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Özet 

Klâsik Türk edebiyatı mahsullerinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

manzum ya da mensur birçok şerh kaleme alınmıştır. Şerhlerin,özellikle 

tasavvufî şiirler etrafında yoğunlaştığını görmek mümkündür. Bilhassa 

Yunus Emre ile Niyâzî-i Mısrî, şiirleri en çok şerh edilen mutasavvıflardır. 

Günümüzde artmaya başlayan şerh çalışmalarının sistematik bir temele 

oturtulması için klâsik Türk edebiyatı geleneğinin devam ettiği devirlerde 

genellikle kendileri de birer şair olan şârihlerin şerhlerinin ortaya konması 

elzemdir. Bu çalışmada Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü 

mutasavvıflarından Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın, 19. yüzyılın velut şârihlerinden 

Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey tarafından şerh edilen tasavvûfî bir şiirinin 

şerhi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şerh, Şeyh Ebu’l-Vefâ, Cebbârzâde Mehmed Ârif 

Bey. 

COMMENTARY WRITTEN BY MR. CEBBÂRZÂDE MEHMED 

ÂRİF TO A SUFISTIC POETRY OF SHEIKH EBU’L-VEFÂ: 

DÂFİ’U’Z-ZULEM MİN KULÛBÜ’L-ÜMEM 

Abstract 

Manyverseorprose commentary were written in order to understand 

products of classical Turkish literature better. It is possible to see that the 

commentaries concentrate especially on sufistic poetrys. Particularly,Yunus 

Emre and Niyâzî-i Mısrî are sufis whose poetrys have mostly been 

expounded. In our day, to form a systematic approach for increasing 

commentary research, it is a necessity that commentaries which are written 

by commentators who are generally poets at the ages when the tradition of 

classical Turkish literature continues. In this study, commentary of a sufistic 

poetry which was written by Sheikh Ebu’l-Vefâ one of the famous sufis of 

Fatih Sultan Mehmet's age and that was also commented by Mr. Cebbârzâde 

Mehmed Ârif, who was a creative poet of 19th century, is to be mentioned. 

Keywords: Commentary, Sheikh Ebu’l-Vefâ, Mr. Cebbârzâde Mehmed 

Ârif.  

Şeyh Ebu’l-Vefâ Hazretleri 

Şeyh Ebu’l-Vefâ hazretlerinden bahseden kaynaklarda Ebu’l-Vefâ hazretlerinin ismi 

Şeyh Vefâ, Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ, İbnulvefâ, İbn Vefâ, Vefâzâde, Vefâ, Mustafâ bin 

Ahmed es-Sadri el-Konevî vb. birçok şekilde zikredilmiştir. Kaynaklarda Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın 

Konyalı olduğu hakkında ortak bir görüş mevcuttur. Ancak ne zaman doğduğu ile ilgili kesin bir 

bilgi ya da kayıt mevcut değildir. Şeyh Ebu’l-Vefâ ile ilgili doktora tezi hazırlayan Avni 

Erdemir, Ebu’l-Vefâ hazretlerinin Karamanoğlu İbrahim Bey devrinde şöhrete kavuşması ile 
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Abdüllatîf-i Kudsî’den ders almasını göz önünde bulundurarak 15. yüzyılın ilk çeyreğinde 

doğmuş olabileceği tahmininde bulunur (1999: 27). Babası Ahmed Sadrî’dir. Bazı müellifler 

babasının Hacı Yahya olduğunu kaydetseler de, bu zat babası değil dedesidir (Öngören, 2009: 

73). 

Şeyh Ebu’l-Vefâ ilköğrenimine Konya’da başlamıştır. Daha Sonra Edirne’ye giderek 

Debbağlar imamı Muslihuddin Halife’ye talebe olmuştur. İlk tasavvufî bilgileri burada aldıktan 

sonra, Muslihuddin Halife kendisine irşadnâme vererek Abdüllatîf-i Kudsî’nin yanına 

göndermiştir (Erdemir, 1999: 27). Şeyh Ebu’l-Vefâ hazretlerinin nutkunu şerh eden Cebbârzâde 

Mehmed Ârif Bey, eserin giriş kısmında bu hadiseye şöyle değinmektedir: “Edirne’de kâin 

Debbâğlar Câmi-i Şerîf’i imamı Muslihuddin Halife hazretlerine mülâkât iderek nice zaman 

hem-nişîn-i sohbet-i irfânları olmuş ve müşarün-ileyhin îmâ ve işaretleriyle Bursa’da el-ân 

defîn-i hâk-i anber-nâk olan ekâbir-i evliya-i kiram-ı Zeyniyye’den Abdüllatîf Kudsî hazretleri 

hidmetiyle haylüce vakt şeref-yâb bulunmuşlardır(vr. 49b).” Ebu’l-Vefâ hazretleri Abdüllatîf-i 

Kudsî’nin yanında tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra icazetnâmesini alarak Konya’da 

irşada başlamıştır. 

İlk önce Konya’da adını duyuran Ebu’l-Vefâ hazretleri, Karamanoğlu İbrahim Bey’in 

iltifatına mazhar olmuştur. Karamanoğlu İbrahim Bey, Konya’ya bağlı Köyceğiz’de onun 

namına bir cami yaptırmıştır (Erdoğan, 1941: 11). Karamanoğlu İbrahim Bey’in Şeyh Vefâ 

hazretlerine iltifatı bununla sınırlı değildir. Şeyh Vefâ hazretleri Hicaz’a gitmiş ve dönüşünde 

Rodos şövalyelerine esir düşmüştür. Bu haberi alan Karamanoğlu İbrahim Bey, Rodos 

şövalyelerine büyük bir para ödemiş ve mukabilinde Şeyh Vefâ hazretlerini serbest 

bıraktırmıştır (Araz, 1958: 290). Şeyh Ebu’l-Vefâ hazretlerinin daha sonra İstanbul’a gelişi ile 

ilgili ise kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Abdülkadir Erdoğan, Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın 

Hicaz dönüşü İstanbul’a uğradığını ve İbrahim Bey’in vefatından sonra oğulları arasında 

başlayan saltanat kavgası ile Konya’da vuku bulan karışıklık haberi ve benzer başka 

sebeblerlerden dolayı ölünceye kadar İstanbul’da kaldığını belirtir (1941: 12). Avni Erdemir ise 

Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın İstanbul’a, ilk önce İbrahim Bey ile Fatih Sultan Mehmed’in arasını 

bulmak için, İbrahim Bey’in vefatından sonra ise sürekli kalmak üzere gittiğini söyler (1999: 

30). Şeyh Vefâ’nın İstanbul’da devlet ricali, ulema, sanatkârlar, vb. kişilerle de yakın bir 

münasebeti olmuştur. İsmail E. Erünsal, Fatih Sultan Mehmed tarafından Şeyh Vefâ’nın ismiyle 

anılan Vefâ semtinde Şeyh Ebu’l-Vefâ için bir cami ve çifte hamam yaptırıldığını ve ayrıca 

Çorlu yakınlarındaki bir köyün de kendisine verildiğini belirtir (1997: 61-62). 

Zeyniyye tarikatının Bursa’daki temsilcisi Abdüllatîf Kutsî’ye talebe olan Şeyh Ebu’l-

Vefâ, İstanbul’a döndükten sonra bu tarikatın İstanbul’da yayılmasında önemli rol oynamıştır. 
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Daha sonra Şeyh Ebu’l-Vefâ tarafından yeni zikir şekli ve tertip edilen yeni evrâd ile birlikte 

Vefâiyye adında bir kol meydana getirilmiştir (Öngören, 2009: 82). Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın 

vefatından sonra bu tarikat da etkisini yitirmiştir. 

Şeyh Vefâ hakkında bilgi veren kaynaklar, onun hem zahir hem de batın ilimlere vâkıf, 

Arapça, Farsça ve Türkçe gibi üç dilde de şiir yazabilme isti’dâdına sahip, musiki ve astronomi 

sahalarında mâhir, kaza ve belalara karşı vefk hazırlamakta uzman, hatta bazılarına göre 

müctehid olduğunu bildirirler (Öngören, 2009: 78). Cebbârzâde Mehmed Ârif bin Şâkir, Şeyh 

Vefâ’yı şöyle niteler: 

Bu zât-ı âlî-kadr hakîkaten bir mürşid-i kâmil ve mürebbî-i mükemmel oldukları 

gibi ilm-i zâhirde bile tefsîr ve hadîs ve usûl-i fıkha âşinâ ve fenn-i mûsikî vü 

eş’ârda dânâ ve rıfk u havâsda ferîd-i asr ve inşâ vü hesâbda nâdirü’d-dehr câmi’-i 

cemî’-i fezâil idi (vr. 49b). 

15. yüzyılda yetişmiş Türk kültür tarihinin önemli temsilcilerinden Şeyh Ebu’l-Vefâ 

hazretleri ile ilgili hem yazılı kaynaklarda kayıtlı hem de sözlü kültürde anlatılagelen birçok 

menkıbe vardır. Bunlardan bir tanesi şöyledir: 

Sultan II. Bayezid, Vefa hazretlerini çok severdi. İlminin, yaşayışının hayranı idi. Bu 

sebeple Şeyh, vefat ettiğinde cenaze namazında bulundu. Hatta o esnâda kefenini 

açıp yüzüne bakarak eskiden beri olan hasret ateşini bir parça gidermek istedi. 

Meşru değildir, diye karşı çıkılmasına rağmen isteğinde ısrar etti. Kefeni açıp 

baktıklarında, Vefâ hazretleri yüzünü sağ eliyle kapatmışlardı (Erdemir, 1999: 44). 

Sadrazam Sinan Paşa, Molla Lütfi, Ahmed Paşa, Zenbilli Ali Efendi, Safâyî, Balıkesirli 

Zâtî, Rumelili Şem’î, Hattat Kasım vb. gibi pek çok devlet adamı, sanatkâr ve mütefekkirin 

kendisine intisap ettiği (Tek, 2009: 196) Şeyh Ebu’l-Vefâ hazretleri 9-11(?) Temmuz 1491’de 

vefat etmiş ve kendi adına yapılan caminin türbesine defnedilmiştir. Cebbârzâde, Şeyh Ebu’l-

Vefâ’nın gömüldüğü yerle ilgili olarak “Zeyrek yokuşu üzerinde kâin türbe-i şerîflerinde 

medfûndur(vr. 50a).” cümlesini sarf eder. Vefatına şair Ahmet Paşa şu tarihi düşmüştür: 

 Ân şem’-i furûz-ı harem-i Ka’be-i esrâr 

 Be-gozeşt ez-ân pol ki gozer kerd kih ü mih 

 Hâhî ki be-dânî sefer-i Şeyh Vefâ-râ 

 Der-yâb zi-târîh İlâ Rahmeti Rabbih [H. 896: M. 1491] (Erdemir, 1999: 32) 

Tasavvuf, fıkıh, astronomi, musikî, fen bilimleri, edebiyat vb. gibi birçok alanla 

ilgilenen Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın bugün kütüphanelerimizde mevcut bulanan eserleri şunlardır: 
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1. Sâz-ı İrfân 

2. Makâm-ı Sülûk 

3. Evrâd-ı Vefâ 

4. Melheme 

5. Ruznâme-i Vefâ 

6. Yedi Yıldızın Ahkâmı 

7. Risâle fi’r-Rub’i’l-Muceyyeb 

 8. Divan: Bazı kaynaklarda Şeyh Ebu’l-Vefâ hazretlerinin bir divanının olduğu kayıtlı 

olsa da Avni Erdemir yaptığı araştırma sonucu Şeyh Vefâ’nın derli toplu bir divanının 

olmadığını söylemektedir. Erdemir, Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın şiirlerinin yer aldığı mecmûa ve 

eserlerin nerede oldukları ile ilgili de çalışmasında bilgi vermiştir (Erdemir: 1999: 96-98).
1
 

Kaynaklarda Şeyh Ebu’l-Vefâ Nutku diye geçen ve Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey 

tarafından şerh edilen meşhur şiir, bazı mecmûa ve eserlerde kimi zaman bazı mısraları 

birbirinden farklı kimi zaman da birkaç dörtlüğü eksik ya da fazla olarak kayıtlıdır. Abdulkadir 

Erdoğan (1941: 18-19)’ın Şeyh Vefâ ile ilgili eserinde bu şiir, 7 dörtlükten oluşur. Avni Erdemir 

ile Yavuz Bayram (2009: 120-122)’ın müşterek hazırladıkları çalışmada Şeyh Vefâ’nın bu şiiri, 

11 dörtlük olarak kaydedilmiştir. Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları’nda mezkûr şiirin sadece bir 

dörtlüğüne yer verir (1958: 295). Cebbârzâde ise bu şiirin 8 dörtlüğünü -Cebbârzâde’nin 

tabiriyle 8 beytini- şerh etmiştir. Ancak diğer kaynaklarda dörtlük olarak kayıtlı bulunan bu 

şiiri, Cebbârzâde beyit şeklinde yazmış ve şerhinde de dörtlük yerine beyit lafzını kullanmıştır. 

Dolayısıyla bu çalışmada da Cebbârzâde’nin adlandırmasına sadık kalınarak şiir, beyit şeklinde 

yazılmıştır. 

Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey  

“Çapan-zâde, Cebbârzâde” adlarıyla anılan Mehmed Ârif Bey, Temmuz 1828’de 

Rumelihisarı civarındaki Baltalimanı’nda doğmuştur. Mekteb-i İrfan’da tahsil hayatına başlayan 

Ârif Bey, on dokuz yaşında bu okuldan mezun olmuştur. Daha sonra Bâbıâlî Mâliye Kalemi, 

Hazîne-i Mâliye Bedelât Kalemi ve Nizâmiye Kâtipliği’nde memuriyetlerde bulunmuş ve 

1880’de emekliye ayrılmıştır (Osmânzâde Hüseyin Vassâf, 2006: 212). 33 yıl devlet hizmetinde 

                                                           
1 Aynı zamanda 3-5 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirlen “Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını” adlı 

sempozyumda Şeyh Ebu Vefâ’nın çeşitli mecmûa ve eserlerde yer alan Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri ile ilgili 

sunulan şu bildiriler, Şeyh Vafâ’nın bir divan oluşturacak kadar olmasa da şiirlerinin bir araya getirilip yayımlanması 

hususunda önemli bir kıymeti haizdir: Avni Erdemir, Yavuz Bayram, “Şeyh Vefa’nın Manzum Eserlerinde 

Bulunmayan Türkçe Şiirleri”; Mustafa Çiçekler, “Şeyh Vefa’nın Farsça Şiirleri”; Nurettin Ceviz, “Şeyh Vefa’nın 

Arapça Manzumeleri”. 
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bulunan Ârif Bey, emekli olduktan sonra Çengelköy’deki Doktor İrfan Bey Köşkü’nü 

kiralayarak hayatının geri kalanını eser telifine vermiştir (Ceylan, 2011: 156). Cebbârzâde Ârif 

Bey, Muharrem 1339 (Eylül 1920)’da yüz yaşını geçmiş olduğu halde Çengelköyü’ndeki Bekâr 

Deresi'nde kendi oturduğu evde vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Nakkâş kabristanına 

defnedilmiştir (Bursalı Mehmed Tâhir, 2000: 346; İnal, 1988: 39). 

Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın şiirine yaptığı şerhten hareketle Cebbârzâde’nin, tasavvuf bilgisine 

sahip olduğunu ve çok sayıda âyet ve hadise başvurduğunu söylemek mümkündür. Daha çok 

çeşitli tasavvufî şiirleri şerh etmesiyle tanınan Cebbârzâde Ârif Bey, aynı zamanda bir şairdir. 

Sefîne-i Evliyâ’da yer alan şu iki beyti, onun şairlik kudretinin de olduğunun göstergesidir: 

 Dil-beste olup aşk ile baksaydı sünbüle  

 Bülbül koparırdı yine ol demde gulgule 

 Çün bâd-ı sabâ bir daha vir goncadan güle 

 Gül-şen görünür âteş-i aşk bülbüle (Osmânzâde Hüseyin Vassâf, 2006: 214)
2
 

Cebbârzâde “Bende sırr-ı irşâd yoktur.” diye kimseyi irşad dairesine almamış ve 

herkesten bir şeyler öğrenme gayretinde bulunmuştur. Şeyh Ahmed Muhtar er-Rufâî ona, 

“Kravatlı Evliyâ” lakabını takmıştır. Osmânzâde Hüseyin Vassâf, bu durumu şöyle arz eder: 

“Uzun boylu, beyâz sakallı, mütenâsibü’l-endâm idi. Sokağa çıkarlarsa setre pantolon, kolalı 

gömlek giyerler; temiz gezerlerdi. Hamzeviyyü’l-meşreb, sünniyyü’l-mezheb idi. Şeyh Ahmed 

Muhtâr er-Rufâî, müşârünileyhe, ‘Kravatlı Evliyâ’ tesmiye eylemişti (Osmânzâde Hüseyin 

Vassâf, 2006: 213).” 

Genellikle şerh türünde eserler yazan Cebbârzâde’nin, kaynakların bildirdiğine göre 17 

eseri vardır. Bu eserleri şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Fıkh-ı Keydân Tercümesi 

2. Atiyye-i Sübhâniyye Şerhu Gavsiyye-i Geylâniyye 

3. Hazîne-i Nûr 

4. Celb-i Sürûr ve Selb-i Küdûr 

5. Kitâbu’l-Hakâyık 

6. Şerh-i Gül-deste-i İsmet (İsmet-i Buhârî’nin Nutku) 

7. Miftâhu Hazâinü Rahmaniyye fi- Memleketi Vücûdü’l-İnsâniyye 

8. Şu’ûnatu Hak alâ mâ-Cerâ’s-sebak 

9. Hazâinü Envâr ve Defâinü Esrâr 

10. Tuhfe-i Şemsiyye 

                                                           
2 Sefîne-i Evliyâ’da yer alan şiirlerin dışında şu kaynaklarda da Cebbârzâde'nin şiirlerine yer verilmiştir: İnal, 1988: 

39-40; Ceylan, 2011:161-162. 
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11. Vâridât-ı Seferiyye 

12. Tuhfe-i Seyfiyye 

13. İstid’â-yı Merhamet 

14. Zeyl-i Vâridât-ı Seferiyye 

15. İzâhu’l-Merâm alâ Delâlet-i Seyyidi’l-Enâm 

16. Divançe-i Eş’âr 

17.Dâfiu’z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem: Cebbârzâde’nin, Şeyh Ebu’l-Vefâ 

hazretlerinin “Evvel tevhîdi zikr et sonra cürmünü fikr et / Var yoluna doğru git dervîş olayım 

dersen” şeklinde başlayan şiirine yaptığı şerhtir. Bu eserin iki nüshası tespit edilebilmiştir. Bu 

nüshalardan biri Süleymaniye Kütüphanesi Aziz Mahmud Hüdâî 544 numarada kayıtlıdır 

(Turgut, 2009: 73). Diğer nüsha ise aşağıda tanıtılan ve bu çalışmaya konu edilen İstanbul 

Üniversitesi’ndeki nüshadır.  

