 
224 evóadídür: İ2 eóadídür 
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Bu maènÀdandur ki eşyÀnuñ her biri bir ismle müsemmÀdur. Ve ol ism-i èalem 

fi’l-óaúíúa anuñ delílidür. Egerçi ol şeyéüñ kendi daòi ismdür ki ism-i óaúíúíye dÀll ve 

ism-i óaúíúí daòi müsemmÀ-yı óaúíúíye nişÀndur. Ve bundan fehm olınur ki Zeyd lafôı 

meåelÀ esmÀ-i İlÀhiyye’dendür. Egerçi lafôı oldıàı cihetden mecÀzdur. VelÀkin çünki 

medlÿli olan şaòã-ı muèayyene murtabıù ve şaòã daòi Óaúú’a èalemdür. èAlemüñ èalemi 

daòi èalemdür.  

 

Fe-ammÀ Óaúú’a Zeyd ıùlÀú olınmadıàı medlÿlünüñ teşaòòuãundan nÀşídür. ZírÀ 

íhÀmdan òÀlí degüldür. Bu maènÀdan didiler ki esmÀ-i İlÀhiyye tevúífiyyedür. Yaèní 

ŞÀrièuñ íúÀf u taèríf ü ıùlÀúına mevúÿfdur. ZírÀ òalúuñ ıùlÀúında cÀéizdür ki şÀn-ı 

èÀlísine şeyn virür nesne ola. Megerçi ıùlÀú taòammül-i225 beşerden ãÀdır ola. ZírÀ cÀéiz 

ve àayr-ı cÀéiz ve lÀyıú ve àayr-ı lÀyıúı óiddet-i baãíretleri ile temyíz iderler. Nitekim 

“efendüm, sultÀnum, sübóÀnum” didikleri bu úabíldendür. Egerçi erbÀb-ı ôÀhire meõheb 

degüldür. Fe-ammÀ ekÀbir-i nÀs óaúúında óüsn-i ôan gerekdür. Tefekkür eyle ki èulÿm-ı 

resmiyyede èulemÀ-i kibÀrdan bir maúÀle menúÿl olsa müteóayyir-i fi’l-èilmdür. “Eger 

bilmese söylemezdi” dirsen ya èulÿm-ı óaúíúiyye ve ilhÀm-ı ilÀhí ne vecihle inkÀr 

olınur. SulùÀn-ı ôÀhirüñ aúvÀl ü efèÀli úÀnÿn olıcaú sulùÀn-ı bÀùınuñ nice úÀnÿn olmaz. 

[57a] Tuf saña ki inkÀrda delílüñ beyt-i èankebÿta müşÀkil ve yÿf saña ki øaèf-ı èaúluñ 

çÿb-ı baúúama muèÀdildür. 

 

Biz yine ãadede gelelim ki ne úadar enbiyÀ vü evliyÀ ve erbÀb-ı enfÀs geldi ise 

ve gelürse mine’l-evvel ile’l-Àòir èaúl-ı evvelüñ maôharı ve rÿó-ı Muóammedí’nüñ 

ãÿretidür ki nefes-i raómÀní bu meôÀhir ve ãuverüñ yüzinden müddet-i226 èÀlem tamÀm 

olınca dÿr ider. Ve óÀlÀ feyø-i Muóammedí’dür ki èÀlemde cÀrídür. Anuñçün sırr-ı 

nübüvvet şerèda ve sırr-ı velÀyet aúùÀbdadur. Ve aúùÀb ki õikr-i muttaãıl ehlidür; zamÀn-

ı Mehdí ve èÍsÀ’ya dek ôuhÿr ve teceddüddedür. ZírÀ bunlar rÿó-ı èÀlemdür ki ãÿret-i 

                                                 
225 taòammül-i: A İ2 kümmel-i 
226 müddet-i: A medd-i  
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èÀlemi inòilÀlden òıfô iderler; taèalluú-ı rÿó-ı müdebbir cesed-i insÀnı òıfô itdügi gibi. 

Ve bu maènÀdan herkese ki “bu sırra emindür Muóammed ve èAbdullÀh” dinilür ki fi’l-

aãl èindallÀh ism-i óaúíúí budur. Egerçi èinde’n-nÀs bi-óasebi’t-taèayyünÀt “Zeyd” ü 

“èAmr” dinilür.  

 

El-óÀãıl kÀmil olan kimse Muóammed’dür. Ve Muóammed ÚuréÀn’dur. Ve 

ÚuréÀn ãıfat-ı ilÀhiyyedür. Ve ism ü ãıfat fi’l-óaúíúa müsemmÀ ve mevãÿfuñ èaynıdur.  

 

SüéÀl olınursa ki: “YÀ RasÿlallÀh óayÀt-ı èÀleme sebeb olıcaú taãliye ile emr 

idüb bÀèiå-i óayÀtumdur buyurduúları nedür?”  

 

CevÀb budur ki taãliyyenüñ teéåíri rÿó-ı Nebeví’nüñ úabirde cesed-i 

maòfÿôlarına taèalluú-ı şedídle taèalluúına ve óayÀt-ı dünyÀ gibi óayÀtına vesíledür.  

 

Pes, bu ióyÀ cesed-i kiyÀníye göre ve maóall-i maòãÿã olan úabre nisbetledür ki 

bu óayÀt-ı muttaãıla muvÀcehede selÀm-ı ümmeti almaàa227 evfaúdur. Ve fi’l-óaúíúa 

muãallílerüñ ióyÀ itdükleri yine kendi nefisleridür. ZírÀ her bir müéminüñ ol rÿódan bir 

èırúı ve ol nÿrdan bir nÿrı vardur. 

 

Pes, vech-i meõkÿrla ióyÀdan kendileri [57b] rÿó-ı Nebeví’den àayrı vecihle 

óayÀt bulduúlarını münÀfí degüldür. ZírÀ ne úadar kerÀmet ve maúÀmÀt ve óÀlÀt var ise 

anuñ veãÀùÀt u şefÀatiyledür. Şol maènÀdan ki ism-i raómÀna maôhardur. Ve menÀãib-ı 

ãÿveriyye ve maèneviyye bu bÀbdan taúsím olınur. Anuñçün “ebu’l-ÚÀsım” dinildi; 

gerek èavÀm-ı nÀs bu maènÀyı bilsün ve gerek bilmesün. 

 

Naôar it ki memalik-i küffÀrı bile òıfôa ve feyøi óayÀtla ibúÀ ve naôm-ı umÿra 

vükelÀ-i óaúíúíyye naãb olınmışdur. Ki eger küffÀruñ kendileri ve eger memleketleri ol 

                                                 
227 almaàa: A almaàla 
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vükelÀnuñ esmÀsından istifÀde iderler. VelÀkin müémin ve kÀfire göre vaút-i inóilÀl 

geldikde bi’l-emri’l-ilÀhí taòliye olınurlar. 

 

Nitekim muóÀfaôa-i insÀn ve àayrı içün taèyín olınan melÀéike úaøÀ-i mübrem 

òulÿlünde tebÀèud iderler ve muóÀfaøadan el çekerler. Ve bu teúadirden hüveydÀ olındı 

ki insÀnuñ Óaúú’a iki veçhi vardur ki vech-i èÀm ve vech-i òÀãdur.228 Vech-i èÀm odur 

ki Óaúú’a irtibÀùı ve aòõ-ı feyøi vÀsıùa ùaríúı ile ola. RasÿlullÀh -ãallallÀhü èalyhi ve 

sellem-  òalú ile Óaúú arasında tavassuù itdügi gibi. Ve vech-i òÀã odur ki maènÀ-yı 

meõkÿr bilÀ vÀsıùa ola; “vallÀhü seríèul óisÀb” işÀret itdügi gibi. 

 

Ve ùaríú-i evvele silsile dirler ki ism-i ÔÀhir iútiøÀ ider. Nitekim menÀzil-i vücÿd 

èaúl-ı evvelden mertebe-i insÀna müntehiye olur. Ve ùaríú-i åÀní ism-i bÀùına nÀôırdur ki 

burada Óaúú ile èabd arasına kimse girmez. Anuñçün gÀh olur ki “úÀle RasÿlullÀh” diyu 

òaber virir ve gÀh olur ki “aòberaní rabbí” dir. 

 

Ve RasÿlullÀh’uñ Óaú’dan aòõı daòi böyledür. Yaèní gÀh olur vesÀùat-ı Cibríl ve 

gÀh bilÀ vÀsıùa olur; leyle-i mièrÀcda vÀúiè [58a] oldıàı gibi ki aña eóÀdíå-i İlÀhiyye 

dirler. ZírÀ anda tavassuù melek yoúdur. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “Fe evóÀ ilÀ èabdihí 

mÀ evóÀ.”229 Ve bunda “Àmene’r-rasÿl”de230 ve emåÀli daòi dÀòildür. Ve şol ki èörfda 

óadíå-i úudsí dirler ilhÀmla veya menÀmla vÀúiè olan aòbÀr-ı ilÀhídür ki maènÀ-yı cÀnib 

úudsden ve lafô u èibÀret cenÀb-ı nübüvvetdendür. Anuñçün ÚuréÀn andan efêaldür. 

ZírÀ ÚuréÀn’uñ naôm u maènÀsı cemíèan menzildür. Ve bunda silsilenüñ şerefine daòi 

işÀret vardur. Naôar eyle ki cümle-i nücÿm úamere nÀôır ve úamer daòi şemsle dÀéirdür.  

 

                                                 
228 òÀãdur: A nÀúıãdur 
229 “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.” Necm 10 
230 de: İ2 ilò (ilÀ Àòir) 
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Pes, ism-i ôÀhir óasebiyle nÿr-ı Müşteri ve nÿr-ı Zühre nÿr-ı231 èUùÀrid ve emåÀli 

nÿr-ı úamerden ve nÿr-ı úamer daòi nÿr-ı şemsden müstefÀddur dirler. Fe-ammÀ ism-i 

bÀùın cihetiyle cemiè nücÿmuñ nÿrı nÿr-ı şemsdür ki bu maènÀya nücÿm ile şems 

miyÀnında vÀsıùa yoúdur. VelÀkin rütbe-i taèayyüni taèyín232 içün vÀsıùa vaøè olındı. Bu 

maènÀyadur ki óadíåde gelür: “men lem yeşkurü’n-nÀs lem yeşkurullÀh.” Yaèní rütbe-i 

maôhar muèteber oldıàı gibi rütbe-i vÀsıùa daòi muèteberdür. Ve muèteber olmaú nièmet 

oldıàın işèÀr eyler. Bu sebebden nièmet fi’l-óaúíúa Óaú’dan oldıàı gibi vÀsıùa daòi 

Óaú’dandur ki o daòi nièmetdür. Òuãÿãan ki bir nesnenüñ vücÿdı vÀsıùaya taèlíú olınmış 

olsa muèallaúun bih vücÿd bulmadıúça muèallaú daòi vücÿd bulmaz. Naôar eyle ki 

ùılısmÀt ile muùalsam nesneler vardur ki anuñ óalli ve fetói yalıñuz duèÀ ile olmaz. 

 

Maèa hÀõÀ AllÀh TaèÀlÀ úÀdirdür. Belki esbÀbına teşebbüå yüzinden vücÿd 

bulur. Muèavviõeteynüñ sebeb-i nüzÿlinde vÀúiè olan ãÿret gibi ki [58b] naúø olmadıúça 

inhilÀl vÀúiè olmadı.  

 

Ve bizim zamÀnımızda aóbÀbdan baèøı tüccÀrlar bir òÀneyi tecdíd içün naúø 

iderken òilÀl-i ebniyede bir maèmÿl kilíd bulub elinde tíşe ile urub kesr ider. Meger ki 

ãÀóib-i òÀne yigirmi seneden beri nisÀdan maèúÿd imiş. Ol gice óall-i ilÀhí vÀúiè olur. 

ÁyÀ sebebi ne ola diyu süéÀl itdikde tüccÀr-ı meõkÿr daòi kilid úıssasın òaber virür. 

Sióir Óaú’dur dinildügi budur. Yaèní òÀricde eåeri vÀkièdür; gerek avÀm ve gerek òavÀã 

óaúúında. ZírÀ “Úul innemÀ ene beşerun miålüküm.”233 mÿcibince cümle-i ünÀsí 

beşeriyyetde müştereklerdür.  

 

Bu maúÿle siór ü ùalÀsim ise àÀlibÀ ebdÀna teéåír ider. Egerçi èuúÿle teéåíri daòi 

vardur ki baèøı mecÀnín anlardandur. Ve cünÿn muòÀlif àıdÀdan ve àayri esbÀbdan daòi 

olur. Ve bir òÀtÿnuñ oàlı maãrÿè olub cenÀb-ı risÀlete èarø itdikde anlar daòi “iòsÀ 

                                                 
231 nÿr-ı: A İ2 ve nÿr-ı 
232 taèyín: A’da yok 
233 “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim.” Kehf 110 / Fussilet 6 
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èadü’v-vallÀh ene rasÿlallÀh” diyü nefes idicek úaríni olan şeyùÀn ol nefesde úarÀr 

eyledi. Ve ol oàlÀn ãaà u sÀlim oldı. İşte bu nefes yine èÀlemde bÀúídür. VelÀkin ehl-i 

nefese ve nefse muèallaú olmaàa mevúÿfdur.  

 

Ve nice kümmel-i evliyÀ vardur ki taãarrufÀt-ı kevniyyeden el çekmişler. Ve 

cÀm-ı fenÀ içüb umÿr-ı Óaúú’a úarışmaúdan geçmişlerdür. Anlardan òÀrıú-ı èÀdÀt ãÀdır 

olmaú nÀdirdür; zírÀ kerÀmÀt muècizÀt gibi degüldür.  

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. YÀ RasÿlallÀh ismüñ ism-i aèôamdur senüñ 

ÕÀtuñ èindallÀh àÀyetde muèaôôamdur senüñ 

 

2. Bir demüñ yüz bíñ giriftÀrı ider àamdan òalÀã 

Her sözüñ vallÀh maúbÿl ü müsellemdür senüñ 

 

3. Çeşm-i [59a] ôÀhir-bín hergiz ãanmasun òÀl-i siyÀh 

Belki rÿyuñ noúùa-i vaódetle muèallemdür senüñ 

 

4. Lafô-ı pür-maènÀ güher oldı dehÀnuñ çün ãadef 

Mevc-i feyø-engízle gÿyÀ dilüñ yemdür senüñ 

 

5. Ne úadar vaãluñ bulmaàa ãarf itdi Óaúúí varını 

Ber-murÀd eylerseñ anı õÀtuñ èalemdür senüñ 

 

äallallÀhü èaleyhi ve sellem. 
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[ İMÁMET Ü CEHR Ü İÒFÁ ] 

 

èİnde’ã-ãabÀó yevmü’l-Cumèa. Úíle lí; “İmÀmet ü cehr ü iòfÀ.” 

 

Yaèní bu yevm-i mübÀrekede bu üç nesneye taèalluú-ı234 kelimÀt ü işaret taórír 

eyle diyü emr-i İlÀhí vÀrid olub baède’l-işrÀú şüruè vÀúiè olmışdur. Egerçi bu mÀdde bu 

kitÀbda ve àayrı ÀåÀrımızda nice vücÿhla úaleme gelmiş ve benÀn-ı taúrir ile intiôÀm 

bulmışdur. Òuãÿãan ki “KitÀbü’l-cehr ve’l-iòfÀ” nÀm eåerimiz maóøÀ aña münóaãırdur.  

 

VelÀkin her ãabÀhuñ bir èilm-i cedidi ve her vaútüñ bir mezídi vardur. Anuñçün 

gelür: “Men istavÀ yevmen fe-hüve maàbÿn.” Yaèní: “Ve úul rabbi zidní èilmen.”235 

Mucíbince gerekdür ki her yevm yaèní Àn-ı àayr-ı münúasımda èilm-i ilÀhí mütezÀyid 

ola; nefes-i insÀní müteceddid oldıàı gibi.  

