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Öz
Bursevî, 18. yüzyılın en çok eser veren divan şairlerinden ve şārihlerinden birisidir.
13. yüzyılda yaşayan şair Yunus Emre ile 18. Yüzyılda yaşayan şārih İsmail Hakkı
Bursevî’nin yolları edebiyatımızda pek çok kez kesişmiştir. Yunus Emre’ye
atfedilen birçok şiir İsmail Hakkı Bursevî tarafından şerh edilmiştir.
Edebiyatımızda eserleri birbirine karıştırılan şairlerden Āşıkî’nin şiirleri, birçok
kez Yunus Emre’ye atfedilmiştir. “Çıkdum bādām dalına” diye başlayan şathiyeyi
de Yunus Emre’nin bir şiiri olduğunu düşünen Bursevî, şerh etmiştir. Aslında
bahsi geçen şiir, Yunus Emre’nin meşhur “Çıkdum erik dalına” şathiyesine Āşıkî
tarafından yazılmış bir nazireden ibarettir. Böylelikle çalışmamızda,
edebiyatımızda üç önemli şahsın buluşması yer almaktadır: “Çıkdum erik dalına”
şathiyesini yazan Yunus Emre; bu şathiyeye “Çıkdum bādām dalına” diye nazire
yazan Āşıkî ve bu nazireyi şerh eden Bursevî.
Çalışmamızda Āşıkî’nin “Çıkdum bādām dalına anda yidüm üzümi / Ol dem ki
üzüm yidüm ma˘na buldum sözümi” beyti ile başlayan şathiyesine, İsmail Hakkı
Bursevî’nin yaptığı şerhin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No:
OE_Yz_0296_01’de kayıtlı nüshası, çeviri yazıya aktarılmıştır. Tam metni verilen
şerh ile birlikte Yunus Emre, Āşıkî ve Bursevî’nin tasavvufî görüşlerine yeniden
göz atma imkanı sağlanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çıktım badem dalına, Yunus Emre, Āşıkî, İsmail Hakkı
Bursevî.

Abstract
Bursevî is one of the most famous poets and commentator of the 18th century. The
roads of the poet Yunus Emre, who lived in the 13th century, and commentator
İsmail Hakkı Bursevî, who lived in the 18th century, have crossed many times.
Many poems attributed to Yunus Emre were interpreted by İsmail Hakkı Bursevî.
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Poetry of Āşıkî, one of the poets whose works were confused with other poems
together in Turkish literature, has been attributed to Yunus Emre many times.
Bursevî, who thought that “Çıkdum bādām dalına” was a poem of Yunus Emre,
has commented the poem. In fact, the poem is a nazire written by Āşıkî to Yunus
Emre's famous poetry “Çıkdum erik dalına”. Thus, in our study, the meeting of
three important people in Turkish literature is: Yunus Emre who wrote poem
“Çıkdum erik dalına”; Āşıkî who wrote nazire this poem “Çıkdum bādām dalına”;
and Bursevî is commentator of this poem.
In our study, commentary of Āşıkî’s poem by İsmail Hakkı Bursevî which is
registered in the Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library, No:
OE_Yz_0296_0, starting with “Çıkdum bādām dalına anda yidüm üzümi / Ol dem
ki üzüm yidüm ma˘na buldum sözümi”, was transferred to the Latin alphabet.
With full text interpretation, it will be possible to reconsider Yunus Emre, Āşıkî
and Bursevî’s mysticism.
Keywords: Çıktım badem dalına, Yunus Emre, Āşıkî, İsmail Hakkı Bursevî.

GİRİŞ
ŞATHİYE NEDİR?
“Şathiye, sūfînin vecd ve istiğrak halinde söylediği, muhtevasında bir iddia
bulunan söz anlamındaki tasavvuf terimidir. Sözlükte “hareket etmek,
sarsılmak, taşmak” gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, yatağı dar olan bir
ırmağın sel ile kenarlarına taşması gibi sūfînin kalbinden taşan ilāhî
hakikatleri ifade eder. İsmail Hakkı Bursevî, şatahı “gönül ehlinin dimağına
lezzet veren hakikatin özünden süzülmüş irfan kelimeleri” şeklinde tanımlar
ve bu sözlerin söylenme maksadının Hakk’ın kemalini beyan, celāl ve cemāl
hakikatlerini ayan etmek olduğunu, şatah ehlinin vücūdiyye mezhebine
nisbet edilemeyeceğini, şathiyyātın vahdet-i vücūda ve insān-ı kāmile işaret
eden sözlerden sayıldığını belirtir. Bursevî’ye göre Hāfız-ı Şîrāzî, Sa˘dî-i Şîrāzî,
Mevlānā Celāleddîn-i Rūmî, Molla Cāmî gibi āriflerin mecazi sözlerini hakiki
mānāda söylenmiş gibi yanlış anlayıp değerlendirenlerin hatalı davranışları
kadar ārif kişilerin zāhir erbabını fitneye düşürecek sözler söylemesi de doğru
değildir. Ārifler muhatabın yanlış anlayacağı sözlerden kaçınmalıdır.”
(Uludağ 2010: 370-371).

“ÇIKDUM BĀDĀM DALINA” ŞATHİYESİ
Çalışmamıza esas oluşturan şiir, “Çıkdum bādām dalına anda yidüm üzümi
/ Ol dem ki üzüm yidüm ma˘na buldum sözümi” beyti ile başlayan 16 beyitlik
bir şathiyedir ve şathiyeler içinde “akla aykırı, saçma görünen ve dinleyeni
güldürüp düşündüren şathiyeler” (Aslan 2008: 123) sınıfında kabul edilir. Şiir
incelendiğinde Yunus Emre’ye atfedilen “Çıkdum erik dalına anda yidüm
üzümi” dizesi ile başlayan şathiyeye yazılmış bir nazîre olduğu
anlaşılmaktadır.“
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Atatürk Kitaplığı nüshasında yer alan şathiyenin tamamı şu
şekildedir:
1.

Çıḳdum bādām dalına anda yidüm üzümi
Ol dem ki üzüm yidüm maʻni buldum sözümi

2.

O bādām baġçesini varmadın seyrān itdüm
Bostancı baña eydür ne çoḳ yoldun ḳozumı

3.

O baña uġrı dedi ben aña bühtān etdüm
Bir öküzli Tātār dir boġazladuñ ḳuzumı

4.

Dikilmedük baġçenüñ bitmedük nārın yidüm
Yükler ile götürdüm ṭoyurmadım özümi

5.

Egrilmedik ipligi üstāẕ cūllāhe virdüm
Üstāẕ yumaḳ iderken ben ḫoş geydüm bezimi

6.

Bir ʻayyar uġrı ile ortaḳluġa barışdum
Üç ol alur bir virmez baña dir hey söz mi

7.

Yügrek kötürümi gördüm gözsüz ṣıçāna uymuş
Ġāyet becidd giderler Ḳāf Ṭaġıdur ʻazmi

8.

Bir dilsize yol ṣordum gözsüz yolum bildirdi
Bir ŝaġır tiz işitmiş ol añladı rāzımı

9.

O ṣaġır ile dilsüz ikisi beni avlar
Gözsüz ardıma düşmüş ṭurmaz izler izimi

10.

Gözsüze fısıldadım ŝaġır anı işitmiş
Dilsiz çaġırır eydür añlamaduñ sözini
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11.

Ŝāġır ile dilsizi o gözsüze gönderdim
Gözsüz gözüngü virdi anda gördüm yüzümi

12.

Kötürümle güreşdim elsüz belim ḳavradı
Duruşdum baŝamadım ķoyıvirdim tazımı

13.

Bu ŝoģbette bir aşçı ķırķ ķazan aş pişirmiş
Ŝuyı hevā eti yoķ šuzı ise šoz mı?

14.

Ol aşçı ķazanınuñ dibi divārı yoķdur
Od yaķmadan šaşırır ķapaķ ider tozumı

15.

ʻĀşıḳî ile Yūnus il bulmaz yola gitdi
Münkir olmasun diyü ŝapdurırın izimi

16.

˘Āşıķî bu felegüñ devrinde semā˘ eyler
Ķul ŝalmadan uyandım hem çalarım sāzımı

Bu şiir, Tevārîh-i Āl-i Osmān adlı eseri ile tanınan, şiirlerinde Āşıkî
mahlasını kullanan ve Āşık Paşa’nın torunlarından olan Derviş Ahmed
tarafından tanzîr edilmiştir.” (Yavuz 2013: 411).
Āşıkpaşazāde’nin (ö. 889/1484’ten sonra) asıl adı Derviş Ahmed,
mahlası Āşıkî’dir. Fakat daha çok, büyük dedesi olan Āşık Paşa’ya nisbetle
Āşıkpaşazāde adıyla anılır. Hayatı hakkındaki bilgiler yazmış olduğu
Osmanlı tarihine dayanmaktadır (Özcan 1991: 6-7).