Cebbârzâde’nin Şeyh Vefâ Nutku’nun şerhi olarak bilinen ve aşağıda metni verilen eser, 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T 697 numarada kayıtlı yazmanın 49a-65a 

varakları arasında Dâfi’u’z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem adıyla yer almaktadır. Şârih, eserine 

besmeleden sonra Arapça bir dua ile giriş yapmıştır. Daha sonra eserinin ilk varağında şiirin 

sahibi Şeyh Ebu’l-Vefâ hazretlerinin hayatı hakkında bilgi vermektedir. Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın 

şiirine şerh yazma serüvenini ise şöyle dile getirir:  

Bu zât-ı âlî-kadrin cümle-i kerâmât-ı ilmiyelerinden olarak bir kıt’a nutk-ı 

kudsiyyeleri her nasılsa yed-i âcizâneme geçmiş ve her beyti bir hazîne-i hikmet ve 

defîne-i marifet olduğundan bu bâbda bir tercümecik ‘min gayrı haddin’ kaleme 

aldım ve nâmına Dâfi’u’-z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem tesmiye itdim (vr. 50a). 

Şârih, bundan sonra Farsça iki beyte yer vererek şerh edeceği şiirin metnine 

geçmektedir.  

Şârih, “Nutk-ı Cenâb-ı Şeyh Kuddise Sırruhu” başlığı altında öncelikle şerh edeceği 

şiiri 8 beyit şeklinde kaydetmiş ve ondan sonra birinci beyitten itibaren beyitleri tek tek yazıp 

şerh etmeye başlamıştır.  

Şârih, şerhi yaparken evvelâ cümle cümle şerh etme metodunu kullanmış ve sonra da 

beyitteki bazı kelimeler üzerinde durmuştur. Şârihin şerh ettiği şiirin tasavvufi bir şiir olması, 

şerhin de tasavvuf eksenli olmasına sebep olmuştur. Şerh esnasında âyet, hadis, kudsi hadis ve 

menkıbelerden bol bol yararlanılmıştır. Âyet, hadis ve Arapça ibarelerin olduğu cümleleri 

belirlemek için kırmızı mürekkepli kalemle Arapça ibarenin üzerine çizgi çizilmiştir. 

Menkıbeler anlatılırken bazen menkıbeyi yaşayan kişinin ismine yer verilirken bazen de 



      

158                                                                                                                                         Ahmet AKDAĞ 

______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/3 2013 s. 152-184, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 152-184, TURKEY 

“meşâyihden birisine”, “meşhûr hikâyedendir”, “rivâyât-ı sahîhadandır” şeklinde ibarelerle, 

anlatılanlara uygun olarak menkıbeler, şerhin arasına serpiştirilmiştir. Şârih kimi zaman 

anlattığı menkıbeden çıkartılması gereken derse de değinir. Bunu bazen “mütercim-i fakîr dir 

ki...” şeklinde kendi yorumunu katarak dile getirdiği ibarelerle verir. Şârihin şiiri şerh ederken 

başvurduğu yollardan birisi de şerh ettiği beyitle yakın anlama sahip bazı şairlerin şiirlerine yer 

vermesidir. Üçüncü beyit şerh edilirken Seyfullah Efendi ile Lâmekân Efendi’nin birer şiirine 

yer verilmiştir. Yine bu beytin şerhinde şârih, yazarını belirtmediği bir beyte daha yer vermiştir. 

Yedinci beytin şerhinde ise mesnevi nazım şekli ile yazılmış 5 beyitlik bir şiir araya konmuştur. 

Şârih, bilhassa tasavvufi açıdan önemli ve beytin daha iyi anlaşılması için elzem gördüğü bazı 

kelimelerin, sözlük, terim ve tasavvufî anlamlarını da vermiştir. Beytin anlamı ise şerhten sonra 

“mahsûl-i beyt” ibaresi ile verilmiştir. 

Şârih, oldukça sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır. Özellikle Arapça ile Farsça kelime ve 

tamlamalara bolca yer verilmiştir. Örneğin şu cümlede de görüldüğü gibi yalnızca ekler, 

bağlaçlar ve yardımcı fiiller Türkçedir. “Ve digeri melek vāsıŧasıyla ķalbe nüzūl iden kelimātdır 

ki mülhem olan mādde bilā-ĥarf velā-śavt vārid olup ķalb įcābına göre maǾnā-yı mülhemeyi 

tażammun idecek ĥurūf u aśvātı lafž üzerine tertįb iderek lisān-ı Ǿārifden ol lafžı Cenāb-ı Ĥaķķ 

źāhire iħrāc ider (vr. 56a).” 

Şârih, şerhi bitirdikten sonra şiirin şârihinin -yani kendi- ismini ve şerhi yaptığı tarihi 

yazarak eserini nihayete erdirir. 

METİN 

[49b]    Bismillāhirraĥmanirraĥįm 

دمل هلرب راعاليم نر راعلوت ر راعلما رلو ريدلالمحدملر رلو راع ر را داه ر راحاله راعما نراعبي نراعبلرين احل  Gencįne-i envār-ı Ħudā 

ve ĥāmil-i serāǿir-i Cenāb-ı Muśŧafā aǾnį Eş-şeyħ Muśliĥuddįn Ebu’l-Vefā ķaddesallāhu 

sırrehu’l-Ǿalā ĥażretleri Ķonya vilāyetinde gehvāre mehd-i vücūd ü žuhūr olmuş. Ŧarįķat-ı 

ǾAliyye-i Zeyniyye meşāyiħ-i kirām-ı źevi’l-iĥtirāmındandır. Bir rivāyete göre nām-ı nāmį-i 

ķudsiyyeleri Muśŧafā İbn-i Aĥmed Śadrį’dir. Bu źāt-ı Ǿālį-ķadr ĥaķįķaten bir mürşid-i kāmil ve 

mürebbį-i mükemmel olduķları gibi Ǿilm-i žāhirde bile tefsįr ve ĥadįŝ ve uśūl-i fıķha āşinā ve 

fenn-i mūsiķį vü eşǾārda dānā ve rıfķ uħavāśda ferįd-i Ǿaśr ve inşā vü ĥesābda nādirü’d-dehr 

cāmiǾ-i cemįǾ-i feżāǿil idi. Edirne’de kāǾin  Debbāġlar CāmiǾ-i Şerįf’i imāmı Muśliĥuddįn 

Ħalįfe ĥażretlerine mülāķāt iderek nice zamān hem-nişįn-i śoĥbet-i Ǿirfānları olmuş ve müşārün-

ileyhiň įmā vü işāretleriyle Burusa’da el-ān defįn-i ħāk-i Ǿanber-nāk olan ekābir-i evliyā-i 

kirām-ı Zeyniyye’den ǾAbdüllaŧįf Ķudsį ĥażretleri ħidmetiyle ħaylüce vaķt şeref-yāb 

bulunmuşlardır. Vuśūl ve muķaddemāt üzerine birŧaķım evrād ü eźkār tertįb etmiş ve el-ān 
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müsellem-i erbāb-ı Ǿirfān bulunmuş olduġı gibi Rūmįyü’l-Ǿibāre ve daha sāǿir lisān-ı ecnebį 

üzerine teǿlįf ü tertįb eyledikleri kütüb ü resāǿil eyādį-i erbāb-ı fenn nezdinde hemįşe tedāvül 

itmekde bulunmuşdur. Meşreb-i Ǿālįleri ise ziyāde śāĥib-i vaķār ve ehl-i temkįn ve muśāĥabeti 

be-ġāyet mültefit ve dil-nişįn idi. Ĥatta bende-gānından birisi Cenāb-ı Muĥyįddįn İbn-i ǾArabį 

ĥażretleri FirǾavn ĥaķķında ًامبهيرًاومل رطلري  dimişler. Źāt-ı Ǿaliyeňiz ne buyurursuz suǿāline “Kāşki 

bizim ĥaķķımızda şehādet ider böyle bir źāt bulunsa” cevābını virdikleri meşhūrdur. Ve 

Manśūr’uň daħi “Ene’l-ĥaķ” didigine ne gūne cevāb virirsiňiz dimeleri üzerine “Yā ene’l-bāŧıl” 

mı disün buyurduķları cümle-i rivāyātdandır. Ħristiyanlara siz Pasķalya’ňızı yaňlış ĥesāb üzre 

icrā itmekdesiňiz. Zįrā büyük Pasķalya’ňız her sene martı içinde duħūl idecek şehr-i Ǿarabiyeniň 

on beşinden śonra gelen çehār-şenbeh gününüň pazarına muśādifdir diyerek anlarıň yevm-i 

maħśūślarını bu vechle taśĥįĥ itmiş [50a] ve anlar daħi bi’l-ķabūl el-ān bu ĥesāb üzre muǾāmele 

itmekde bulunmuşlardır. ǾAzįz-i müşārün-ileyh edā-yı farįża-yı Ĥac niyet-i ħāliśasıyla 

Anŧakya’dan gemiye girdikde sefįneleri Rodos ķorśanları ŧarafından aħź ü girift olunup 

hemşįreleriyle baǾżı bende-gānı ķorśanlar esįr götürmüşler idi. Ol zamān Ķaraman emįri 

bulunan İbrāhįm Beğ ŧarafından miķdār-ı vāfį fidye-i necāt virilerek ħalāś ķılındıġı cümle-i 

ĥikāyātdandır. İstanbul’da ķāǿin ħānķāh-ı maǾrūflarında nice zamān Ǿuşşāk u ……
3
Ǿarż-ı dįde-i 

maǾrifet ve bunca mürde ķulūbı dārū-yı devā-yı tevĥįd ile aĥyā-yı emvāt buyurmuşlardır. اىلربمحتر

 ĥesābınca sekiz yüz ŧoķsan altı sene-i hicriyesi ve biň dört yüz ŧoķsan rūmįsi tārįħinde Ǿāzim-i به 

gülşen-serā-yı ħuld-ı berįn ve ķarār-gāh-ı maķām-ı Ǿillįyyin oldılar. Cenāb-ı Ĥaķķ ve ŧaķaddese 

heme ān merķad-ı Ǿaliyyelerini ŧaǾŧįr ve rūĥ-ı ķudsiyyelerini tenvįr ve sırr-ı celįlelerini tevfįr 

itsün. Zeyrek yoķuşı üzerinde kāǿin türbe-i şerįflerinde medfūndur. Nām-ı nāmį-i Ǿulyālarına 

mensūb olmaķ üzre Sulŧān Bāyezįd merĥūm bir cāmiǾ-i şerįf binā vü inşā eylemişdir. Bu źāt-ı 

Ǿālį-ķadriň cümle-i kerāmāt-ı Ǿilmiyyelerinden olaraķ bir ķıŧǾa nuŧķ-ı ķudsiyyeleri her naśılsa 

yed-i Ǿācizāneme geçmiş ve her beyti bir ħazįne-i ĥikmet ve defįne-i maǾrifet olduġından bu 

bābda bir tercümecikرحل رغري  ķaleme aldım ve nāmına DāfiǾu’ž-Žulem Min Ķulūbü’l-Ümem م 

tesmiye itdim. Ümįd-vārım ki bu vesįle-i cüzǿiyye ile himmet-i rūĥāniyyet-i cenāb-ı müşarün-

ileyh Ĥaķķ-ı nā-müsteĥaķ-ı Ǿabįdānemde erzān ü şāyān ve ķalb-i ħazįnim daħi o sāyede şādān u 

ħandān ola. 

 كيچ ره بميرازرهللطرقي رمهتره بادلت

مشلندمرثنلختانرمشلهنل رشل ر  

 اىرشهدمنشل رهونلراخرترخلابارمهىت

                                                           
3  



      

160                                                                                                                                         Ahmet AKDAĞ 

______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/3 2013 s. 152-184, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 152-184, TURKEY 

كيه نرخللرانتانرمشلررچتتلهىدتيمررمر  

Nuŧķ-ı Cenāb-ı Şeyħ Ķuddise Sırruhu 

 Evvel tevĥįdi źikr it śoňra cürmüni fikr it 

 Var yoluna ŧoġrı git dervįş olayım dirsen 

 Bir kāmil şeyħi ara niçün olduň āvāre 

 Hemān söz ŧut bį-çāre dervįş olayım dirsen 

 Her yere ayaķ baśma iĥsāndan elin kesme 

 Çoķ söze ķulaķ aśma dervįş olayım dirsen 

 Rüǿyāya yalan ķatma elden söz alup śatma 

 [50b] Vaķt-i seĥerde yatma dervįş olayım dirsen 

 Ĥaķ söze Ǿinād itme refįksiz yola gitme 

 Eyvallāhı terk itme dervįş olayım dirsen 

 Ġaflet ile çalışma çoķ gezmege alışma 

 Hįç bir şeyǿe ilişme dervįş olayım dirsen 

 Şeyħiňde ķuśūr görme meclisinde çoķ ŧurma 

 Nāfile yere yorma dervįş olayım dirsen 

 Ĥarām loķmayı yutma bir kimseye kįn ŧutma 

 Şeyħ Vefā’yı unutma dervįş olayım dirsen 

 Temmet 

 Evvel tevĥįdi źikr it śoňra cürmüni fikr it 

 Var yoluna ŧoġrı git dervįş olayım dirsen 

Külfe-i taǾrįf ü beyāndan āzāde olduġı üzre kāffe-i umūr-ı külliye ve merātib-i Ǿāliyye-i 

insāniyye ancaķ Tevĥįd-i Źāt-ı Bārį’ye mübtenį olup her bir kes üzerine şu emr-i celįl ehem ü 

elzem-i ferāǿiżden olduġından Ĥażret-i Şeyħ tevĥįd-i şerįfi silk-i kelimāt-ı ķudsiyyeleri olmaķ 

üzre taķdįm itdiler. Çünki bu lafž-ı cemįli bir lisān ki źikr itmez ve bir ķalb daħi āŝār-ı 

envārından źevķ-yāb olmazsa ĥacb-i žulmāniye-i gūn-ā-gūn ile maĥcūb ķalacaķlarını Ĥażret-i 

Şeyħ “Śoňra cürmüni fikr it” ķavl-i ķudsiyyesiyle tenbįh eylediler. Anuňçün cümle ħuśūśātdan 

aķdem olan kār ancaķ tevĥįd-i şerįfdir. Bunuň Ǿulüvv-i ķadr ü şānı ĥaķķında ĥażret-i risālet-i 

pür-saǾādet Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyat efendimiz ĥażretlerinden nice nice ĥadįŝ-i nebeviyye şeref-

śādır olduġı gibi “Ben mertebe-i risālet ve nübüvvete ر راداهللا  ķavl-i celįli ile nāǿil ü mažhar دااع 

oldum.” buyurduķları daħi ĥadįŝ-i śaĥįĥ meǿālidir. İşte Cenāb-ı Şeyħ ķuddise sırruhu esāsen 

felāĥ ve necāt olan mādde-i mühimmeyi şu ümmet-i Muĥammed’e hediye-i maħśūśa olmaķ 
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üzre evvelce źikr ü beyān ve baǾde teferruǾātına daħi Ǿaŧf-ı himmet-i Ǿinān iderek “Var yoluna 

doġrı git” didiler. Bu yol kişiniň kendüsinden kendüsine giden yolıdur ki lisān-ı Ǿurefāda buňa 

istiǾdād u ķābiliyyet ve lisān-ı şerǾde dįn ve meźheb taǾbįr olundı. Gerçi اعبيقراىلرهللارهالر راافلسراخلماىقر 

denilmiş ise de buradaki enfās nefesiň cemǾidir ve nefes nūn ü fā’nıň [51a] fetħive sįn’iň 

sükūnuyla ünf ü femden žuhūr iden rįĥa ŧaǾbįr ķılındıġı cihetle kişiniň راعادمي راخي  her bir اىل

nefesinde içerüden içerüye gider bir yolı olduġından gerek ħayr ve gerekse şerr olsunاعنلسرجمزنتنر

ًافخرير رانرشيرًاهللدملهلمرانرخري  ĥadįs-i şerįfi mıśdāķınca her ħayr ve şerr yine kendü nefsine Ǿāǿiddir. İşte 

nūr-ı tevħįd ile bu yoldan mürūr idenler derece-i evvelde aħlāķ ve nefs ve ķalb ve rūĥ ve sırr ve 

ħafį ve aħfāya uġrayaraķ meziyyet-i Ǿaliyye-i kemāliyye-i  ādemiyye şehrine vāśıl ve fevz u 

necāta dāħil olacaġını beyān ve bu yoluň ķanġı ŧarįķ idügini daħi ityān iderek Ĥażret-i Şeyħ 

“Dervįş olayım dirsen”  buyurdılar. Dimek oluyor ki bu yol tevĥįd-i şerįfiň śuver-i mücessemesi 

ve şerāfet-i insāniyyeniň ħilǾat-i fāħiresi bulunan dervįşlik yolı imiş. Ĥażret-i Şeyħ böyle bir 

eşref ŧarįķi bizlere irāǿeye himmet buyurdılar. Cenāb-ı Ĥaķķ heme ānmerķad-i Ǿulyālarını taǾŧįr 

ve rūĥ-ı ķudsiyyelerini tenvįr ve sırr-ı celįlelerini taķdįs ve tevfįr itsün.  

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen her ĥāl ü kārda mažhar-ı kemālāt-ı İlāhiye bulunmaġı emel ve 

arzū idersen śıfat-ı zemāǿimden aħlāķını taśfiye ve ĥālāt-ı enāǿetden nefsiňi tezkiye ve şuǿūnāt-ı 

Ǿalāyıķdan ķalbini taħliye ve ķuyūdāt ü iżāfātdan rūĥunı terbiye ve envār-ı maǾārif  ile sırrını 

teşmiye ve tecelliyāt-ı nā-mütenāhį-i İlāhi ile ħafānı taĥkiyeve farķ-ı Muĥammediyye ile aħfānı 

tekmįl idüp gāh Ǿālem-i emr olan nūrāniyyet ü bāŧında ve gāhįce daħi Ǿālem-i ħalķ bulunan 

cismāniyyet ü žāhirde sırr-ı tevĥįd berdūş ve maǾrifet-i Ĥaķķ Ǿabā-pūş dervįş-i dil-rįşlik şān ü 

şerefini ĥāśıl iderek nažar-gāh-ı İlāh olan göňül tekkesinde hemįşe ķarār ķıl dimek isterler.  

 Bir kāmil şeyħi ara niçün olduň āvāre 

 Hemān söz ŧut bį-çāre dervįş olayım dirsen 

Cenāb-ı Şeyħ ķuddise sırruhu dervįşlik büyük merātib-i insāniyyeden olduġını beyān ve 

şimdi de anıň istiĥśālı ne esbāba mevķūf bulunduġını ityān iderek “Bir kāmil şeyħi ara niçün 

olduň āvāre” didi. Meşāyiħden birisine źāt-ı şerįfiňiz uçarmışsıňız diyü suǿāl itmişler. Cevāb 

olaraķ dimişdir ki “Evlādım biz uçmayız. Ama bizi uçuran o dervįşlerimizdir.” didigi 

meşhūrdur. Cenāb-ı Cüneyd rađıyallāhu Ǿanh ĥażretlerine bir kimesne gidüp “Efendim! 