 

Ve eger úalbde bi-óasebi’l-óicÀb øíú var ise bÀri her sÀèatde veya her rÿz-ı 

şerèíde teraúúí óÀãıl ola. ZírÀ insÀn bi-óasebi’l-heykel yevmen fe-yevmen intiúÀã üzre 

olub tÀ eõel-i èömrde menkÿs oldıàı gibi bi-óasebi’r-rÿó daòi sÀèat fe-sÀèat izdiyÀd üzre 

olub neşéetini tekmíl idinceye dek saèy-i belíà üzre olmaú gerekdür ki bu maènÀ èayn-ı 

maèkÿs olmaúdur. ZírÀ èaks budur ki aãla rücÿè eyleye ve mavùın-ı àurbetde úalmaya. 

 

Nitekim her müéminüñ úalbinde dÀèiye-i Kaèbe vardur. Ve àÀlibÀ taóãíl-i mÀl 

aña vuãÿl ve esbÀb díni [59b] tekmíl içündür. İşte bu ãÿret Kaèbe’sidür. MaènÀ Kaèbe’si 

ise daòi aña úıyÀs olına.  

 

Ve insÀnuñ seri ve şaèrı bÀlÀdadur ki aãl u ferè yerine vaøè olınmışdur. Nitekim: 

“Men èarefe nefsehü èarefe rabbehü.” MaúÀlesinde vÀúiè olmışdur ki aãl olan 

                                                 
234 taèalluú-ı: A İ2 müteèalliú-i 
235 “Ve “Rabbim, benim ilmimi artır” de.” Tâhâ 114 
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maèrifetullÀh ferè yerine ve ferè olan maèrifet-i nefs aãl maóallinde úonılmışdur. Burada 

daòi ferè-i insÀnuñ iki úademidür ki kesbden èibÀretdür. Nitekim gelür: “le ekelÿ min 

fevúihim ve min taòti ercülihim.”236 Maúãud feyø-i fevúÀníden ki èilm-i verÀået ve kesb-

i taótÀníden ki èilm-i dirÀsetdür. Müntefiè oldıkların beyÀndur. Nitekim leben èilm-i 

evvele ve mÀé èilm-i åÀníye remzdür. Egerçi semÀdan olan mÀé muúaùùar-ı feyøe 

işÀretdür. ZírÀ ziyÀde ãÀfídür ve kesb óÀl-i beden ve feyø óÀl-i úalbdür.  

 

Pes, insÀn bu iki nesneyi óÀmil olıcaú muúteøÀları olan kesb ü teveccühden daòi 

òÀlí olmaú gerekdür. El-óÀãıl vaøè-ı meõkÿrdan fehm olındı ki insÀnuñ himmeti bÀlÀya 

gerekdür.  

 

Yaèní kesb-i ercül yüzinden maèrifet-i nefse ve andan maèrifet-i İlÀhiyye’ye 

teraúúí idüb èÀlem-i mülk ü melekÿtuñ óükmini vire ve sırrını èarşa irgüre. Ve orada 

daòi úarÀr itmeyüb èÀlem-i ervÀóa ve andan èÀlem-i èilme ve andan àaybu’l-àuyÿb u 

baùnu’l-buùÿna güõer eyleye. Ve ism-i ôÀhir yüzinden maèlÿm ve ism-i bÀùın ùarafından 

mechÿl ve cehr u iòfÀnuñ mecmÿèını cemè ide. Ve eéimme-i ümmetden olub istièdÀd-ı 

muòtelife ve maúÀmÀt-ı mütenevvièa óasebiyle òalúı şaşırmayub yollı yolınca Óaúú’a 

daèvet úıla. Ve muúteøÀ-yı óÀl ve zamÀnı elden úomıya. Ve fuãÿl-i erbaèayı ve èanÀãır 

ve ùabÀyıèı rièÀyet eyleye. Feéfhem cidden. 

 

Pes, burada imÀmetden murÀd bi-óasebi’ô-ôÀhir imÀmet-i namÀz u miórÀbdur. 

Nitekim cehr u iòfÀ aña úarínedür. Ve cehr [60a] taúdím olındı. ZírÀ imÀm olan kimse 

mütercim-i Óaú’dur ki Óaúú’uñ kelÀmını òalúa íãÀl ve gÿşlarına idòÀl ider. TÀ ki 

kelÀmdan mütekellime intiúÀl ve vÀsıùadan mevsÿù-ı ilÀhí’ye irtióÀl idüb mièrÀc-ı 

maèneví úılalar. 

 

                                                 
236 “Şüphesiz hem üstlerinden hem ayaklarının altından yerlerdi. (Yeraltı ve yerüstü servetlerinden 

istifâde ederek ferah içinde yaşarlardı.)” Mâide 66 



193 

 

ZírÀ bí-vÀsıùa ve delil ne rÀh-ı ãÿret ve ne ùaríú-i maènÀ menzile müntehí olmaz. 

Ve bu sırr-ı meõkÿre binÀéendür ki İmÀm ebÿ Óanífe -veúÀhu’llÀhu külle óífetin- 

cemÀèatı úırÀéatden menè ve istimÀè-ı imÀm ile emr itmişdür ve iãÀbet eylemişdür. ZírÀ 

egerçi cemÀèat ãaff-ı åÀnídür ki ãaff-ı evvel olan imÀmuñ tafãílidür. VelÀkin ôÀhirde 

imÀm ve meémÿm oldıúları cihetden herkes óaddini tecÀvüz itmekden memnÿèdur. 

Anuñçün RasÿlullÀh -ãallallÀhü èaleyhi ve sellem- telaúúí-i ÚuréÀn ve telaúúuf-ı õikrde 

èaceleden nehy olındı. ZírÀ Cibríl ki vÀsıùa-i vaóydür; imÀm gibidür. Ve imÀmı 

teúaddüm itmek cÀéiz olmaz. Gerekse óÀl cihetinden teúaddümi olsun. Anuñçün 

óadíåde gelür: “äallÿ òalfe külli birrin ve fÀcirin.” Yaèní òalef taèbiri imÀm ve 

meémÿmuñ úıdemde èadem-i müsÀvÀtına dÀldür. Ve fÀcir ibÀreti imÀmetde èiãmet şarù 

olmaduàına nişÀndur. ZírÀ eger èiãmet şarù olaydı nitekim baèøı ehl-i ehvÀéi õÀhib 

olmışlardur; secde-i sehv meşrÿè olmazdı. 

 

Pes, maèlÿm oldı ki kÀmilüñ nÀúıãa iútidÀsı ãaóíhdür. ZírÀ iútidÀdan murÀd 

ãÿret-i ãalÀtda iútidÀdur; bu ãÿret ise nÀúıã ile daòi vücÿd bulur. Şol cihetden ki noúãÀn 

u fücÿr anuñ dínindedür. MiórÀbda ise eåer-i fücÿr olmadıàı ôÀhirdür. ZírÀ fÀcir fücÿrı 

óÀric-i mescidde ider; miórÀbda degül. Çünki ôÀhirde şurÿù-ı imÀmet buluna, iútidÀnuñ 

ãıóóatinde söz úalmaz. Egerçi kÀmil ve ãÀlióe iútidÀda ecr ziyÀdedür. ZírÀ şurÿt-ı ôÀhire 

ve bÀùına mevcÿddur. Nitekim ãÀlihuñ ùaèÀmını [60b] daòi ãÀlió ekl itmek evlÀdur. El-

óÀãıl şarù-ı ôÀhir beynehü ve beyne’l-àayrdur. Ve şarù-ı bÀùın beynehü ve beynallÀhdur.  

 

Pes, kÀmilde şarù-ı bÀùın olmaú kÀfídür; imÀmda şarù-ı ôÀhir olmak kÀfí oldıàı 

gibi. ZírÀ iki vecihle şarù-ı ãıóóaù bulınmış olur. Ve anuñ ki şarù-ı bÀùını yoúdur; imÀm o 

òuãÿãda aña øÀmin degüldür. Belki imÀmuñ øÀmin oldıàı şurÿù-ı ôÀhireye göredür ki bu 

şurÿtuñ èademi kendinüñ ve cemÀèatüñ namÀzınuñ buùlÀn u fesÀdına sebeb olur ve 

baèøında şarù-ı bÀùın bulınmaú fesÀd úabÿl iden ãÿret-i ãalÀtı ıãlÀó itmez. ZírÀ namÀz 

yalıñuz teveccüh-i bÀùından èíbÀret degüldür. Nitekim mülÀóide õÀhib olmışlardur. 

Belki şurÿù-ı ôÀhirenüñ ãıóóati daòi lÀzımdur ki bu èÀlem ãÿret ve maènÀ ve cesed ve 
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rÿódan èibÀretdür. Ve her maúÀma göre şÀrièden evøÀè vardur ki anuñla èamel vÀcibdür. 

ZírÀ èaúl kifÀyet itmez. Ve umÿr-ı şerèiyyede èaúluñ taãarrufı bÀùıldur. Megerki 

müctehidden úıyÀs ve istinbÀù ùaríúiyle ola.  

Ve bu taúrírden fehm olındı ki èÀlem-i ãÿrete nisbetle aãl olan cehr-i ÚuréÀn ve 

cehr-i õíkrdür. ZírÀ herkes mavùınına münÀsib olan óÀl ile meémÿrdur. Ve ãalÀtda aãl 

olan èumÿmen cehrdür ki sırrı sebú itdi. VelÀkin evÀéil-i İslÀm’da Mekke müşriklerinüñ 

istílÀsı olmaàla taèarruølarından óaõeren ãalavÀt-ı nehÀriyyede cehr terk ve leyliyyede 

èamel olındı. ZírÀ egerçi aèdÀya zamÀn-ı àaflet ve aóbÀba vaút-i münÀcÀt u selÀmetdür. 

 

Fe-ammÀ cumèada aãlı üzerine cehr ibúÀ olındı. ZírÀ cumèa Medíne-i 

Münevverede farø oldı. Orada ise istílÀ-i küffÀr yoà idi. Ve hem Mekke èÀlem-i fenÀya 

nÀôır idi ki muúteøÀsı iòfÀ ve Medíne maúÀm-ı dÀéir237 idi ki mÿcibi cehr u iôhÀrdur. 

Buradandur ki menÀrÀt-ı [61a] óarem-i Nebeví beşdür. ZírÀ esmÀ-i beúÀéiyye daòi 

beşdür. Ve ãÿret-i mescid ôÀhir-i şerèle èamele remzdür. ZírÀ eger namÀzdan murÀd 

muùlaú teveccüh-i úalb olaydı eõÀnla iktifÀ olınub herkes evúÀt-ı maòãÿãada kendi 

òÀnesinde teveccüh iderdi.  

 

Ve eõÀnı ièlÀn lÀzım geldügi gibi ÚuréÀn’ı ve sÀéir eõkÀrı daòi iôhÀr lÀzım geldi. 

TÀ ki åemerÀtiyle òalú müntefiè olalar. Òuãÿãan ki o Àòir zamÀnda òalúuñ fısúı iôhÀrı 

muúÀbelesinde ùÀèati iôhÀr daòi umÿr-ı vÀcibedendür. TÀ ki ùÀèatuñ fısúa 

müãÀdemesiyle şeèÀéir-i dín àalib ola. ZírÀ øıdduñ øıdd ile ictimÀèı eòadühümÀnuñ 

àalibiyyetin iútiøÀ ider ki anuñla maàlÿbuñ ÀåÀrı mündefièa olur; muóÀrebe-i küffÀr 

gibi. ZírÀ terk-i muóÀrebe ôulümÀt-ı küffÀruñ istíèÀbına sebeb olur. 

 

İşte bu maènÀ bir emr-i daúíúdür ki èulemÀ-i rüsÿmuñ ekåeri bundan àÀfildür. 

Şöyle ki ÀåÀr-ı fısúı izÀle idecek iken nÿr-ı ùÀèatı söyündürmege çalışurlar. Ve maèkÿs iş 

ùutarlar. Ve kendilerini emr ü nehy ehlinden èadd iderler. Maèa hÀõÀ ôÀhir u bÀùın óÀlleri 

                                                 
237 dÀéir: A İ2 beúÀya dÀéir 
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bidèat u fısúdan òaber virür. Ve ferÀéiøi ièlÀn lÀzım geldigi şeèÀir-i dín olmaàladur ki 

umÿr-ı dín ôuhÿr üzerine olmaú vÀcibdür. 

 

Nitekim Óaøret-i èÖmer’uñ -raêıyallÀhü èanh- İslÀmı ile RasÿlullÀh -ãallallÀhü 

èaleyhi ve sellem- mütebeşşir ve saóÀbe -raêıyallÀhü èanhüm- mesrÿr olub anuñ 

celÀdetiyle Harem-i Şeríf’de iôhÀr-ı dín ve cehr-i kelime-i yaúín itdiler. Eger iôhÀrı 

umÿr-ı vÀcibeden olmasa maènÀ-yı meõkÿr içün sell-i seyf itmezler ve ãalÀbet 

göstermezlerdi. Ve sÀéir nevÀfil-i ùÀèÀt daòi bu aèãÀrda iôhÀr olınmaú vÀcibdür. ZírÀ 

nüfÿs-ı fÀsıúa ve ùabÀyiè-i fÀside ehlinüñ keåreti vardur. 

 

LÀsiyyemÀ èÀlem-i cism-i insÀní [61b] èÀlem-i èarş-ı raómÀní muúÀbelesinde 

òalú olınmuşdur. Ve èarşuñ òalúından muúaddem cism ü cismÀní ve cehr u ôuhÿr yoà 

idi. Belki bu maènÀnuñ òalú u devri ile vücÿd buldı. 

 

Pes, sÀliküñ rÿhı bu èÀlem-i cismde devr itdikce cehr u devrden òalÀã olmaz. 

ZírÀ aóvÀl-i ôÀhiresi mavùınına tÀbièdür. Ve şol vaúit ki rÿhı èÀlem-i cismüñ 

seyrindenèÀlem-i rÿóa teraúúí eyleye. Seylüñ deryÀya vuãÿl ile firÀz ü nişíb óasebiyle 

çaàıldısı münúatıè oldıàı gibi anuñ daòi mertebe-i iòfÀya vusÿl ile cehri tamÀm olur ve 

seyr-i Àòar ôuhÿr ider. 

 

Ve cehr didügimiz àayra ismÀè ve iòfÀ didügimiz kendi nefsine ismÀèdur ki ikisi 

daòi fi’l-óaúíúa ôÀhir-i óÀldür. Çünki seyr-i rÿó èÀlem-i ervÀó u ekvÀnda tamÀm ola. Ve 

sırr238 ile èÀlem-i vücÿb seyrine intiúÀl olına. Orada cehr ü iòfÀ nisbetlerinüñ ikisi daòi 

zÀéil olur. ZírÀ sırr ile olan maènÀya cehr ü iòfÀ dimezler.  

 

Bu cihetden èÀrif-i billÀh bu maúÀmda iøÀfÀtdan òalÀã olub óÀl-i bÀùına intiúÀl 

ider. Yaèní cism ü rÿóuñ aóvÀl-i muòtelifesinden necÀt bulub nefesi tesbíó ve nevmi 

                                                 
238 sırr: A seyr 
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èibÀdet olur. Ve basù-ı zamÀna úÀdir olur ki bir gün ve bir gecede yetmiş biñ kerre òatm-

i ÚuréÀn itmek müyesser olur. Ve cehr ü iòfÀ beraber èadd olınur. Egerçi èÀlem-i cehrde 

olduúça iútiøÀ-i mavùın üzre fi’l-cümle cehr u iòfÀ daòi elinde ve dilindedür. Ve cehri li-

ecli’l-maãlaóadur. ZírÀ iòfÀ aãldur. Anuñçün vÀrid oldı ki: “Òayru’õ-õikr el-òafiy.” 

Yaèní sÀlike òayr olan budur ki õikr-i òafiy mertebesine dek sülÿk eyleye. Ve Óaúú’ı 

Óaúú ile õikr ide. TÀ ki cehr ü iòfÀ Óaúú’a muøÀf ola. Egerçi maócÿblar bu óÀlden 

àÀfiller ve bu maènÀya cÀhillerdür.  