“ÇIKDUM BĀDĀM DALINA” ŞATHİYESİNİN ŞERHİ
“Çıkdum bādām dalına” şathiyesi 18. Yüzyılda yaşayan şārih İsmail Hakkı
Bursevî tarafından şerh edilmiştir. Bursevî, eserinin başında şiirin Yunus
Emre’ye ait olduğunu belirtse de, nazîreyi yazan kişinin Āşıkî mahlaslı bir şair
olduğu anlaşılmaktadır (Gölpınarlı 1961: 229; Çelebioğlu 1992: 229,230).
“˘Āşıkî ile Yūnus il bulmaz yola gitdi” ve “˘Āşıkî bu felegüñ devrinde
semā˘ eyler” (1) mısralarında Āşıkî’nin mahlası açıkça görülmektedir. İsmail
Hakkı Bursevî, beyitteki “Āşıkî ile Yunus” ifadesini “Yūnus kendi āşıkiyle”
şeklinde anlamış “Āşıkî bu feleğin” sözünü de “bu feleğin āşığı” şeklinde
düşünmüş ve böylece yanlış bir şerh meydana gelmiştir (Gölpınarlı 1961: 230).
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Āşıkî beyitte kendini Yunus Emre ile aynı yolda görerek şiirinin
Yunus Emre’ye nazîre olduğunu îmā etmiştir. Bursevî gibi çok yönlü ve
araştırmacı bir şārihin bunu fark etmemesi şaşırtıcıdır. Yunus Emre’ye
hayranlığından dolayı bu şiiri de ona atfetmek istemiş olabilir (Duru 2007:
143).
Burhan Toprak, Yunus Emre Divanı’nı hazırlarken düştüğü hataları
açıklarken Bursevî’nin “Çıktım badem dalına” şiirini Yunus’a ait zannederek
şerh etmesi konusunda “İşte bu kasidenin taklidini, kalpını Bursalı İsmail
Hakkı gibi 105 eser yazan, İslam āleminde meşhur bir müellif, doğru sanacak
kadar aldanmış, oturup tefsir etmiştir.” açıklamasını yapar (Toprak 2004: 13).
Bursevî’nin şerh edeceği metinleri seçme konusunda, şairden çok metnin
özelliklerine dikkat ettiğini ve tasavvufî kaideleri açıklamasını sağlayacak
metinler seçtiği bilinmektedir. “Çıktım badem dalına” şerhi de onun bu
amacına hizmet ettiği için seçilmiş olabilir. Çünkü Bursevî, bu şiirin şerhinde
özellikle Kitābü’l-Envār’daki şerh sistemine uygun olarak “seçme ekseni”
doğrultusunda metindeki kavramların çağrışımsal özelliklerine yönelik bir
metot izlemiştir (Duru 2007: 143).

BURSEVÎ ŞERHİNİN NÜSHALARI
“Çıkdum bādām dalına anda yidüm üzümi” dizesiyle başlayan şiire İsmail
Hakkı Bursevî tarafından yazılmış Türkçe şerhin kütüphanelerde tespit
edilmiş nüshaları şöyle sıralanabilir (2):
1. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, No: 1521/4, 18 vr.
2. Süleymaniye Kütüphanesi, Hālet Efendi Bölümü, No:724/4, 25 vr.
3. Bayezid Kütüphanesi, Genel Bölüm, No: 3506/6, 43 vr.
4. Atıf Efendi Kütüphanesi, No: 1420/4, 43 vr.
5. Atıf Efendi Kütüphanesi, No: 1414/4, 20 vr.
6. Üsküdar-Selimağa Kütüphanesi, Hüdāî Bölümü, No:469, 30 vr.
7. İstanbul Belediye Kütüphanesi, Osman Ergin Bölümü, No:145, 20 vr.
8. İstanbul Belediye Kütüphanesi, Osman Ergin Bölümü, No:28, 26 vr.
9. Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi, No: 27, 13 vr.
10. İstanbul Büyükşehir
OE_Yz_0296_01, 17vr.

Belediyesi

Atatürk

Kitaplığı,

No:

“Burhan Toprak 1934 yılında yayınladığı Yunus Emre Divanı’nın
üçüncü cildinde Esad Efendi 1521 numaralı nüshaya dayanarak Bursevî’nin
“Çıkdım bādām dalına…”, “Sırattan gel sıfata…”, “Adım adım ileri…”
şerhlerini yayınlamıştır. Ancak bu yayın ilmî bir neşir olmadığı gibi, tek
başına esas alınmasına mānî imlā mahzurları da taşımaktadır.” (3) Aynı
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husus, Ahmet Taştan’a ait “Bir Şārih olarak İsmail Hakkı Bursevî ve Edebî
Şerhleri” isimli yüksek lisans tezinde verilen metin için de geçerlidir (4).
İsmail Hakkı Bursevî, “Çıkdum bādām dalına anda yidüm üzümi”
dizesiyle başlayan şiirin şerhini Cemāziyelāhir 1123 (Temmuz / Ağustos
1711)’de yazdığını ifade etmektedir (5). Atatürk Kitaplığı nüshasının
müstensihi Tekfurdağı’nda İbrāil Kalesi’nin başmimarı Muhammed Said’dir.
İstinsah tarihi ise 14 Rebiulevvel 1226 (8 Nisan 1811)’dir (6).
Çalışmamızda Atatürk Kitaplığı nüshası kullanılmıştır. Nüshada
fiziksel bozulmalar nedeniyle okunamayan kısımlar için müellif nüshası
olduğu düşünülen Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, No:
1521/4 nüshasından yararlanılmıştır. Müellif nüshasında bozulmalar oldukça
fazladır. Müellif nüshası ile Atatürk Kitaplığı nüshası karşılaştırılmış ve
arasında bir beyit dışında fark olmadığı görülmüştür. Atatürk Kitaplığı
nüshasında bir beyit fazladır. Fazla olan beyit: “Gözsüze fısıldadım ŝaġır anı
işitmiş / Dilsiz çaġırır eydür añlamaduñ sözini” yazıldıktan sonra şu ifade yer
alır: “Bu beyt ba˘żı nüsĥada bulunmaġın derc olundı.” (7). Bu beyit ve beytin
şerhi, Bursevî’nin “Çıkdım erik dalına…” şerhinde de mevcuttur (Sevim 2014:
187-188; Yakıt 2015: 95; Ak 2015: 74-75).
ÇALIŞMAMIZDA İZLENEN YOL
Çalışmamızda, fiziksel olarak yıpranmış müellif nüshası ile Atatürk Kitaplığı
nüshası esas alınarak; metin, çeviri yazıya aktarılmıştır. Kısmen harekeli olan
nüshanın çeviri yazıya aktarımında harekelerin ve ünlü işaretlerinin
kullanıldığı yazımlar, ilgili işaretlere göre okunmuş olup, harekelerin veya
ünlü işaretlerinin kullanılmadığı yazımlarda metnin ait olduğu dönemin dil
özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Ayet, hadis ve diğer Arapça
ibarelerin okunuşu yazılmış ve makale sonunda notlar kısmında Türkçe
anlamları verilmiştir (8).
Çalışmamızda, İsmail Hakkı Bursevî’nin şerhi, hacminden dolayı
metin olarak verilmekle yetinilmiştir. Bu çalışmanın, metnin muhteva ve
tasavvuf unsurları ile ilgili başka çalışmalara kaynaklık edebileceği ümit
edilmektedir.
ÇEVİRİ YAZILI METİN
(1b) Haźā şerģū maķāletun uĥra min makālāti Ĥazreti şeyĥ Yūnus Emre rafe˘e
Allāhu źikrehu fāēe min meşre˘i ķalemü’l faķîr el-veledi’l-ekberi eş-şeyĥ İsmā˘il Ģaķķı
nesebe Allāhu lehu livāe teraķķi bi ģurmeti’n-nebî ve ˘ala allahümme ecmā˘in (9).
Çıķdum bādām dalına anda yidüm üzümi
Şecere-i bādāmdan murād ma˘rifet-i ilāhiyye i˘tibāriyle vücūd-ı insānîdür.
Zîrā bādāmdan mu˘ẓam-ı maķŝūd dehenidir ki îrāś-ı rušūbet içün
musta˘meldür. Maķām-ı ma˘rifet ise maķām-ı rušūbetdür. Anuñçün
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ma˘rifetden feyż ile ta˘bîr olunur. Nitekim maķām-ı cehālet maķām-ı
yübūsetdür. Anuñçün cāhile ĥuŝūŝan zāhide ĥuşk ve fersūde dirler. Şecere-i
cevz daĥi vücūd-ı insānîdür velākin tarîķat i˘tibāriyledür. Ve keźā erik
meyvelerüñ sāfili olmaġla erik ağacı daĥi vücūd-ı insānîdür. Velākin
beşeriyyet i˘tibāriyledür. Zîrā beşeriyyet turāba nāẓırdur. Turāb ise esfelü’l˘anāŝırdur.
Çıķdum didügi rūģ-ı insānînüñ cesede bilā-keyfiyye belki bî-šarîķı’ltedbîr ve˘t-taŝarruf ta˘alluķıdur. Ve aña “rūģ-ı menfuģ minhü” (10) dirler.
Nitekim Tenzîl’de gelür: “Ve nefaĥtü fîhi min rūģî.” (11). Maķŝūd şebeģ-i
Ādem’de pertev-i rūģuñ ẓuhūrını beyāndur. Pes nefĥ źikri bi-šarîķi’ttemśildür. Fe’fhem cidden (12). Ve rūģ-i ģayvānî rūģ-ı meźkūruñ eśeridür ki
dem-i cigerden ŝā˘id olan buĥārdur ki ˘urūķa ve a˘ŝābe sāridür. Binā’en ˘alā
haźā mebde-i ģiss ü ģareketdür. Ve ģulūl u nüfūźla mevŝūfdur. Velākin
ŝāģibü˘r-rü’yā evvelkidür. Zîrā rūģ-ı ģayvāniyyenüñ ēavî-i bedenden
munķašı˘ olsa insān helāk olur. Ve ba˘żılar śānidür didiler. Nitekim fersek
insān gibi rü’yāsı olmaķ aña daldur. Ve dal ta˘birinüñ aŝlı budur ki rūģuñ
cesede ta˘alluķı ma˘rifetullāh içün(dür. Ve ma˘rifet-i ŝan˘at ķalbdür.) (13). Ve
ķalb sā’ir (2a) ķuvā ve a˘żāya göre aġŝān-ı şecereden guŝn-ı ˘aẓîm gibidür.
Üzümden murād źevķ-i rūģānîdür. Pes ˘ilm-i tecelliyāt-ı ˘ilm-i billāha
vesîle ve ˘ilm-i billāh daĥi eźvāķ-ı rūģāniyyeye vāsıšadur. Ve ˘ilm dört
vechledür: Biri ˘ilm-i kesbîdür ki enhār-ı erba˘adan āb aña nāẓırdur. Ve biri
˘ilm-i fıšrîdür ki enhār-ı meźkūreden şîr aña dā’irdür. Ve biri ˘ilm-i ģāl-i
sekrîdür ki ĥamr aña daldur. Ve biri ˘ilm-i ģaķîķat-i źevķıyyedür ki ˘asel anı
müş˘irdür. Ve üzümde iki vechle ma˘rifet ģāŝıldur ki biri cemāl ve biri daĥi
celālden nāşîdür. Cemāle delāleti leźîź iken ˘uŝāre-i mašbuĥasından šabĥ-ı
ģalvā olınduġıdur. Ve celāle işāreti ābı ķaźf-ı zebedden ŝoñra irāś-ı sekr
itdügidir ve bundan fehm olundı ki müte˘allıķ-ı ma˘rifet esmā-i cemāliyye ve
celāliyyedür ˘asel ve ĥamr gibi. Ve insānuñ yedeyn ile ĥilķati esmā-i
meźkūreye îmā ve teşbîhe ve tenzîhe remz ider. Ve insān-ı kāmil ġālibü˘l-ģāl
olmaġla ẓāhiri eśer-i sekrden maģfūẓdur. Nitekim insān-ı nāķıŝ maġlūbü’l-ģāl
olmaġla ẓāhiri ˘arẓa-i evżā˘-ı ġarîbedür maķbūl olan evvelkidür. Zîrā lašîfe-i
insāniyye ˘ālem-i šabi˘atüñ fevķınden me’ĥūźdur. Pes insān-ı kāmilde ģükm-i
šabi˘at olan ģarekāt-ı ẓāhire mefķūd u fehm-i me˘ānîden nāşî olan ģarekāt-ı
bāšına mevcūddur. Ve ˘ālem-i šabi˘at maķām-ı ˘arşa dekdür. Fevķ-ı ˘ālem
ervāģ u me˘ānîdür. Anuñçün leyle-i mi˘rācda źirve-yi terkîbde temāyül-i
cismāni vāķi˘ olub ba˘dehu ŝıyt ü ŝadā ve ģareket ve ıżšırāb-ı münķatı˘ olub
vuŝlat-ı tāmme-i sırrıyye ile ẓāhir ü bāšın rākid ü ĥāmid oldı. Ve bunda işāret
vardur ki ķalb-i insān aġŝān-ı şecereden ġuŝn-ı ķavî menzilesinde olduġı gibi