Ehlullāhdan bir źāt žuhūr itmiş. Semāda uçar ve yerde ŧayy-ı mekān ider ve śu üzre seyr eyler 

imiş.” [51b] didi. Ĥażret-i Şeyħ cevāb olaraķ “Ķuşlar havada uçar ve pireler mekāndan mekāna 

ŧayy ider ve balıķlar ise deryāda gezer ama yine ĥayvāndırlar. ǾAcaba ĥaķķı bilür mi?” 

buyurduķları meşhūrdur. İşte Ĥażret-i Şeyħ’in didikleri şeyħ havada uçan ve yerde ķaçan ve 

deryāda ķulac açan şeyħ efendi ĥażerātı gürūhundan olmayup ancaķ kāşif-i envār-ı lāhūt ve 
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vāķıf-ı serāǿir-i ceberūt mürşid-i kāmil ve mürebbį-i mükemmel dimekdir. Çünki Cenāb-ı Ĥaķķ 

ve taķaddese ĥażretleri insān-ı kāmili dünyā ve āħiret ħazįnesine ħatm idüp ervāĥ-ı muķayyede 

ve muŧlaķa o źātıň rūĥundan neşǿe-yāb olduķları gibi kāffe-i mevcūdāt ve mükevvenāt daħi 

śuver-i Ǿunśuriyye-i ħulķiyyesinden feyż-yāb olur. Anuňçün bunlarıň žāhirleri fenā fi’l-feňā 

ħazįnesi ve bāŧınları ise envār-ı lāhūt ve beķā baǾde’l-beķā defįnesidir. Bu sebebden Ǿilmleri 

cümle Ǿulūmı cāmiǾ ve muĥįŧ olup Ǿilmiyye-i ezeliyye-i İlāhiyye anlarıň aǾyānında hemįşe 

tecellį itmekde bulunduġı gibi meşiyyet-i źātiyye tekvįn ve irāde yed-i iķtidārlarına tefvįż ve 

iĥāle ķılındıġından her hāl ü kārları ĥikmet ve muķadderātdır. Ĥażret-i Şeyħ “Bir kāmil şeyħi 

ara” diyü bir lafž ile ķayd ve işāretleri bu sırra müstenįd olup “Niçün olduň āvāre” didikleri daħi 

izhār-ı keşf ü kerāmāt iderek ħalķa kendüsini büyük gösteren maĥcūblardan teĥāşįdir. Zįrā 

nāķıśa mülāķį olanlarda be-heme-ĥāl noķśān ķalacaķlarını “Hemān söz ŧut bį-çāre” diye teǿkįd 

ve śarāĥat itdiler.  

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen ĥāmil-i sırr-ı Muĥammed’i ve kāşif-i envār-ı Aĥmed’i bir 

mürşid-i kāmil ve mürebbį-i mükemmel bulunduġın anda hemān-dem Ǿarż-ı teslimiyyet ve 

ħıdmetiyle tezyįn-i cāme-i raķiyyet idüp o sāyede dil ħānesini taŧhįr ve kemālāt-ı insāniyye 

istiĥśālına himmet ve ġayret eyle de dervįşlik şānınıň ne rütbede Ǿālį bulunduġunı ol vaķt 

vicdānıňda źevķ itmişlerden olursun dimek isterler.  

 Her yire ayaķ baśma iĥsāndan elin kesme 

 Çoķ söze ķulaķ aśmadervįş olayım dirsen 

Ĥażret-i Şeyħ ķuddise sırruhu beyt-i ŝānide mürşid-i kāmiliň vücūdı derece-i 

elzemiyyetde bulunduġunı beyān ve şimdi de vedįǾa-i kibriyā olan ķābiliyyet ü şerāfet-i 

insāniyyeyi noķśān kimesneye mülāķāt ile yoķ yere żāyįǾden muĥāfažaya iķdām olunmasını 

ityān iderek “Her  yere ayaķ baśma iĥsāndan elin kesme” didiler. ǾAķlsız başın belāsını muŧlaķ 

ayaķ çeker didikleri meşhūrdur. Kişi her ne belāya mübtelā olur ise altında el ve ayaķ ve dili 

sermāyesi olduġı gibi şerefe daħi [52a] bu sāyede nāǿil olur. Anuňçün Ĥażret-i Şeyħ bu beytinde 

ayaġı muķaddemāt-ı maķālāt itdi. Zįrā insānda el ve ayaķ göz ve ķulaķ eşref-i aǾżā bulunduġı 

miŝillü bunlarıň iki Ǿadedden Ǿibāret olması ĥikmetini Ǿurefā-yı ĥaķįķat şu vech ile taǾrįf ü 

beyāna himmet idüp birisini yaǾnį śaġ cihetini Ǿālem-i emr olan Ǿaķl-ı maǾād ve nūrāniyete ve 

digerini yaǾnį śol ŧarafını Ǿālem-i ħalķ bulunan Ǿaķl-ı maǾāş ve žulmāniyete ve ķuvā-yı sāǿire 

Ǿunśuriyyeyi anlara ħademe ve muǾāvin ŧutup istiǾdād ve ķābiliyyet-i insāniyyeyi cümlesine 

ĥākim-i iǾtibār idüp ol vechle feyż-i aķdesden kişi istiǾdādı miķdārınca mažhar-ı tecellį olmaķda 

bulunduķlarını taśrįĥ ü beyān itdiler. Bu sebebden Cenāb-ı Ĥaķķ ve taķaddese insāna iki ķuvvet 

iĥsān itmişdir ki anıň birisine ħavāś-ı ħamse-i žāhire ve digerine ħavāś-ı ħamse-i bāŧına taǾbįr 

olunur. Žāhire ise ķuvā-yı cismāniyyeden Ǿibāret olan birinci ķuvvet ki ķuvve-i bāśıra ve 
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ikincisi ķuvve-i sāmiǾa ve üçüncüsi ķuvve-i źāǿiķa ve dördüncüsi ķuvve-i şāmme ve beşincisi 

ķuvve-i lāmisedir. Ve ķuvā-yı bāŧınada maǾdūd olanın birincisine ķuvve-i vāhime ve ikincisine 

ķuvve-i müteħaliyye ve üçüncüsine ķuvve-i mütefekkire ve dördüncüsine ķuvve-i müdrike ve 

beşincisine ķuvve-i ĥāfıža taǾbįr olunup işbu ķuvā-yı žāhire ve bāŧınadan ķaŧǾā ayrılmadıġından 

mükevvenāt ve mevcūdātdan bir şey ķuvve-i bāśıra ile rüǿyet ü müşāhede olunduķda śaġįr ü 

kebįr, keŝįf ü laŧįf ve ķuvve-i sāmiǾa ile bir śadānıň ħūb uzişt, ķārįb ü  baǾįd ve ķuvve-i źāǿiķa 

ile acu ve ŧatlu ve ķuvve-i şāmme ile bir rāyiĥanıň güzel ve fenā ve ķuvve-i lāmįse ile ġalįŧ ü 

rekįk olduġı derĥāl ĥiss ü idrāk idilerek o maĥsūsātı ķuvve-i vāhime müteħaliyyeye ve 

müteħaliyye mütefekkireye ve mütefekkire müdrikeye ve müdrike daħi dimāġda ŝābit olan 

ĥāfıžaya hemān-dem teslįm ü tevdįǾ itmesiyle fāriķ-i müdrikāt olan ĥāfıžada bir nevǾi Ǿilm-i 

icmāli ĥāśıl ü peydā olur.İşte bu Ǿilm umūr-ı müktesebe-i Ǿabdiyyeden Ǿibāret olan Ǿilm-i 

žāhiridir ki ķuvā-yı cismāniyye yaǾnį ħavāś-ı ħamse-i žāhireniň birisinden bi’l-istiĥśāl ķuvve-i 

bāŧına-i müdrike vāsıŧasıyla ĥāfıžanın dimāġda istiķrār itdirmiş olduġı ķuvvetden Ǿibāretdir. 

ǾĀlem-i ħalķdan yaǾnį mükevvenāt ü eşyādan kişi bu śūretle ħaber-dār oldıġı gibi Ǿilm-i žāhiri 

aśĥābınıň nihāyet sülūkı bu maĥalle ķadardır. Ve Ǿālem-i emr olan nūrāniyetden kesb-i 

maǾlūmāt itmek muŧlaķ ķalb aĥvāline mažhariyetledir. Zįrā ķalb kāffe-i Ǿulūmuň menbaǾı ve 

źevķiyāt ü ĥissiyātıň menşeǿi ve dimāġıň mirǿāt-ı maħśūśası ĥükmünde olduġından gerek ķuvā-

yı žāhire ve gerekse ķuvā-yı bāŧınada ĥāśıl olan źevķ ü ĥiss ķalbde bir Ǿilm-i [52b] tafśįli peydā 

ider. İşte bu Ǿilm kişiniň kendi ĥāli Ǿilmine mebdeǿ olmasıyla iħtiyār-ı Ǿabd yalňız ķuvā-yı 

cismāniyye yaǾnį Ǿālem-i ħalķda ĥākim olup ķuvā-yı bāŧına yaǾnį Ǿālem-i emrdeki ĥākim ancaķ 

ķalbde müstekin Ǿilm-i tafśįli idüginden bu Ǿilmdir ki kāffe-i Ǿulūm-ı ġaybiyye vü rūĥāniyye ve 

neşǿe-i insāniyyede merkūz olan umūra taǾalluķ eyledigi ve cümlesine esbāb-ı müstaķile 

bulunduġı cihetle evliyā-i kirām bu Ǿilme źevķ u vicdān ve tecelliyāt u Ǿirfān nāmını yād birle 

ehlinden bu Ǿilmiň śūret-i taĥśįl ü teferruǾātını ĥüsn-i telaķķį itmek ve bu sāyede nāǿil-i 

kemālāt-ı insāniyye bulunmaġı şarŧ-ı aǾžam ittiħāź itdiler. Ĥażret-i Şeyħ bu nükteyi aňlatmaķ 

içün “İĥsāndan elin kesme” didi. İĥsān ise az çoķ fuķarāya virilen şey olup efđal olan śadaķa 

yaķın faķįrįne kişi virmekdir. Bināberįn vücūd-ı Ǿunśuriyye-i cismāniyyesi ķadar kişiniň ķarįb 

faķįri olmayup bu maķūle fuķarāyı źevķiyāt-ı bį-nihāye-i maǾneviyyeden behresiz bıraġaraķ 

žulumāt-ı gūn-ā-gūn ĥicābda muĥtāc ķoymaķ şān-ı seħāya lāyıķ olmayacaġından iki el ile umūr-

ı bāŧına śarılaraķ mažhar-ı kemālāt olmasını Ĥażret-i Şeyħ “Çoķ söze ķulaķ aśma” diyü işāret 

itdi. Zįrā ķābiliyyet-i insāniyye ez-her cihet müsāǾid ü vāsiǾ iken nā-be-maĥal śarf u telefe 

Cenāb-ı Ĥaķķ rāżı olmayacaġını Ǿārifāne įmā vü tenbįh buyurdılar.  

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen umūr-ı müktesebe-i Ǿabdiyyeden Ǿibāret olan ve ħavāś-ı 

ħamse-i žāhire netįcesi bulunan Ǿilm-i žāhire ķanāǾat ve maġrūr olaraķ ĥicāb u žulmetde 

ķalmayup kemālāt-ı insāniyye istiĥśālına esbāb-ı müstaķile olan ķalb aĥvāline mažhar olmaġa 
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hemįşe ġayret ü himmet eyle de ol vaķt dervįşlik meziyyetini iĥrāz itmişlerden olursun dimek 

isterler.  

 Rüǿyāya yalan ķatma elden söz alup śatma 

 Vaķt-i seĥerde yatma dervįş olayım dirsen 

Mütercim-i faķįr dir ki Cenāb-ı Şeyħ ķuddise sırruhu beyt-i ŝāliŝde el ve ayaķ ve ķulaķ 

ve şimdi bu beytinde daħi rüǿyā diyerek göz ve şuhūda müteǾallıķ mesāǿil-i mühimmeye Ǿaŧf-ı 

maķāl-ı himmet ve işāret eyledikleri cihetleم رغريرحل bu bābda ħāŧır-ı nişānım olan bir miķdārcıķ 

mebāhiŝiň silk-i varaķ-pāre-i suŧūr itmegi nefs-i Ǿabįdānem içün bir važįfe-i muķaddese Ǿad 

itdim. Şöyle ki rüǿyā üç nevǾe maķsūmdur. Birisine ađġāŝ-ı aħlām taǾbįr olunur ki nāǿim 

evvelce fikretde taśvįr eyledigi bir şeyǿi nevm ĥālinde bir gūnā śūretle  rüǿyet eylediginden 

manžūr-ı fih olan mādde yalňız ħayālden Ǿibāret olup bir ĥikmete müstenid olmadıġından 

teǿvįle muĥtāc degildir. ǾUķalā bunuň ĥaķķında را راعيعتدا ر  رهلوكراعفقياءؤخلودل نلء  didiler.İkincisi rüǿyā-yı 

śādıķadırki el-āyetاذرقللرنتيفر [53a]  nažm-ı celįli  رمشسر راعقدميربانتهمرىلريلجلن رركيلًدارهد رنلراهتراىنربانتراحلرلشيركت

vechle Cenāb-ı Yūsuf śalavātullāh Ǿalā nebiyyine ve Ǿaleyhe ĥażretleriniň muǾcize-i bāhire-i 

nebeviyyelerindendir. İşte rüǿyā-yı śādıķa nübüvvet-i celįleniň ķırķ altı cüzǿünden bir cüzǿi olup 

bir ŧāyiriň ayaġında muǾallaķdır. Tā ki emįn olduġı dostundan birisine teǿvįl ü taĥdįŝ 

itdirmedikçe vāķiǾ olmaz diyü ĥadįŝ-i şerįf ile ŝābitdir. ǾUrefā adġāŝ-ı aħlām ile rüǿyā-yı 

śādıķayı şu vechle tefrįķ ü temyįz itmişdirler ki nāǿim ĥāl-i nevmindeki müşāhedātın her ne 

śuretle olursa olsun ħˇābdan bįdār bulundıġı anda ferāmūş ider ise ađġāŝ-ı aħlāmdan ħayāl-ħāne-

i fikrinden o merǿiyyāt ķaŧǾā çıķmazsa müttefeķķunǾaleyh rüǿyā-yı śādıķa envāǾından 

bulundıġına ĥükm itdiler. Çünki nevm kişiniň ĥiss-i müşterekesini zāǿil ve rūĥunı mirǿāt-ı 

mükevvenāt-ı ĥādiŝāt olan Ǿālem-i ħayāle māǿil ve ķalbini āyįne-i muġayyebāt bulunan Ǿālem-i 

miŝāle vāśıl idüp Ǿacāǿib-i fevķa’l-Ǿāde müşāhedātını idrākden Ǿāciz ķaldıġı cihetle muĥtāc-ı 

taĥdįŝdir. Ve üçüncisineملرنيقرم راعنيت رادارايميشيا رħadįŝ-i şerįfi mıśdāķınca mübeşşirāt olup Cenāb-ı 

Ĥaķķ ve taķaddese ĥażretleri Ǿirfān-ı ĥaķįķi mažharı Ǿabdini ġayb-ı muŧlaķdan neşǿe-yāb itmege 

meşiyyet-i źātiyyesi taǾalluķ ider ise derece-i evvelįde śuver-i Ǿunśuriyye-i ħalķıyyesini şuǿūnāt-

ı Ǿalāyıķdan bi’l-külliyye taŧhįr ve ķalbini şemǾa-i nūr-ı Ǿirfān ile hemįşe tenvįr ve rūĥunı 

rāyiĥa-i ıŧlāk ile taǾŧįr iderek sineh vü yaķaža ĥālinde bulundırup tecellį vü keşf-i serāǿir-i 

ĥaķāyıķ ile tesellį ider. Çünki rüǿyā-yı śādıķa nevmde ve mübeşşirāt sineh ü yaķażada žuhūr 

eylediginden mübeşşirāt rüǿyā-yı śādıķadan efđal olundıġı gibi teǿvįle de muĥtāc değildir. 

Buraya gelinceye ķadar maǾrūżāt-ı Ǿācizānem yalňız merātib-i rüǿyā olup rüǿyānıň daħi 

rüǿyetden müştaķķ oldıġı cihetle üç nevǿe taķsįm ķılınmışdır. Anıň birisi rüǿyet-i Ǿayniyye yaǾnį 

göz ile görmekdir. Buňa nažar-ı Ǿavām taǾbįr iderler. Bu rüǿyet ile eŝerden müǿeŝŝire ve 
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maśnūǾātdan śāniǾe intiķāl egerçi mümkin ise de ĥikmet-i ħafiyye-i vücūdiyye-i imkāniyyeye 

āşinā olabilmek bu ŧarįķ ile pek de ĥāśıl degildir. Ve digeri rüǿyet-i ķalbiyyedir. YaǾnį nūr-ı 

tevĥįd sermāyesiyle ķalben müşāhededir ki buňa da rüǿyet-i Ǿurefā didiler. Çünki ķalb nūr-ı 

tevĥįd ile hem-reng-i müsāvāt u muśaffā olmasıyla o nūruň śuver-i mücessemesi bulunmaķ üzre 

ķalbde bir nevǾ-i Ǿirfān ü müşāhede ĥāśıl u peydā ve o sāyede cümle serāǿir-i Ĥaķķ’a 

āşinālıķhüveydā olup baśįret-i fevķa’l-Ǿāde anda rū-nümā olur. İşte buňa Ǿurefā-i Ǿayn-ı ĥaķįķat 

dimişlerdir. Ĥażret-i Seyfullāh Efendi ķuddise sırruhunuň bu bābda olan [53b] nuŧķ-ı Ǿaliyyeleri 

pek güzel buyurulmuş oldıġından teberrüken taĥrįrine ibtidār itdim. 

 İlāhį ķoma benlik bende yā Rab 

 Vücūdum bį-vücūd it sende yā Rab 

 Göňül āyįnesiniň sil ġubārıň  

 Hemān sen ol görinen anda yā Rab 

 Cihānı görmeyem baķdıķça hergiz 

 Fenādır her görinen bunda yā Rab 

 Baňa luŧfuňdan iĥsān eyle bir göz 

 Seni görem baķarsam ķande yā Rab 

 Göňül ister ezel ol ķüntü kenzi 

 İrişdir Ǿaşķıň ile anda yā Rab 

Yine bunı müǿeyyid büyük Ǿazįzimiz Beypazarį Ĥācı ǾAlį Efendi ķuddise sırruhu 

ĥażretleriniň ħulefāsından  Lāmekān Efendi’niň nuŧķları daħi ħoşça söylenmiş oldıġından anıň 

daħi taĥrįrine cesāret itdim.  

 Pāk eyle göňül çeşmesini tā ŧurulunca 

 Dik ŧur gözüňi göňlüňe göňlüň göz olunca 

 Dil destdisini ķırmadan ol çeşmeye ŧut ŧur 

 Tā āb-ı śafā-baħş ile ol desti ŧulunca 

 Evvel ķoma kim śoňra çıķarması güç olur 

 Şeyŧān çerisi ħāne-i ķalbe ķuyulunca 

 Ey Lāmekān seni ben çoķdan arardım çoķ 

 Ķalbimde muķįm oldıcaġıň tā ŧuyulunca 

Ve āħiri ise م رفلا رننظيرهنتبهللاعدمؤفيايةرا  ĥadįŝ-i şerįfi meǾālince Ĥaķķ’ıň nūrıyla nažar itmekdir. 