 

Ve bu taúrírden aòõ olındı ki èÀlem-i èilm ki èÀlem-i esmÀ [62a] ve ãıfÀt ve 

èÀlem-i meèÀnídür. Orada cehr ü iòfÀ olmaz. ZírÀ min vechin àayb ve min vechin 

şehÀdet mertebesidür. Ve şehÀdet oldıàı ãÿretde daòi Óaúú’uñ kendinden kendine 

ôuhÿrı iètibÀriyledür. Ve aèyÀn-ı åÀbitenüñ henüz èÀlem-i èaynda bi’l-fièl vücÿdı 

yoúdur. Egerçi vücÿddan murÀd daòi ôıll-i vücÿd-ı óaúíúídür ki aèyÀn-ı meõkÿre anuñ 

ôılli ve ekvÀn-ı mevcÿde daòi aèyÀnuñ ÀåÀrıdur. ZírÀ aèyÀn fi’l-óaúíúÀ rÀéióa-i vücÿdı 

şemm itmemişdür. Ve ol mertebede olan tecellíye feyø-i aúdes dirler ki anda õÀt ile 

esmÀ ve ãıfÀt arasında vÀsıùa yoúdur. 

 

Baèdehü feyø-i muúaddes ile bi’l-fièl èÀlem-i ervÀó vücÿd-i şeóÀdí bulub 

maèlÿmÀt-ı èilmiyye taèayyün-i rÿó ile müteèayyin olmışdur. Ve bu èÀlemde iòfÀ iètibÀr 

olınur. ZírÀ felek aùlasuñ taèayyünine göre òafídür ki işÀret-i óissiyye ile işaret úabÿl 

itmez. Anuñçün rÿóı kimse görmez. Meger ki temeååül ile göre. Bu ãÿretde maóãÿã olan 

miåÀldür; yoòsa èayn-ı rÿó degül. Ve Óaú TaèÀlÀ’nuñ şÀbb-i emred ãÿretinde meréiy 

oldıàı daòi böyledür. Yaèní miåÀlÀt-ı ãıfÀtiyye Àyínesinden görinür ki maúÀm-ı 

rubÿbiyyetdür.  

 

Ve illÀ õÀt-ı ilÀhí teceddüdi óasebiyle cemiè-i ãuverden èarí ve cümle-i 

miåÀlÀtdan berídür. Ve èÀlem-i ekvÀndan anuñ üzerinde aãlÀ bir eåer yoúdur. Nitekim 
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ÚuréÀn’da gelür: “VallÀhü [fe innallÀhe] àaniyyün èani’l-èÀlemín.”239 Ve dimişlerdür ki: 

“El-Àn èalÀ mÀ èaleyhi kÀn.” Ve èÀlem-i rÿó èÀlem-i emrüñ tenezzülidür. Nitekim baùn-ı 

ümmde olan cenín ôahr-i pederde olan nuùfenüñ istirsÀlidür. Ki ÚuréÀn’da “fe 

müsteúarru müstevdaè”240 aña işÀretdür. Yaèní müsteúarr-ı raóm-ı mÀder ve müstevdaè-i 

ôahr-i pederdür.  

 

Pes èÀlem-i emr didikleri èÀlem-i èilm ü vücÿb u ilÀhdur ki anda [62b] hükm-i 

imkÀní ve maúÀm-ı terkíbden vÀsıùa ve úayd-ı zamÀnı yoúdur. Ve èÀlem-i òalú èÀlem-i 

kevn ve óudÿådur. Rÿóen ve cismen ki anda óükm-i imkÀní ve vasaù-ı zamÀní ola. Ve 

rÿóda gerçi terkíb yoúdur ki bu iètibÀr ile zamÀndan daòi müberrÀdur. VelÀkin óükm-i 

imkÀní vardur. Ve belki bi’l-fièl kevn dinilür. VelÀkin ôÀhiri kevn ve óükm-i imkÀnda 

dÀòil olmaúdan bÀùını daòi böyle olmaú lÀzım gelmez. Anuñçün ÚuréÀn’da gelür: 

“Úuli’r-rÿóu min emri rabbí.”241 Yaèní rÿó èÀlem-i vücÿbdan neşéet itmişdür ki aãlı odur 

ve aña tÀbièdür. Ve ôÀhir neşée itibÀriyle maòlÿú oldıàından müşÀhede-i Óaú’da díde-i 

sırra naôar itdiler ki rÿó ol mertebenüñ tenezzülidür.  

 

Ve bundan ôÀhir ve bÀùını kendi maúÀmlarında icrÀ itmek lÀzım geldi. Anuñçün 

daèvÀdan menè olındı. ZírÀ daèvÀ bÀùın-ı óÀle göredür. Ve bir nesneye ki zÀhir-i óÀl 

müteóammil olmaya anı daèvÀ itmek memnÿèdur. MeåelÀ ÚuréÀn ki óaúúında 

kelÀmullÀh oldıàı cihetden àayr-ı maòlÿú dinilmişdür. Óurÿf u kelimÀt-ı melfÿôa ve 

maúruvve ve mektÿbe ve mesmÿèa iètibÀriyle maòlÿúdur ve bu iètibÀr-ı åÀní ile bir 

kimse aña àayr-ı maòlÿúdur dise muódeåÀtuñ úıdemine õÀhib olmış olur. 

 

Nitekim baèøı fırúa-i êÀlle úÀéil oldılar. ÓattÀ naôm-ı ÚuréÀn’uñ èArabiyyeti 

daòi vaút-i ilúÀda óÀdiådür. Yaèní Cibríl anı úalb-i nebevíyeye ilúÀ itdüài vaúitde ãÿret-i 

èArabiyye ile kisvelenür. Ve illÀ ÚuréÀn kelÀm-ı nefsi oldıàı cihetden híç bir lüàat ve 

                                                 
239 “Allah bütün âlemlerden müştağnîdir.” Âl-i İmran 97 
240 “Sizin için bir kalma yeri bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır.” En’am 98 
241 “De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir.” İsrâ 85 
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lísÀnla mevãÿf degüldür. Ve rüéyetullÀh daòi böyledür. Yaèní rüéyet anuñ niseb ü iøÀfÀt 

cihetinden rubÿbiyyetine taèalluú ider yoòsa óaúíúat-ı õÀtı cihetinden degül. Anuñçün: 

“Nÿr inní erÀh.” dinildi. 

 

Pes, bu maúÀmda iòtilÀfuñ maènÀsı yoúdur zírÀ iòtilÀf itmek [63a] merÀtibe-i 

cehildendür. Ve mebde-i iòtilÀf ùÀéife-i muèteziledür ki imtinÀè-i rüéyete õÀhib 

olmışlardur. ZírÀ bilmediler ki bu şerè-i Muóammedí ôÀhiren ve bÀùınen tenzíh ve 

teşbíhi müştemildür ki evvelki: “Leyse kemiålihí şeyéün ve hüve’s-semíèu’l-baãír.” 

Naããından mefhÿm ve ikinci: “İnneküm seteravne rabbeküm.” Óadíåinden maèlÿmdur.  

 

Buradandur ki Óaú TaèÀlÀ èÀlem-i miåÀlde temeååül ider ve bu teşbíh anuñ 

tenzíhine mÀniè olmaz. ZírÀ her nesnenüñ bi-óasebi’l-mavùın ãÿret-i maóãÿãası vardur. 

Anuñçün dirler ki vücÿd-ı Óaú óaøerÀt-ı òamsdendür ki óaøretü’l-aèyÀn ve óaøretü’l-

ervÀó ve óÀøretü’l-miåÀli’l-muúayyed ve óaøretü’l-insÀni’l-kÀmildür. Ve bundan àayrı 

daòi iètibÀr vardur ki kütüb-i taãavvufda mübeyyendür. Burada miåÀl ve muùlaúdan 

murÀd ãÿret-i èarş u kürsí ve sÀéir bunlara tÀbiè olan ãuver-i külliye ve cüzéiyyedür. İlÀ 

mÀlÀ nihÀye ve miåÀl-i muúayyed nevmle veya insilÀòla muúayyed olan óaøretü’l-

óayÀldür ki èÀlem-i ervÀó ve èÀlem-i ecsÀm arasında vÀsıùa ve berzaòdur; nefs-i 

óayvÀniye-i heykel ile nefs-i nÀùıúa miyÀnında berzaò oldıàı gibi. Ki kemÀlÀt-ı ôÀhire ve 

bÀùınanuñ óuãÿli bu berzaòuñ vücÿdına tÀbièdür. Faèrif cidden. 

 

Pes, bu taúrírden ehl-i iètizÀlüñ cehli ve sÿ-i fehmi ôÀhir oldı. Ve bundandur ki 

mertebe-i şeríèatde inóirÀfı olan kimsenüñ mertebe-i óaúíúatde daòi inóirÀfı vardur. Bu 

sebebden evlÀd-i zinÀdan ehl-i velÀyet gelmedigi gibi, fırúa-i êÀlleden daòi 

gelmemişdür. ZírÀ zinÀda nikÀh-ı şerèí olmadıgı gibi èilm-i òayÀlíde daòi irtibÀù-i 

maèneví yoúdur. ZírÀ AllÀh TaèÀlÀ’nuñ èilminde òayÀl olmaz. Ve bir kimse ki muêill 
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isminde ola netícesi buèd ve úaùíèatdur. Nitekim hÀdí dÀéiresinde olanuñ àÀyeti úurb 

[63b] ve vuãlatdur. Ve bu maènÀ yaèní úurb ve vuãlat mavùın242 óasebiyle muòtelifdür. 

 

Pes, ÀyÀt-ı tevóíd ve şevÀhid-i úudretde cÀnib-i efèÀl ve cÀnib-i ãıfÀt ve cÀnib-i 

õÀt vardur ki ehl-i müşÀhedenüñ müşÀhedesine rÀcièdür. Ve híç bir sÀlik kendi nefsinde 

èÀlem-i mülki ve úalbinde èÀlem-i melekÿtı ve rÿóında èÀlem-i ceberÿtı ve sırrında 

èÀlem-i lÀhÿtı müùÀlaèa itmedikçe ehl-i merÀtib olmamışdur. Bu cihetden eger tecellí-i 

ilÀhí mertebe-i ervÀóda úalub mertebe-i ecsÀma ve andan mertebe-i insÀna tenezzül 

itmeyeydi kenz-i maòfí kemÀ yenbaàí ãÿret bulmazdı. 

 

Pes, bundan fehm olındı ki felek-i evvel ki evvelü’l-ecsÀmdur; òalú olındıkda 

mertebe-i rÿóda olan òafÀ cehre münúalib oldı. ZírÀ ervaóuñ taayyüni mertebe-i cisme 

tenezzül itdi. Cism ise rÿóa göre müşÀhed ve maóãÿãdur. Ve cehr didikleri ôuhÿrdur. 

Gerek úavl ile ve gerek àayrı vecihle. Nitekim ÚuréÀn’da bi-ùaríúı’l-óikÀye gelür: 

“ErinallÀhi cehretin.”243 Yaèní Óaú TaèÀlÀ’yı bize bÀriz ve ÀşikÀre irÀéet ile kelÀmını 

cehr-i istimÀè itdügimiz gibi.  

 

Ey salik, mÀdÀm ki taóte’l-felekdesin èÀlem-i devr ve cehrdesin. Çünki bu 

felekden güõar idesin èÀlem-i iòfÀya dÀòil olursın. Ve andan “lÀ-cehr u lÀ-iòfÀ” 

dÀéiresine úadem baãarsın. Ve cemiè-i iøÀfÀtdan òalÀã olursın. Gel imdi şimdi mavùın-ı 

cehrde olduúca cehri gör. ZírÀ óicÀb-ı keåífe münÀsib olan cehr ve teşdíddür ki óicÀb-ı 

ôulmÀnídür. Ve óicÀb-ı laùífe lÀyıú olan iòfÀ ve taòfífdür ki óicÀb-ı rÿóÀnídür. Ve 

ÚuréÀn’da ve óadíåde ãuver-i taèÀruøda vÀúiè olan ÀyÀt ve aòyÀruñ cümlesi bi-óasebi’l-

eşòÀã ve’l-aóvÀl ve’l-evúÀtdur. Ve sen ÓabíbullÀh mertebesinde ve ãaóÀbe ùabaúasında 

degülsin ki iòfÀ ile meémÿr olasın. [64a] Belki senüñ vücÿduñ òaşeb-i àalíôa benzer ki 

                                                 
242 mavùın: A mevÀùın 
243 “Bize Allah’ı apaçık göster.” Nisâ 153 



200 

 

feés-i èaôím ile naót ve ıãlÀóa muótÀcdur. ZinhÀr erbÀb-ı inkÀrdan olmayasın ki anlar 

fıraú-ı êÀlle gibi èaúímdür. ZírÀ nisbet-i èílmiyyelerinde òayÀl ve óalel vardur.  

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Gel senüñle dídemüz bídÀr-ı tevóíd idelüm 

Her nefes seyrÀn-gehi dídÀr-ı tevóíd idelüm 

 

2. Óalúa óalúa olalum meydÀn-ı õikrullÀhda 

èIşúla hÿ hÿ diyÿ tekrÀr-ı tevóíd idelüm 

 

3. Çün tecellí merkezídür èÀlem-i ícÀd heb 

Biz daòi bu devrde iôhÀr-ı tevóíd idelüm 

 

4. èÁlem-i “úÀlÿ belÀ”nuñ èahdini naúø itmeyüb 

Ger ezeldür ger ebed iúrÀr-ı tevóíd idelüm 

 

5. NÀr-ı èışúla èalevlensin yanub kÀnÿn-ı dil 

Aàzımuz ey èÀşıú Àteş-bÀz-ı tevóíd idelüm 

 

6. Açılub enfÀs-ı Óaú’dan özge vaódet gülleri 

ÓaúúıyÀ cÀn u dili gülzÀr-ı tevóíd idelüm 

 

رامات  ة الن ال ون فات ال ة تمنع العارف من الت ق  ان المعرفة الحق ع ف  المعرفة تمنع من الت

 واسمائه وصفاته وافعاله  ذات هللا تعا  تتعلق  ث ان االو  من ح ة واو ون رامات ال ة اقوى من ال العلم

ا  و ا ة فتعلقها واهلها العلماء  ام هللا فقط واما الثان اح خالف اهل الرسوم فانهم علماء  عا  ام هللا جم ح

 ملك   ا ا لتفت العلماء  الممكن ولذا لم   من التعلق  الواجب اع وان المحدثة وال شك ان التعلق  اال

ال اي انقطاعا تاما  ت ه ت تل ال ما قال وت عا   ما سوى هللا جم ل ا مان  ما سواە ولو بوجه  سل ه اتصال  س ف ل

   جعل للرسل االو  فانه ال يناف اال نقطاع التام اال ترى ان هللا تعا كون بوجه   اال ان  ازواجا  ]b46[جز
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 والمشاهدون  دە ات توح ا    الخلق    للحق  المشاهدون  فانهم  الحق  ذلك عن قطعهم    ولم  وامواال واوالدا

اسمائه   الحق  ما للخلق  ان ونحوها   ة هو الفقر والعجز والضعف واالم م العبود  ح وصفاته ثم ان مقت

 هذە االوصاف فوجب  ها فظهرت المنافات ب  والقدرة والقوة والوجوب وغ ة هو الغ م ر ان موجب ح

د ره م كون ع ل  اد  ة الع اظهار خوارق العادات ور صورة موالە  ظهر  د ان ال   الع ل الوجوە فانه ع ن 

سها  ت ان رأس هذە االمة ورئ فتضح وقد ث ه ف  االيتان  قدر ع د فانه ال  طالب من الع ل ما  اسلم اال ترى ان 

ة اللتان بهما  ل الذي ينقل منه انما هو المعرفة والعبود ت انه اظهر الخوارق  كر الصديق رض ولم ي هو ابو 

هما  غ مل ال  اء ال  حقهم  افتحان االول ل  كون اهل الخوارق تحت االسم المفضل وهم اللذين ق  ان قد  ع

  ل هم ع ال  ق الحق فيتعصبون له   ط ون انهم ع ظن العوام المحج علمون و ث ال  ستدرجهم من ح س