vücūd-ı ˘ālem-i ŝaġîr daĥi vücūd-ı ˘ālem-i kebîre göre böyledür. Anuñçün
eşyā-yı mušlaķā müte˘allıķ ma˘rifetdür zîrā meẓāhir-i esmā-i ilāhiyyedür. Ve
ķalb sırr-ı ģayāta maẓhar olduġı gibi cemî˘-i eşyā daĥi böyledür. Nitekim
Ķurān’da gelür: “Ve in min şey’in (2b) illā yüsebbiģu bi-ģamdihî.” (14). Maķŝūd
ģayāt-ı źātiyenüñ ˘adem-i mufāraķatini beyāndur ki ẓuhūr-ı āśār esmā vü ŝıfāt
aña menūšdur. Ve ķalb ķuvā-yı rūģāniyyenüñ tekevvün cihetiyle evvelidür
˘acbü’ź-źeneb a˘żā-i cismāniyyenüñ evveli olduġı gibi. Anuñçün cemi˘ kuvā465
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yı kalbden münbeśś ve cümle-i a˘żā ˘acbü’ź-źenebden münşe˘ibdür. Bu
sebebden insān ķalbü’l-˘ālemdür ki rūģ-ı Muģammedî evvelü’l-ābādur. Ey
min ciheti’r-rūģāniyye ve ādem-i evvelü’l-ābādur. Ey min ciheti’l-cismāniyye
ve Nūģ evvelü˘l-ābādur. Ey min ciheti’r-risālete zîrā andan muķaddem
gelenlere enbiyā ıšlāk olınurdı. Ve İbrāhîm evvelü’l-ābādur. Ey fi’l-İslām zîrā
müslim tesmiyyesi ibtidā andan ŝādır olmışdur. Nitekim Ķurān’da gelür:
“Hüve semmākümü’l-muslimîne min ķabl”(15).
Ve bu çār-i pederden ya˘ni rūģ-ı šāhir ve cesed-i šāhir ve şer˘ ü risālet-i
šāhir ve ism-i şerîf-i šāhirden tevellüd iden neticeden es˘ad olmaduġı ẓāhir
oldı. Ve cā’izdür ki mıŝra˘-ı meźkūr istiġrāb šarîķıyla ola. Zîrā ẓuhūr-ı ģaķāyıķ
izdivāc-ı ma˘nevi ve nikāģ-ı rūģānî üzerine mevķūf ve izdivāc ü nikāģ daĥi
münāsebāta dā’irdür. Anuñçün münāsebet-i celiyyesi olan derece-i ķurbde ve
münāsebe-i ĥafîyyesi olan derece-i bu˘dda i˘tibār olındı. Bundandur ki eķārib
u ecānib dirler. Pes dimekdür ki tecelliyāt-ı şuhūdiyye tecelliyāt-ı
vücūdiyyeye merbūš ve tecelliyāt-ı vücūdiyyenüñ daĥi her biri bir sırr-ı
menūšdur. Anuñçün ābdan rūġan olmaz. Egerçi ki şirk aŝl-ı āb ve ābdan
mütevellid olan nebātāt ve emśālidür. Fe-emmā iĥtilāf-ı meslekden iĥtilāf-ı
mizāc ģāŝıl olmaġla her biri ģaķîķat-ı maģŝūŝa i˘tibār olınmışdur ki iĥtilāf-ı
ģaķāyıķ ile esmā dahi gūnā-gūndur. Fa˘rif cidden (16).
Ol dem ki üzüm yidüm ma˘nî buldum sözümi
Ya˘ni źevķ-ı rūģāni ģāŝıl olduķda yenbū˘-ı ģikmet ķalbimden lisānıma cāri
olub sözüm (3a) ma˘nā-yı źevķî oldı. Pes ma˘nādan murād lafẓuñ melekūti
olan vaģy ve ilhāmdır yoĥsa yalñız ma˘nā-yı medlūl degüldür. Zîrā ma˘nā-yı
medlūl ki ma˘nā-yı źevķîye nisbetle ķaşr mertebesidür bî-meźāķ olana daĥi
ģāŝıldur. El-ģāŝıl ģikem ü ģaķā’iķ-i ĥaŝā’iŝ ehl-i źevķ ü vicdāndandur. Ve
buldum didigi šarîķ-ı vehbe işāretdür. Zîrā kesble ma˘nā-yı źevķî ģuŝūle
gelmez. Ve bunda ˘ālem-i ķudretüñ te˘śîrine îmā vardur. Anuñçün niçe
ümmîler naẓm u neśirde ķādir olub āśār-ı celîle aŝģābı olmışlardur. Ve niçe
˘ālemler dem-beste ķalub ģaķāyıķdan ģırmān bulmışlar ve belki ma˘lūmları
mertebesini bile edādan ˘āciz kalmışlardur. “Fesübģānü’l-ķādirü’l-ģakîm.” (17).
Ve sözi kendine isnādı ˘ālem-i farķa nāẓırdur. Ve illā maģbūb-ı Ģaķ olan
kimse Ģaķ’la tekellüm ider. Pes kelām-ı fi’l-ģaķîķa lisān-ı ˘abdden Ģaķ’dur.
Nitekim bu lisāndan buyurur. “Semi˘allāhü limen ģamideh.”(18) ve Ķurān’da
gelür: “Ve mā rameyte iź rameyte velākinna’l-lāhe ramā.” (19). Ya˘ni bunda cānibi abdi ve cānib-i Ģaķķ’ı iśbāt idüb teşkîk didükleri mertebeye işāret etdi. Zîrā
bu mertebe kümmel-i evliyā ģālidür ki anlar vācidler ve müģaķķîķlerdür. Bu
mertebede ise maģall-i kesb iśbāt olınur. Velākin bu iśbāt-ı bî-ģisābi’l-mevāšın
olmaġla fî-nefsi’l-emr-i maķām-ı cemî˘a muģalif degüldür ve bundan cebr-i
mušlaķ daĥi lāzım gelmez. “Sübģāne men lā-yecri fî mülkihi illā mā-yeşā˘i.” (20).
Ve söz ki Ģaķķ’a mużāf ola sā’ir ģarekāt u sekenāt ve aģvāl daĥi aña ķıyās
olına. Ve bunda taģdîś-i ni˘met vardur. Zîrā enbiyā ve evliyā da˘vādan maŝūn
ve maģfūẓlardur. Ve bir nesnenüñ ki delili gün gibi rūşen ola ˘ayn-ı ģaķîķat
olduġı lā-raybdur. “Vallahü’l-hādî ilā šarîķı’l ģaķîķa.”(21).
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O bādām baġçesini varmadın seyrān itdüm
Ya˘ni ŝūret-i insāniyyede ta˘ayyün bulmazdan muķaddem çeşm-i rūģ ile
˘ālem-i cesedüñ aģvālini mušālā˘a ķıldum. Nitekim Allah Te˘ālā cemi˘ eşyāyı
mine’l-ezel ile’l-ebed def˘aten (3b) vāģideten müşāhede ķılur. Pes rūģ-ı külliye
eger kendi aģvālini ve eger sā’ir eşyānuñ aģvālini kable’l-vuķū˘ mušālā˘a
ķılmaķ müyesserdür. Zîrā külliyeti cihetiyle ķabl tesviyeti’l-mizāci’l-‘unŝurı
mevcūddur. Anuñçün vaķti’t-tesviyye ģāżır ve müşāhid ve ba˘del-mufāraķat
daĥi bedenini mürāķıb ve sal˘āt-ı cenāzesinde ģużżāre müşārikdür. Anuñçün
sācid ü mescüddür. Ervāģ-ı cüz’iyyet ise ģin-i tesviyede maģlūķadur. Bundan
ẓāhir olur ki yevm-i mîśāķda “Elestü bi-rabbiküm.”(22) de muĥāšab olan ervāģı kümmeldür ki bi’l-fi˘l vücūd-ı ģaķîķi ile mevcūd idiler. Sā’ir ervāģ-ı cüz’iyye
ise bî-šarîķi’t-temeŝŝül hāżır idi. Vele’in süllem-i tesviyye-i meźkūre vaķtine
vaķtindeñ iĥtifāden ĥālî degüldür. Ki ol iĥtifā anları ģükm-i ˘ademde ķılmışdı.
Ervāģ-ı külliye-i kümmelde ise ˘ale’d-devām kemāl-i ẓuhūr var idi. Ve
iĥtifādan murād ˘ademden ihtirāzdur. Zîrā tecellî-i vücūd-ı ˘ademe münķalib
olmaķ muģāldür. Ve her mevšine göre rūģda seyr ü müşāhede vardur. Egerçi
ki mušlaķa müteģayyiz degüldür. Belki anuñ teģayyüzi teģayyüz-i bedene
tābi˘dür. Zîrā bedenüñ ŝūretiyle müŝavverdür. Ve gāh olur ki bî-ģisabi’l
a’māl-i šā’ir-i aĥēar ve ġayri ŝūretde daĥi temeŝśül ider. Pes ol temeŝśül ŝıfatı ġālibe i˘tibārıyladur. Yoĥsa tenāsüĥ šarıķıyla degüldür. Zîrā insān ism-i cāmi˘
mażharı olmaġla cemi˘ eşyā ŝūretiyle temeŝśüle ķādirdür.
Baġçe didügi vücūdāt-ı keśîre i˘tibārıyledür. Ve illā ˘ayn-ı vāģîde
şecere-i vāģide gibidür. Ve cā’izdür ki şecere-i kebîre keŝret-i aġŝān ve evrāķ
ģasebiyle bir baġçe ģükmünde olduġı gibi. Vücūd-ı insānî daģi keŝret-i ķuvā
ve cevāriģ ile. Ve cevdet-i keŝîre ģükminde ola. Ve bunda seyr iden çeşm-i
Muģammedîdür ki her rūģda îdā˘ olınmış ģaŝŝa-i mu˘ayyenedür. Pes çeşm-i
Muģammedî ta˘ayyün-i maĥŝūŝına gelince didhā-yı enbiyā ve evliyādan
˘ālem-i beşeriyyeti seyr eyledi. Ve ķable’l-enbiyā ve’l-evliyā daĥi bi’l-fi˘l