Buňa ise rüǿyet-i ĥaķįķiyye dirler. Bu ĥadįŝ-i nebeviyye ķurb-ı nevāfil ĥadįŝ-i ķudsįsini 
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müfessirdir. هلعنتافلرحىتراحي رفلذاراحييت ركنترمسا راعذىرنلدمعره ر رهلي راعذىرنيليره ررّرهوللنرحيدي ردارنزالرليلىرنتقي راىلقللرهللارتالىل

عذ راعنظيراىلر جهكراعكيميريئوكاعوهمرا buyurulmuşdur. Anıň üzerine Ǿurefā  رنل راعىترنيبشرهبلر ربجو راعىترميش رلودهل  

diyü duǾā buyurdılar. Çünki bu ķalb kāffe-i aǾżānıň reǿsi bulundıġı gibi menbaǾ-ı feyżiyāt ve 

maĥal-i tecellį ve nažar-gāh-ı İlāhį oldıġından  ĥaķķında nice nice ĥadįŝ-i nebeviyye ve anı 

müǿeyyid āyāt-ı celįle şeref-vārid olmuşdur. El-ĥadįŝ: اجلللراداررئيه ريمضغةراذراحواترحوحرهبلريلآانرىفرجللراه ر

راعقوبر :el-ĥadįŝ  ر  رابها نرحيل ر هل راحيح رعللا رحًام  ر  رقوي  رم  راحلكدمة رننلهدع ظهين  kāşif-i esrār-ı ĥaķāyıķ-ı İlāhį ve 

vāķıf-ı daķāyıķ-ı Ǿulūm-ı nā-mütenāhį aǾnį Eş-şeyħ Muĥyįddįn İbn-i ǾArabį rađıyallāhuǾanhe’l-

bārį efendimiz Nūru’l-ǾAķāyid ü Żiyāü’l-ǾAvāyid nām kitāb-ı ķudsiyyelerindeراعقوبرىفرهلنرادااللنر 

ادااللنرهلعكثلفةرخزننةراعنفسر راعوبلفةرمنيعر[54a] مبثلهةراعايشرىفرللملراعلغرير راعايشرمحلرظهتبرايتتاءرحفةراعيمحلادةرىفرللملراعكيرير راعقوبرهلنرر

افدم رشيحرهللارbuyurdılar.İntehā.İşte ķalb-i insān yedi merātib üzerine mebnįdir. Andan birisineاتبراحلقر

ربه  رم  راتب رفهتلو  رعمايما   nažm-ı celįli vechle śadr taǾbįr olunur. Ehlullāh-ı kirāmıň maǾrifet-i حلب 

Ĥaķķśadran Ǿan śadr naķl olunur didikleri işte burasıdır. Ve ikincisine ر رشففهل حيًاقل  āyet-i şerįfi 

mefhūmuncaşeġāfdır. ǾUrefānıň anadan ve babadan merĥametlü bulunduķları bundandır. Ve 

üçüncisine كتبرىفرقوتهبمراداميلن naśś-ı ķāŧǾı vechle ķalbdir. ǾUrefānıň Ĥaķķ’dan bir an içre maĥcūb 

ķalmadıķları buradandır. Ve dördüncisine ىأاهرملبعضؤملركذ را  ķavl-i celįli üzre fuǿāddir. ǾUrefānıň 

cümle keşfiyyāt ü müşāhedātı ķaŧǾā taħallüf ü tebeddül itmeyerek žuhūr eyledigi bundandır. Ve 

beşincisi ĥubdur ki taħlįf-i Ǿavālim ve įcād-ı eşyāya bāǾiŝ ve maĥal-ı tecelliyāt-ı esmā vü śıfāt 

oldıġı gibi iǾdām ü įcād-ı Ǿilmi burada iĥsān olunur. Ve altıcısı süveydādır. MenbaǾ-ı mekāşifāt-

ı ġaybiyye ve maħzen-i envār-ı źātiyye ه رادامسلءآ رلومر  ħazįnesidir. ǾUrefāya Ǿirfān-ı ĥaķįkį burada 

ihdā ķılınur. Ve yedincisi daħi ه آ رعقلركيمنلرهىنر  nažm-ı celįli vechle muhcedir. İrşād-ı meǿmūriyyet-

i Ǿaliyyesi Cānib-ı Ĥaķķ’dan burada iĥsān buyurulur. İşte şu merātib-i sebǾa-i ķalbiyyeye 

āşinālıķ muŧlaķ Ǿurefā ile ülfet ü ünsiyetle vücūd bulur.رادارفما  buraya ķadar maǾrūżāt-ı Ǿācizānem 

yalňız rāǿį yaǾnį görüci ve rüǿyet yaǾnį görmek mesāǿilinden Ǿibāret olundıġından manžūrun fįh 

yaǾnį görülmüş eşyā baħŝine gelinceررلا رمث رخوق  رش ء ركل  nažm-ı celįli vechle bu hidāyet iki البل

nevǾdir. Birisi hidāyet-i vücūdiyye-i žuhūriyye ve digeri hidāyet-i esmāǿiyye-i nūriyyedir. 

Hidāyet-i vücūdiyye neşǿesiyle kāffe-i mevcūdāt bir śuver ü heyǿet-i ħalķıyye ĥāśıl itmiş ise de 

ĥāl-i ĥāżırasını o vücūd-ı ĥāmį-i śaĥįĥ olamayacaġından hidāyet-i nūriyye-i esmāǿiyyeye be-

heme-ĥāl muĥtāc olup Ǿillet-i ġāye-i žuhūr Ǿālem-i tekvįnde bu vechle aĥkāmını icrāya mecbūr 

oldıġından cümle eşyā esmā-i İlāhį’den bir ism-i celįl-i nūrı mažharı olup her şey nāǿil 

bulundıġı ismi nūrundan iķtibās-ı envār-ı tecellį žuhūr itmesi ĥasebiyle bu mükevvenāt-ı 
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mevcūdāta mežāhir-i esmā didiler. İşte راداشدلءراال ل ن  ĥadįŝ-i ķudsįsi bu cihetle nāžırdır. Meŝelā 

şemsi bir nūr mažharı ve żiyā o nūruň śuver-i mücesseme-i žuhūriyyesi ve žıll u ĥarāret vücūd-ı 

ħāricįsi oldıġından nāžır-ı nūr-ı şemsi görmeyüp żūǿ-işems olan vücūd-ı žuhūrį-i ħāricįyi rüǿyet 

ider. Ĥālbuki žıll u ĥarāret nūr-ı şemsiň Ǿaynı [54b] olmadıġı gibi żiyā daħi şemsiň ġayrı 

degildir. Bu sebebden vücūdı üç mertebe iǾtibār idüp birincisine vācibü’l-vücūd ve ikincisine 

mümkinü’l-vücūd ve üçüncisine daħi mümteniǾü’l-vücūd didiler. MümteniǾü’l-vücūd ise kendi 

nefsi üzerine bir vücūd ŝābit olmadıġından vücūdı mümteniǾdir ki žıll-ı mevhūm gibi ve vücūd-ı 

mümkin daħi yine vācibiň vücūdıyla mevcūddur. Żiyā miŝillü ve vücūd-ı vācib ise kendi vücūd-

ı źātiyyesiyle mevcūddur ki şems gibi işte cāy-ı tedķįķ ve aśl-ı muĥākeme idecek ciheti şurasıdır 

ki bu şems merkez-i Ǿulviyyesinde ĥāǿiz rütbe-i felekiyye-i cismiyye bulundıġı ĥālde żiyā vü 

žıll śuretine nüzūl idüp de çeşm-i rāǿiyye görünmekde midir yoħsa Ǿayn-ı rāǿį žıll ile hem-

rengolarak şemsi bu vāsıŧa ile görmekde midir? Ĥālbuki göz ise yine o göz ve şems daħi yine o 

şems olup ne göz tebeddül itmiş ve ne de şems žıll śūretine tenezzül eylemişdir. Ama arada bir 

rüǿyet var. İşte burasını ħurde-bįn-i ĥaķįķatü’l-ĥaķāyık olan Ĥażret-i Şeyħ ķuddise sırruhunuň 

“Elden söz alup śatma” kelām-ı ķudsiyyelerinden tedķįķ ü taĥķįķ itmeli. Zįrā görülmeden 

gitmek elvirmez. Anuňçün  

 Kör gibi her ŧarafa atma elin  

 Ara bul sen de nihāndır emelin 

didiler. Meşhūr ĥikāyedendir: Vaķtiyle bir şehre fįl götürmüşler. VāķıǾā bu ĥayvānın resmį 

hezār görülmüş ve cümle ħalķ miyānesinde vücūdı müsellamātdan bulunmuş ise de böyle 

canlusınıň şāyān-ı temāşā olduġı cihetle ol belde emįri gördükden śoňra irāde iderek cümle ħalķ 

ŧaķım ŧaķım gidüp rüǿyet itmişler imiş. Nāžırlar ŧarafından heyǿet-i ĥāżıra-i fįl şurada burada 

baĥŝ ü beyān ķılındıġı śırada Ǿillet-i Ǿamāya mübtelālar bu ĥādiŝātdan ħaber-dār olup bir ķıŧǾa 

Ǿarż-ı ĥāl tanžįm ve ĥużūr-ı emįre taķdįm ve gözlüler miŝillü rüǿyet-i fįl iĥsānından tenǾįm 

olunmaķ istirĥāmında bulunmuşlar. Ol bābda ŧaraf-ı emįriden olunan müsāǾade ve refāķatlarına 

taǾyįn idilen meǿmūrlarla maǾan fįliň yanına varmışlar. Reǿįsü’l-Ǿamā sāǿir refiķāsına ħitāben 

“Yāhū şu ĥayvān vaĥşį olmaķ ve bizlere ziyān eylemek aġleb-i iĥtimāl idüginden gelin bir 

maĥalde cemǾ olalım. Birer birer gidüp görelim. BaǾde müşāhedemizi netįce idelim de heyǿet ü 

śūret-i fįli tamāmıyla aňlayalım.” didi. Cümlesi müttefiķan bir noķŧada ŧurdılar. Reǿįsü’l-Ǿamā 

hemān-dem ayrılup fįliň yanına varmış. Elini uzatmış. Fįliň bacaġı cihetine teśādüf itmesiyle 

yuķarudan aşaġıya ķadar tekrār-be-tekrār mess itmiş. Aňladum diyerek girüye gelmiş de 

bulundıġı yerde ŧurmuş. Ve digeri gidüp fįliň ķulaġı eline girmiş. Alt [55a] ve üst ŧarafını birķaç 

kere eliyle yoķlamış. Aňladım diyüp bu da Ǿavdet eylemiş. İşte bu uśūl üzre cümle körler birer 

birer gidüp fįliň kimi ķarnına ve kimi boynuna ve ħorŧūm ve sırtına iǾtinā ve diķķatle el atup 
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ķarışdırmışlar da reǿįsleri nezdine cemǾ olmuşlar. Reǿįsü’l-amā heyǿete ħiŧāben “Yāhū ben fįli 

gördüm ve tamāmen aňladım şu bizim belde ħalķımız ne Ǿacįbdir ki bu fįli bunca ħalķın nažar-ı 

şuhūdına kemāl-i ehemmiyetle Ǿarż itmekdedirler. Şu fįl ise direk gibi bir şey imiş.” didi. İşte 

ayaġını görenler direk, ķulaġını yoķlayanlarıň elek, ħorŧūmuna el uranlar kürek ve ķarnına 

baķanlar ŧulum, sırtına el atanlar gögümdiyerek  ol derece iħtilāfa düşmüşlerdir ki bi’l-āhare 

miyānelerinde nice nice ķįl ü ķāl ve pek çoķ nizāǾ vü cidāl ĥāśıl u peydā oldı. Ĥażret-i Şeyħ’iň 

“Rüǿyāya yalan ķatma elden söz alup śatma” didikleri işte bu sırra müsteniddir. Zįrā umūr-ı 

Ǿaķliyye vü fenniye ve ĥavāś-ı ħamse-i žāhire sāyesiyle mükevvenāt u eşyāya nāžır olup da 

ĥaķāyıķdan aħź-ı maǾlūmāt itdim efkārında bulunanlar şu körleriň fįl ĥaķķındaki rüǿyetden hįç 

farķı yoķdur. Anıňçün Ǿurefā اعوهمرابالاداشدلءركدملر ķavl-i şerįfi mıśdāķınca istirĥāmda oldılar da Ǿayn-ı 

ĥaķįķat olan envār-ı ķalbiyye ile mükevvenāta baķup nice nice serāǿir-i Ĥaķķ’a o vāsıŧa ile 

muŧalliǾ bulundılar. Bu sebebden Ĥażret-i Şeyħ “Vaķt-i seĥerde yatma” diyü tenbįh ü śarāĥat 

itdi. Seĥer vaķti tecellį zamānı olduġı gibi ķalb daħi gencįne-i tecelliyāt-ıźāt u śıfātdır. Bu seĥer 

vaķti ise ŝülüŝ-i leyl-i āħįrdir ki lisān-ı şerǾde buňa đaĥve
4
-i kübrā vü đaĥve-iśuġrā taǾbįr iderler. 

Ve ıśŧılāĥāt-ı śūfįyede vaķt-ı seĥer didikleri miŝillü Ǿurefā Ǿindinde tecellį-i Ĥaķķ vaķt ü zamāna 

maħśūś olmayup hemįşe anlar mažhar-ı füyūżāt ü tecellį olmaķda bulunduķlarından her an anlar 

içün müsāvįdir. Anıňçün Ĥażret-i Şeyħ vaķt-i seĥer ile ķayd ü işāret itdi. Bu tecellį-i Ĥaķķ üç 

merātib üzerine mübtenįdir. Anıň birine tecellį-i źāt ve digerine tecellį-i śıfāt ve āħirine ise 

tecellį-i efǾāl ü āŝārdır didiler. Tecellį-i źāt ise ركنز رليفتىنًامافدًاكنت رفىب رداليف راخلوق رفخوقت راليف ران فلحييت  

ĥadįŝ-i ķudsįsi mıśdāķınca Cenāb-ı Ĥaķķ ve taķaddese ĥażretleri Ǿamā-i mücerrede hüviyyet-i 

ġaybiyye-i eĥadiyye-i źātiyyesinde mevcūd ise el-ān ve kemā-kān olup kendi źātını yine kendi 

źātında müşāhede-i külliye-i tafśįliyye ile rüǿyet itmekde bulundıġı cihetle buňa źāt-ı baĥt 

didiler ki ĥarf-i hüviyyet-i ġaybiyye-i eĥadiyye-i źātiyyeden Ǿibāretdir. Źātdan baĥŝ ü beyān 

cāǿiz degildir didikleri ise baĥŝ-i ĥarf ve śavt u kelime įcāb idecegi ve źātda bunlar külliyen 

müstehlek bulundıġı cihetledir.راخلوق رفخوقث راليف ران  ĥadįŝ-i ķudsį mıśdāķınca [55b] taħlįķ-i فلحييت

Ǿavālimi mūcib olan ĥubb-ı źātı bir śıfāt-ı İlāhį aǾyānında žuhūrına meşiyyet-i ezeliyye-i 

İlāhįhiyye taǾalluķ itmesiyle Ǿilm-i irāde vü tekvįn aǾyānında cümle śıfāt-ı İlāhį’ye müsābaķat 

ve kāffesini muĥįŧ ü cāmiǾ bulundıġı ĥālde ibtidā-yı emrde žāhir oldı. İşte buňa śuver-i 

Ǿilmiyye-i İlāhiyye taǾbįr itmişlerdir ki kāffe-i mevcūdāt ve Ǿavālim-i eşyānıň vücūd-ı ħāricį vü 

žuhūrįsi henüz neşeǿe-i ħalķıyye vü įcādiyye-i imkāniyye-i vücūbiyyede külliyen mefķūd ve 

śuver-i Ǿilmiyye-i İlāhį’de mufaśśalan mevcūd bulundıġından Ǿālem-i emr ve taǾayyün-i evvel ü 

ıŧlāķ iǾtibār olundı. Sāǿir śıfāt-ı nā-mütenāhį-i İlāhį yaǾnį semįǾ ü baśįr ü hādį vü ķādir keźā vü 

keźā bunca esmā-i İlāhį bir vücūd-ı ħalķıyye-i įcādiyye-i imkāniyye aǾyānında žuhūrını ĥikmet 

                                                           
4đaĥve : đaĥre [metin] 
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ü salŧanat iķtiżā itmekle tekrār-ı Ǿilm-i İlāhį meşiyyete ve meşiyyet irādeye ve irāde tekvįne 

taǾalluķ idüp Ǿavālim ü mükevvenāt eşyā-i vücūd-ı ħalķıyye neşǿesinde bu vechle hüveydā 

olmuşdur ki Cenāb-ı Ĥaķķ ve taķaddese Ǿilm-i ezeliyyesiyle ne vechle Ǿalįm ise öylece diledi ve 

naśıl irāde eylediyse hemān ħalķ u įcād eyledi de cümle mevcūdāt bu śūretle mükevvenāt-ı 

aǾyānında rūşenā oldı. İşte buňa da Ǿālem-i ħalk ve taǾayyün-i ŝānį-i ħalķį taǾbįr iderek śıfāt 

iǾtibār itmişlerdir ki burada hem ħilķat ve hem de āŝār-ı esmā-i mevcūd bulunmuş ise de vücūd-ı 

mažharında her bir esmānıň kendi āŝārıyla žuhūrı lā-büdd oldıġından Cenāb-ı Ĥaķķve taķaddese 

ĥażretleri Ǿālemi Raĥman śūreti üzerine ħalķ u įcād idüp kāffe-i esmāsı aǾyānını śuver-i Ǿālemde 

rüǿyet ü müşāhede itdi. Źāt-ı eĥadiyyete mažhar olmaġa Ǿālemde ķudret ü vüsǾat olmadıġından 

neşǿe-i insāniyyeyi iki ciheti cāmiǾ bulundıġı ĥālde ħalķ u įcād itmişdir ki bir yüzi bāŧın ve 

digeri žāhirdir. Bāŧını źāt u śıfāt-ı İlāhįyyesine mažhar ve žāhiri śuver-i Ǿālemde  žuhūr iden 

kemālātına maśdardır. Bu sebebden merātib-i insāniyye fevķinde bir ekmel-i neşǿe 

olmadıġından buňa da Ǿālem-i insāniyye didiler. Ve efǾāl baĥŝine gelince bu da iki cihete 

maśrūfdur ki anıň birisine umūr-ı külliyeden Ǿibāret olan meşiyyet ü irāde vü tekvįn diyerek 

Ĥaķķ’a nisbet ve digerine daħi umūr-ı müktesibe-i Ǿabdiyyeden maǾdūd bulunan ekl ü şürb ve 

nevm u yaķaża ve seyr ü ĥareke ve teferruǿātı Ǿad iderek Ǿabde iżāfet eylediler de efǾāl didiler. 

İşte Ĥażret-i Şeyħ bu ĥikmete müsteniden “Dervįş olayım dirsen” didi. Çünki şerāfet-i 

insāniyye kāffe-i maķāmātı cāmiǾ bulundıġı gibi dervįşlik şānı daħi cümle muĥįŧ bulunmuşdur. 