الحق فزاغوا وضلوا   اع  اط السوي وازلهم عن االت طان فانه اضلهم عن ال اطل اللذي هو الش ق ال واضلوا ط

 العوام والخواص وذلك ان العوام اهل الحسن  امة ومن هذا عرفت الفرق ب فلهم عذاب فوق العذاب يوم الق

     ال ة  االمور الحس  ا  ينظرون  وانما ة  العلم رامات  ال    ال ة  العقل  المعا  ا لتفتون   الظاهر فال

اع اهل االستدراج واالسم المضل   ات  الخوارق ولذا ك ق  وحق ال ق  ال  وع ع المت وقل اصحاب اهل ال

ث مشاركتهم  واهل المالمة من ح اب العزة  االمة تحت ق  هذە اء  ظواهر  ]a56[ فانهم اخف  العموم  اهل 

 منهم وصد عن  قتدي بهم واخ  من اهتدى ثم لم   وخ ف االل المعامالت فال يهتدى اليهم اال اهل التع

  لم له فطو تاب س  وما تفرق اللذين اوتوا ال عدە قال تعا ل لمن عاندە من  عد ما جاءە وو ن اتبع الحق من 

 منه    هللا تعا غض ا ء ا دة من القران فال   مواضع عد  عن التفرق  نة وقد ن عد ما جاءتهم الب اال من 

 من الخلق  ه من االجتماع فان المقصود االل ء احب ال ف ما انه ال  صال النعم اليهم تع المعرفة ومن ا

  كونوا ع ان  تب وامر  اء والورثة وال ه االن  المقاصد ضم ال  الوصول ا  واف  ان العقل غ نفسه ولما 

حصل بهذا االتفاق واالطراد نظام العالم     العمل الحق ح  عمل واحد   االعتقاد الحق وع قلب واحد 

تم امر ا  و الم اللذي صورة ومع  علم ال ات ا  االعتقاد  العاقل ان يراجع  اطنا فوجب ع لدين ظاهرا و

جتنب عن  ات ف ات من المنج ص المهل شخ  علم االخالق و ات وا  العمل   علم الفقه  ه اهل السنة وا عل

اشفة والمشاهدة وال  علم الم جة العلوم و  علم هو ن كتب الفضائل ثم ا حصل اال الرذائل و حقائق وال 

  ذق من مائدة العلم االل  فمن وقف عند العلوم االول ولم   والسلوك المر  االعتقاد والعمل ال البناء ع

عة  ال وطب املة الحاصلة الهل االصول اال ترى ان لك ه ق دون الوصول وحرم عن اللذة ال  الط فقد وقف 

ل  ال من اله ما ان  ا وروحا ف م له فكذا القلب والروح وال شك ان حظ الروح وقل  حظه المال قت عة  والطب

 شق واحد وهو الجسد هنا فاعلم  ج اللذي قام ع المفل هو المشاهدة فمن نقص حظه فقد من قواە وصار 

 .ذلك  

 

[ Hakiki marifete ulaşan ârif kimse kevnî (maddî) kerâmetten men edilir. Çünkü 

ilmî (hakîkî) kerâmet maddî kerâmetten daha kuvvetli ve evlâdır. Birinci kerâmet Allah 
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Teâlâ’nın zât, sıfât, esmâ ve ef’âliyle alakalıdır. Rüsûm ehli olmayan hakîkî ulemâda 

Allah’ın hükmü zuhûr eder. İkinci kerâmet ise meydana gelen olağanüstü hallerdir. 

Şüphe yoktur ki, vacip olana taalluk etmek mümkün olana taalluk etmekten daha 

üstündür. Bu yüzden ulemâ Hz. Süleyman’a yönelmemiştir. Allah Teâlâ âyette “Bütün 

varlığınla O’na yönel.” buyurduğu gibi Allah hâricindeki herşeyle tamamen alakayı 

kesmek gerekir. [64b] Allah ilk rasûllere zevceler, evlatlar ve mallar ihsan etti. Ve bu 

onları Hakk’tan ayırmadı. Onlar Hakk’ı ve tevhîd delillerini yaratılanda müşâhede etti. 

Ve yaratılandaki sıfat ve esma ile Hakk’ı müşâhede etti. Kul olmanın gerekliliği acizlik, 

fakirlik, zayıflık ve imkân olduğu gibi Allah’ın rubûbiyeti de zenginlik, cömertlik, 

kudret, kuvvet ve mucipliği gerektirir. Bu sıfatlar arasındaki zıtlık ortaya çıkar. Bu 

yüzden kul olağanüstü hâlleri Rabb gibi izhâr etmemelidir. Zaten o hâller onun iradesi 

ile gerçekleşmez. Bu ümmetin başı Ebû Bekir-i Sıddık -radiyallahu anh- ona verilen 

hiçbir kerâmeti izhar etmemiştir. O ubûdiyet ve mârifette kemale ermiş bir velidir. 

Bazen avam olan halk keramet ve istidrâcı birbirine karıştırabilir. Bâtıl yolda olanı hak 

yolda zannedebilir. Ve onu doğru yoldan saptırıp Hakk’a olan bağlılığını koparır. Ve o 

dalâlete düşenler için kıyâmet günü çok büyük bir azap vardır. Avam ve havas 

arasındaki fark bundan anlaşılır. Avam zâhiren hasen ehlidir ve ilmi kerâmete dikkat-i 

nazar etmez, hissî davranarak maddî kerâmete yönelir. Bu yüzden yanılarak istidraç 

ehline tâbi olan çoktur. Havas ise Allah’ın nurlarının tecellîsi olan marifeti ilmelyakîn 

bilir, aynelyakîn ve hakkelyakîn görüp tadar. [65a] Bu insanlar izzet kubbesi altına 

saklanarak melâmet ehliyle bir gözükürler. Onlara ilâhî mârifet ehli kişilerden başka 

kimse yol gösteremez. Kendi mürşidlerine uymak onları ziyana uğratmıştır. Ve Allah’ın 

yolundan onları alıkoymuştur. Hakk’a tâbi olanlara ne mutlu! İnatlarında ısrar 

edenlere yazıklar olsun!  

Allah şöyle buyuruyor: “Ve kitap ehli olanlar, (onlara beyyine gelmesinden 

önce) tefrikaya düşmediler (fırkalara ayrılmadılar). Ancak kendilerine beyyineler 

geldikten sonra (tefrikaya düştüler).” Kur’ân-ı Kerîm’de birçok konuda tefrik 

yasaklanmıştır. Cenab-ı Hakk’ın en sevmediği şey ayrılık, en sevdiği şey ise birlik 

olmaktır. Allah’ın kullarından maksudu mârifettir. Kullarına verdiği nimetlerde 

tanınmak bilinmek ister. Sadece akıl maksuda ulaşmak için yeterli değildir. Ona enbiyâ, 

evliyâ ve semâvî kitaplar da dâhil olursa Hakk’a itikad tek bir kalp ile olur. Ve ameli de 

hak olan tek bir amel olur. Akıl sahibi kişi îtikad noktasında ehl-i sünnetin kelâm ilmine, 
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amel noktasında fıkıh ilmine ve ahlâk ilmine mürâcaat eder. Ve zararlı olan bilgileri 

teşhîs edip ahlâksız şeylerden uzak durur. İlimlerin neticesi keşif, şehâdet ve hakîkat 

ilmidir. Ve o ilimler îtikad ve şer’î ameli bina etmeden elde edilmez. O ilimlere vakıf 

olan kimse ilâhî ilim sofrasından lezzet ve zevkini almıştır. ] 

 

[65b] Naôm [ Müstefèilün / Müstefèilün ] 

 

1. Yaú şemè-i èışúa bÀl u per 

PervÀne ol pervÀne ol 

Gencíne isterseñ eger 

VírÀne ol vírÀne ol 

 

2. Úo nefsi itme mekr ü Àl 

Bir merd-i kÀmilden el al 

Ol elden iç cÀm-ı viãÀl 

MestÀne ol mestÀne ol 

 

3. Varı yoàı cümle bıraú 

Óaú sendedür gitme ıraú 

èAúlı úo èışúı úıl BurÀú 

DívÀne ol dívÀne ol 

 

4. Ülfet idüp tevóídle 

Óaú’dan dile irfÀn dile 

CÀnuñda özge derd ile 

Hem-òÀne ol hem-òÀne ol 

 

5. SÀúí olub õü’l-kibriyÀ 

BÀde degül mi feyø ya 
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FeyyÀø elinde ÓaúúıyÀ 

PeymÀne ol peymÀne ol 

 

  ل  من ق ش   خل  االوقات وال   يرا  هو الذي  الصالح  الن ادة  ع  الصالح  نوم اح  الص  عند

  ات   تجل اة اذ له تعا  النوم والح ان معه  قظة   الحس وال ان مع هللا  وظائف الطاعات والتوجهات فمن 

 حالة من ا اطنه  ء من لوازم ظاهر الوجود و فوت عنه  ة جميع المقامات فال  س ال لحاالت فاذا ال فرق 

 ال تاخذە سنة وال نوم وذلك  ه لما قال تعا االضافة ال النوم الغفلة وال غفلة  قظة اذ المراد   النوم وال ه ب ال

ه  ه االشارة لقوله عل  هللا عن ذلك اول  هللا نائمة تعا ان  ا فلو قلنا انه نام ل ان له سمعا و   ان هللا تعا

 الظاهرة عن الحس ال الصالة  ة الع  ان غيب ع نا  اء تنام عيوننا وال تنام عيون قل   االن والسالم نحن معا

عقوب  ب و ان شع  ولذا   االو سان ال  الع  المقصودة من اال اطنة عن الحق فانها   ال ة الع  غيب تقت

صار و   اال  فانها ال تع  وقال تعا قوم عليهما السالم اع  الصدور ثم ان من نام ل    القلوب ال ن تع ل

ة السارة .  قوى لطاعة هللا فانه ب ه اهل هللا  ]a66[ و ما عل    مع هللا تعا د المطيع الحا م العا  الح

ة عند العمل اوال اذن   لهم الن  الجميع االوقات سواء ح ة سارة فتعم جميع االحوال  ل ة  فانهم ينوون ن

م  عة وح  ال لحظ الطب  مقامه االو  ولعروج الروح ا  تعا  ان منامهم هو   ح  هللا تعا عمل لهم لغ

م الشهوة والهوى .  ح  ال  ا ابر قطعا فانهم عاملون  اال  حسن الظن  م ع ة فافهم جدا و  الحيوان  

 

[ Sabah vakti kalbime geldi ki ‘Sâlihlerin uykusu ibadettir.’ Çünkü sâlih, 

vakitleri gözetendir. O itaat ve ibadetten hiçbir şeyi delip geçmez. Kim uyanık ve yakaza 

halinde iken Allah ile birlikteyse uykusunda da O’nunla birliktedir. Cenâb-ı Hakk’ın 

her makamda tecellîleri olduğu için zâhirî ve bâtınî vücûdun levâzımatını da yerine 

getirir. Bu durumda uyku ve yakaza hâlinin birbirinden farkı yoktur. Uykudan murad 

gaflet hâlidir. Allah şöyle buyuruyor: “O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hâli 

tutmaz.” Rasûlullah hadîs-i şerîfte “Peygamberlerin gözleri uyur, kalpleri uyumaz.” 

buyurmuştur. Gözlerin zâhiren kapandığı o baygınlık hâli, bâtınen gözlerin Hakk’a 

kapanmasını iktizâ etmez. İnsandan maksut olan sadece zâhiren gözle bakmak değildir. 

Bu yüzdendir ki Hz. Yakup ve Hz. Şuayb -aleyhisselam- âmâ idiler. Allah: “Ama şu 

gerçek ki, gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalbler (basîretler) kör olur.” 

buyuruyor. Kim bedenini kuvvetlendirmek için uyursa Allah ona güçlü bir bünye 

verir. [66a] Ehlullahtan olan itaatkâr bir âbid her zaman Allah’ın huzûrunda olduğunu 

bilerek külli bir niyet iledir. Bütün vakitlerde ve her hâlinde Allah ile beraberdir. Ruh 
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makama çıkabildiği için hayvânî ve cismânî hâllerden ayrılır. Ve o hevâsına değil her 

an Allah’a ibadet hâlindedir.  

Pazar gecesi intibahtan sonra ‘Kim inkisara uğramış ise onu hâli diğerlerine 

benzer.’ sözü kalbime geldi. Yâni kimin kalbi kırılmış ise onun gibi niceleri vardır. ’Ben 

kırık kalplerdeyim.’ kavli ihtar olduğu gibi, o kimse Allah katında yüksek bir 

derecededir. Fakat bu inkisar insanlar tarafından gelen ezâ ile değil Allah tarafından 

gelen hüzün makamı ile olur. Hüznün öyle hazîneleri vardır ki, Allah o hazîneleri ârif ve 

sâdık kullarına verir. Allah bir kulunu sevince kalbine hüzün indirir ve o bir daha 

gülemez; ona buğzederse onun kalbine şenlik verir ve o bir daha ağlayamaz. ] 

 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. ÒºÀbdan bídÀr olan dil şÀhid-i dídÀrdur 

äÿret-i èÀlem aña Àyíne-i envÀrdur 

 

2. Degme sÀlik tÀcla sultÀn-ı maèní olmadı 

äanma her bir òırúa-ı pÿşi mÀlik-i dínÀrdur 

 

3. Çeşm-i nergis-i vÀr görmez gerçi kim erbÀb-ı òºÀb 

İşbu èÀlemde nice ÀgÀh diller vardur 

 

4. èÁrifüñ òºÀbı èibÀdet her demi tesbíó olur 

Muttaãıldur õikri zírÀ her nefes bídÀrdur 

 

5. ÓamdülillÀh deyr-i dil naúş-ı sivÀdan pÀk olub 

Şimdi Óaúúí bu vücÿdum bir úurı dívÀrdur 

 

 عداد مثل  ه فهو   قل ارة ان من انك  هذە الع  مثله مع   فهو  لة االحد من انك اە ل عد االن
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    تعا  اي ال الجل ما سواە ــهم الج  قل ة ما ورد انا عند المنك عة   درجة رف  انه عند هللا  ع   المنك

 االنكسار من  اجل  هو من  انما  التاذي  الناس فان اذى    فان  المتاذي  تعا  االنكسار   وذلك ينا جانبهم

دا   اذا احب ع  فان هللا تعا ة عند العارف االنكسار له انما هو من مقام الحزن الذي هو من المقامات العال

 الصلوة  ه ان عل دا وقد   ا ه مزمارا فال ي  قل دا خلق  غض ع دا واذا ا ضحك ا حة فال  ه نا  قل خلق 

]b66[  الجملة فان والسال  ة والفرقة ولو  س ذلك اال من اثار الغ ما سبق ول م دائم االخزان متواصل الفكر 

 الحق  د ا صل الع  العالم والمعلوم فال  القلب فانه برزخ ب  صار   اللطافة ح ة  لغ الغا ي وان  دن ال ال

دن واالنتقال من هذا المو  مفارقة ال ه حجاب اال  س ف  وصوال ل الموت الفنا ل هذا  ه ق ان واصال ال طن وان 

 تتلطف هنالك ومنه ان اهل الجنة ال يتمخطون وال  م القلب الن العنا  ح ه  واما موطن االخرة فالقالب ف

ا   الدن ا  ا ا  د المؤمن محزونا منك ا والحاصل انه ال يزال الع  الدن  ذلك مما هو  اذى وقذر  يبولون وال غ

عة الن  الطب  عالم  من  فهما ر  العرش وال  واما ا  ظلمان ا  حجا  والفساد ون  ال  عد عالم  دار الحجاب ولذا ها

ا لنور   جعل موت المالئكة غش فة ومن ث  االجسام ال طرأ ع قاء كعالم االرواح اذ الفناء انما  فة فلهما ال اللط

فة ومن ثم استغنوا عن الثواب فا تهم وكونهم اجسام لط ا آن  الدن  اما  د له من الج عرف ثم ان االنمسار ال 

م  التعظ    الج  فقرهم محتاجون ا  فانهم النكسارهم   الصورة ا فللفقراء  فالدن  الج  اما ،   االخرة   واما

ق   ما ان االول ق  قال لهم فقراء الط   ة ال ق  االخرة فللفقراء الحق ال لهم والتصدق ونحو ذلك، زاما الدبر 

 موطن       انكسارهم  ينج ال وانما م والقبول واالق التعظ    ال يزل عنهم  فالفقر واالنكسار ، عة فقرائ ال

عض  ە وقد سمعت عن   ال لغ ان الحق تعا اء الحق انما هو م ة ، فظهر ان ال مقاماتهم العال ليق  ما  االخرة 

ت تل ك  مرة ف  الوا س ذوبالممكورن انه قال ح ت انه  دا وحس اء شد لة  من ذلك هذا  ]a76[ ك الل

س  الح ه   نفسه وهو تأذ  احد أصال ، ألنه المر يرجع ا اء ال يؤثر  عرف ان ذلك ال المه وهو لم  مفهوم 

 لقاء حب اء المشتاق ا   اق ف ه نار االش  واحاط  ا  جنح الل ا وأين هو ممن قام  ه ، المر من أمور الدن

ة    غرض من أغراض النفسان  ذلك جميع ما ينطوي ع  ال األول وقس ع ا  وجه ال اء والدمع نور  فهذا ال

ة والوعظ والتدرس  المامة والخطا مان والطاعة لرجاء الجنة والخوف من النار وخدمة الدين الجل المال  اال

الم ون ب من   مصلحة المومن والط   م ..والم انت ابتغاء لوجه هللا والتعل ل اذا  لها انما تق حو ذلك، فانها 

     مع المفلس ح ا و  الدن ا فاجرە يؤدى  ان اج  ، وال اجر له اذا   حر عما سوى هللا تعا د الحق اذ الع

ل   منا ابتداء وأهله قل د هللا من ع أنه من  ل  ل ما ق اطنه عن األغراض وق طهر   ان  نادر الحقنا االخرة ا

فضله.    هللا بهؤالء القالئل الندر 

 

[ [66b] Rasûlullah´ın her an düşünceli ve devamlı sûrette hüzünlü olduğu 

rivâyet edilir. Yaşadığı firak ve gurbetler beşeri yönden onu etkilemiştir. Kulun 

Rabb’ine ulaşabilmesi için bedeninden ve dünyadan ayrılması gerektiği mâlumdur. 