nübüvvetle muttaŝıf olmaġla ˘ālem-i meźkūr müšāla˘a ķıldı. Ve cüz’inüñ
ķıyāmı külli ile olmayaġın cüz’inüñ her ģāli külliye mu˘żāf (4a) oldı. Nitekim
Şeyĥ Ebu Yezidü’l-Besšāmî kuddise sırruh buyururlar ki: “Cemi˘ enbiyā
benim taģte’l-livāmda maģşurlardur.” Maķŝūd metbū˘ınuñ taģte’l-livāsıdur.
Velākin metbū˘a ziyāde iģtiŝāŝından ģaşri kendi taģte’l-livāsında olmaġa
nispet etdi. El-ģāŝıl ervāģ-ı külliye-i kümmel mušlaķa seyre ķādirlerdür.
Gerek seyr iden anlaruñ dîde-i ģaķîķat-bînleri ola. Ve gerek metbu˘larınuñ
dîdesiyle idrāk ideler. Ba˘deźā ma˘lūm ola ki bu seyre seyr-i basiš dirler.
Ģaķîķat-i seyr bādām baġçesine bi’l-fi˘l duĥulle olur ki ta˘ayyün-ı beşerîye
mevķūfdur. Zîrā seyrden murād taģŝîl-i ma˘rifetdür. Ma˘rifet-i kāmile ise bu
neş’enüñ vücūdına menūšdur. Anuñçün ism-i Muģammed bu neş’ede ıšlāķ
olındı. Zîrā ģaķîķat-ı Maģmūdiyyet bi’l-fi˘l aķvāl-i ŝādıķa ve ef˘āl-i ŝāliģa ve
aģvāl-i müsteķîme ẓuhūruna mevķūfdur. Bu ise tamām-ı neş’eden ŝoñradur.
Egerçi ki kāmiller māderleri velādetinden muķaddem kāmillerdir gerek
māder-i ķarîb gerek māder-i ba˘îd. Zîrā ģuŝūl içün müģeyyā olan nesne ģāŝıl
gibidür. Ve ĥarķ-ı ˘āde šarîķiyle daĥi ba˘żı cenînden ŝuret tesbiģ mesmū˘
olmışdur. Egerçi ki henüz ˘ayn-i ĥārici ile mevcūd degüldür. Fa˘rif cidden (23).
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Bostancı baña eydür ne çoķ yolduñ ķozumı
Bostancıdan murād evvelen ve bi’ź-źāt baġbān-ı ģaķîķîdür ki Allah Te˘āla’dur.
Ve śāniyen ve bi’l-˘arż pîr-i šarîķatdür ki mürebbî-i ešfāl-i šarîķatdür. Anuñçün
bādāmdan cevz ŝūretine intiķāl eyledi. Zîrā şecere-i cevz terbiye ve irşād
i˘tibāriyle ŝūret-i insān-ı kāmildür bādām ma˘rifet ve ģaķîķat i˘tibariyle olduġı
gibi. Bu cihetdendür ki ešfālüñ cevze ta˘alluķı bādām ta˘alluķından ziyādedür.
Ve bundan fehm olınur ki cevzden murād umūr-ı šarîķat ve andan ģāŝıl olan
aģvāldür ki mertebe-i ma˘rifet ve ģaķîķate göre bādām ve üzümden cevz
mertebesidür. Velākin šarîkat vesîle-i ma˘rifet olmaġa ma˘rifetden ˘add olınub
binā’en ‘alā hāźā “ne çoķ yolduñ ķozımı” didi. Maķŝūd umūr-ı šarîķat ile per
ü reş bulan kimsenüñ keŝret-i ma˘ārif (4b) ve külliyet ezvāķını beyān ve
televvün-i tecellîde olan merātibini ˘ayāndur. Nitekim Ķurān’da gelür: “Ve mā
ĥaleķtü’l-cinne ve’l-inse illā li-ya˘budūn.” (24) Ya˘ni ˘ibādet źikr olınub ma˘rifet
murād oldı. Zîrā ˘ibādet ü ictihād cesed ü ķışr ve ma˘rifet ü źevķ rūģ u lübb
gibidür. Ve bir nesnenüñ ki cesed ü ķışrı müstekmil olmasa aña rūģ nefĥ
olınmaz ve anda lübb ẓuhūr etmez fe-keyfe ki dühn ẓuģūr ide. Zîrā dühn lübb
üzerine mevķūf ve lübb daĥi ķışre menūš ve ķışr-ı dāĥil daĥi ķışr-ı ģārice
merbūšdur. Anuñçün merātib-i erba˘a ki şeri˘at ü šarîķat ü ma˘rifet ü
ģaķîķatdür. Biri birine mürtebišdür yeşil cevzüñ šabaķāt-ı erba˘ı biri birini
müstelzim olduġı gibi. Pes herkesüñ ma˘rifeti umūr-ı šarîķatde ictihādına
göredür. Ve ol ki bî-ictihād ola. Anuñ ma˘ārifine ma˘ārif-i şeyšāniyye dirler.
Yoĥsa ģaķāyıķ-ı Rahmāniyye demezler. Ģaķāyıķ dedikleri şerāyi˘ ü
ahkāmdan müsšenbatdur. Bir maģalde ki şerayi˘ ve aģkām olmaya anda
ģaķāyıķ daĥi olmaz. Şîr olmayan yerde semen ü zebed olmaduġı gibi. Ve çün
şecere-i cevz ŝūret-i mürşid-i kāmil oldı. Rü’yāda daĥi görünse anuñla ta˘bîr
olındı. Meger ki kökünden maķlū˘ ve yaĥūd cevv-i hevāda bî-aŝl görine bu
ŝūretler şeri˘at ü šarîķatde ŝebātı olmayan müdde˘i şeyĥle ta˘bîr olınur. Ya˘ni
ol maķūle olan gerçi şeyĥ ŝūretindedür velākin ĥarāb u bî-esāsdur ˘aŝrımızda
olan müteşeyyiĥā gibi. Pes bunlar cevz aġacı ŝūretinde zehr aġācı olurlar.
Nitekim Ādem ˘aleyhi’s-selām dāne-i gendümden tenāvül idüb arża ihbāš
olunduķda ķay’ idüb anuñ ķay’inden zehr aġācı bitdi ki maķŝūd celāl-i
ŝarfdur. Zîrā zehr insānı helāk etdügi gibi celāl-ı ŝarfa maẓhar olan şeyĥ daĥi
sāliki ifsād ider. Ve intifā˘ tażarrura mübeddel olur. Ve bunlara zünnāt-ı
ģaķiķiyye dirler ki kendileri sifāģ-ı ma˘neviyyeden tevellüd etdikleriçün
erģām-ı isti˘dād anı ifsād idüb ģāŝıl olan evlād-ı ma˘neviyye daĥi helāk
olurlar. Zîrā evlād-ı (5a) rişde degül belki evlād-ı zînādur. Pes anlara irtibāš
idenler cevz-i bî-maġzdan ša˘m-ı bādām šaleb etmiş olurlar. Anuñçün ˘aķıbet
bî-meźāķ ķalurlar.
Ba˘deźā cevzle bādāmüñ bir farķı budur ki cevz müdevverdür. Ve
sülūk daĥi devrîdür. Nitekim ģaremu’l-lāhda šavaf aña dā’irdür. Zîrā ģareketi müstešilede vüsūl u ķurb yoķdur. Belki firāķ u bu˘d vardur. Vuŝūl odur ki
mebde’ ve ma˘ād mütteģid ola mülteķā-yı dā’ire gibi. Çün sālik sulūkunda
keyfiyyet-i zā’ide ile geldügi yola döne aña devr dirler. Zîrā fi’l-cümle iĥtilāfı keyfiyyet muŝaģģiģ devr olmaķda kāfidür. Naẓiri Mekke-i Mükerreme’den
Mıŝr’a ve yine Mıŝr’dan Şām cānibinden Mekke’ye ˘avdetdür. Zîrā Mıŝr ve
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Şām miyānında olan tefāvüt šarîķ-ı cüz’iyyedür. Ma˘ahāźā üslūb-ı meźkūr
üzere ˘avdet etmek šaraf-ı şarķ u ġarbı müştemeldür. Zîrā Şām şarķî ve Mıŝr
ġarbîdür. Pes rūģuñ cesede ta˘allūķı cānib-i ġarba sefer ve yine fenāfi’l-lāh ile
Ģaķķ’a rucū˘ı šaraf-ı şarķa ˘azîmet gibidür ki biri istitār ve biri tecellî ģālidür.
Ve bir farķı daĥi budur ki şecere-i cevzüñ sāyesi śeķîldür. Zîrā mertebe-i
mücāhededür. Ve şecere-i bādāmüñ ẓıllı ĥafîfdür. Zîrā derece-i müşahededür.
Pes herkes sāye-i mürşid-i kāmile dāĥil olamaz. Zîrā dimāġ-ı šabî˘iyyata
andan ŝudā˘ ģāŝıl olur. Ve śeķîl ü māliģ nesnelerüñ ĥilķatinden murād ilāhî
def˘-i ˘użvunāt-ı arż u hevādur. Egerçi ki ekśer-i nāsa göre meçhūldür.
Anuñçün muvāfıķ šab˘ olmayan eşyādan teneffür iderler.
Fehm eyle ki eger raģm-ı māderde ˘ufūnet olmasa anda veled
tekevvün eylemez. Binā’en ˘alā haźā insān-ı kāmilüñ ẓāhire müte˘allıķ olan
mertebesi her çend ki mürr ü śeķildür. Lākin bāšına müte˘allıķ olan ģāleti ģulv
u ĥafîfdür. Allāh Te˘ālā ise devā-yı mürr olan nesnelere vużu˘ etmişdür. Pes
cevzüñ śemeresin šaleb idenler sāyesinüñ ˘ufūnetine taģammül etmek lāzım
olduġı gibi mürşid-i kāmilden daĥi müntefi˘ olmaķ isteyenler teklîf etdügi