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen mehbiŧ-i envār-ı Ħudā ve nažar-gāh-ı cenāb-ı kibriyā olan 

ķalbinde envār-ı tevĥįd nişāne-i maħśūśası olmaķ üzre bir şemǾa-i nūr įķāǾ idüp o sāyede cümle 

mükevvenāt [56a] ü mevcūdāta nažar-ı śaĥįĥ ve rüǿyet-i vażįĥ eyle de Ǿarşdan ferşe ve źerreden 

şemse cümle cihān nūr-ı źātiyyesiyle dıraħşān olmaķda bulundıġına źevķ-i tām ĥāśıl it kim ol 

vaķt dervįşlik ķadrini ve şuhūd ehli merātibini ve Ǿāriflik şerefini ĥimāye ve muĥafāža 

itmişlerden olursun dimek isterler.  

 Ĥaķ söze Ǿinād itme refįķsiz yola gitme 

 Eyvallāhı terk itme dervįş olayım dirsen 

Cenāb-ı Şeyħ ķuddise sırruhu işbu beyti ile sözi muķaddemāt-ı maķālāt idüp “Ĥaķ söze 

Ǿinād itme refįķsiz yola gitme” didiler. Buradaki ĥaķmüsteĥaķun bi’l-Ǿibāde maǾnāsını 

tażammun iden Źāt-ı Bārį dimek olmayup دابنبر داكذ رفدmeǿālini şāmil olan ŧoġrılıķdır. Ve kelām 

yaǾnį söz birķaç nevǾe maķsūmdur. Birisine ĥarf ve śavt ve lafžı cāmiǾ bulundıġı cihetle ĥikmet 

didiler. رضلعترا رايمشيك نم رعدمؤاحلكدمة رافتا  ر عتكلنرم  راخذرل ر جلرل انندمل  ĥadįŝ-i şerįfi mıśdāķınca müǿminiň żāyiǾ 

itmiş mālı oldıġından buldıġı yerde aħź u ķabż ider. Velev ki müşrikleriň lisānda daħi bulursa 

bu sebebden buňa ĥikmet didiler. Ve digeri melek vāsıŧasıyla ķalbe nüzūl iden kelimātdır ki 

mülhem olan mādde bilā-ĥarf velā-śavt vārid olup ķalb įcābına göre maǾnā-yı mülhemeyi 
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tażammun idecek ĥurūf u aśvātı lafž üzerine tertįb iderek lisān-ı Ǿārifden ol lafžı Cenāb-ı Ĥaķķ 

źāhire iħrāc ider. نذبن ازلره راعي حرادام نرلو رقيوكرعتكتنرم رايم  nažm-ı celįli mūcebince buňa ilhām-ı vāsıŧį-i 

melekį dirler. Zįrā melek ķuvvet maǾnāsına müstaǾmel oldıġı ve ķalb-i Ǿārif ise o iķtidār-ı 

melekeyi ĥāǿiz buldıġı sırrına müsteniddir. Ve digeri bilā-vāsıŧatun velā-ĥarf kelimāt-ı 

sübĥānįdir ki buňa mažhar olan Ǿurefānıň ķalbi śuver-i Ǿilmiyye-i İlāhiyye ve sırları ıŧlāķ-ı 

źātiyyeye mirǿāt oldıġından gāh sırları mütekellim kendüleri muħāŧab ve gāhįce kendüleri 

mütekellim sırları muħāŧab bulunduġı cihetle mütekellim ve kelām ve kelime şeyǿ-i vāĥid 

oldıġından buňa da kelām-ı nefs didiler. Ve āħįrini daħi münzel ile vaśf u beyān itdiler. Cenāb-ı 

risālet-i pür-saǾādet efendimiz ĥażretlerine ŧaraf-ı źį-şeref-i  Ĥaķķ’dan vārid olan vaĥy-i celįl 

ĥaķķında aśĥāb-ı güzįn vefā-ı temkįn ĥażerātı suǿāl itdiler. Anıň üzerine Ǿaleyhi’ś-śalāt ü veǿs-

śelām efendimiz baǾżı vaķt “SemǾime śalśala-i çeres yaǾnį deve çāki śadāsına müşābih bir 

mehįb ü Ǿacįb śadā gelüp heybet ü dehşetinden baňa ziyāde taǾab u şiddet ĥāśıl olur. BaǾde o 

ĥālet zāǿil olup bu eŝnāda her ne ki vaĥy olundıysa fehm ü ħıfž iderim.” buyurduķları ĥadįŝ-i 

śaĥįĥ meǿālidir رقتدار رلودك رينوق  ًاال [56b] āyet-i celįliyyesindeki ķavl-i ŝıķlı  müfessirįn-i ĥażerātı 

vaĥy-i münzel ile beyān itdiler. İşte Ĥażret-i Şeyħ ķuddise sırruhunuň “Ĥaķ söze Ǿinād itme” 

didikleri şu sırra müsteniddir ki ķalb-i Ǿārife vārid olan ilhām kendi nefsi içün sened olur. Ama 

nüfūs-ı āħere delįl ü ĥüccet olamayacaġından “Refįķsiz yola gitme” diyü Ǿaķįbinde tenbįh itdi. 

Çünki āyāt-ı celįle vü ĥadįŝ-i nebeviyye her bir müǿmin ü muvaĥĥide refįķ ü şefįķ olmaķ 

derecātını ĥāǿiz oldıġından cümle muǾāmelātını āyāt u ehādįŝ-i nebeviyyeye terfįķan icrāsını 

įmā eyledikleri  gibi “Eyvallāhı terk itme” diyü śarāĥat itdiler. Buradaki “ey” ĥarf-i tefsįrdir. 

“Vallāhi” deki vāv vāv-ı ķasemdir. Ĥażret-i Şeyħ āyāt-ı celįle ve ĥadįŝ-i nebeviyyeniň her ĥāl ü 

kārda kāffe-i müǿmine refįķ olacaġı bu śūretle tefsįr idüp źāt-ı ecell-i aǾlāsı üzerine ķasem 

buyurmuş olduķları iħŧārına mebnįdir.  

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen ŧarįķ-i Ĥaķķ’a sālik ve fevz ü necāta mālik olmaġı ārzū idersen 

Ķurǿān-ı ǾAžįmü’ş-şānı ve ĥadįŝ-i nebeviyye-i cenāb-ı risāleti kendüne refįķ ve cümle 

muǾāmelātını aňa terfįķ eyle ki dünyā vü māfihāda kāffe-i belā vü meśāǿibden rehā ve dervįşlik 

şerefini vāllāhü’l-Ǿažįm nefsiňde tamāmıyla įfā vü ibķā itmişlerden olursun dimek isterler.  

 Ġaflet ile çalışma çoķ gezmeğe alışma 

 Hįç bir şeyǿe ilişme dervįş olayım dirsen 

Cenāb-ı Şeyħ ķuddise sırruhu şu beyti ile bir mesǿele-i mühimmeye işāret itmişlerdir ki 

o da ġafletdir. Bu ġaflet cümle meśāǿib fevķinde bir belā-yı Ǿažįm olup andan ħalāś çāresi 

ziyāde müşkildir. Bu sebebden Ĥażret-i Şeyħ “Ġaflet ile çalışma çok gezmeğe alışma” diyü 

tenbįh itdi. Bu ġaflet birķaç nevǾe maķsūmdur. Birisi ħalķdan ġāfil olmaķdır. نلت رمنلمكمرهلعودلر رآ رم ر
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 āyet-i celįlesi vechle bu maķūle ġāfillere nāǿim-i ebedį didiler. Ve digeri Ħālıķ’dan اعنهلب

ġafletdir. اعنلسرننل رفلذارملتتارااتيهتا ĥadįŝ-i şerįfi mıśdāķınca vefātında Ĥaķķ’dan ħaber-dār olur. Ama çi 

fāǿide ر ركدمل رمتتتتنمتتتتن ركدمل رحتشي ن رب تادشتن  ĥadįŝ-i şerįfi meǿālince ġāfilen vefāt eyledigi gibi ol vechle 

yine yevm-i āħiretde ġaflet ile ĥaşr olacaġından buňa da maĥcūb-ı fį’d-dāreyn dirler. Ve āħiri 

ise nefsiňden ġāfil bulunmaķdır. El-Ǿiyāźubillāh bu śūretle olan ġāfiller hįç bir an içre ĥāl-i 

intibāha mažhar olamaz. Anıňçün Cenāb-ı Ĥaķķ ve taķaddese ĥażretleri bu maķūle ġāfiller 

ĥaķķında رذب ركثريأ عقل را رًاالجلهنم رهبل ردانلدماتن راذان رهبل هلم رال نردانيلي ن ر هلم رهبل رقوت ردانفقهتن ر ادااسرهلم راجل  رررعئكم  كلدااال   

[57a] رمراعغلفوتنررعئكا رهلررمراضل āyet-i celįlesi vechle źemm ü ĥāl-i ġāfilini beyān buyurdılar. İşte bu 

ġafletiň müşkil-ter idügi ĥikmeti kişiniň istiǾdād u ķābiliyyetini bütün bütün dūçārį-i Ǿuķde-i 

perįşānį ider de bi’l-āhare aňa devā vü çāre imkān ħāricinde olur. İnķıŧāǾ-ı istiǾdāddan Ǿurefā 

ziyāde ħavf eyledikleri cihetle منكذكاات  duǾāsıyla hemįşe müstedǾį bulunurlar. Ķābiliyyet-i 

insāniyye egerçi zevāle bozulmaķ śūretini alursa şu beş nevǾ ĥālāt kişide žuhūr itmege başlar. 

Andan birisi her kimden olursa olsun ħayra ve-yāħūd şerre daǿir bir söz istimāǾ eyledigi anda 

ĥikmetini taĥķįķ ü temyįz itmeden inkārda bulunur. Bu ĥāl kişide vara vara ķarār eyledikçe 

ķalbi ol derece inkāra meyyāl olur ki bi’l-āhare ĥaķķı bile ķabūlden ibā vü istiġnā ider. Burası 

pek ķolaylıķla tecrübe olunup mevkiǾ-i iŝbāta ķonur. İşte şıķ
5
 beylerine bir ĥaķ söz söyleňiz de 

baķınız ĥaķķı ķabūl itdirmek mümkün olabilir mi? Vech-i ŝānį herkesiň Ǿale vüsǾa’l-ŧāķa fiǾle 

çıķardıġı işin dūn ve kendüsinden žāhir olan efǾāli efzūn görmekdir. Bunuň netice-i 

vaħāmetiCenāb-ı Ĥaķķ’dan Ǿuķūl-i beşer ħāricinde ižhār eyledigi ĥükm-i maǾnevįyeyi bi’l-

āhare źevķ u müşāhede itmemege sebeb-i müstaķil olur. Vech-i ŝāliŝ her ĥāl ü kārda rişte-i 

inśāfı yed-i iķtidār u iħtiyārdan ķaçınmamaķdır. Bunuň daħi derece-i evveldeki ziyānı ĥįle vü 

ħudǾa-i nefsiyyeden kişi āgāh olamayup beyne’n-nās medħūl ve Ǿindellāh mesǿūl bulunmaķdır. 

Vech-i rābiǾ efkārına mevāķiǾ-i aĥbāb celb ve taĥarrįsinde olmayup bulunanlarla ĥüsn-i 

muǾāşeretdir. Bunuň ĥikmeti ise ümįd-vār olmadıġı ĥālde Ǿurefāya mülāķāt müyesser olur. 

Vech-i ħāmis her ĥāl ü kārda tevfįķi kendi nefsinden žann itme. Zįrā Cenāb-ı Ĥaķķ’ıň bį-nihāye 

olan füyūżāt u tecelliyātına ĥadd taǾyįn iderek nefsiňde netįcelendirmişlerden olursun. İşte şu 

ĥālāt-ı meźkūrātıň vuķūǾı ķābiliyyet ü istiǾdād-ı ādemiyyeyi yavaş yavaş zevāle māǿil ve ĥicāb 

u žulmeti o ķalb-i ĥāmil olur. Artıķ aňa bir daha çāre mevtden başķa mümkün degildir. Merĥūm 

Ħˇāce Naśreddįn Efendi’nin “Her ne yaparsan yap da fincancı üstürlerini ürkütme” didigi işte 

burasıdır. Bu sebebden Ĥażret-i Şeyħ yana yana “Ġaflet ile çalışma” diyü tenbįh eyledigi gibi 

“Çoķ gezmege alışma” diyerek teǿkįd idüp “Hįç bir şeyǿe ilişme” diyüp de śarāĥat 
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eyledikleriniň sebeb ü ĥikmeti ise Cenāb-ı Ĥaķķ ve taķaddese hįç bir śūretle Ǿabeŝ bir şey ħalķ u 

įcād itmemiş oldıġından ehl-i temyįz ü ĥikmetden bulunmaġı terġįbdir.  

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen ĥaķ u ħalķ u nefsiňden emel olup da emānet-i celįle-i İlāhį 

olan istiǾdād u ķābiliyyet-i ādemiyyeňi yoķ yere telef  [57b]  ü zāǿil ve tecelliyāt-ı Ĥaķķ’dan ez-

her cihet bį-ĥāśıl ķalursın. Dervįşlik şeref  ü şānını ĥāmil olamazsın dimek isterler.  

 Şeyħiňde ķuśūr görme meclisinde çoķ ŧurma 

 Nāfile yere yorma dervįş olayım dirsen  

Cenāb-ı Şeyħ ķuddise sırruhu şu beyti ile ādāb-ı mürįdi Ǿārifāne beyān iderek “Şeyħiňde ķuśūr 

görme meclisinde çoķ ŧurma” didiler. MaǾlūmdur ki bir źāta intisāb emelinde bulunanlar yā 

dünyā vü āħiret ve-yāħūd ĥaķķa vuślaŧ ġarażına müsteniddir. Ġarażsız hįç bir şey 

olamayacaġından Cenāb-ı Ĥaķķ bu ārzūyı herkese Ǿale ķadri’l-imkān virmekdedir. Bu taķdįrce 

her emel Ǿāmilinde aĥkāmını icrāya mecbūr oldıġından bu emniyyeye Ǿillet-i ġāye-i žuhūr taǾbįr 

iderler. İbtidā-yı emrde müntesib bulunanlara muĥibb ve birazca neşǿeli olanlara mürįd ve daha 

ķadem ķazananlar içün sālik ve emekdarlıķ şerefinenāǿil ve fażilet-i insāniyye ĥāśıl itmişlere de 

dervįş diyüp merātib-i bende-gānı bu vechle beyān eylediler.  رع  diyerek ārzūyı ķaŧǾ ايمينلرم رداراباهة

eyledikleri edeb-i ŧarįķdir. Terk-i dünyā, terk-i Ǿuķbā, terk-i hestį, terk-i terk dimekden aśıl 

maķśad kemālāt-ı insāniyye taĥśįline sevķ u terġįb içündür. Yoħsa kāffe-i mā-melekini şuňa ve 

buňa taķsįm ü teslįm idüp de Ǿāc u bį-Ǿilāc soķaķlarda muĥtāc gezmek maǾnāsına maĥmūl 

degildir. Rivāyāt-ı śaĥįĥadandır: Cenāb-ı Mıśrį ķuddise sırruhu Es-sāmį ĥażretlerine ayda bir 

defǾa Ħˇāce Efendi’niň birisi gelüp teslimiyet daǾvāsıyla muĥabbetde bulunaraķ kerāmet-i 

kevniyyeden bir şey müşāhedesi ŧalebinde bulunurlar imiş. Ĥażret-i Sulŧān,Ħˇāce’niň şu 

ĥālinden egerçi rū-kerdān ise de meşreb-i Ǿaliyyeleri muķteżāsınca anı ķırmayup her ān śūret-i 

ĥasene ile defǾ iderlerdi. Ħˇāce bu müsāǾade üzerine gide gide māhį on beş güne ve śoňraları 

hefte ve daha daha gün aşurı ve baǾde beher güne ķadar tenzįline ġayret idüp ve’l-ĥāśıl küll-i 

yevm gelerek kerāmāt ŧalebinde bulunur oldı. Yine bir gün erkence gelüp ziyādece ibrām ve bu 

yolda nāǿil-i merām bulunmaġı kemāl-i sūz-ı güdāz ile istirĥām itmesiyle Cenāb-ı Şeyħ 

tebessüm iderek “Ey Ħˇāce! Artıķ gel seniňle bu gün bir seyāĥat u teferrüc idelim de niǾmet-i 

Ĥaķķ’a şākir ķullarından bulunalım.” didi. Ħˇāce bu kelām-ı ķudsiyyeden ħıdmet-i nefsiyyesi 

yolunda kesb-i teleźźüź itmek maǾnāsına źāhib olup “Pek aǾlā olur efendim” cevābını virdi. 

Hemān Cenāb-ı Şeyħ ĥarem-i Ǿālįlerini teşrįf idüp bir miķdārcıķ çorbalıķ ŧarhana ve edevāt-ı 

sāǿire aħźıyla Ħˇāce’niň [58a] yanına gelerek dervįşāndan Muĥammed Dede’yi çaġırup meźkūr 

eşyāyı aňa teslįm ve deňiz kenārında münāsib bir maĥale irsālini beyān ü tefhįm ve orayı teşrįf 

ideceklerini taǾyįn itdiler. Muĥammed Dede Ĥażret-i Sulŧān’a maħśūś bir seccāde ve kendüleri 

çün birer Ǿaded post amāde ve eşyā-yı sāǿireye Ǿilāve iderek hemān Ǿazįmete meşġūl ve deňiz 
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kenārına vuśūl ile münāsib bir maĥal tehiyye idüp teşrįflerine muntažır iken Cenāb-ı Pįr,Ħˇāce 

Efendi ile birlikde gülüşerek Dede’nin yanına gelmişler de tertįb olunan maĥale oturmışlar. 

Ħˇāce Efendi bu günki luŧfdan ziyādece memnūn oldıġından teşekkür Ǿarż eylediginden śoňra 

efkār-ı sābıķasını beyāna cürǿet ve şuraya buraya Ǿaŧf-ı śoĥbet iderek netįce-i ķarārını kerāmete 

binā idüp Ĥażret-i ǾAzįz’in ellerini būs ile ibrāma iķdām itdi. Sulŧān ise “Ey Ħˇāce! Biz seniňle 

dergāhda bulundıġımız vaķt bu gün deňiz kenārına gelmege Ǿahd ü peymān eyledik. Ama bu 

yolda bir şey şarŧ taǾyįn itmedik. Şimdi sen Ǿahdinden Ǿudūl iden medħūllardan mı olmaķ 

istersin” cevābı üzerine Ħˇāce sükūt itmiş ise de ne çāre ki göňli o cihete meylden ķurtulmayup 

Ĥażret-i Şeyħ, Muĥammed Dede’ye “Haydi Dede şuraya bir ocaķcıķ tertįb it de āteş yaķ.” 