Fakat ölüm gelmeden önce Allah’a vâsıl olmak mümkündür. Kalp âhiret yurdunda tam 

mânâsıyla bütün lâtîfeleriyle açığa çıkacaktır. Cennet ehli bu dünyadaki gibi bevl 
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etmezler, pislik ve dışkı çıkarmazlar. Hâsıl-ı odur ki bu dünya perdedir; mü’min kulda 

hüzün ve inkisar eksik olmaz. İçinde yaşadığımız âlem kevn u fesâd âlemidir. Yani 

devamlı bir oluş ve yok oluş söz konusudur. Arş ve kürsi ise lâtiftir ve ruhlar âlemi gibi 

bâkidir. Cisimler kesif bir maddeden oldukları için fânidirler. Arş bütün varlık âleminin 

idaresiyle, tanzimiyle ilgili hükümlerin meleklere tebliğ edildiği ulvî makam olduğu için, 

melekler latif varlıklardır. Sonra o inkisar Allah tarafından ya dünyada, ya da âhirette 

onarılır. [67a] Hilekârların birinden işittim ki şöyle der: “Bir defasında vâli beni 

hapsetti ve orada gece boyunca ağladım. Böylece beni çözüp bırakacağını düşündüm.” 

Kelâmından anlaşılıyor ki o kimse ağlamasının boşuna olduğunu, bu şekilde hiçkimseyi 

etkileyemeyeceğini bilmiyor. Çünkü o hapis, işlediği dünyalık bir emrin neticesi olarak 

ona döner. Karanlık gecelerde kalkıp habibine kavuşmak için özlem ateşiyle dökülen 

gözyaşı nerede, dünyalık bir iş için dökülen gözyaşı nerede? O dökülen gözyaşı 

ağlayana nur olur. Îman, itaat, cennet, havf, dine hizmet, vaaz ve tâlim gibi nefsânî 

olmayan sebeplerden dolayı ağlamayı buna kıyas et. Bu yolda yürümek müminin 

maslahatınadır. Allah dilerse hakiki bir kul Allah’tan gayrı herşeye karşı hür olur. Eğer 

ki kula verilen mükâfat onu dünyaya sevkediyorsa o hakiki bir mükâfat değildir. Ve 

böyle kimseler âhirette müflislerle beraber haşrolunurlar.] 

 

Naôm [5+3] 

 

1. Ey ãÿfí ãÀfí-bÀl olub 

Áyíne-vÀr it sen seni 

JengÀrlardan açılub 

CÀm-ı Cem it cÀn u teni 

 

2. Geç ôulmet-i mÀbeynden 

Pür-nÿr olagör èayndan 

ÁzÀd ol kevneynden 

èÁrif iseñ diñle beni 
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3. Úalbüñde nÿr u fer gerek 

Çeşmüñde eşk-i ter gerek 

VallÀhi terk-i ser gerek 

Manãÿr-veş ammÀ úanı 

 

4. Áh eyleme dünyÀ içün 

ZÀr olma şol èuúbÀ içün 

Derd ehli ol MevlÀ içün 

DermÀn ide tÀ244 ol áaní 

 

5. Emr eyledi Õü’l-kibriyÀ 

Devr itdi tÀ bu esmÀ 

Bir dÀne iken ÓaúúıyÀ 

Olduñ maèÀrif-i òırmanı 

   

]b76[  وهللا  مانهم ) أوله قوله تعا ت ا  ما مل  فما الذين فضلوا برادي رزقهم ع  ورد قوله تعا  

اطن وهو   الرزق ال  الرزق الظاهر وهو ظاهر و ل   التفض  ا ه إشارة  الرزق ف عض    م ع عض فضل 

ل ذلك  االسم  العلوم والمعارف و ف  كون المفضل مخدوما يت ات واختالف االستعدادات ل ل حسب القا

 ذم   اء فإ  ولوال ذلك الختل نظام األسماء واالش  الجز السم الصفا دور  ه خادما   المفضل عل  ال الذا

 او ال فظهر ا ا ان مال  ا المالك سواء    والمحذوم  او ال ، ا ان مملو  ا  سواء م ن المالك والمملوك ال ملك ال

م  اطل جدا ، وان الحك ن   هذين االم ا للمالك  ة، فكون المملوك  ف المرت    الرزق وال  ان  ست

قجر  ض من الشيخ  أخذ الف د انما  ة نفسه، وان الم حسب مرت د ال  ة الع قدر مرت دە   الرزق لع ع انما 

   اال ف جب ان ال  عد الموت حاله وان الشيخ  ارە واما  ه ا اظهار كتاب ف الم وال  قول و  أهلها ال  ار لغ

 ذلك   ومن ة  الدني اة  الح  زمان  ا ة س ال   ه  ف  الغائلة  كقلة  الناس دي ا   كون    ان   ج  ح  فال واالنتقال

عض ع ه ل عض غي عرف   قد   ، فإن هللا تعا عد ح ل ولو  ستق   ات وذكر االحول ال كون التجل ادە ف

ب  ب فإن الغ قول انا اعلم الغ كذا ال ان   هللا  قول اخ  ذلك فاجاز ان  غ اطالع هللا ال  ه  اطالعه عل

ب   علم الغ ما أصاب أي ألنه سلب ا ب فقد أخطا ف علم الغ  هللا ال   ، ومن قال ان ن المطلق عندە تعا

ه أحدا   غي ظهر ع  فال  علم مطلقا وقد قال تعا ظهر منه ان رسول هللا ص   من رسول فإنه  إال من ارت

                                                 
244 tÀ: A tÀd 
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  ]a86[ عض أحول الموا ماء هللا  ا ة المذكورة ثم ان قد أومأنا  ل ة ال ض السال ف هللا وهو نق الغيوب ، بتع

مل د وما  ت ان الع ك وقد ث م الممال  ح انوا احرار فهم  د وان  ان العب د االسافل    والعب ه لموالە ، العا

  ث جعل المخاطب ه ح  ف  وانفقوا مما جعل مستخلف  ولذال قال تعا  الفقر الحق د ا  للع فإذا لم ي

  ة  ق الخالفة من طرفه ولما جعل هللا الخلفاء الحق دە   ع عض األمور ا   فوض المو ما   االنفاق  خلفاء 

ما  ل وجه ، من وجوە األسماء    م نفسه  ة  ح س ال انت اهل اإلرادة   االطاعة  لة نفسه   االمر م انزل او

ل من ذلك ال    فون  خ فهم يت د الشي  ، فجعل أموالهم وانفسهم ب د من الموا لة العب م خ   اهل الشي ا

 إرا د تابع الرادته فاذا اإلرادة واحدة  كون ارداة الم  اإلرادة ان   اهل االرداة ، ألن مع ان ع دة الشيخ فمن 

فلح     فأ  وهو نفسه  الب   ت الغ  اث ة ألنه ة ال رحمان طان  إرادة ش د وارادته م س   فل  اإلرادة  هذە غ

م.  ة فاعلم ذلك وهللا العل  شوك ال  ب ــــح ولد الوحدة من  جد ر   ار وا  االغ

[ [67b] Allah Teâlâ âyet-i kerimede: “Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden 

üstün kıldı. Üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep 

eşit olsunlar. Şimdi Allah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar?” buyuruyor.  Bu âyette mâlum 

olan rızıkta tafdile işaret vardır. Zâhirî olarak rızka işaret ettiği gibi bâtınî olarak da 

ilim ve marifete işaret eder. Her biri kabiliyet ve istîdâdın farklılığına göredir. Cevvâd-ı 

Mutlak olan Allah Teâlâ zâtı, isimleri ve sıfatlarıyla tasarruf eder. Hâkim ve köle, rızık 

ve şeref noktasında aynı mertebede bulunmaz. Hâkimin kölesine verdiği rızık kendi 

mertebesi miktarınca değil kölenin mertebesi miktarıncadır. Onun gibi müridin 

şeyhinden aldığı feyiz kendi mertebesine göredir. Şeyh sırları konuşarak veya yazarak 

ehli haricindekilere aşikâr etmemelidir. Fakat âhirete intikal ettikten sonra bazı tecellî 

ve hâllerin ellerine geçmesinde bir beis yoktur. Allah Teâlâ kullarının gizlediklerinden 

haberdardır. O’nun ilmi herşeyi ihâtâ eder. Bu yüzden “Ben gaybı biliyorum” değil 

fakat “Allah bana haber verdi” demesi câizdir. Kim “Resulullah gaybı bilemez.” derse 

hataya düşer ve gayb ilmini nefyeder. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “O (Allah), gaybı 

bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhâr etmez (açıklamaz). Rasûllerden razı 

oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç!”  [68a] Ayetten anlıyoruz ki, 

Rasûlullah gaybın bazısını vâkıf olabilir. Sabittir ki kölenin sahip olduğu herşey 

efendisinindir. O halde o köle için hakiki bir fakirlik olamaz. Allah Teâlâ âyette şöyle 

buyuruyor: “Allah’a ve Rasûlüne îman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı 

maldan, (Allah yolunda) harcayın. İçinizden îmân edip de (Allah yolunda) harcayanlar 

var ya; onlar için büyük bir mükâfat vardır.” Âyetin muhatabı halîfelerdir. Nasıl ki köle 

bazı umurunu efendisine bırakır, aynı şekilde Cenâb-ı Hakk da hakiki halifelerini 

muhatab kılmıştır. Başka bir ayette Allah Teâlâ’nın peygamberden sonra itaat edin 
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dediği ulu’l-emr gibi irade ehli şeyhler de aynı menzildedirler. Müridlerin infakları da 

şeyhlerinin tasarrufunda olur. Allah en iyi bilendir. ] 

 

Naôm [ Mefèÿlü / MefÀèílü / MefÀèílü / Feèÿlün ] 

 

1. Ey ãÿfí ãafÀ cÀmını elden úoma zinhÀr 

TÀ ùutmaya miréÀt-ı dil ü cÀnuñı jengÀr 

 

2. Sen merkez-i teslimde ùur noúùa miåÀli 

İsterse döne úudretle her yana pergÀr 

 

3. BÀzÀr-ı irÀdetde mürídüñ işi yoúdur 

Kim dest-i úader bestesidür belki ser-i kÀr 

 

4. İúrÀr idegör yÀruña bu deyn ü vücÿdı 

Vir kendiñi aàyÀr gibi eyleme inkÀr 

 

5. Uydurdı nefis kendi hevÀsına bu òalúı 

Merdem diyeni neyledi gör zen-i meúúÀr 

 

6. [68b] EdnÀ úulıdur Óaúúí refíèü’d-derecÀtuñ 

AmmÀ ki ider ôıll-i HümÀ bendeyi òünkÀr 

 

 أما  نة  و  ان ههنا رحمة  اعلم ،   من عندە  رحمة  وآتا ح ،  عن ن ة ا  ح  تعا  قوله اە عد االن ورد 

  اإلضافة إ ة  ح ونحوە والوال  ن ة ا س ال  النبوة   منا و  من ع   ة ال الرحمة فالمراد بها الرحمة االمتنان

ە فإن المرات ما غ   ل مومن بو س  مان اذ ل اطن اال ة  ة والنبوة والرسالة ، فالوال مان والوال  اال ب أرعة و

 رسول فالرسالة  ل ن س  اطن النبوة إذل ل  ، وكذا الرسالة   عر  بن ل و س  ة إذ ل اطن الوال ان النبوة 

ل خاص دون العكس  دور مع     والعام مان أعمها  من مراتب أخص االوصاف واال عدها  وما  ة  الوال مثال ان

ة الخاصة مثال فظهر ان  ه صفة الوال س ف ل مؤمن فل  والرسول اال مؤمنا وأما   والن كون الو مان فال  اال



211 

 

ل   ف ست  ار ل ا ة  مان الختصاص اهل الوال اطن اال ة مثال  ان الوال ل عام وانما قلنا  دور مع  الخاص ال 

ل م   ح  مومن ف قدر ذلك وكذا الن ضا  ة هللا أ كون رؤ  صورة حاله من االعتقاد وعلم ومعرفة و نهما ع

ل  حسب ذلك وكذا حال الرسول ف ضا  ة أ  هو الرؤ كون الح  ف ل و     ست  ار ل أ فإنه مخصوص 

طان فن  ال ايبهما يتفاوت  ن غ  الظاهر ل انت جانب الخق   االخرة من النبوة والرسالة وان    ة المومن ها

  اء  ة االول اء هنا ونها  االخرة  االخرةالشهود الذي ذاقه االول اء  ة االن اء هنا ونها الشهود الذي ذاقه االن

 االخرة   ة المرسل ة اولو  ]a96[ السهود الذي ذاقه المرسلون هنا ونها الشهود الذي ذاقه اولو العزم عنا ونها

 االخر   االخرة الشهود الذي لم العزم  ينا  ة ن ه وسلم هنا ونها  هللا عل ينا محمد ص ة الشهود الذي ذاقه ن

م تحت لوائه  ا نا هللا وا هما ح عرفه غ  ال  ب  الحب دا وهو امر ب ذوقونه ا ذقه االولون واالخرون ازال وال 

ا والئه .  م من ا   وافاض علينا وعل  

 

[ İntibahtan sonra Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Nuh -aleyhisselam-ın kıssası vârid 

oldu. Allah Teâlâ âyetinde “Nûh dedi ki: “Ey Kavmim! Söyleyin bakalım; şâyet ben 

Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve O, kendi katından bana bir rahmet 

vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz hâlde, biz sizi ona zorlayacak 

mıyız?” buyuruyor. O rahmet minnettarlıktır. Nuh -aleyhisselam- için nübüvvete işaret 

ettiği gibi diğerleri için velâyete işaret eder. Dört mertebe vardır: îmân, nübüvvet, 

velâyet ve risâlet mertebeleri. Velâyet risâletin tebliğ ettiği îman hakîkatlarını, bir nevî 

kalbî müşâhede ve rûhânî zevk ile aynelyakîn derecesinde görür, tasdîk eder. Risâlet ise 