meşāķķa ŝabr etmek lāzımdur. Zîrā meşāķķ metā˘ib-i (5b) šarîķ ve sā’il-i
ma˘rifet ve esbāb-ı ģikem ü ģaķîkātdür.
Ve bundan feģm olındı ki şecere-i bādāmüñ evvel ve āĥiri ķabul ve
şecere-i cevzüñ evveli redd ve āĥiri ķabūldür. Anuñçün cevz yeşl iken ekl
olınmaz meger mu˘ālece ile ola. Ve bu daĥi ģavŝale-i idrāke güncāyiş buldu ki
mertebe-i şeri˘at ve šarîķat nefs-i insāne mürredür. Zîrā tekālifden ˘ibāretdür.
Nitekim mertebe-i ma˘rifet ve ģaķiķat ģulvdur. Zîrā eźvāķa dā’irdür. Meger
ki mertebe-i ūlāda ģulv olmaķ tezkiye-i nefs idene göre ola.
El-ģāŝıl nefs mūzekki ve mušahhar olsa šā˘ātı ve ˘ibādet aña ģulv olur.
Zîrā her ŝūret-i šā˘atde bir tecellî ile mükerrem olur. Anuñçün demişlerdür ki
tecelliyāt-ı şuhūdiyye tecelliyāt-ı vücūdiyye üzerine mevķūfdur. Zîrā āyînesiz
tecellî olmaz. Gerek tecellî-i ef˘āl ve gerek ġayri tecelliyāt ve mıŝrā˘-ı meźkūrde
işāret vardur ki mertebe-i şeri˘at kesb-i ˘abd nāẓır ve mertebe-i ma˘rifet vehbi
Mevlā’ya
dā’irdür.
Nitekim
Tenzil’de
gelür:
“Vetteķullahe
ve
yuallimukumullah.” (25). Ve hadiś-i şerîfde gelür: “Men ˘amile bimā alime
evreśehu’l-lāhu ˘ilme mā lem-ya˘lem.” (26). Fa˘lem ve źālike ve’llahu a˘lem (27).
O baña uġrı dedi ben aña bühtān etdüm
Bühtānuñ ma˘nāsı işlemedigi nesneyi işledi dimekdür. Uġrılıķdan murād
şecere-i bādām u cevzden üzüm ve ķoz cem˘ etdügidür. Uġrı ŝūretinde
olmaġla uġrı didi. Ya˘ni sārıķ-ı seriķayı ĥafiyyeten etdügi gibi sālik daĥi
ma˘ārif ü ģaķāyıķı nihānî aĥź ider. Anuñçün vaģy didiler. Zîrā vaģy ma˘nā-yı
ĥafîyi ķalbe ilķā etmekdür.
El-ģāŝıl ol nesne ki ķalb ü rūģa dā’irdür ĥafîdür ki ˘ālem-i
melekūtdandur. Ve bunda işāret vardur ki cemî˘ ta˘ayyünāt ve cümle kā’ināt
eşcār-ı fevākih gibi iltiķāš-ı me˘āni ve ictinā-i ģaķāyıķa ŝāliģdür. Nitekim
Ķurān’da gelür: “Ve˘alleme Ādeme’l-esmā.” (28). Ya˘ni Ādem ˘aleyhi’s-selāma
şol esmā-i ilāhiyyeyi ta˘lîm etdi ki andan ekvān ĥalķ olundı. Pes cemî˘ eşyā ol
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esmānuñ maẓāhiri oldı. Ve Ādem esmā-i lafẓıyye ve ģaķāyıķ-ı źātiyyesi ile
ta˘lîm olundı. Anuñçün umūr-ı mütecelliyeden bir nesnenüñ (6a) sırrı ķalmadı
ki anuñ naķd-i ma˘rifeti keyyis-i idrāk Ādem’de dāĥil olmaya. Zîrā mertebe-i
tecellîde mechūl ve mübhem nesne olmaz meger ehlinüñ ġayriye göre ola
ģaķāyıķ-ı müteşābihāt u muķašša˘āt gibi. Ve ķalem-i ā˘lā ĥalķ olınduķda anuñ
üçyüz altmış şıķķı var idi ki her şıķķı ile levģ-i maģfūẓa üç yüz altmış ˘ilmi
resm eyledi ki cümlesine ˘ilm-i mā-yekūn dirlerdi. Ve insān-ı kāmil bu ˘ulūmı celîliye maẓhar olmaġla o üç yüz altmış biñ ˘ilmî sırla şeref-yāb oldı. Ve bu
˘ulūm u ˘avālimüñ māverāsı ˘ālem-i ģayretdür ki ģadd-i mümteni˘ātde
dāĥildür. Nitekim ģadîśde gelür: “Ev iste’śerte bihi fî ˘ilmike.” (29).
Ve keźālik ben aña bühtān etdüm didügi daĥi ŝūret-i bühtānda
olmaġladur. Ya˘ni uġrıleyn sensin ben degülim didim. Bu söz ise min vech
ģaķdur. Zîrā gerçi ˘abd maģall-i kesb olmaġla mertebe-i farķda uġrıleyn odur.
Fe-emmā iķdār ve temkîn-i Ģaķ’dan ģāŝıl olub Ģāķ ŝūret-i ˘abdde ẓuhūr
etmekle mertebe-i cemi˘de uġrıleyn odur. Ve bir nesne ki fi’l-ģaķîķa Ģaķķ’a
mużāfdur ˘abde iżāfetde źeneb-i vücūda işāretdür. Nitekim “fā˘lem ennehu lā
ilāhe illāllāhu.” (30) dedi. Ya˘ni ˘ilmi ģabibe isnād eyleyüb vücud-ı mütevehhim
iśbāt eyledi. Ma˘ahaźā ˘ālem-i ģaķîķî kendi idi. “Ve’stağfir lizenbeke” (31) dedi.
Ya˘ni ˘ilmi saña nisbet etdügümüz źeneb vücūddan ma˘dud olmaġla vücūd-ı
mütevehhimi vücūd-ı ģaķîķi ile setr eyle ve ˘ālem-i cem˘de her nesneyi Ģaķķ’a
mużāf ķıl. Ģuŝūsā nisbet-i ˘ilmden fenā-yı küllî bul. Zîrā îhām-ı şirketden ģāli
degüldür. Anuñçü “el ˘ilmü ģicābun” (32) dediler. Zîrā źāt üzerine vaŝf-ı
zā’iddür. Ve vaŝfuñ źātda ģükmi yoķdur. Ve illā maģkūm-ı ˘aliyy olmaķ lāzım
gelür. Ve bu maķām fi’l-cümle iśneyniyyet iķtiżā etmekle o baña ve ben aña
didi. Zîrā maķām-ı vaģdetde cānî ve mecnî ve cām˘ ve mecmū˘ emr u aģddür.
Ve sırr-ı aģdiyyet fehm-i ˘akldan ĥāricdür. Belki keşf-i źātîye muhtācdur ve
insānda ŝūret-i ilāhiyye üzerine ĥalķ olunmaġla gerçi vüs˘at-ı dā’ire vardur
velākin herkesde ģāķayıķ-i esmā bi’l-fi˘l vücūd-pezîr degüldür tā ki ol vüs˘at
ile muģîš ola. Ve Ķurān’da gelür: “Ve mā ūtîtum mine’l-ilmi illā ķalîlā” (33)
Maķŝūd herkesüñ ˘ilmi vüs˘at-ı (6b) isti˘dādı ķadar olduġın i˘lāmıdur. Pes ˘ilm
vardur ki heft deryā gibidür ve ˘ilm vardur ki ķašre miśāldür. Ve ˘ilm-i ilāhi
nisbetden ĥāricdür.
Su’āl olınursa ki arż ü semā daĥi ŝūret-i İlāhiyye üzerinedür. Zîrā
˘ālem-i ekberdür. Böyle iken ˘ālem-i aŝġar olan insāndaki vüs˘at anda yoķdur.
Cevāb budur ki gerçi ģarekāt-ı felekiyye ki peder ve ˘anāŝır-ı ķābile ki māder
mertebesidür. Ve insān bu ikinüñ mecmū˘ından ĥalķ olınub ŝūret-i ẓāhirede
anlardan aŝġardur. Nitekim Ķur˘ān’da gelür: “Leĥalķu’s-semāvāti ve’l-arżi
ekberü min ĥalķi’n-nāsi.” (34). Velākin insānda sırr-ı ilāhî vardur ki peder ü
māderinde yoķdur. Bu cihetdendür ki faĥr-i kā’ināt ˘aleyhi ekmelü’t tahiyyāt
cümle-i enbiyādan ˘aleyhimü’s-selām efēāl oldı. Zîrā her birinde cilve-ger olan
sırr-ı ilāhîden mā˘adā emr-i zā’idle daĥi şeref-yāb oldı. Ve bunda vāģidüñ
cemā˘at üzerine emr-i zā˘idle rücģānî sırrı vardur. Egerçi ki fi’l-ģaķîķa emr-i
zā’id yoķdur. Meśelā imām ve muķtedinüñ her biri “˘alā ģaddihi saffun.” (35)
i˘tibār olınur. Ve imāmuñ cemā˘at üzerine rücģānı ŝūret-i teķaddümidür ki
imāmda keyfiyyet-i zā˘idedür ve illā cümlesi ŝaff-ı vaģiddür. Ve Resūlu’l470
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lāh’uñ ŝalla’l-lāhu ˘aleyhi ve sellem rü’yeti ile imtiyāzı daĥi keyfiyyet-i zā’ide
ģasebiyledür ki ol keyfiyyet-i zîyāde vużūģ ve ẓuhūrdur ki baŝarla idrāke
rāci˘dür. Ve illā cümle-i enbiyā baŝiretle idrākde müştereklerdür. Pes kelîm ki
Ģażret-i Mūsā’dur ˘aleyhi’s-selām maķām-ı sem˘ā iĥtiŝāŝı rü’yet-i ķalbiyyesini
münāfi degüldür. Anuñçün vaķt-i ĥurūrda müşāhade cemāl ve rü’yet-i zü’lcelāl ģāŝıl oldı. Ve ẓāhirüñ ıżšırābı bāšınuñ śebātına māni˘ olmadı.
Bir öküzli Tātār dir boġazladuñ ķuzumı