Bizim Ħˇāce Efendi medrese terbiye-kerdesi bulundıġından “Çorba ve ŧaǾām ŧabħı ĥaķķnda 

elbetde bizden ziyāde maǾlūmātlı bulunacagından çorbamızı ħˇāce pişirsin” ve Ħˇāce’ye ħiŧāben 

“Ey Ħˇāce! Göreyim seni haydi baķalım şu çorbanıň leźźetini ķaçırmadan bir güzelce pişür. Zįrā 

ŧatsız ve ŧuzsuz çorba įmānsız ħˇāceye beňzer yā” diye bir laŧįfecik Ǿarż itdi. Muĥammed Dede 

fıķır fıķır güldi.  Ħˇāce bundan da bir şey aňlamayup “Pek aǾlā olur efendim” diyerek tencere ve 

sāǿireyi iĥżār u ŧabħ çorbaya ictisār itdi. Ĥażret-i Sulŧān ise ķalb-i muvaĥĥidde şuǾle-feşān olan 

nūr-ı įmān gibi tek ü tenhā seccādede mihmān iken uzaķdan uzaġa iki Ǿaded yelken sefįnesi 

žāhir ü peydā ve ħˇāceniň elinde ķaşıķ çorba ķarışdırmaġa müheyyā ve göňli kerāmāt 

müşāhedesi ile rū-nümā idi. İşte meźkūr sefįneler yavaş yavaş bu ŧarafa ŧoġrı taķarrüb iderek 

tamām münāsib bir maĥalde ŧurmuş ve yelkenler indirilerek ........
6
deňize rekz olunmuş ve bir 

Ǿaded śandala beş nefer źāt rākib olduķları ĥālde ķaraya çıķmış ve Ħˇāce Efendi ile Muĥammed 

Dede yanına gelmişler de içlerinden reǿįsleri bulunan selām virüp Limni Aŧası’nıň burası oldıġı 

ve Cenāb-ı Mıśrį’niň dergāh-ı şerįfi ķanġı maĥalde bulundıġı ve Ĥażret-i Sulŧān ile mülāķāt ne 

esbāba merhūn idügini ve kendüleriniň diyār-ı  baǾįdden geldikleri gibi [58b] baǾżı emānet 

taķdįm ideceklerini Ǿarż ve Muĥammed Dede, Limni Aŧası burası olup cümle ārzūlarınıň ĥüsn-i 

ĥuśūli müyesser olacaġını lisān-ı münāsib ile cevāb ibrāz itdi. Anlar beyān-ı memnūniyyet idüp 

cümleten bir yerde oturdılar. Hemān Muĥammed Dede ĥużūr-ı Cenāb-ı ǾAzįz’e gider de 

keyfiyet-i ĥāl-i misāfiriyyetini ifāde ider. Anıň üzerine Ĥażret-i Sulŧān seccādeleriniň ķarşudaki 

büyük dıraħt sāyesine götürmesini misāfirleriň daħi baǾde nezd-i Ǿālįlerine götürmesini emr itdi 

de bulunduķları yerden ķıyām ve bir nūr-ı mücessem olduķları ĥālde ol ŧarafa ħırām eylediler.  

 Kime degse nažar-ı ķudsį eger 

 Ķalbi envār-ı ĥaķāyıķla ŧolar 

 Vech-i pākidir anıň vechullāh  
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 Ķalb-i ķudsįsi nažar-gāh-ı İlāh 

 Şefķat ü luŧfı o źāt-ı pākiň  

 Sebeb-i şevķi nice ġam-nākıň 

 Aňa muĥtāc heme ins ü melek 

 Ħāk-i pāyıdır anıň küĥl-i felek 

 İlticā itse aňa bir Ǿāciz  

 Redd olunmadıġı emr-i  bāriz 

İşte Cenāb-ı Pįr seccādelerine oturdı. Ve Muĥammed Dede misāfirleri ĥużūr-ı ǾAzįz’e 

götürdi. Ol derece anlar ādāba riǾāyet ü ĥürmet-i maħśūśa ibrāzına ġayret itmişlerdir ki 

Muĥammed Dede engüşt ber-dehān ĥayret ķaldı. Her birerleri dest-i kerāmet-i peyvest Cenāb-ı 

ǾAzįz’i taķbįl ve ĥużūr-ı pür-nūr-ı Ǿaliyyelerini ķıyāmen tebcįl itdiler. Şu muǾāmele Cenāb-ı 

Şeyħ’iň maĥžūžiyyetini bādį oldıġından birer mekān taǾyįn ve oraya ķuǾūdlarını tebyįn 

itdi. راداه  mıśdākınca oturdılar. Cümlesine başķa başķa āşinālıķlar įŝār ve ol vechle اداميفتق

kāffesiniň ķalbini meserretle māl-ā-māl eyledikden śoňra emr-i mesnūn oldıġı üzre isimlerini 

śordı. Anlar ise edeb ŧarįķiyle ħaber virdi. Tekrār Cenāb-ı Şeyħ sizler ķanġı diyār ehlinden ve 

kimler neslinden bu seyāĥatden maķśad ve buraya gelmekden maŧlab ne idügini suǿāl itdi. 

Hemān reǿįsü’l-misāfirįn cevāba ibtidār idüp “Efendim bizler Çin sevāĥilinde filān belde-i 

baǾįde ahālįsindeňiz. Beldemiz emįri filān źātıň bendeňiz baş vekįli bulundıġım gibi işte şu 

dāǾįňiz şeyħü’l-islāmıdır. Ve bu bendeňiz reǿįsü’l-cuyūş oldıġı miŝillü şu bendeňiz ĥāfıžu’s-

suyūfıdır. Ve bu ķuluňuz ise emįn-i beytü’l-mālı idi” diye birer birer irāǿe ve meǿmūriyyetlerini 

taǾrįf  ü ifāde eyledikden śoňra emįr-i beldemiz seksen yaşını mütecāviz bir pįr-i rūşen-żamįr 

olup altmış seneye ķarįbdir ki aĥkām-ı şerįǾat-ı muŧahharayı Ǿādilāne beldemizde icrā vü įfāya 

ser ü cān fedā itmiş idi. Bundan üç māh [59a] aķdemi mizācına Ǿārıż olan baǾżı gūne inĥirāf 

sermāyesiyle ħasta ve cümlemiz bu cihetden ŧolayı ħāŧır-şikeste idik. Egerçi tedābįr-i emr-i 

Ǿāfiyeti ĥaķķında iķdām ķılınmış ise de ne çāre ki muķadderāt-i İlāhį heme ān cilve-nümā-yı 

žuhūr olacaġından çāre-sāz-ı devāǿ vü şifāǿ olamadıķ. Bundan üç māh aķdemi Ǿāzim diyār-ı 

dārü’l-ķarār oldı. Burası ser-güźeştimiz ĥālidir. Esbāb-ı seyāĥatimiz baĥŝine gelince emįrimiz 

merĥūm vefātından üç gün aķdemi şu heyǿet-i ĥāżıra bendelerini ĥużūrına celb ve mübtelāsı 

bulundıġı Ǿilletden rehā-yāb olmaķ ümįdi kendüsince bi’l-külliyye selb oldıġı cihetle her 

birerlerimizden istiĥlāk-ı ĥuķūķ-ı āħiret ŧalebinde bulunduķdan śoňra emr-i mesnūn olan 

vaśiyyet cihetine Ǿaŧf-ı iħtiyār himmet idüp didi ki “Şimdi cümleňizi buraya daǾvet ve 

mülāķātımdan aśıl maķśadım ħayāl-ħāne-i fikrimde taśvįr eyledigim şu mādde-i mühimmeyi 

kāffeňize Ǿarż ve benimvefātımdan śoňra şu vedįǾa idecegim ħuśūśātıň icrāsına sizlerden 

himmet ü ġayret ibrāzı ricāsındayım. MaǾlūmuňuz oldıġı üzre ben bir muķteżā-yı şįve-i ķader 
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bilā-veled bir emįr oldıġım cihetle sizlerden birisini şimdi velįahd idüp benden śoňra emāretiň 

aňa tevcįh ü iĥāle ķılınması lāzıme-i ĥālden ise de şāyed miyāneňizde işden ŧolayı ĥasbe’l-

beşeriyye birbiriňize baǾżı gūne ķırġınlıķ ĥuśūle gelmiş olup da nihānį bir ŧarġınlıķ vāķiǾ olaraķ 

śoňradan açıķdan açıġa reķābete netįce virerek nefsāniyet yolunda pek çoķ ķįl ü ķāl ve nizāǾ ü 

cidāl peydā ve bu yüzden ümmet-i Muĥammed’e żarar įrāŝı hüveydā olur müŧālaǾası işbu 

ümniyyemiň mevķiǾ-i fiǾle ķonmamasına sebeb-i müstaķil oldı. Ama bu beldeyi ise emįrsiz 

ķoymaķ hem şerǾān ve hem de ĥikmeten cāǿiz olamayacaġından bu belde emāretine diyār-ı 

āħerden bir źātıň celb birle taǾyįni her ĥāl ü kārda muĥassenāt-ı Ǿadįde ve cümleňiz ĥaķķında 

daħi fevāǿid-i keŝįreyi mūcib olacaġı bį-iştibāhdır. İşte şu meǿmūriyetiňiz yine Ǿuhdeňizde 

kemā-kān ķalmaķ üzre sizleri Cenāb-ı Ĥaķķ’a vedįǾa itdim. Evlādlarım benim vefātımıň üçünci 

güni iki Ǿaded sefįne tedārik birle cümleňiz aňa rākiben ŧoġrıdan ŧoġrıya Limni Aŧası’na 

Ǿazįmetle ümmet-i Muĥammed’e ifāża-i envār-ı vaĥdet ve rāh-ı müstaķįmi Ǿumūm-ı ħalķa 

irāǿeye himmet itmekde bulunan Şeyħ Cenāb-ı Mıśrį ĥażretleriniň ķadem-i saǾādet-i tevǿem 

ķudsiyyelerine  yüz sürüp selām-ı Ǿacizānemi teblįġ ü Ǿarż ve şu üç Ǿaded śandıķ derūnuna 

mevżūǾ ve mühr-i źātiyyem ile memhūr mücevherāt u nuķūd u eşyā-yı sāǿiremi taķdįm ve 

buranıň aĥvāl-i ĥāżırasını beyān ü tefhįm ve kendüleri emāret ķabūl buyururlar ise bi’ź-źāt 

teşrįflerini ricā vü muvāfaķat itmezlerse bir münāsib bendeleriniň iĥsān eylemelerini [59b] ilticā 

iderek buraya iǾzām u isrāya sürǾat birle vedįǾa-i İlāhį olan fuķarā vü reǾāyānıň istiĥśāl-ı esbāb-ı 

rāĥatlarına itinā vü diķķat olunmasıaķśā-yı āmālim idügini işte cümleňize Ǿarż itdi هللارغلعبرلو رامي  

diyerek kāffemize ruħśat virdiler. Bundan iki gün śoňra vefāt idüp umūr-ı cenāze tesviye 

idilerek ber-mūceb-i vaśiyyet üçünci güni yola revān ve şimdi ĥużūr-ı pür-nūr-ı ķudsiyyelerine 

şeref-i vuślat ile ħandān oldıġımız gibi esbāb-ı seyāĥatimiz daħi netįce-peźįr ĥüsn-i ħitām oldı. 

Egerçi irāde buyurılur ise eşyālar śandalda mevcūddur. Şimdi ĥużūr-ı Ǿaliyyelerine taķdįm 

idelim. Fermān efendimiziňdir didiler. Bu aralıķ Ħˇāce, Muĥammed Dede’yi nezdine çaġırup şu 

misāfirler beş ve üç de kendülerinin sekiz kişi oldıġını beyān ve bu ufacıķ bir tencere çorba hįç 

birisine vefā itmeyecegini ityān iderek ġażūb-āne çok söz söylemiş ve “Umūr-ı ħāriciyye bilmez 

bir Ǿabdālsın.” diyü ħaylüce tevbįħ eylemiş idi. Muĥammed Dede “Ey Ħˇāce! Ŧur baķalım. Bu 

misāfirler elbetde bir mühim mādde içün gelmişlerdir. Ĥikmeti maǾlūm olsun” dimiş ise de 

Ħˇāce’niň bu cevāb nažar-ı iltifātında olmadıġından ħumur ħumur söyleşerek çorbayı 

ķarışdırmaġa başlar. Ĥażret-i Sulŧān,Ħˇāce ile Muĥammed Dede’yi ĥużūrına çaġırmış ve śandal 

derūnında mevcūd hediyeleriň getirmeleri içün emr virmiş. Ve bunlar sürǾatle gidüp meźkūr 

śandıķları śandalcılara taĥmįlen getürmişler idi. Hemān reǿįsü’l-misāfirįn ayaġa ķalķmış ve 

mühr-i emįri sökmüş ve bir śandıķ derūnunda mevżū mücevherāt-ı girān-māye ve nuķūd-ı bį-

nihāyeyi seccāde üzerine dökmüş. İşte bu uśūl üzre cümle śandıķlar açıldı. Eşyā-yı mevcūde 

oralara śaçıldı. Ħˇāce bunca emvāl-ı źį-ķıymeti görmesiyle Muĥammed Dede’nin yüzine baķup 



      

176                                                                                                                                         Ahmet AKDAĞ 

______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/3 2013 s. 152-184, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 152-184, TURKEY 

istiǾfā-yı ķuśūr istirĥāmında bulundı. Ama Muĥammed Dede aślā renk virmedi. Ĥażret-i Sulŧān 

tekrār reǿįse ħitāben “Siz ve ahālįňiz ķanġı meźheb aśĥābındansıňız ve muǾāmelāt-ı beldeňiz ne 

esāsa müsteniden icrā olunur?” didi. Reǿįs cevāba ibtidār idüp “Efendim ahālįmiz dört ķısma 

maķsūm olup birisi Ĥanefiyyü’l-meźheb digeri ŞāfiǾį ve āħeri Ĥanbelį ve Mālikį’dirler. Uśūl-ı 

beldemiz muŧlaķ āyāt-ı celįle ve ĥadįŝ-i nebeviyye  aĥkām-ı münįfesi üzerine mübtenį 

oldıġından her meźheb ehli bu yolda muǾāmelāt-ı dįniyyesini icrā vü įfāya mecbūrdur” didi. 

Tekrār  Ĥażret-i Pįr “Merĥūm emįriňiz ticāret sāyesiyle mi yoħsa ĥarb ü cidāl sermāyesi olan 

māl-ı ġanāǿim ile mi intiǾāş ider idi?” didi. Reǿįs “Efendim beldemiz ġāyet cesįm ve ahālįsi 

cümleten iħvān-ı dįn ve yek-digerinden herkes emįn [60a] ve kāffe-i ħuśūśāt-ı śuveriyye ve 

maǾneviyyemiz aĥkām-ı şerǾ-i şerįf ile teǿmįn ü śalābet-i taķvā ile cümle ħalķ cāme-i 

Ǿubūdiyyetlerini tezyįn itmiş bir ķavm u ķabįle bulunduķları cihetle miyānelerinde Ǿadāletden 

başķa bir gūne muǾāmele vāķiǾ olmadıġından nizāǾ vü fizāǾ žuhūr itmemekde oldıġı gibi sevķ-i 

Ǿasker tekellüfātına muĥtāc olmayup herkes vaķtiyle māl-ı mevcūdunuň muĥāsebesini tedķįķ ve 

įcāb iden zekātını tefrįķ iderek fuķarā ĥuķūkunı muĥtācına iǾŧā ve beytü’l-māla Ǿāǿid bulunan 

Ǿöşr-i şerǾį ve fażla zekātıň defter-i maħśūśasıyla cānib-i beytü’l-māla teslįme iǾtinā ve vežāǿif-i 

dįniyyelerini bu śūretle įfā iderler.”didi. Ĥażret-i Pįr tekrār “Ey reǿįs efendi! Emiriňiz merĥuma 

ħidmet-i emāret muķābili cānib-i beytü’l-māldan ne mikdār şey virilür idi?” didi. Reǿįs 

“Efendim! İdāre-i umūr-ı beytiyyesini cānib-i beytü’l-māldan tesviye oldıġından fażla bir şey 

almaġa iĥtiyācı yoġ idi.”didi. Ĥażret-i Sulŧān “Ey reǿįs efendi! Emįriňiz merĥum bize bu ķadar 

ķıymet-dār hediye göndermiş. Ve bundan başķa fażla olmaķ įcāb idecegi gibi bunlar ise ne 

śūretle cemǾ ü idħār idilmişdir Ǿaceb?” didi. Reǿįs “Efendim! Ahālį-i beldemiz aśĥāb-ı 

ŝervetden olduķları gibi ticāret ü zirāǾat ü ķanāǾat ehlidirler. Her birerleri bilā-ġaraż velā-Ǿivaż 

pek çoķ hediye taķdįm eyledikleri cihetle kāffe-i māliki hediye-i meşrūǾa ĥāśılasındandır.” 

didikden śoňra “Efendim şu ĥużūr-ı Ǿaliyyeňizde mevcūd māldan başķa ħazįne-i emįrįde bunuň 

yüz miŝli ķadarca źį-ķıyem eşyā mevcūd u maĥfūżdur. Ĥattā eŝnā-yı vaśiyyetinde her ķanġı źāt-

ı Ǿālį-ķadr egerçi beldemiz emāretine raġbet buyurur ise kāffe-i mā-melekiniň aňa iǾŧā vü teslįm 

ķılınmasını cümle-i veśāyasine şarŧ ķıldı.” didi. Ħˇāce Efendi heyǿet-i meclisiň bir cihetinde 

ŧurup bunca źį-ķıymet eşyāyı görmesi ve işe muŧŧaliǾ olması cihetle zimām-ı iħtiyārı elden gidüp 

Ĥażret-i Sulŧān’ın ķarşularına gelerek şu hediyeden biraz şey iĥsān buyurulması maǾnāsını 

tażammun iden işāretleri el ve başıyla bir bir ardınca Ǿarż itmege başlar. Ĥażret-i Şeyħ ķaŧǾā 

raġbet ü iltifāt itmez. Ħˇāce’niň anıň üzerine pür-ġażab ŧoġrıca çorba tenceresi yanına varmış 

ama gözi ve göňli hediyede ķaldı. Ĥażret-i Sulŧān tekrār reǿįse “Emįriňiz merĥūmuň ekŝer vaķti 

ne yolda güźārān ider idi?” didi. Reǿįs “Efendim vaķt-i đuĥādan Ǿaśr-ı evvele ķadar küll-i yevm 

dārü’l-idāre taǾbįr eyledigimiz sarāyda maħśūś olan maĥalde bulunup rüǿyet-i umūr-ı Ǿİbādullāh 

ile meşġūl ve baǾde taǾŧįl iderek cemāǾatle śalāt-ı mefrūża-i Ǿaśr edā vü įfādan śoňra ħalvet-
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ħānelerine Ǿazįmet birle tā-be-śabāĥ evrād ü eźkārı ķırāǿatında bulunur ve heftede bir defǾa ifŧār 

ve ķuśūr zamānlar śāǿim olduķları gibi şehr-i Ramażān-ı maġfiret-nişānda tamām bir māh śāǿim 

[60b] ve yevm-i Ǿıyd mufŧır bulundıġı ĥālde śavm-ı viśālı ile’l-āħirü’l-Ǿömr bu vechle icrā 

buyurdılar.” didi. Ĥażret-i Sulŧān “Ey reǿįs efendi! Emįriňiz merĥūmuň bunca mücāhede vü 