Allah’tan bir tavziftir. Her rasûl nebidir, fakat her nebi rasûl değildir. Nebi, rasûl ve 

velinin mü’min olması şarttır. Fakat her mü’minde velâyet sıfatı olamaz. ] 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Menbaè-ı feyø-i ÒudÀdur yÀ RasÿlullÀh lebüñ 

èAyn-ı Kevåerdür leb-i èuşşÀúa feyø-i meşrebüñ 

 

2. Gül-ruòuñ şemsü’ê-êuóÀ vü kÀkülüñ nÿr-ı siyÀh 

Feyø-i nÿr itmekde birdür èÀleme rÿz u şebüñ 

 

3. Úalbinüñ cevlÀn-gÀhın ancaú ol MevlÀ bilür 
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MüstevÀ-yı èarşı merkez úıldı gerçi úÀlıbuñ 

 

4. Olmış iken èÀlem-i hejdeh245 hezÀr iósÀn saña 

Ümmet-i meróÿme oldı Óaú’dan ancaú maùlabuñ 

 

5. Úıldı nÿrından seni senden cemíè-i èÀlemi 

Cümleden oldı anuñçün óaú veliyy-i aúrebüñ 

 

6. ÒÀk-i süflíde úoma Óaúúí óaúíri zerre-vÀr 

Çünki èÀlídür şefÀèat çaròı üzre kevkebüñ 

 

 برهان وظاهر فالمراد بها   أي ع (  نة من ر  ب  ارأيتم ان كنت ع ا قوم ح ( ما قال ن نة  وأما الب

  ة غ رامات العلم ة وقد عرفت ان ال  اهل الوال ة ا س ال ة  رامات العلم اء وال  األن ة ا س ال المعجزات 

 ال  االو   ة إنما    أهل الوال ة ، فإن التفاضل ب ون ضا ال ة قد تصدر من أهل االسم المضل أ ة اذا الثان الثان  

ل منهما من خوارق العادات   أي الن ل  معجزة للن عرف ما قالوا من ان كرامة الو قال لها االستدراج ومنه  و

   الن  والمعجزة إ  الو رامة إ ضافة ال نهما ب فرق ب ن  ث فمأخذهما واحد وكذا عينهما من ح  [69b]ل

نة لك   ب نة من رك ف  ب ث اإلضافة المذكورة فان كنت ع انهما فعالن خارقان للعادة واالسم مختلف من ح

ما قال ارە  ل واال فال الزام وهو  ان هناك معتقد وقا ك ان  ل  ولغ  فان ال ارهون أي ال ج موها وانتم لها  انلزم

ب مخصوص.   استعداد وم   جري ع  

 

[Nûh dedi ki: “Ey Kavmim! Söyleyin bakalım; şâyet ben Rabbimden gelen 

apaçık bir delil üzerinde isem..” âyetinde delil Allah’ın tasdikine bürhandır. Ve ondan 

murad, evliyânın kerâmetine nisbeten enbiyânın mucizeleridir. Daha önce zikrettiğimiz 

gibi tafdil edilen velideki kerâmet kevni değil ilmidir. Nebide görülen mucize, velide 

görülen kerâmet, kâfirde görülen ise istidraç olarak isimlendirilir. Her biri de meydana 

gelen olağanüstü hâllerdir. [69b] Hepsinin kaynağı ise bir olan Allah Teâlâ’dır. 

İsimleri farklı olmasına rağmen her biri kanuna aykırı doğaüstü olaylardır. Allah 

Teâlâ’nın âyette “Onu istemediğiniz hâlde, biz sizi ona zorlayacak mıyız?” buyurduğu 

gibi dinde zorlama yoktur. ] 

                                                 
245 hejdeh: A hejdem 
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Naôm [ Müstefèilün / Müstefèilün / Müstefèilün / Müstefèilün ] 

 

1. Ey dil úatı rÿşen durur eyle naôar dídÀr-ı hÿ 

Kim úaplamışdur on sekiz biñ èÀlemi envÀr-ı hÿ 

 

2. Aç dídeñi eşyÀya baú eşyÀdaki esmÀya baú 

Nice tecellí úıldı Óaú ôÀhir olub ÀåÀr-ı hÿ 

 

3. Bir kÀndan bunca güher bir noúùadan bunca süver 

Düzdi maèÀníye ãuver bunda nedür esrÀr-ı hÿ 

 

4. Terk eyleyüb ãaà u ãolı gözle yüri ùoàrı yolı 

AllÀh’ı ey AllÀh úulı õikr eyle úıl tekrÀr-ı hÿ 

 

5. SevdÀyı úo ey bü’l-heves ãít u ãadÀyı àayrı kes 

Óaúúí’ya olub hem-nefes eyle bugün izhÀr-ı hÿ 

 

[ ERBÁB-I DİLE PEND-İ BELİá ÓÁäIL OLDI ] 

 

Vüride fi’s-seheri’l-aèlÀ, úavlühü SubóÀnehü ve TaèÀla: “Ve le 

yübeddilennehüm min baèdi246 òavfihim emnen.”247 Yaèní òÀtıra248 gelmiş idi ki ŞÀm-ı 

Şeríf’e hicretimiz ve orada müddet-i iúÀmetimizde evlÀd u etbÀèımız nice emrÀøla 

mübtelÀ ve Àòir vedÀè-ı èÀlem-i dünyÀ idüb kÀse-i mürrü’l-meõÀú-ı firÀúı nÿş ile bí-hÿş 

olduàımızdan mÀèadÀ eşúıyÀ-yı èArabdan bí-óuøÿr ve gicelerde sürrÀú ucundan 

rÀóatdan dÿr ve ıøùırÀb-ı dín ü dünyÀ-yı ahÀlíden müteóayyir ve nÀ-tırÀşÀn-ı vilÀyetüñ 

                                                 
246 baèdi: A ve İ2’de yok 
247 “Ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vâdetti.” Nûr 55 
248 òÀtıra: A õÀhire 
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müãÀdeme-i òuşÿnetinden zücÀc-ı òÀùır yüz yerde münkesir iken iõn-i semÀví ile 

İslÀmbol cÀnibine müteveccih ve medíne-i ÜsküdÀr’a nüzÿlümüzde şedÀéid-i meõkÿre 

eødÀdına münúalibe olub ziyÀde Àsÿde ve nièam-ı ôÀhire [70a] ve bÀùına ile cism ü cÀn 

perveriş-yÀfte olub tecellí-i celÀlüñ aókÀmı büùÿna revÀn ve esmÀ-i cemÀliyyenüñ ÀåÀrı 

ôuhÿra óareket-künÀn olduàına ÚuréÀn-ı õíşÀn ile işèÀr-ı İlÀhí vÀúiè olmışdur. “ 

AllÀhümme leke’l-óamdü şükran ve leke’l-minnetü faølen.”  

İşte bundan erbÀb-ı dile pend-i belíà óÀãıl oldı. ZírÀ güneş dÀéimÀ zír-i seóÀbda 

pinhÀn olub úalmaz. Ve bülbül òazÀnla ebedí pür-ÀzÀr olmaz. Ve şeb-tÀrík-i hengÀm-ı 

ãabÀóda idbÀr ider. Ve Àyíneden jengÀr silinüb gider. ZírÀ: “Külle yevmin hüve fí 

şeén.”249 Mÿcibince şuéÿn-ı İlÀhiyye ve tecelliyÀt-ı raómÀniyye teceddüd ve teèÀúub 

üzerine olub levó-i maófÿôuñ maóv u iåbÀtı dÀéim ve úalem-i aèlÀnuñ raúam-ı gÿ250-nÀ-

gÿnı úÀéimdür. Egerçi ceffe’l-úalem vefúınca umÿr-ı külliyeye taàayyür gelmez ve 

èilm-i ilÀhí tebeddül bilmez. Nitekim evrÀú-ı sÀbıúada derc olındı ve bi-úaderi’ù-ùÀúah 

taórír úılındı.  

 

Ve ãíàa-i teékídde erbÀb-ı vehme tenbih vardur. ZírÀ vaèd-i ilÀhí teékíd olınmasa 

daòi: “Ve men eãdeúa minallÀhi kílen.” mÿcibince ve daòi: “İnnallÀhe lÀ yüòlifü’l-

míèÀd.” Ve emåÀli muúteøÀsı üzre müstaúbel óÀl gibidür. Nitekim gelür: “İnnemÀ 

tÿèadÿne leéÀtin.”251 Ve dimişlerdür ki: “Külle Àtin úaríbün.” ZírÀ Óaúú’a göre zamÀn 

yoúdur. Belki Óaúú’a zamÀn nisbeti müteóayyize göredür ki beşer ve emåÀlidür. ÓattÀ 

“naèlem” daòi bu bÀbdandur. 

 

Bu sebebden vaèd-i İlÀhíyi óÀøır gibi bilmek ve aña göre muùmaéin olmaú 

gerekdür. Ve óaúíúat emn-i Àòiretde erbÀb-ı kemÀle óÀãıl ve ehl-i temkíne dÀéir bir 

maènÀ-yı èamíú ve bir sırr-ı daúíúdür. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “LÀ òavfün èaleyhim 

                                                 
249 “ O her an yaratma hâlindedir.” Rahmân 29 
250 gÿ: A ger 
251 “ Size vâdedilen mutlaka gelecektir.” En’âm 134 
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velÀhüm yaózenÿn.”252 ZírÀ òavf-ı àam müstaúbelden ve óüzn-i [70b] elem mÀzíden 

gelür. Anlara ise gelecekde berzaò ve geçmişde fevt olmış nesne yoúdur. 

 

Naôm [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

1. Çünki jengÀr-ı kederden ãÀf ola miréÀt-ı bÀl 

èAks-i envÀr-ı tecellíye bulur rÿy-i mecÀl 

 

2. Vaèd-i vuãlat èÀşıúa şol ãubó-ı ãÀdıúdur hemÀn 

Kim aña òurşíd-i èÀlem-tÀbdur Àòir meéÀl 

 

3. Óaú TaèÀlÀ ger murÀd itse ider bir bendesin 

Menbaè-ı feyø-i èulÿm ve maùlaè-ı nÿr-ı cemÀl 

 

4. Ger vuøÿ-i şerèi isterseñ elüñ yüzüñ yu var 

Şüst ü şÿy-ı dil velí oldı sivÀdan infiãÀl 

 

5. Úanài dil kim úıble-i Óaú’dan olupdur münòarif 

èAyn-ı aèmÀdur ki miórÀbuñ yüzin görmek muóÀl 

 

6. Sırrımuñ miórÀbıdur óaúúa’l-yaúínüñ noúùası 

Çehre-i óÀl üzre ey Óaúúí gerekmez àayrı òÀl 

 

Maèlÿm ola ki “Óaú TaèÀla” beyti rüéyÀda dinilüb maófÿô olmaàla baède’l-

yaúaôa mÀèadÀsı ilóÀú olındı. VallÀhü’l-CevÀdü’l-FeyyÀø. 

 

اض اسبغ  لة ان هللا الجواد الف  تلك الل ا ه انه خطر ب م ) س  ك  غ  (ان ر ة الثالثاء قوله تعا ل ل

                                                 
252 “ Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.” Yûnus 62 
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ة فأشار الحق   اال العجز والح ضا وما  ف اشكرە والشكر من عطاءە وجودە أ اطنة فك  نعمه ظاهرة و ع

   وتعا حانه  رب س قوله    نفسه  وصف تعا ما  ف ة  ال  اما رم  وال  والغ ة  ال  مقام  ذلك من  ان إ

سان مظهر جماله  ان اال اطنه ولما  ظاهرە و ليق  ما  ل عالم     ، ألنه مر  العالم ة ا  فأضاف ال العالم

  ل عالم فخلقه    ه فوق افاضته ع ان افاضته عل ماله  صورته ومطلع انوار  كون   أي  م ع  احسن تق

 اخر ما انتقش  ا ة ، وصورة من القلم األع لمة وا ل حرف و معناە كتاب  ا و  الدن ل صورة حسنة   نموذج 

ح الوجود   من  ]a17[  ل ــها ومن ثم عدا فضل من المالئكة ح ان اعجبها واغ  ف ات المو من صور تجل

  مع ة   ال س لهم  ل الوجوە اذ ل لزم الفضل من  مة ال  ه المه ما عل  الشهود  مة ألن االستغراق  المه

ان الفيو  ال قة   أطفال الط ضا النه ير امل مظهر االسم الرب أ سان ال  األمهات أطفالهم ان اال ما تر ض 

خروجه من  ل األرواح   انفصال العقل األول عن م   مة ، وهذا هو ال ة دون المه ة ال الرضاعة فله مرت

 الصورة   ان ظهر   إ د ،  والموال  جانب االجسام والعنا  ا  والقدرة  قدم القوة ه ع مة ومش  المه دائرة

ة  ة فبوساطته ت سان ه اإل ما قال وال  اصله  انها الوجود ورد الخلق ا اذن هللا   ان  قائها ا   العوالم وهو 

عه من اللوازم ولذا   وجودە وما ي ه  ل عالم من العوالم فمتحاج ال   ، و  فهو عن العالم ترجعون ، واما الغ

ت عليها من نفسه  قة ي اطل أي ماله حق  انه  ل لما سوى هللا تعا ه يرجع امرە ولذا ق ە وال غ ل هو موجود 

  غ   ت ان هللا غ امها واحوالها فث  اح ت ل واليها ي قة الحقائق النها جامعة لل ة حق ة االحد ل المرت ق

سط الرزق  م في شأته النه حك ه  قتض حسب ما   وانما هللا اغناە   ذا فقر حق    وان ما سواە فق  ذا اص

شاء و  ان لمن   قال الواس ء أصال ح حتاج ال   هللا فال  غ ل    فناء هللا تعا   امل غ سان ال قدر واال

 صورة  ض فهو الحق  سب ا اج وسائر ال ة االحت س ه مسلوب عنه   هللا أي النه فان ف حتاج ا  ال  الفق

قاء هللا فافهم هذا وذق من مذاقه وال تمحه من ف اق ب د فاين انت الخلق النه  د ع ك فانه الحق والحق والع

 فهو الرب ة والغ عد  ]b17[ من ال رم فهو العطاء   فهم المراتب واما ال  ع  وهللا المع  والمغ وهو الغ

ل ما سالتموە اذ ال  م من  قوله واتا ه اإلشارة  ل سؤال السنة االستعداد وال ان الثابتة من قب السؤال فسؤال االع

ل سؤال السنة األرواح النورة وهو تابع للسؤال األول فلالول يتخ  العلم والذات وسؤال العقول من قب لف ما 

فة فقد  ث فة وال ل سؤال السنة االجسام اللط ض المقدس وسؤال النفوس من قب  الف ض االقدس وللثا الف

 وج ددە ب ات ل ح المحو واالث  ل جاب وهو ناظر ا  جاب وقد ال   ع ة انما هو  ود وعدم ثم ان عدم اإلجا

 وأما العطاء  ة ، ة ال ه مرت قتض ما     الصفا رم هنا هو عطاءە ال  ذلك والمراد  غ عوض  المسؤل فقد 

ة   المنة والرحمة االمتناينة ال من مرت  فمن ع  او صفا ل عطاء ذا  ان  ة االسم الجواد ع  فمن مرت الذا

 ، فإن هللا الرحمة الو   نظر المحج  ال  اشف  ال  ع  نفسه الرحمة ، وذلك  م ع ما قال كتب ر ة  ج

ست   ل ادە ف ل رحمة يرحم بها ع ە وان  جاب من غ ا  ال  جاب ذا ا نه   نفسه الرحمة ل وان كتب ع

 ا ض وهو الو د هللا فهو الموفق وهو المف ة فان الفضل ب د. برحمة استحقاق د ذو العرش المج  لحم
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[ Salı gecesi şu âyet-i kerîme kalbime geldi: “Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı 

yoktur, çok kerem sahibidir.” Cevvâd-ı Mutlak ve Feyyâz-ı Mutlak olan Allah Teâlâ 

bize verdiği zâhirî ve bâtınî nimetlerini arttırsın inşallah. Ve ihsan ettiği bütün 

nimetlere en güzel şekilde şükredebilmeyi nasip eylesin. Hakk Teâlâ rubûbiyet, kerem ve 

gınâ makamına işaret ediyor. Ve âyette Allah Teâlâ kendisini âlemlerin Rabbi olarak 

tavsif ediyor. Cenâb-ı Hakk yaratılmışlar âleminde rubûbiyetini gösterir. Ve insan 

O’nun kemâlinin nurlarına ve cemâline mazhardır. Âyet-i kerîme’de “Biz insanı en 

güzel sûrette yarattık.” buyurulduğu gibi insan bu âlemin halîfesi olarak en mükemmel 

sûrette yaratılmıştır. Ve insanın sûreti dünyadaki bütün güzel sûretlere bir misaldir. 