Öküzden murād baķara šabi˘atdur. Nitekim Ķurān’da gelür: “İnnallāhe
ye’murukum en tezbeģū baķarah.” (36) Tātārdan murād nefs-i emmāredür ki
šā’ife-i Tātār gibi yaġma-gerdür. Ya˘ni Tātār nehb-i emvāl u nufūs etdügi gibi
nefs-i emmāre daĥi nehb-i a˘māl u aģvāl eyler. Zîrā arż-ı vücūdda ķıral ta˘bîr
etdükleri re’s-i kefere gibidür. Ve šabi˘at fi’l-ģaķîķa merkeb-i emmāredür.
Anuñçün riyāżat ile šabi˘at ża˘îf olsa nefs-i emmāre (7a) mefāsid ü maķābihe
yol bulmaz. Ol daĥi hevāsını icrā yüzünden ża˘îf olur. Ve ekl ü şurbuñ
ģaķîķatde mebde’i nefs-i nebātîdür. Nitekim ģiss ü ģareketüñ mebde’i nefs-i
hayvānî ve tedbîr ve taŝarrufuñ menşe’i nefs-i insānîdur. Ve ķuzı ki ķoyun
ķuzısıdur. Murād-ı veled nefs-i emmāredür ki hevādur. Zîrā hevā nefsüñ
eśeridür veled vālidüñ eśeri olduġı gibi. Pes ķuzı ta˘bîri veled olmaķ
i˘tibāriyledür mušlaķa. Nitekim lisān-ı Türkî’de evlād u insāndan ķuzı ve
yavrı ile ta˘bîr iderler. Lākin bunda ŝıgar ve ża˘if mu˘teberdür hevāda degül.
Ve hevāyı boġazlamaķ riyāżat ve mücāhede ile eśerini izāledür. Ve ilā
bāšıldan daĥi hevā ile ta˘bîr olınur. Nitekim Ķurān’da gelür: “E fe raeyte meni˘tteĥaźe ilāhehu hevāhu” (37). Anuñçün bir kimse rü’yada ilāhi ķatl etmek zebģ-i
hevāyla ta˘bîr olınur. Velākin cenāb-ı risālete müte˘allıķ görinen teġayyirāt-ı
bedeniyye şeri˘atine dā’irdür. Meyyit veyā kusec veya šavîli’l-ķadd veya ģilyei şerîfelerine muĥālif ġayri şekl üzere görinmek gibi. Ve bir sālik rü’yāda a˘mā
görinmek ģaķîķata nāẓırdur. Zîrā ˘ayn-i yümnā āĥiret ve yüsrā dünyādur ki
ikisinden daĥi a˘mā olmaduķça cemāl-i ĥaķîķat görinmez. Ve bunda nefs ve
šabi˘at ve hevāyı cem˘ idüb nefsüñ ķā’id-i šabi˘at olduġına işāret eyledi rākib
ve merkūb gibi. Ve fi’l-i ehl-i riyāżat ve mücāhedeye remz eyledügi zebģ-i
hevā ve izāle-i şehevātdur ki bundan rūģ-ı ˘ulvî maģẓūẓ ve nefs ü šabi˘at-i
süfliyye müte’ellim ve münfa˘ildür. Ve nefsi ķurbān etmek dedükleri fi’lģaķîķa budur. Zîrā bu taķarrub ile ķalb ve rūģa ģayāt-ı šayyibe-i bāķıye
vardur. Ve bundan mevt bir olduġı fehm olındu ki mevt-i nefsdür. Ve mevt-i
nefse mevte-i ūla dirler. Bāķi mevt ŝūretinde olan mücerred intiķāldür. Ya˘ni
bir ĥāneden bir ĥāneye göçmek gibidür ki bu göçmekden göç ŝāģibine mevt
lāzım gelmez. Ve dünyāda olan ġumūm u humūmuñ cümlesi mevt
ģükmindedür egerçi ki cüz’iyyet šarîķıyledür. Zîrā külliyeti nefsüñ ˘an aŝluhā
inķılā˘ı ve esāsınuñ inhidāmıdur pes mevt-i a˘ẓamuñ ˘iẓamı ġumūm u
hümümden ķıyās olsa.
Dikilmedük baġçenüñ bitmedük nārın yidüm
Ya˘ni baġçe-i (7b) ma˘rifetüñ ĥāricde āśārı meşhūde ve eşcārı maġrūse degül
ve enārı sā’ir ģissi olan baġçelerüñ enārları gibi bitmiş degül iken anı elsüz
ķopardum ve bî-leb ü dehān yidüm. Maķŝūd źikr olınan bādām ve cevz ve
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üzüm ve erik ve emśāli ģaķā’iķ-i muĥtelife ile bilā keyfiyyetin teleźźüź
cāndur. Niteküm enāruñ dāneleri aña işāret eyler. Pes nefs-i enār daĥi ol baġçe
meyvelerine dāĥil oldı.
El-ģāŝıl baġçe-i ma˘rifetüñ yalñız bir meyveye iĥtiŝāŝı yoķdur. Belki
anda küll-i fevākih mevcūddur ki her birinde bir leźźet-i maĥŝūŝa ve bir ģāleti ma˘ķūle vardur. Zîrā māhiyyāt ve ģaķā’iķde olan tefāvüt-i leźźetde olan
tefāvüti iķtiżā etmişdür. Egerçi ki aŝlında bir nüvātden nābit ve cemi˘ keśret
ol vaģdetde mündericdür. Aġŝān u evrāķ nevāt-i şecerede münderic olduġı
gibi.
Ve bunda yidüm didügi leźźete işāretdür ki źāt u ŝıfātuñ ictimā˘ı
ģasebiyle olan ģāletdür. Nitekim ģadîśde gelür: “Ve es’elüke leźźete’n-naẓaru ilā
vecheke’l-kerîm ebeden dā’imen sermeden.” (38) Ve illā fenā-yi küllî ki źāt-ı ŝırf
ģasebiyle olan ģāletdür anda leźźet ü ekl ü şurb olmaz. Ve bunda “ebeytu ˘inde
Rabbî yuši˘müni ve yesķîni.” (39) sırrına daĥi remz vardur. Anuñçün maķam-ı
˘indiyyetde niçe ģaķāyıķ u me˘ārif ile teleźźüźlerinden mā˘ada baġçe-i
behiştüñ meyvelerinden ĥuŝūŝā ki ˘enāķîdun a˘nābı daĥi iķtišāf iderlerdi.
Nitekim taŝģîģ-i maķām tevekkül idenlere bilā-sebeb ma˘hūd mā’ide-i
semāviyye nüzūl ider. Ve rızķ-ı ŝūride daģi ihtiyāc ve mażāyıķ görmezler.
Yükler ile götürdüm šoyurmadım özümi
Bunda keśret ma˘ārif ve tecelliyāta işāret vardur. Šoyurmadum işbā˘ledür
açlıķ muķābelesinde müsta˘meldür. Öz ķaŝrladur aŝlında nefs-i nebātidür ki
nemā de ekl u şurba muģtacdur. Burada murād źāt u rūģ-ı insānîdür ki
maģall-i ma˘ārifdür. Anunçüñ rūģı ma˘rifetle taģliye dirler. Ya˘ni baġçe-i
ma˘rifetüñ “ve ģameleha˘l-insān” (40) mūcîbince niçe yükler ģaķā’îķ götürmüş
iken yine cānım aña šoymadı. Zîrā “ve ķul Rabbi zidnî ˘ilmen” (41) vefķınca
tecelliyāt-ı ˘ilme nihāyet yoķdur. (8a) Bunda mezîd-i isti˘dāda remz vardur.
Zîrā egerçi nāķıŝü’l-isti˘dād olan sālike bi-ģasebi˘l-meşreb reyyi gelür. Feemmā kāmilü’l-isti˘dād olan ebedî müte˘aššişdür. Anuñçün doymaz ve
ķanmaz.
El-ģāŝıl Allāh Te˘ālā vasiā˘ olmaġla tecelliyātı daĥi vāsi˘a ve źātı bînihāye olmaġla āśār-ı ŝıfātı daĥi bî-ġayedür. Pes raģmet vāsi˘ayı tażyîķ etmek
ķuŝūr isti˘dādındandur. Ve ba˘żı maķāmātda vuķūfdan seyr fi’llāha nihāyet
bulmaķ lāzım gelmez. Zîrā vuķūf külliyete göredür ki külliyāt munĥaŝıra ve
maģdūdadur. Nitekim bir pādşāh eķālîm-i maģdūddan ĥāric degül iken
beher yevm ˘ilmi mütezāyid ve seyri mütekāśir olmaķdadur. Zîrā “kulle
yevmin huve fî şe’nin” (42) muķteżāsınca her gün ŝu’ūnāt-ı muĥtelife ẓuhūr
etmekdedür ki her birine ta˘alluķ iden ˘ilme ˘ilm-i cedîd dirler. Mertebe-i
fetvāda ģavādiŝe nihāyet olmayacaķ mertebe-i ģaķîķatde ģaķā’iķe nihāyet
olur mı? Ẓāhir ise bāšınuñ ˘unvānı ve ŝūret-i ma˘nānuñ vesilesidür. Anuñçün
bu dergāh bî-nihāyettir ki seyrle tamām olmaz. Ve Ķurān’da ki: “Ve mā ūtîtum
mine’l-ilmi illā ķalîlā” (43) gelür. Aña müte˘allıķ olan cevāb güzer etmişdür.
El-ģāŝıl bu ķılletden murād insān anuñ ģamline musta˘id ve istiķlāli ve
ref˘ine mūšîķ olduġı mertebedür ki māverāsını ģamle šākati yoķdur. Ve bu ˘ilm
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egerçi ki bî-nihāye ve keŝîrdür. Velākin ˘ilm ĥalķa göre heft deryādan yek