Ǿazįmeti sermāyesi olarak ne gūnā ħarįķ-i Ǿāde ĥālātı müşāhedesine muvafaķ olduňız?” didi. Ol 

vaķt reǿįs cevāba ibtidār idüp “Efendim! Źāt-ı Ǿaliyye-i ķudsiyyelerini beldemiz emāretine 

intiħābı mesǿelesi cümle-i ħārik-i Ǿāde ĥālātındandır.” didi. Ĥażret-i Şeyħ tebessüm idüp “Ey 

reǿįs efendi! Bizim burada nice nice Ǿāşıķ u śādıķlarımız vardır. Anları terk idüp de beldeňize 

Ǿazįmetle bir faķįr-i zāviye-nişįn şeyħ iken sizlere ġanį şāh olmaġa bu göňlüm pek de rāżı 

olmaz. Burasına ne yapalım?”didi. Reǿįs tekrār cevāba ictisār idüp “Efendim! Bāb-ı istirĥām-ı 

ekābir Ǿindinde meftūĥ idügi müsellem-i enām oldıġından beldemiz emāreti egerçi ŧaraf-ı źį-

şeref-i ķudsiyyelerinden bi’ź-źāt ķabūl buyurulmaz ise ħulefā-yı Ǿālįlerinden intiħāb u taǾyįn 

ķılınmasını temennį iderim.” didi. Ĥażret-i Sulŧān “Bizim ħalįfemiz žannıma göre emārete 

raġbet iderek bizden cüdā olmazlar. Ħāŧırıňız içün şimdi buraya celb idelim de bir kere 

baķalım.” buyurdılar. Hemān Muĥammed Dede çaġrılup ħulefā-i mevcūde-i müşārün ileyhiň 

Ǿazįmetleri emri virildi. Dede dergāha ŧoġrı sürǾatle gitmiş. Ve Ĥażret-i Şeyħ misāfirįn ile bi’l-

cemāǾa edā-yı śalāt-ı žuhra ķıyām itmiş idi. Epeyce zamān śoňra ħulefā-yı mūmā-ileyhim ile 

Muĥammed Dede maǾan geldi. Ħˇāce Efendi bunları görmesiyle “Ey Dede! Daha dergāhda 

başķa kimesne yoķ mı idi getürüp de şu çorbaya şerįk itsen” didi. Muĥammed Dede güldi. Ve 

Ħˇāce ziyāde ġażab-nāk oldı. İşte bu śırada namāz tekmįl olur ve tesbįĥāt įfā ķılınur da maĥal-i 

aśliyyelerine cümleten ricǾat u Ǿavdet buyurılur. Ĥażret-i Sulŧān birinci ħalįfeye ħiŧāben “Ey 

evlādım! Buraya gel. Şu beş źevāt beldelerine bizim iħvānımızdan birisiniň emįr-i naśb u taǾyįni 

iltimāsındadırlar. Egerçi raġbet idecek olursan Ǿuhdeňe ħıdmet-i emāreti şimdi tevcįh idüp 

bunlara terfįķan seni irsāl ideyim. Bu bābda ķabūl ü Ǿadem-i ķabūlüne kendü nefsince 

muĥayyersin. Bizlere ħaber vir.” didi. Ħalįfe kemāl-i ādāb ile cevāba ictisār idüp “Efendim!كلنر 

رقلب ًامقل برًااميهللا  nažm-ı celįlini ķırāǿat idüp bu bābda egerçi meşiyyet-i źātiyye tekvįne taǾalluķ 

idüp de iķtidār-ı Ǿācizānem yed-i irāde-i İlāhiyye’de müstehlek ise ne çāredir ki maĥkūmum. 

Şāyedböyle olmayup da umur-ı müktesibe-i ħalķıyye-i Ǿabįdānem netįcesi olan irādeme oraya 

Ǿazįmetim muǾallaķ bulundıysa gitmemek ve emāreti ķabūl itmemek ve źāt-ı [61a] 

ķudsiyyelerinden bir an cüdā olmamaķ üzre kāffe-i vüsǾatimiň śarfına hemįşe ĥāżır oldıġımdan 

maǾźūrum.” didi. Ĥażret-i Sulŧān heyǿete ħitāben “Gördüňüz mi Ǿarż- maǾźeret itdi.” 

buyurdılar. Tekrār reǿįs “Efendim! İkinci ħalįfeye de teklįfini recā iderim.” didi. Ĥażret-i Şeyħ 

“Gel evlādım baķalım” diye celb ve emāret baĥŝini ber-beyān-ı bālā Ǿarż itdi. Hemān o źāt 

cevāba cürǿet idüp “ر هللارنقلب رنلهي  didikden śoňra tafśįlāta girişüp “Nefs-i Ǿabįdānem umūr-ı ”اعايل
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külliye netįcesi olan meşiyyet-i źātiyye-i İlāhiyye’de müstehlek oldıġına cidden ve ĥaķįķaten 

muŧŧaliǾ bulundıġım ĥālde źāt-ı ķudsiyyelerinden bir an cüdāya rāżı olmayup emāreti Ǿadem-i 

ķabūlüm içün vüsǾat-ı Ǿācizānemiň tā-nihāyet derecesine ķadar Ǿazįmeti śarfa mecbūr 

bulundıġımdan maǾźūrum.” didi. Ĥażret-i Sulŧān “Ey reǿįs efendi! Buňa ne dersin” buyurdılar. 

Tekrār reǿįs “Efendim bārį şu üçünci ħalįfeleri bizlere iĥsān buyurulsa” didi. Ĥażret-i Şeyħ 

mūmā-ileyhe ħiŧāben “Ey evlādım! İş saňa gel baķalım” buyurduķdan śoňra emāret ĥaķķındaki 

maķālāt-ı sābıķayı beyān itdi. Mūmā-ileyh hemān cevāba ibtidār idüp “Vallāhü’l-Ǿažįm Cenāb-ı 

Ĥaķķ ve taķaddese ĥażretleriniň şu śuver-i ħalįfe ve neşǿe-i insāniyyeme vedįǾa itmiş olduġı 

žuhūr u taǾyįnim netįcesi olan vüsǾatiň emāreti ķabūl itmemek ĥaķķında kāffesini śarfa ķāǿil 

oldıġım gibi vücūdum pāre pāre ķılıncaya ķadar mažhar-ı taǾźįbe rāżıyım. Źāt-ı 

ķudsiyyelerinden bir an cüdāyi ķabūl itmem maǾźūrum.” didi. Ĥażret-i Sulŧān “Ey reǿįs efendi! 

İşte şimdi ĥāli gördüň ve istimāǾ eylediň. Ne yapalım?” buyurdılar. Reǿįs hemān ķıyāma ibtidār 

idüp “قلحلقترااتخل رامريىراحل رهلحلق” diye cevāb virdi. Mütercim-i faķįr dir ki: Şu ħulefā-yı ŝelaŝeniň 

įrād itmiş olduķları cevāb-ı nuŧķıyyeleri her birerleriniň miķdār-ı derecāt-ı feżāǿil ü kemālātını 

müşǾir olacaġından yek-digerleri miyānelerinde olan fażįlet ü rücĥāniyeti farķ u temyįz iden 

şeyħ efendi ĥażretlerine Ǿaşķ olsun. İşte bunuň üzerine be-tekrār reǿįs efendi istidǾāya ictisār 

idüp iş aňlaşıldı. “Efendim bārį şu Muĥammed Dede bizlere iĥsān buyurulsa.” didi. “Pek aǾlā 

celb idelim” diyerek Dede ĥużūra çaġrıldı. Ħˇāce Efendi bunca źevātıň gelüp de nezd-i Ǿazįzde 

isticvāb oldıġını görmekde ise de tamāmıyla ĥikmetine vāķıf degil idi. Bu aralıķ ocaķ başından 

ķalķup Dede’niň arķasından yavaş yavaş gelerek heyǿet-i ĥāżıranıň bir cihetinde ŧurdı. Ĥażret-i 

Sulŧān’ıň sāǿir bende-gāna itmiş olduķları teklįf miŝillü Muĥammed Dede’ye [61b] tevcįh-i 

emāret māddesi ĥaķķındaki irādelerini Ħˇāce uzun ķulaķdan istimāǾ itmesiyle Ǿaķlı başından 

gidercesine ĥayrete düşmüş ve Muĥammed Dede ise hemān Ĥażret-i ǾAzįz’iň dest-i kerāmet-

peyvest-i ķudsiyyelerini būs idüp “Efendim kāffe-i fermānları baş ve can üzerine ise de işbu 

emārete naśb u taǾyįnim māddesi şöyle ŧursun ķabūl ü Ǿadem-i ķabūlüm içün lisān-ı Ǿabįdānemi 

taĥrįke bile ķaŧǾā irtikāb itmem. Ve bir an ĥużūr-ı pür-nūr-ı Ǿaliyyelerinden ayrılmam, 

maǾźūrum.” didi. Heyǿet cümleten sükūnet idüp ŧurmaķda iken Ħˇāce girüden el ve baş ve gözle 

Şeyhü’l-islām Efendi’ye kendüsiniň taǾyįn ķılınması ĥaķķında istirĥāmı ĥāvį bir bibirini 

müteǾāķib işāret-i fevķa’l-Ǿāde ile istirĥām Ǿarż itdi. Anıň üzerine efendi-i mūmā-ileyh söze 

ibtidār idüp “Efendim! Bārį şu çorba ŧabħ itmekde bulunan Ħˇāce Efendi dāǾįňiz olsun. Bizlere 

iĥsān buyurulsa” didi. Ĥażret-i Sulŧān “Pek aǾlā ama o Ħˇāce böyle bir emāreti ĥüsn-i idāreye 

muķtedir olabilür. Ve-yāhūd ķabūl ider mi Ǿaceb?” buyurmasıyla Ħˇāce hemān ortaya atılup 

“Efendim! Źāt-ı Ǿālįleriniň tevcįh buyurmuş olduķları emāreti ne içün ķabūl itmem can ve baş 

üstüne ve dāǾįňiz ise öyle sāǿirleri gibi niǾmeti terk ider ħūdbįn kimesnelerden degilim. İdāre 

baĥŝine gelince dāǾįňiziň Ǿilmim ve fażlım var. Bā-ħuśūś fıķıh u ferāǿiż u uśūl u fürūǾ u tefsįr ü 
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ĥadįŝe vāķıfım. Bunuňla berāber umūr-ı ħāriciyyeye bile āşināyım. Her śūretle idāreye 

muķtedirim. İnşallāhu teǾālā efendimiziň yüzini ķara itmem. Elbetde Cenāb-ı Ĥaķķ baňa muǾįn 

olur. Hemān efendimiziň irādesine muntažırım.” didi. Ĥażret-i Sulŧān “Ey Ħˇāce! Şimdi sen bu 

emāreti ķabūl idecek misin?” “Evet evet efendim ķabūl itdim” diyerek gider de Ĥażret-i 

ǾAzįz’in dest-i kerāmet-peyvest-i ķudsiyyelerini taķbįl ider. Ĥażret-i Pįr tekrār cevāba ibtidār 

idüp “Ey Ħˇāce Efendi! İşte bu emāret benim źātıma vedįǾadır. Zįrā emįr-i  merĥūm ĥāl-ı 

ĥayātında derece-i evvelįde mādde-i emāreti baňa vaśiyyet ü tafvįż itmiş olduķlarını şu beş 

źevāt-ı Ǿādile şehādet idüp ĥuķūķumı teybįn itdiler. Bināberįn baňa hįç ferdiň ne müdāĥaleye ve 

ne de bu yolda iştirāke ķaŧǾā ĥaķķı yoķdur. Ben dilersem bi’ź-źāt įfā-yı ħıdmet-i emāret ve ārzū 

idersem bi’l-vekāle idāreye ĥākim-i muŧlaķım. Bu taķdįrce şimdi seni oraya vekįl taǾyįn ü naśb 

idüp irsāl ü iǾzāmitmek umūrı ancaķ benim yed-i istiķlāliyetim važįfe-i muķaddesesindendir. 

Bunda bile bir kimesneniň baňa icbār ü irāǿe-i ŧarįķa śalāĥiyyeti yoķdur. Ben her ĥāl ü kārda 

feǾāl-i muŧlaķım. Şimdi birķaç şerāǿiŧ taǾyįn ü taħśįś idecegim. Egerçi [62a] ķabūl ider ve ĥüsn-i 

icrāsına ez-cān u dil ġayret eylersen febihā şāyed bi’l-āħare Ǿahdinden Ǿudūl eyleyecek olursan 

hemān seni Ǿazl eylerim” didi. Ħˇāce ķıyām idüp “Efendim! Şu beş źevāt muvācehesinde kāffe-i 

teklįf-i Ǿaliyyeleri başım üzerinedir ķabūl itdim.” dimiş. Ĥażret-i Sulŧān “Ey Ħˇāce! Şu heyǿet 

şāhid olsunlar ki seni ŧarafımdan vekįl taǾyįn itdim. Şu şarŧ ile ki bir sene žarfında emįre maħśūś 

hedāyā ve sāǿireden her ne ķadar māl tecemmuǾ ü ĥāśıl iderse kāffesini kiźb ü iħtilāsdan Ǿārį 

güzelce ķayd-ı defter iderek bir maĥalde cemǾ u ĥıfž eyle. Tā ki ben bir sene śoňra bi’ź-źāt 

gelürim nıśfı ħidmet-i emāret muķābili saňa ve nıśf-ı digeri aśāletim ĥasebiyle baňa Ǿāǿid olsun. 

İşte bu śırada Cenāb-ı Ĥaķķ saňa ķaç nefer evlād iĥsān idecek olursa bu daħi māl-ı mevcūd gibi 

münāśafeten śūret-i taķsįm cümlesinden olsun. Şarŧ-ı ŝānį kāffe-i ħalķ ile ĥüsn-i muǾāşeret it. 

Zįrā Ǿİbādullāh vedįǾa-i Kibriyā’dır. Şarŧ-ı ŝāliŝ bir ferdi be-ġayr-ı ĥaķ rencįde itme. Tā ki 

ĥaķķında ĥükm-i şerǾį lāĥiķ olmadıķça. Şarŧ-ı rābiǾ istiǾdādıň ħāricine çıķma. Nās içinde rezįl 

Ĥaķķ Ǿindinde źelįl olursun.” buyurdılar. Hemān reǿįs efendi ayaġa ķalķup “Efendim! Şu beyān 

buyurılan şerāǿiŧ-i erbaǾa bir varaķ-pāre üzerine ketb ü taĥrįr buyurulsun da bizler de zįrine 

şehādet ü temhįr idelim.” didi. Derĥāl kāġıd ve ķalem celb olunaraķ Şeyħü’l-islām Efendi kendi 

ħaŧŧıyla terķįm ü tasŧįr ve źevāt-ı mūmā-ileyhim mühr-i źātiyyeleriyle temhįr idüp nüsħalarıň 

birisini Ĥażret-i Sulŧān’a iǾŧā ve digerini reǿįs efendi nezdinde ibķā itdi. Cümleten ķalķup berāy-

i teşekkür Ĥażret-i ǾAzįz’iň yed-i ķudsiyyelerini būs ve lisān-ı meserretle duǾā-yı maħśūś idüp 

hemān ĥużūrda emr-i bįǾat icrā ve memnūnen Ħˇāce’yi alup śandala ve oradan gemiye rākib 

olaraķ Ǿazįmete āġāz itdiler. Ve’l-ĥāśıl iki ay śoňra bunlar sālimen diyārlarına vāśıl olmuş ve 

cümle ahālį istiķbāl iderek merāsim-i ħoş-āmedį bi’l-icrā ahālįce umūr-ı bįǾat įfā ve ħuśūśāt-ı 

rüǿyet-i Ǿİbādullāh’a ibtidāǿ olundı. İşte bir sene müddet tamām olmaġa yüz ŧutmuş ve 

muĥāsebe zamānı taķarrüb itmiş oldıġından emvāl-i ĥāśılanıň meǿmūrlar vāsıŧasıyla ŝebt-i 
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defter ķılınması ve Ĥażret-i ǾAzįz’in ol ŧarafı teşrįfleri żımnında įcāb iden sefįneniň tehiyye ve 

irsāli fıķrası baş vekįl ŧarafından emįre Ǿarż ve ol bābda yazılan bir ķıŧǾa istirĥām-nāme 

meǿmūr-i maħśūśa tevdįǾen ve tehiyye idilen sefįneye rākiben ŧaraf-ı źį-şeref-i Ĥażret-i ǾAzįz’e 

isrā vü taķdįm ķılındı. İşte birķaç zamān śoňra meźkūr sefįne vāśıl olur ve muştucı [62b] 

bulunan mektūb Cenāb-ı ǾAzįz’e meǿmūr taķdįm ķılur da teşrįfleri niyāzında bulunur. Ĥazret-i 

Sulŧān ise bu sene Ǿazįmete māniǾ şerǾiyyeleri bulundıġını beyān ve sene-i ātiyye teşrįflerini 

iǾlān żımnında įcāb iden cevāb-nāme tasŧįr ve meǿmūrı yedine teslįmen sefįne-i meźkūreyi iǾāde 

ve tesyįr itdiler. Bu uśūl üzre tamām üç sene meǿmūr-ı maħśūś daǾvet gelür. Ve Ĥażret-i ǾAzįz 

ise bir māniǾ serdiyle iǾāde ķılurlar imiş. Üçünci sene nihāyeti ve dördünci sene bidāyeti dimek 

oluyor ki yine meǿmūr gelmiş ve teşrįfleri ĥaķķında fevķa’l-Ǿāde niyāz eylemiş olmasıyla 

Ĥażret-i Sulŧān Muĥammed Dede’yi maǾiyyet-i pür-meymenet-i ķudsiyyelerine alaraķ ŧoġrıca 

sefįneye Ǿazįmet ve iǾzāz ü ikrām ile bir ħayli zamān śoňraca ol diyāra ķudūm-ı nihāde-i 

muvāśalat oldılar. Cümle heyǿet-i vükelā iskelede istiķbāle ĥāżır ve kāffe-i ahālį ise śaf-beste-i 

iĥtirām ile nāǿiliyyet-i selām-ı ǾAzįz’e nāžır idiler. Evvelce tehiyye olunmuş olan esb-i tāzįye 

Ĥażret-i Sulŧān ħūrşįd-i dıraħşān-veş rākib ve heyǿet-i vükelā vü eşrāf ü Ǿulemā maǾiyyet-i 

Cenāb-ı ǾAzįz’de kevākib gibi cihāt-ı erbaǾayı iĥāŧa iderek ŧoġrıca sarāy-ı emįre dāħil ve ķulūb-ı 

Ǿibādda meserrāt-ı bį-nihāye ĥāśıl oldı. BaǾde cümle ħalķ fevc ü fevc gelerek lāzıme-i merāsim-

i ħoş-āmedį icrā ve heyǿet-i vükelā ŧarafından daħi ķāǾide-i merġūbe-i misāfir nevāzį įfā 

ķılınaraķ tamām üç gün Ĥażret-i Sulŧān sarāy-ı emįrde mihmān oldılar. Üçünci güni kāffe-i 

vükelā sarāyda kāǿin büyük dāǿireye gelmiş ve māl-ı mevcūdı her bir cihete sermişler de 

Ĥażret-i Pįr o aralıķ gelerek bir serįr-i bālā üzerine śuǾūd ve emįr-i vekįl ŧaraf-ı yemįnde ķuǾūd 

ve cihet-i yesārı ħademe ile māl-ā-mālį ve heyǿet-i aǾyāndan hįç bir ŧaraf ħālį degil idi. İşte baş 

vekįliň elinde bir defter arķasında emįn-i beytü’l-māl berāber olaraķ yavaş yavaş ĥużūr-ı Cenāb-