Allah Teâlâ tecellî ettiği sûretleri kudret kalemiyle Levh-i mahfûz’da yazmıştır. [71a] 

Mevlânın tecellî sûretlerinden biri de bu acip ve şaşırtıcı işlerdir. Kâmil insan Allah’ın 

Rab ismine mazhardır. [71b] Allah çok ganîdir ve mertebelerin fehmine muîndir. Kerem 

ise talepten sonra edilen ihsan demektir. Allah şöyle buyuruyor: “O, istediğiniz şeylerin 

hepsinden size verdi.” Nûrânî ruhların talebi Allah’ın ilim ve zâtına muhalefet etmez. 

Ve o ilk talebe tâbidir. Birincisi en kutsal feyiz, ikincisi ise mukaddes bir feyizdir. 

Nefislerin talebi ise lâtif ve kesif olan cisimlerin kanununa göredir. Cevap verilsin ya da 

verilmesin bunlar levh-i mahf ve isbata bakar. Keremden murad ise rububiyet 

mertebesinin gerektirdiği sıfatların ihsan edilmesidir. Allah’ın ihsan etmesi Cevad ismi 

mertebesindendir. Allah şöyle buyuruyor: “Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı.” 

Bunu ancak Allah’ın kâşif kulları görebilir. Allah kullarına karşı çok merhametlidir. 

Fakat bu merhamet kulların haketmesi ile değil Allah’ın fazlındandır. O velidir, 

hamiddir, yüce arşın sahibidir.] 

 

Naôm [ MefÀèilün / FeèilÀtün / MefÀèilün / Feèilün ] 

 

1. èAzíz-i Mıãr-ı vücÿd oldı Yÿsuf-ı cÀnum 

N’ola dil ehli görüb dirler ise sulùÀnum 

 

2. èİnÀyet-i eóadí irdi feyø-i aúdesden 

Tecellí itdi vücÿhı ile baña rahmÀnum  
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3. Sırr-ı úalemde midÀdum yeter baña imdÀd 

Ùaşub dökülmededür òalka feyø-i èirfÀnum 

 

4. Benem o dürre ki yÀúÿt olup durur ãadefüm 

Bu baór-i èilm-i İlÀhí içinde pinhÀnem 

 

5. Ebítü èinde ilÀhí ve üãbióa èindeh 

Egerçi bendeyem ammÀ ki şÀhid-i mihmÀnem 

 

6. ÒazÀéin-i kereminden neler virüb Óaúúí 

NigÀh-ı luùfı ile eyledi [72a] èÀlí-şÀnum 

 

[ ÒUDÁ ÔÁHİR DURUR MAÓLßÚ MESTßR ]  

 

èINDE’ä-äABÁÓ 

 

Bu èibÀret-i Türkiyye ile vÀrid oldı ve bu libÀsla maènÀ ãÿret buldı ki: “Her 

ãÀóib-i nefs kendi kendine nefes ider.” Yaèní AllÀh TaèÀla ki àaybü’l-àuyÿb 

mertebesinden teneffüs-i raómÀní ile teneffüs itmişdür; kendi esmÀ ve ãıfÀtını iôhÀr 

içündür. Çünki esmÀ ve ãıfÀt bí-müsemmÀ ve bí-mevãÿf úıyÀm bulmaz. LÀ-cerem fi’l-

óaúíúa ôuhÿr iden õÀtıdur ki esmÀ ve ãıfÀt libÀsıyla telebbüs eylemişdür. BinÀen èalÀ 

hÀõÀ kendi nefesi kendine rÀcièdür.  

 

Nitekim: “Küntü kenzen maòfiyyen.” aña dÀldür. Yaèní “kÀne’l-òalúu kenzen 

maòfiyen” dimedi. Belki kenz-i maòfí olmaàı kendine nisbet itdi. Bu sebebden ôuhÿr 

iden òalú ãÿretinde Óaúú oldı. Yaèní Óaúú ôuhÿra geldi ve òalú buùÿnda úaldı. Anuñçün 

dirler ki: “ÒudÀ ôÀhir durur maòlÿú mestÿr.” 
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Naôm [ FeèilÀtün / FeèilÀtün / FeèilÀtün / Feèilün ] 

 

1. Meşhed-i óüsn-i ilÀhíde èaceb Àn görinür 

Úanda baúsam gözime ãÿret-i RaómÀn görinür253 

 

2. Her óacer cevher-i zí-úıymet ü her õerre çü zer 

Çehre-i òÀrda reng-i gül-i òandÀn görinür 

 

3. Noúùadur gerçi göñül muãóaf-ı tekvín içre 

Çeşm-i óaúbíne velí Àyet-i ÚuréÀn görinür 

 

4. ÓÀlet-i feyø olıcaú bir kişinüñ úalbinde 

Úatreye úılsa naôar baór-i firÀvÀn görinür 

 

5. ÓaúúıyÀ rüéyet-i MevlÀ’ya úosun inkÀrı 

Var iken şÀhid-i Óaú zÀhide ímÀn görinür 

 

[ ÓAÚÚ’A GÖRE NEFES DİMEK TEVECCÜH-İ ÓUBBİ-İ MAèNEVÍDEN 

èİBÁRETDÜR ] 

 

BAèDEZÁ 

 

Nefes-i raómÀní ibtidÀ èaúl-ı evvelüñ vücÿdına taèallÿk idüb: “Úul küllün 

yaèmelü èalÀ şÀkiletihi.”254 mÿcibince èaúl-ı evvel daòi ol nefes ile müteneffis olub anuñ 

                                                 
253 Meşhed-i óüsn-i ilÀhíde èaceb Àn görinür 
    Úanda baúsam gözime ãÿret-i RaómÀn görinür: 

 

A Úanda baúsam gözime ãÿret-i RaómÀn görinür 

    Meşhed-i óüsn-i ilÀhíde èaceb Àn görinür 
254 “De ki: Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.” İsrâ 84 
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daòi nefes-i nefísi ne maóalle ùoúındı ise bÀd-i ãabÀ ile ezhÀr açıldıàı gibi ol daòi óayÀt 

bulmış ve zinde olmışdur. [72b] VelÀkin Óaúú’a göre nefes dimek teveccüh-i óubbi-i 

maènevíden èibÀretdür. Ve òalúa göre ãÿret-i nefes olmaú daòi memnÿè degüldür. 

Nitekim Cibríl -èaleyhisselÀm- dirè-i Meryem’e nefò itdi. Ve èÍsÀ’dan daòi nice nefesler 

ãÀdır oldı. Ve òasta üzerine veya emåÀline nefò itmek daòi buradan úaldı. ZírÀ ekÀmilüñ 

nefesi teveccüh-i rÿóÀní ile tekeyyüf idicek sebeb-i teéåír olur. Ve Ádem’e -

èaleyhisselÀm- vÀúiè olan nefò-i rÿó èaúl-ı evvele olan nefò gibidür; nefò ile taèbír 

olındıàı nefòuñ menfÿòda eåerinüñ ziyÀde ôuhÿrına göredür. 

 

Pes, maúãÿd fi’l-óaúíúa müteèayyinüñ taèayyünde ôuóÿrı ve anuñ ãÿretiyle 

bürÿzıdur. Egerçi úudretüñ maúdÿra ne vecihle taèalluú itdigi kimseye maèlÿm 

olmamışdur. Ve rÿó-ı menfÿh Ádem’i óaúíúatde èaúl-ı evvele taèalluú iden rÿódur. 

VelÀkin merÀtib-i eflÀk ve tabÀéiè ve èanÀãır ve mevÀlídi ãuver-i muòtelifede güõer idüb 

Ádem’e müntehÀ olmışdur. Egerçi aãılda tecezzí úabÿl itmez ve ãuèÿd ve nüzÿl ile daòi 

muttaãıf degüldür. Belki anuñ mertebe-i ervÀódan derece-i ecsÀma nüzÿli Cibríl ile 

ÚuréÀn’uñ nüzÿli gibidür. 

 

Pes, ol nüzÿl sÀéir nüzÿle úıyÀs olınmaz. ZírÀ nüzÿl didikleri cismüñ aèlÀdan 

esfele hübÿùıdur. Ve ekÀmil-i nÀs ki enbiyÀ ve evliyÀdur; nefes-i meõkÿr anlarda kemÀl 

üzre bi’l-fièl ôÀhir olmaàla anlara ehl-i nefes didiler. Egerçi fi’l-cümle nefes-i èÀmme-i 

müéminínde daòi bulınur. Òuãÿãan aóvÀl ve evúÀt-ı maòãÿãada olub sitÀre-i saèda 

muúÀrenet daòi iderse nefes-i müéeååir olmaú mÀ-lÀ kelÀm olur. Fe-ammÀ úaøÀ-i 

mübreme nefes kÀr itmez ve úuvvet-i himmet daòi eåer eylemez. Ve illÀ èamm-i nebevi 

olan Ebÿ ÙÀlib cÀhiliyyet üzerine maúbÿø olmazdı.  

 

Ve bu taúrírden [73a] fehm olındı ki insÀnuñ daòi àayra nefesi kendine nefesi 

gibidür. ZírÀ fi’l-óaúíúa àayr yoúdur. Belki àayriyyet taèayyünÀt óasebiyledür. Bu 

sebebdendür ki selÀm virdüài vaúitde münóaní olmaú meşrÿè degüldür. ZírÀ kendi 
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nefesine inóinÀ gibidür. İnóinÀ ise secde óükmündedür. Secde ise Óaú’dan Óaúú’adur. 

Yoòsa Óaú’dan òalúa degüldür. BinÀen èalÀ hÀõÀ müsellemün èaleyh olan kimsenüñ 

cihet-i taèayyüni inóinÀ ve secdeye mÀnièdür. ZírÀ íhÀmdan òÀlí olmaz.  

 

Bu maènÀdan ötüri ãalÀt-ı cenÀzede rukÿè ve sücÿd bulunmadı. Ve tekbír-i evvel 

şürÿèı duèÀya bÀb olub èaôamet-i Óaúú’ı işèÀra vesíle oldı. ZírÀ meyyitüñ mevti ÀåÀr-ı 

úaóóÀriyyetdendür. Bu yüzden Melekü’l-mevte müõill-i cebÀbire dinildi. Ve ãadr-ı 

İslÀm’da cenÀze görseler tehvíl-i mevt içün úıyÀm itmek vÀcib idi. äoñra vücÿbı 

mensÿb ve óÀlÀ mendÿb úaldı. ZírÀ úıyÀm fi’l-óaúíúa Óaúú’adur. 

 

Nitekim: “Yevme yeúÿmü’n-nÀãü li-Rabbi’l-èÀlemín.”255 aña remz ider. Maèa 

hÀôÀ maòlÿúa úıyÀm itmek daòi meşrÿèdur; eger vÀcibü’r-rièÀye maúÿlelerinden ise. Ve 

müémin-i kÀmilüñ óayÀt ve memÀtı berÀberdür. Bu maènÀya nefs-i meyyiti taèôímen 

daòi úıyÀm itmek lÀ-beésdür. 

 

SüéÀl olınursa ki: “Kendi kendine nefesüñ maènÀsı nedür?” CevÀb budur ki 

iòtilÀf-ı taèayyün óasebiyle muraòòaãdur. Yaèní menfÿhun-fih olan nesnenüñ ãÿret-i 

taèayyün ve teşaòòuãuna naôaran nefò olınur. Òuãÿãan ki maríø olan nefs-i civÀniyyedür 

ki maènÀ-yı nefò aña rÀcièdür. 

 

Pes, òasta kendi kendine nefesden èÀciz veyaòud bí-nefes ise taèayyün-i Àòirden 

olan nefese muòtÀc olur. MeåelÀ bir kimsenüñ òÀnesi muôlim olsa àayruñ 

revzenesinden nÿr iútibÀs [73b] ider. Eger mümkin ise ve ol òÀnenüñ fi’l-óaúíúa maóall-

i revzenesi vardur velÀkin muùbiú ve muàlaúdur. Çünki kendinden kendine çÀre olmaya, 

bilÀòare àayrdan çÀre ùaleb ider. Egerçi ol àayruñ àayriyyeti bi’l-iètibÀrdur ki òÀnenüñ 

taèaddüdi gibidür. Naôar eyle ki eger beyt-i muôlime müstaúil revzene açılsa oraya ve 

                                                 
255 “Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.” Mutaffifîn 6 
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cÀrınuñ òÀnesine èaks iden nÿr-ı vÀóid olur ki pertev-i şemsdür. Ve eger fehmüñ var ise 

bu miåÀl saña kÀfídür.  

 

Ve buradan sırr-ı vaódete intiúÀl idüb àavÀéil-i keåretden müsteríó olursun. 

BaèdeõÀ insÀndan insÀna olan teveccüh küllíden küllíye teveccühdür. Meger ki insÀn-ı 

åÀníde rÿó-ı õÀtí ve rÿó-ı menfÿòuñ ÀåÀrı cüzéiyyet üzerine ôuhÿr ide. Bu ãÿretde küllí 

olan cüzéí üzerine óÀkim olur. Ve insÀn-ı küllí ile insÀn-ı cüzéínüñ nisbeti ne ise 

maòlÿúÀt-ı cüzéiyyenüñ nisbeti daòi böyledür. Yaèní insÀndan mÀèadÀ olan maòlÿúÀt 

insÀna tÀbièdür. ZírÀ anlaruñ esmÀsı cüzéiyye ve insÀnuñ küllí ve cÀmièdür. ÓattÀ melek 

ü cin daòi böyledür. Yaèní melek yalıñuz cemÀle ve cin yalıñuz celÀle maôhar olmaàla 

her biri insÀnuñ cenÀó-ı vÀóidi gibidür. Ve Õü’l-cenÀóeyn Õü’l-cenÀhi’l-vÀóidden 

aúvÀdur. Bu sebebdendür ki insÀn-ı kÀmilden cemíè-i eşyÀ òavf ider. Ve ol bir nesneden 

òavf itmez óattÀ úabirde süéÀl meleklerinden daòi bí-pervÀdur. ZírÀ melek muùlaúÀ anuñ 

òuddÀmındandur. Ve maòdÿm murÀd itse òÀdime Ààız açdırmaz. Ve bu bÀbdandur ki 

üstÀõlar şÀkirdleri söyletmezler. Ve süéÀle yer úomazlar. El-óÀãıl firiştegÀn-ı süéÀl 

meséÿl olan meyyitüñ fi’l-óaúíúa tecelliyÀtundan ve esmÀsındandur. 

 

Pes, dilerse söyledür ve dilemezse söyletmez. [74a] Söyletdüài maúÀm-ı ãıfÀtuñ 

ve taèaddüd-ı maôharuñ ÀåÀrından ve söyletmedüài maúÀm-ı õÀtuñ ve vaódet-i ôÀhirüñ 

óaúÀéiúındandur. BinÀen alÀ hÀõÀ kişi kendinden ve kendi cüzéiyyÀtından òavf itmez. 