ı ǾAzįz’e gelür de defterini taķdįm ve māl-ı mevcūdıň tefrįķ ü taķsįm ķılınması ĥaķķında ruħśat 

istįźān ider. Ĥażret-i Sulŧān müsāǾade iĥsān itmesiyle ber-mūceb-i Ǿuĥūd u şürūŧ evvelā cevāhir-

i girān-māye ve ŝāniyen nuķūd-ı bį-niĥāye ve ŝāliŝen daħi eşyā-yı nefįse her iki cihet ŧarafına 

śūret-i Ǿādilānede tevzįǾ ü tefrįķ ve cümle ĥuķūk bu vechle temyįz ü tedķįķ ķılındıķdan śoňra 

baş vekįl dest-i kerāmet-peyvest-i Ĥażret-i ǾAzįz’i taķbįl idüp “Efendim! Şu ĥuķūķ-ı 

muķaddese-i Ǿaliyyeňiz ķalmışdır ki o da emįrimiziň evlād-ı śulbiyyesi mesǿelesidir.” diyüp üç 

nefer evlād-ı źükūrını birer birer elinden ŧutaraķ mevkiǾ-i meydān-ı tevzįǾ ü taķsįme getürüp de 

artık bunlar [63a] ĥaķķında olunacaķ muǾāmele irāde-i ķudsiyyet ifāża-i erĥamįlerine 

vābestedir.” didi. Ĥażret-i Sulŧān bunlarıň sinleri mütefāvit bulundıġı cihetle tevzįǾde Ǿadālet 

bulunamayacaġından muŧlaķ ķurǾa-i şerǾiyyeye muĥtācdır. Şu ikisi ĥaķķında ķurǾa icrāsıyla o 

birisi baĥŝi śoňraya ķalsun buyurdılar. Cümle heyǿet şūrāǿ-yı śavāba Ǿarż-ı cemile-i maĥmidet 

iderek der-ān ķurǾa icrā büyük çocuķ Cenāb-ı Pįr’e andan küçügi ŧaraf-ı emįre iśābet itdi. Baş 
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vekįl hemān ĥużūra gelüp رهلعنال راعنال  didi. Emįr-i vekįl ayaġa ķalķup “Efendim! Şu maǾśūm طلهق

ĥaķķında ne vechle muǾāmele buyurılacaķ” diyerek küçük çocuġı taķdįm itmiş. Ĥażret-i Şeyħ 

şimdiye ķadar biz ħılāf-ı şürūŧ ü Ǿuhūd ĥālātda bulunmadıķ. İnşallāhu Raĥmān bundan böyle 

daħi Cenāb-ı Ĥaķķ muǾįnim ve ĥāfıžımdır. Şarŧ-nāmemiz heyǿet-i ĥāżıra muvācehesinde ķırāǿat 

olsun da aĥkāmı icrā ķılınsun buyurdılar. Şeyħü’l-islām Efendi ayrılup şarŧ-nāmeyi oķudı. Ķaç 

nefer evlād olursa olsun māl-ı mevcūd gibi münāśafeten śūret-i tevzįǾ u taķsįme dāħil bulundıġı 

ŝābit oldı. Anıň üzerine heyǿet ŧurdılar. Ĥażret-i Sulŧān buyurdılar ki “Mā-dām taķsįm-i evlād 

ķaydı dāħil-i dāǿire-i şürūŧ ķılınmışdır artıķ anıň ħāricine çıķmaķ bizim içün emr-i muĥāldir. 

Zįrā Ǿahdinden tecāvüz idenler Ǿindellāh mesǿūldür.” didi.  Heyǿet tamāmıyla taśdįķ ü ķabūl 

itdiler. Bu śırada emįr-i vekįl ayaġa ķalķup “Efendim! Şimdi bu çocuķ ne śūretle taķsįm 

olacaķ?” dimiş. Ĥażret-i Sulŧān “Burası pek ķolaylıķla ĥāśıl olur. İki pāre idelim. Bir ĥiśśe size 

ve digeri bize muśįb olsun. Şāyed bunda ziyāde ve noķśān žuhūr ider ise be-tekrār mįzān ile 

fażladan noķśānı ikmāl āsān olur.” buyurdı. Emįr-i vekįl “Efendim! Merĥamet buyuruňuz. Buňa 

Ĥaķķ rāżı olmaz.” didi. Ĥażret-i Sulŧān “Ey emįr-i vekįl! ǾAhdini incāz itmeyenlerden Ĥaķķ 

rāżı olur mı?” buyurdılar. Tekrār emįr-i vekįl “Efendim! Ħāk-i pāy-ı Ǿālįlerine bir cihet Ǿarż 

ideyim. Şu heyǿet-i ĥāżıra ĥiśśe-i musįbe-i Ǿaliyyelerine bir bahā taķdįr istesünler efendimize 

anı taķdįm ideyim de bu śūretle śūret-i taķsįm ĥāśıl olur.” didi. Cenāb-ı Şeyħ aǾlā “Ama biz 

buraya esįr alup śatmaķ ve ĥür bulunan kesānıň evlādını esāret ĥükmüne ķoymaķ efkārıyla 

gelmedik” dimiş. Tekrār emįr-i vekįl “Efendim! Ķuluňuz bir münāsib fįǾāt ile efendimize fürūħt 

ideyim. [63b]  Egerçi bu cihet ķabūl buyrulmazsa bütün bütün ĥuķūķumı baħş ideyim” didi. 

Ĥażret-i Sulŧān “Ey emįr-i vekįl! Ben baħşįş nāmıyla hįç bir kimesneniň ĥaķķını almaķ ve-

yāhūd ticāret ümniyyesiyle ħalķıň mā-melekine daħl u taǾarruż itmek fikrinde degilim. Bu 

yoldaki kāffe-i teklįfātıňız şāyān-ı müsāǾade olamaz. Muŧlaķ iki pāre idüp ĥuķūķumı bu śūretle 

įfāya mecbūrum.” buyurdılar. Emįr-i vekįl hemān pür-ġażab yerinden ķalķup çocuġı elinden 

ŧutaraķ ĥużūr-ı ǾAzįz’e getürüp de “Artıķ sen Cenāb-ı Ĥaķķ’dan ħavf itmeden şu bį-günāh ve 

maǾśūmı naśıl iki pāre ideceksin? Bārį ben seni iki pāre ideyim.” diyerek belindeki ħançerini 

çıķarup Ĥażret-i Sulŧān’ıň üzerine ŧoġrı ĥavāle itdi. Cenāb-ı ǾAzįz ise derĥāl anıň ellerini ŧutmış 

ve ħançeri elinde bulundıġı ĥālde çorba tenceresi yanında kendüsini bulmuş idi. Ĥażret-i Sulŧān 

“Ey Ħˇāce! Bir evlād içün ķoca Mıśrį’yi helāk ider misin?” dimiş.  Ve çorba el-ān śoġumamış 

ve āteş yanmaķda bulunmuş idi. Ħˇāce şu ĥāle vāķıf olmasıyla hemān ķadem-i saǾādet-tevǿem-i 

Cenāb-ı Pįr’e yüz sürmüş ve kāffe-i ĥāl ü kārına tāǿib ü müstaġfir olmuş ama çi fāǿide. İşte 

Ĥażret-i Şeyħ ķuddise sırruhunuň “Şeyħiňde ķuśūr görme” didikleri bu sırra müsteniddir. Zįrā 

her şeyde bir istiǾdād şarŧdır. Ħˇāce Efendi’de ise böyle bir belde-i cesįmeye emįr olmaķ degil 

bu maķūle bir şehriň ĥiśārı ķapucılıġına istiǾdādı yoġ iken Ĥażret-i Sulŧān’ıň iĥsānları sāyesiyle 

bu şerefine nāǿil bulundıġı ĥālde baķıňız ki bi’l-āħare ne belāya uġradı. Bu sebebden kişi 
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ķābiliyyeti ħāricinde bir şeyǿi evliyā-i kirām u eǾizze-i fiħāmdan istirĥāmda bulunmamalı. 

Çünki anlar hem baħş ve hem de her bir müstedǾįniň iltimās u recālarına müsāǾade iderler. Ama 

śoňradan kişiniň helāk ü rezįl ve ĥacįl olmasına sebeb-i müstaķil olur. İşteĦˇāce Efendi’de 

olduġı gibi buracaġını Cenāb-ı Şeyħ aňlatmaķ üzre “Meclisinde çoķ ŧurma nāfile yere yorma” 

diyü tenbįh ü śarāĥat eylediler. İşte bu maķūle ħāriķ-i Ǿādeye Ǿurefā iķtirān-ı zamān dirler. 

YaǾnį zamānı zamāna muķārin ķılmaķ maǾnāsınadır.  

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen istiǾdād ve ķābiliyyetiň ħāricinde ve ādāb-ı teslimiyet ħılāfında 

ve nefs-i nā-fercāmıň ārzūsunda nāǿil-i füyūżāt olmaķ yolunda pįrān eǾizze-i kirām ĥażerātından 

hįç bir şey ŧaleb ü istirĥāmda bulunma. Zįrā anlar raĥm u şefķat [64a] ve iĥsān u Ǿināyetiyle 

muttaśıf bulunduķlarından şāyed saňa müsāǾade iderler de mažhar-ı āmāl bulunursun. Ama bi’l-

āħare dervįşlik şerefinden dūr ve teslimiyyet fażįletinden mehcūr olursun dimek isterler. 

 Ĥarām loķmayı yutma bir kimseye kįn ŧutma 

 Şeyħ Vefā’yı unutma dervįş olayım dirsen 

Cenāb-ı Şeyħ ķuddise sırruhu bālādaki beytde ādāb-ı mürįdi beyān şimdi de bu beytinde 

farķ u temyįz ehlinden bulunmaġı ityān iderek “Ĥarām loķmayı yutma bir kimseye kįn ŧutma” 

didiler. MaǾlūmdur ki muŧlaķ ĥarām naśś-ı ķāŧıǾ ile ŝābit olan mādde-i mühime-i dįniyyedendir. 

Bu da birķaç nevǾdir. Laĥm u cild ü ekli ĥarām olan var. Ĥınzįr ü kelb ve sāǿire gibi ve 

muǾāmelāt vāsıŧasıyla ĥarām idilmek var. Ticāret ve zirāǾatdan ĥāśıl māl-ı ĥelāli fāǿiż ü nemāya 

virilmek ve üzüm śuyunı ħamr u şarāb heyǿetine vażǾ iderek ĥürmet-i ķaŧǾiyye taĥtına idħāl 

eylemek ve menkūĥasını taŧlįķ ile kişi nefsine ĥarām ķılmaķ gibi keźā vü keźā bu maķūle dāħil 

dāǿire-i muĥĥaremāt olan mevād-ı mühimmeniň ĥadd u derecātı kütüb-i fıķhiyyede ber-tafśįl-i 

beyān olındıġı cihetle her bir müǿmin ü muvaĥĥid üzerine andan ittiķā vü teħāşįsi ferāǿiż-i 

umūrdandır. Ĥażret-i Şeyħ ķuddise sırruhunuň “Ĥarām loķmayı yutma” ķaydına nažaran 

buradaki ĥarāmdan maķśad-ı Ǿālįleri muǾāmele vāsıŧasıyla olan ĥarām cihetini įmā ider. Zįrā 

Cenāb-ı Ĥaķķ ve taķaddese كوتار اشيهتاnažm-ı celįli ile ekl ü şürbi emr buyurdıġı gibi داتليفتا  ķaydı 

ile isrāfı nehy buyurdılar. Bu mesǿele ġāyet mühimdir. Zįrā ictimāǾ-ı emreyn vāķiǾ oldı. YaǾnį 

hem emr ü hem de nehy muǾāmelesi var. Ĥālbuki mādde bir muǾāmelāt ĥaķķında ittibāǾ 

muġāyyirdir. Diger bir āyet-i celįledeراعشدلط ن راختان ركلاتا رايميذبن   şeref-vārid oldı. İsrāf nā-be-maĥal ان

śarf olunan şeyǿe dinilür. Tebźįr bundan eşeddir. Ĥażret-i Şeyħ “yutma” taǾbįrinden eşyāya 

işāret ider. Zįrā ĥarām yutulmaz. Ancaķ yutılan eşyādır. Hįç bir şey yoķdur ki bi-nefsihi taraķķį 

itsün. İllā insāna mülāķāt sāyesiyle olur. Çünki eşyā hidāyet-i vücūdiyye ve insān ise hidāyet-i 

vücūdiyye vü nūriyye mažharı bulundıġı gibi rūĥı daħi menfūħadır. YaǾnį nefħ olunmuşdur. 

Eşyānıň rūĥı ise [64b] ĥayāt-ı sāriyye yaǾnį sirāyet itmiş bir nevǾ-i ĥayātdan Ǿibāretdir. Anıňçün 

eşyānıň vücūd-ı ħalķıyyesi kendi nefsi içün yine kendi nefsine maĥaldir. Ve insān merātib-i 
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rūĥiyyeden yedi mertebeyi cāmiǾ ü muĥįŧ bulundıġı cihetle kāffe-i eşyādan efđaldir. Bu 

merātib-i rūĥiyyeniň birincisine ĥayāt-ı ĥayvāniyye ikincisine ĥayāt-ı sāriyye ve üçüncüsine 

rūĥ-ı iżāfiyye ve dördüncisine rūh-ı keŝįf ve beşincisine rūĥ-ı laŧįf ve altıncısına rūĥ-ı eltāf ve 

yedincisine daħi rūĥu’r-rūĥ dimişlerdir ki خترفد رم رب ح  اف  nažm-ı celįli vechle ķābil-i nefħa-i rūĥ 

olmaķdır. Rūĥ nefħ olmayan insān eşyā menzilesindedir. Ĥattā bį-rūĥ olan insānıň diyet-i 

şerǾiyyesiyle źį-rūĥ bulunanıň miyānesinde farķ-ı küllį vardır. Bu sebebden şerāfet-i insāniyye 

kāffe-i mevcūdāt u eşyāya taķaddüm itmişdir. Egerçi Ǿabes hįç bir şey ħalķ u įcād olunmadı ise 

de ĥikmet cihetinden yek-digerine rüchāniyyeti vardır. Burası farķ u temyįz Ǿilmine taǾalluķ 

iden mesāǿil cümlesinden oldıġından Ĥażret-i Şeyħ “Bir kimseye kįn ŧutma” diyü tenbįh idüp 

ĥikmet ehlinden ve temyįz aśhābından bulunmaġı terġįb ü teşvįķ ider. Kāffe-i mevcūdāt ü 

mükevvenāt insān-ı kāmil mažharından aħź-ı füyūżāt ve nāǿil-i derecāt-i teraķķiyāt eyledigi 

cihetle “Şeyħ Vefā’yı unutma” diyü śarāĥat itdiler. Çünki insān-ı kāmil mažhar-ı nūr-ı lāhūt ve 

Ǿillet-i ġāye-i žuhūr olan nūr-ı cüzǿiyi bi-ĥaķķın ĥāmil olacaġından kāffe-i Ǿavālim ü eşyā öyle 

vücūd-ı ekmele be-heme-ĥāl muĥtāc bulundıġından ve źāt-ı ķudsiyyeleri ise işte şu nūrı muĥįŧ ü 

cāmiǾ bir vücūd luŧf-ālūd bulunduķlarını bu yolda śarāĥat itdiler. Bu mıśraǾ ķurb-ı ferāǿiż ĥadįŝ-

i ķudsiyyesini įmā ider. ىنر م راللاكرقللىنر م راحيكراحيىنر م رأكرفقلربأقللرهللارتالىلرهوللنرحيدي رليلىراخيجرهلفلت رم رب

ر راللاىن راللاك ر م  رالبلءىن  buyurulmuşdur. Mažhar-ı tām olan insān-ı kāmil ķayd-ı Ǿanāśırla البلءك

muķayyed bulundıġı vaķt kāffe-i Ǿavālim ü eşyāyı muĥįt ve ħazāǿin-i serāǿir-i Ĥaķķ’ıň ħatemi 

yaǾnį mührü menzilesinde oldıġından mevcūdāt u mükevvenāt śuver-i Ǿunśuriyyesinden neşǿe-

yāb olduķları gibi ķayd-ı Ǿanāśırdan tecerrüdleri Ǿindinde āħiret ħazįnesi ħatemi olup ervāĥ-ı 

muķayyede ve muŧlaķa rūĥ-ı muśaffā-yı ķudsiyyelerinden feyż-yāb olurlar. İşte Ĥażret-i 

Şeyħ’iň “Şeyħ Vefā’yı unutma” taǾbįrleri bu cihetine [65a] maǾŧūf u maśrūfdur. Yoħsa ĥāl-i 

ĥayātlarında hediye ve nüzūrāt ŧālebi ve intiķāllerinde ise fātiĥa-i şerįfe sāǿili dimek maǾnāsına 

maĥmūl degildir. Cenāb-ı Ĥaķķ ve taķaddese ĥażretleri cümlemiziň rūĥunı bu maķūle ekbār-ı 

evliyā-i kirām źevi’l-iĥtirām ĥażerātınıň rūĥ-ı muśaffāsından āşinā ve sırrlarmızı daħi serāǿir-i 

ķudsiyyelerinden rūşenā ide. Āmįn bi-ĥürmeti seyyidü’l-mürselįn.  

Maĥśūl-i beyt: YaǾnį sen her ĥāl ü kārda Cenāb-ı Ĥaķķ’ıň rıżāsını ve evāmire ittibāǾ ve 

nevāhįden ictinābını ārzū idersen mažhar-ı tām olan insān-ı kāmiliň her ne śūretle olursa olsun 

ķalbine dāħil ve sırrından źevķ ĥāśıl eyle de ol vaķt dervįşlik şerefini ĥāmil olursun dimek 

isterler.  

هللارهيرجيلبزاه رغفيقلرشيحتررذ راعنبقراعاودةراعشدخراهتراعتفلءرقلسريي راعامارهانلنةراعوو رايموكرايمتدارم رنلراعفقريراحلقريرمحدملرللبفره رشلكيرايمشت
مذاتهبمر يرترلدتهب  

    26 şehr-i şaǾbān309 [26 Mart 1892] 
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Sonuç 

Genellikle tasavvufî şiirlere yaptığı şerhlerle bilinen Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey, 

döneminin üretken şârihlerindendir. Bu çalışmada, Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey tarafından 

Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın tasavvufî bir şiirine yapılan şerhin metnine yer verilmiştir. Burada şârih, 

şerh ettiği mısraların daha iyi anlaşılabilmesi için  başvurduğu hikâyeler dışında genellikle ağır 

bir dil kullanmıştır. Eserin akıcılığını sağlamak amacıyla yer yer hikâyelerle anlatım 

zenginleştirilmiştir. Genellikle beyti bir bütün olarak şerh etmeyi tercih eden şârih, kimi zaman 

kelimeler -hatta harfler- üzerine de yoğunlaşarak birden fazla şerh metoduna başvurmuştur. 

Cebbârzâde’nin neşrettiğimiz bu şerhi, günümüzde giderek artmakta olan klâsik Türk şiiri ile 

ilgili şerh çalışmaları için mütevazı bir katkı niteliğindedir. 
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