NÀúıãuñ óÀli ise böyle degüldür. ZírÀ nÀúıã muúayyeddür. Ve muúayyedden muúayyede 

teéåír-i celÀl muúarrerdür. MeåelÀ baèøı ehl-i tezkiye esed üzerine rÀkib oldılar ve 

yedlerine tÀziyÀne yerine óayye aldılar ki bunlar taãarruf ehli olan ricÀldür. Maèa hÀõÀ 

sÀéirlere göre arslan ve mÀr müfteris ve mühlikdür ki neffÀè ve øarrÀrı biri birinden 

tefriúa itmezler bu cihetden bunlardan òavf iden melÀéike-i süéÀlden daòi òavf eyler. Ve 

fitne-i memÀtdan istièÀõe ider. Ey èÀrif èaceb sırr-ı vaódetdür ki taórír olındı.  
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Ve bu maúÀmdandur ki baèøı mükÀşifín èiyÀdet idüb òasta yanına vardıúda ve 

üzerine ÚuréÀn oúunur gördükde dimişdür ki òasta olan kendidür. Ve ÚuréÀn oúuyan ve 

ÚuréÀn ve anuñ içinde olan óaúÀéiú daòi odur. Yaèní Óaú TaèÀlÀ úÀrí olan kimsenüñ 

taèayyün-i maòãÿãı yüzünden òastaya ÚuréÀn oúur. Maèa hÀõÀ òastanuñ taèayyününden 

ôÀhir olan daòi odur. Ve ÚuréÀn anuñ ãıfatıdur. Ve ãıfat ve mevãÿf maúÀm-ı 

eóadiyyetde birdür. Ve her ne ãÿretde ki tecellí vÀúiè olmışdur odur.  

 

Yaèní sırr-ı sÀrí “hÿ”dur. VelÀkin buradan zinhar ilóÀda düşmeyesin. ZírÀ insÀn-ı 

kÀmil her çend ki maôhar-ı tÀm ve manôar-ı melikü’l-èallÀmdur; yine aña vÀúiè olan 

tecellí-i esmÀ ve ãıfÀt ve õÀt kendi óasebiyledür. Yoòsa Óaúú’uñ óasebiyle degüldür. 

Anuñçün terk-i daèvÀ itmek edeb-i evliyÀdur. Yaèní fi’l-cümle bi’l-fièl ôuhÿra naôar 

olınsa her şecereden “inní enÀllÀh” ãadÀsı gelür. VelÀkin çünki künh-i Óaúú [74b] 

idrÀkÀt ve mükÀşefÀtdan bírÿndur. Kişi kendini tañrı menzilesine tenzíl itmek olmaz. 

Belki ãadef gibi aàzını yumar. 

 

Ve buradandur ki “eger ben pÀdişÀh olaydım şu işi şöyle iderdüm” dimek 

edebden òÀric olur. ZírÀ raèiyyet kendini sulùÀn yerine ne vecihle tenzíl ider ki sulùÀnuñ 

ismi õÀtí ve küllí ve raèiyyetüñ ãıfÀtí ve cüzéídür. VelÀkin heyéet-i sulùÀn üzerine óuãÿli 

taúdíri üzerine söylese muraòòaãdur. ZírÀ umÿr-ı mümkine degül belki muóÀl bile farø 

ola gelmişdür. Ey fehím bu dersleri fehm eyle tÀ ki müntefiè256 olasın. 

 

Naôm [ Mefèÿlü / MefÀèílü / MefÀèílü / Feèÿlün ] 

 

1. Ey mürşid-i kÀmil bize bir dem nefes eyle 

Ey dil o demi bulmaàa sen de heves eyle 

 

2. AllÀh tecellí idicek yaúdı dıraòtı 

                                                 
256 müntefiè: A müşfiè 
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Bir yanmışa ir var yüri aòõ-ı úabes eyle 

 

3. Bugün göre gör yÀrı úoma yarına ey yÀr 

AàyÀr yüzin görme yeter anı pes eyle 

 

4. Nergisleriñi silmege aàyÀra naôardan 

Òun-Àbeñi her demde çü Níl ü Aras eyle 

 

5. Bu èÀlem-i ãÿret saña zindÀn olupdur 

Mürà-ı dili ÀzÀd ne óabs-i úafes eyle 

 

6. Óaúúí bu göñül bÀàını pÀk eyle sivÀdan 

İnãÀf nice bir anı òÀr257 u òas eyle 

 

[ EMİRDEN MURÁD EMR-İ İLÁHÍDÜR ] 

 

Baède’l-intibÀh. Leyletü’l-erbièÀ bu beyt-i Türkí vÀrid oldı ki: 

 

Emr ile úÀéim olmadadur òayr-ı èÀúıbet 

Seyyid Şeríf ile eyle yüri münÀsebet 

 

Bu beyitte işÀrÀt vardur. Evvelkisi budur ki; emirden murÀd emr-i ilÀhídür. 

Yaèní AllÀh TaèÀlÀ’nuñ emr ü fermÀnı ile úÀéim ve anuñla èÀmil olmaú òayr-ı èÀúıbete 

müéeddídür. ZírÀ èabd mevlÀsına ne úadar muùíè ve münúÀd olursa ol deñlü iltifÀt bulur 

ve ehl-i úurbet olur. Ve meéÀl óÀli evvelkiden òayırlı gelür. 

 

                                                 
257 òÀr: A İ2 pür òÀr 
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Pes, emr egerçi mürrdür velÀkin èÀúıbeti [75a] óulvdür. ZírÀ òayr meràÿbü’n-fih 

olan nesneye dirler. Ùabèa mülÀyim olan nesne ise òayr u óulvdür. Ve netíce óulv olıcaú 

emrüñ mürr olduàı ùabèı bi’l-külliye tenfír itmez. Nitekim òastaya óekím-i óÀõıúÿñ 

tedbír itdüài nesne mürr ise de óulv gelür. ZírÀ bilür ki meéÀli ãıóóat-i bedendür. Ve 

mürídüñ riyÀøÀt ve mücÀhedÀtı daòi böyledür ki àÀyeti küşÿf ve müşÀhedÀtdur. 

 

Pes, eger cevher-i heykel pÿte-i ictihÀdda úÀl olub erimese óÀl yüzi ãÿret bulmaz 

ve müşÀhede-i rÿó óuãÿle gelmez. Anuñçün ten-perver olanlar perde-i heykelde 

úalmışlar ve óayvÀn miåÀl idrÀk-i óaúíúíden maórÿm olmışlardur. Nitekim baèøı küberÀ 

buyurmışlardur ki: “Külle men òÀfe èalÀ heykelih. Lem yerallÀhe cihÀra aèlenÀ.” 

 

Naôm [ FeèilÀtün / MefÀèilün / Feèilün ] 

 

1. Mürà-ı cÀna bu heykel oldı dÀm 

Çeker ol dÀm içinde óabs müdÀm 

 

2. Nice pervÀz eylesün şehbÀz 

Ki resenlerle bestedür aúdÀm 

 

İkinci budur ki; úÀéim lafôı vaút-i teheccüdde bedenüñ úıyÀmına remzdür. ZírÀ 

egerçi rÿó-ı müdebbir òºÀbdan müberrÀ ve dÀéim úıyÀmda ve müteveccih-i miórÀb-ı 

melekÿt-i aèlÀdur; feéammÀ bu maènÀ maúÀm-ı óaúíúate göredür. BinÀéen èalÀ hÀõÀ 

muúteøÀ-yı mertebe-i şeríèat budur ki beden daòi firÀşından óareket eyleye ve vesíle-i 

müşÀhede-i rÿó olan mücÀhedeyi elden úomaya; tÀ ki mecmaèu’l-baóreyn ola. Yaèní 

vücÿb ve imkanuñ aókÀmını cemè idüb “úÀbe úavseyni ev-ednÀ” derecesin bula. 

 

Ve bundan fehm olındı ki ôÀhir-i şerèi mürÀèÀt itmeyen mülóid olur ki lisÀn-ı 

èÀmmede aña “Işıú” dirler. Anuñçün bÀùınıyye didikleri ùÀéife fırúa-i êÀlleden èadd 
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olındı. ZírÀ ÚuréÀn’ı ôÀhirden bÀùına ãarf idüb [75b] maúãÿd mücerred bÀùınıdur dirler. 

Bu ise meõheb-i Ehl-i Sünnetden òÀricdür. Şu úadar vardur ki meåelÀ “iúÀmet-i ãalÀtdan 

murÀd mièrÀc-ı bÀùın ve ítÀ-i zekÀtdan maúãÿd tezkiye-i nefsdür” dise ve ãÿreti ile daòi 

úÀéim olsa bu söz dürüstdür. ZírÀ bu ãÿretde ôÀhir-i şerè daòi maèmÿlün-bihdür ki 

bundan tecelliyÀt-ı vücÿdiyye tecelliyÀt-ı şuhÿdiyyenüñ miréÀtı olduàını iètiúÀd vardur 

ki bununla emr u nehy èabeåden tenzíh bulunur. 

 

Úıtèa [ FeèilÀtün / FeèilÀtün / Feèilün ] 

 

Destüñe tíşe alub bir kÀn-ı dil 

Ger murÀd eyler iseñ laèl ü èaúíú 

Reh-reve olmasa èamelden zÀd  

Úanda o úanda menzil-i taóúíú 

 

Üçüncüsü budur ki; èamel her çend nÀfile olsa da iltizÀmla menõÿr ve vÀcib gibi 

olur òuãÿãan ki mürşid elinden iltizÀm eyleye zírÀ bu ãÿretde meémÿr olur. Şol cihetden 

ki pír-i ùaríúat ülü’l-emrdendür. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “EùíèullÀhe ve eùíèu’r-rasÿle 

ve üli’l-emri minküm.”258 ZírÀ bu Àyetde ülü’l-emri mülÿk ve selÀùín ve fuúahÀ ve 

meşÀyiòa taèmím itmişlerdür. Ve meşÀyiòdan murÀd ziyy ve heyéet-i meşÀyiòda olanlar 

degüllerdür. Belki òulefÀ-i Rasÿl olanlardur ki ôÀhir ve bÀùın ile úÀéim aókÀm ve 

óaúÀéiú ile èamelde dÀéimlerdür. 

 

Ve bu maúÀmdan dimişlerdür ki: “TÀrikü’l-virdi melèÿn.” Yaèní melèÿn ve 

derece-i ebrÀrdan maùrÿd olmaú iki sebebdendür ki biri ôÀhirdür ki taót-ı iltizÀmda olan 

emr-i lÀzımı terkdür. Ve biri bÀùındur ki vaút-i iştiàÀlde fiúdÀn-ı óuøÿrdur. Ve sırr-ı 

iltizÀmdan nÀşídür ki ekåer-i fuúahÀ “faúírüñ úurbÀnı neõr óükmündedür” dirler ve 

laómından ekli cÀéiz görmezler. ZírÀ vaút-i iştirÀda uêóıyye diyü niyyet idicek 

                                                 
258 “Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan ülü’l-emre de itaat edin.” Nisâ 59 
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mültezim ve nÀõir olur. Meger ki vaút-i şirÀda bilÀ-niyyet olub vaút-i õebóde nÀdí ola. 

İşte óaúÀéiúa münÀsib olan budur. FeéammÀ ôÀhir-i şerèda teshíl-i emr içün [76a] 

neõrden iòrÀc olınsa daòi lÀ-beés olmaú görinür. Nitekim baèøı èulemÀ õÀhib 

olmışlardur. Ve dimişlerdür ki: “Et-taúvÀ fevúa emri’l-fetvÀ.” Yaèní bÀùını ıãlÀó itmek 

ôÀhiri ıãlÀódan aúvÀdur. Faèrif cidden. 

 

Úıtèa [ FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün ] 

 

Nefsi úurbÀn itdi İsmÀèíl Óaúúí Óaúú içün 

Sen de AllÀh emrine teslím olub gel vir boyun 

Heykelüñ bir postdur ôahruñda259 neylersin anı 

Ùalmaú istersen fenÀ baórine irkenden ãoyun 

                                                 
259 ôahruñda: A ôahrında 
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SONUÇ 
 

El yazması eserleri edebiyat dünyasına kazandırmak için yapılan çeviriler, yeni 

bilgilerin açığa çıkması ve yapılacak çalışmalara farklı kaynaklar sunması cihetiyle 

önem arz eder. Biz de bu çalışmada, döneminin ve hatta Osmanlı telif tarihinin en çok 

eser kaleme alan mutasavvıf şairlerinden biri olan İsmail Hakkî’nin Nakdü’l-Hâl adlı 

eserini transkribe ederek eserde yer alan tasavvufî ıstılahları araştırmacıların istifadesine 

sunduk. Daha önce çevirisi yapılmamış olan bu eseri, Hakkî’nin tasavvufî ve edebî 

yönünün anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünerek seçtik. 

Bu doğrultuda eserin mevcut el yazması nüshalarını tespit ettik. Müellif nüshası 

olmayan Nakdü’l-Hâl’in beş adet müstensih nüshasını temin ederek inceledik. Daha 

sonra H.1219 (M.1802) yılında yazılan İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

T.Y. 2153 numarada kayıtlı nüshayı esas alarak çalışmamıza başladık. 

Bu esnada İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y. 2161 numarada 

kayıtlı ve Süleymaniye Atıf Efendi Kütüphanesi 1515 numarada kayıtlı nüshalar ile 

eseri mukabele ettik. Atıf Efendi Kütüphanesi nüshası elimizde mevcut en eski nüsha 

olması cihetiyle ve İstanbul Üniversitesi nüshası hatimesinde yer alan “Müellifin hattı 

ile yazılmış olan nüshada ona işaret edilmiştir. Sonra bunu yazan kişi bölümlere 

ayırdığı bu nüsha ile onu karşılaştırdı.” [İ2 222a] ibaresi cihetiyle önem arz 

etmektedir. Bu mukabele esnasında bulduğumuz farklılıkları dipnotlarda gösterdik. 

Nüshanın 1b-2a varaklarında bir fihrist kaydı vardır. Tetkik ettiğimize göre bu 

fihristte geçen konular bu esere ait olmakla beraber konuların yanında yazan sayfa 

numaraları gerek incelediğimiz nüsha ile ve gerek diğer nüshalar ile örtüşmemektedir. 

Bu fihristin müellif nüshasına ait olması muhtemeldir. 

Nüshaları temin etme sürecimizde kaynaklarda Ankara Üniversitesi D.T.C.F. 

Kütüphanesi Raif Yelkenci Böl. 202 numarada kayıtlı olduğu yazan nüshanın, mezkûr 

kütüphanede olmadığını,  Nakdü’l-Hâl adıyla kayıtlı farklı bir eserin bulunduğunu tespit 

ettik; durumdan kütüphaneyi haberdar ettik. 

Mensur yazılan eserde sık sık manzumelere yer verilmiştir. Eserin incelediğimiz 

ilk yetmiş beş varağında kırk üç adet manzume vardır. Manzumelerde on bir farklı aruz 

vezni ve üç farklı hece vezni kullanılmıştır.  
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Eserde yer alan bazı tasavvufî ıstılahları tesbit edip Mânâ ve Mefhum başlığında 

ele aldık ve böylece Bursevî’nin tasavvufî konulara eserinde nasıl yer verdiğini 

göstermeye ve fikrî yönünü açıklamaya çalıştık.  

Bursevî’nin vâridât türündeki eserlerinde genellikle vâridât ve şerhleri ile 

beraber ayet tefsirleri ve hadis şerhlerinin yer alması, bazı eserlerinde manzum mensur 

ve Arapça-Türkçe karışık yazdığını göz önünde bulundurarak, Nakdü’l-Hâl’in 

Hakkî’nin diğer eserleri arasında yine vâridât türünde bir eser olduğunu tespit ettik. 

Nazım ve nesirdeki ustalığını bu eserde de gözler önüne seren Hakkî’nin, vâridâtlarında 

yer alan ayet ve hadislerin tefsir ve şerhlerinde ilmî yönünün öne çıktığını belirtmeye 

çalıştık.  

Çalışmamızı hazırlarken hatasız bir çeviri yapmak ve doğru bilgiler sunarak 

faydalı olmak gayesiyle yol aldık. Henüz çok başında olduğumuz bu yolun yolcusu 

olmak liyâkatini kendimizde bulamıyorsak da ilim ve sanatla yoğrulmuş bu edebiyat 

bahrinden ve büyük mutasavvıf şair Hakkî’den bir nebze olsun istifade edebilir ve 

bizden sonraki çalışmalara faydalı olabilirsek kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 
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