ķatre gibidür. Ve ˘ilmde zamān risālete göre ˘ilm-i aģkām daĥi daĥildür. Pes
“ve ķul Rabbi zidnî ˘ilmen” (44) naŝŝında ˘ilm-i aģķāmuñ istizādesi daĥi vardur.
Bu a˘ŝārda šalib-i tafŝîl gibi. Zîrā ekśer-i nāsa göre olan ˘ilm icmālîdür tafŝîlî
degül. Ve aģkām ziyāde olduķça ģaķā’iķ daĥi ziyāde olduġı gibi icmāl daĥi
tafŝîle mū’eddi olduķça ˘ilm ziyāde olur. Ve her bir ˘ilm “min ģayŝü hüve” (45)
kemāl-i maģżdur. Egerçi ki müte˘allıķātı ģasebiyle biri birine nisbet kāmil ve
ekmeldür dirler. ˘İlm-i ẓāhir ve ilm-i bāšın gibi ve ˘ilm-i naģv u ˘ilm-i kelām
daĥi buña ķıyās olına. Zîrā ˘ilm-i naģv lisānî ĥašādan ģıfẓ ve ˘ilm-i kelām
cenānı zeyġden ŝıyānet etmesiyle biri birine iżāfetle ķışr u lübb
menzilesindedür. Ve ˘ilm-i ẓāhire daĥl (8b) etmek ceģl-i maģżdur. Belki “fe
firrū ila’llāh” (46) da firārla māķŝūd ceģlden ˘ilme firārdur gerek ol ˘ilm aģkāma
ta˘alluķ etsün ve gerek ģaķā’iķa. Pes ˘ilm mušlaķā ŝıfat-ı şerîfedür zîrā na˘t-i
ilāhîdür.
Egirilmedik ipligi üstāź cūllāģe virdüm
Üstāź yumaķ iderken ben ĥoş geydüm bezimi
Ma˘lūm ola ki bezden murād libās-ı ŝıddıkıyetdür ki fi’l-ģaķîķat libās-ı
Meryem’dür aleyhi’s-selām. Zîrā anuñ ģaķķında Ķurān’da gelür: “Ve ummuhu
ŝıddîķatun.” (47). Ve Meryem’den murād nefs-i mušma’innedür. Zîrā nefs-i
insān mušme’inne olmaduķça libās-ı ŝıddıķıyyet ile telebbüs ü ķamiŝ
ekmeliyyet ile teķammuŝa müste’hile olmaz. İşte bu münāsebet tāmme ile
libās-ı Meryem’dür denildi. Ve illā libās-ı Ebî Bekr raēiya’llāhu ˘anh olduġı
daĥi rūşendür. Ģażret-i ˘Ali kerrema’llāhu veche ķasem idüb tesmiye-i ŝıddîķ
semāvîdür dirdi. Ya˘ni Meryem’e cānib-i Ģaķ’dan ŝıdduķa denildiġi gibi Ebū
Bekr’e daĥi ŝıddîķ denildi.
Ve źikr olınan bezüñ ģuŝūli müķaddem iplik ve yumaķ olmaġa
muģtacdur ki iplik tefriķa ve yumaķ cem˘iyyet ŝūretidür. Pes tefriķa ģāli
sāliküñ üstāźe ya˘ni mürşid-i kāmile müķārenetinden evvel olan ģālidür ki
farķ ģicābdur ve yumaķ ba˘de’l-muķārene olan ģālidür ki cem˘-i keşfdür.
Anuñçün yumāķ olmaġı üstāźe nisbet eyledi.
Zîrā bilā-ŝoģbete cem˘iyyet-i dil bulmaķ keşf-i ŝaģîģ ehli olmaķ
nādirdür. Bundan maķŝūd budur ki sulūkumda ģālim perîşān ve ˘ālem-i
cem˘iyyetden henüz nām ü nişān yoġıken berāy cem˘iyyet-i dil insān-ı kāmil
ve mürşid-i ģaķîķîye muķārenet eyledüm. Ve ol daĥi benim ıŝlāģ ģālime
meşġūl ve teferruķumı cem˘e îŝāle müteveccih iken kemāl-i isti˘dādum olduġı
cihetden kārum u sā’il u esbāb vasāšetine ķalmayub teshîl-i ilāhî ile müyesser
oldı. Ve netice-i ģaķîķat ẓuhūr buldı ve çoķ çoķ ictihāda ģācet ķalmadı. “Źālike
faēlu’llāhi yu’tîhi men yeşā’u.” (48). Bundan fehm olınur ki ķalbi rüsūmdan ĥāli
ve iķbāl-i ilāhîden mālî olan sālik sā’ir ehl-i te˘allüķāt gibi zaģmet ve ta˘b
çekmeyüb zamān-ı ķalîlde mertebe-i (9a) ŝıddıķıyyete ve maķām-ı ˘indiyyete
vāŝıl ve nā’il olur. Egerçi ki kemāl-i cem˘ ve farķuñ ģuŝūli ķırķ sene mürūruna
menūšdur. Ehl-i ceźbe ile sā’irüñ farķı vardur ve bu ķabildendür ki niçeler
merzūķü’l-bidāye ve’n-nihāye ve ba˘żılar maģrūmu’l-bidāye merzūķü’n473
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nihāye oldılar. Ve ŝınıf-ı śāni daĥi bi-hasebi’l-isti˘dād kimi zamān-ı ķalîlde ve
kimi müddet-i šavîlde şeref-i vuŝūl buldılar. İbrāhîm bin Edhem ve Ebū Yezid
Besšāmî ve ġayrileri gibi ki bunlar šarîķ-i Ģaķ’da müķāsāt meşāķķ-ı keśîre
etdiler ve āĥir menzîl-i murāda yetdiler. Ba˘deźā beyt-i meźkūrede bundan
ġayri vech u te’vîl daĥi nāẓımuñ ķuddise sırruh çıķdım erik dalına geçen
naẓmunuñ şerģinde mübeyyendür oraya naẓar olına.
El-ģāŝıl müste˘id ve ġayr-ı müste˘idüñ miyānında farķ olınduġı gibi
mürşid-i ķāmil ve nāķıŝuñ miyānuñda daĥi farķ vardur. Ģuŝūŝā ki ehl-i
da˘vaya muķārenetden ġurūrdan ġayrı nesne ģāŝıl olmaz. Pes sālike vācibdür
ki ve “ve kūnū ma˘aŝ-ŝādıķîn” (49) mucibince ehl-i ŝıdķa mülāzemet eyleye tā ki
ŝoģbet-i ģaķķaniye yüzinden derece-i ŝıddıķiyete vaż˘-ı ķadem ide.
Bir ˘ayyar uġrı ile ortaķluġa barışdum
Üç ol alur bir virmez baña dir hey söz mi
˘Ayyār lafẓ-ı ˘Arabîdür ”keśîrü’l-mecî’ ve’ź-źehāb” (50) ma˘nāsına. Ŝoñra uġrıya
ıšlāķ olındı. Zîrā uġrıda mecî’ ve źehābuñ keśreti vardur. Burada murād zeki
ve ģileķārdur. Bunda işāret vardur ki cesed-i insān ki a˘żā ve cevāriģ ve ķuvāyı nefsāniyyeyi müştemildür. “Min ģaysü hüve” (51) ˘ayyārdur. Ya˘ni her
cānibe ģareket-i keśîre ehlidür. Ve sā’ir a˘żā ve ķuva uġrı gibi her biri muķteżāyı cibilleti üzere müdāĥil şehevāta girüb çıkub der-kārdur. Rūģ-ı insānî ise
cesed-i meźkūrla ortaķdur. Ya˘ni rūģuñ cesede ta˘alluķı anuñla şirkete delālet
ider ticāretde şerîkler gibi. Zîrā a˘māl-i bedeniyye ki ŝavm ü ŝalavat ü cihād ü
emśālidür. Ve a˘māl-i nefsiye ki tahammül-i eźā ve sabr ü rıżā bi’l-ķalîl ve
ķanā˘at bi’l-mevcūd ve habsü’n-nefs ˘ani’ş-şekvā ve naẓā’irdür. Bu cümlenüñ
ģuŝūli rūģ ve cesedüñ iştirākine menūšdur. Pes rūģdan cesede te’śirāt nāzil ve
cesedden daĥi rūģa teraķķiyāt ŝā˘id olmaķ iştirāk-ı (9b) meźkūr üzerine mebnî
oldı. Velākin cesedüñ ˘ālem-i mülk ü ŝūrete teveccühi ġālib ve šaraf-ı hiss ü
şehevāta iltifātı keśîr olmaġla rūģa ģiŝŝesinden teġallüb idüb müzāģeme
eyledi. Ve üç ģiŝŝeden aña bir hiŝŝe virmedi. Ve ģiŝŝesin šaleb-kār olduķça aña
˘itāb idüb “Hey kişi bu ne dimekdür? Bu söz midür?” dedi. Ve üç ģiŝŝeden
murād ģiŝŝ ü ĥayāl u ˘aķldur ki rūģuñ bu üçden ģiŝŝesi ˘aķldur. Çünki cesed
ģiss ü ĥayāller ˘aķla ġālib ola rūģ bilā-ģiŝŝe ķalur. Zîrā rūģuñ ģaẓẓı ˘aķl-ı
me˘āduñ āśārıdur ki ūmūr-ı ˘ulviye-i rūģāniyyedür.
Ve keźālik merātib-i ef˘āl ve ŝıfāt-ı źātdan rūģuñ naŝibi źātdur. Zîrā
ef˘al ve ŝıfāt-ı keśrete dā’ir ve źāt vaģdete nāẓırdur. Pes cesed merātib-i
meźkūrede rūģa muġālebe idüb źātı ŝıfāt ve ef˘āle idĥāl etmekle vaģdeti
keśretde taġyîb idüb dā’imā keśrete meşġūl olur. Ve bu cihetden rūģ kendi
naŝibinden ģırmān bulur. Ve keźālik riyā ve sum˘a ve iĥlāŝdan behre-i rūģ
iĥlāŝdur. Velākin cesedde nefsüñ terkîbi ģasebiyle mülāģaẓa-i aġyār vāķi˘
olmaġla cesed rūģa bu ĥuŝūŝda daĥi ẓulm etdi. Anuñçüñ ruģ daĥi ġıdā-yı
ruģāniyeden maģrūm ķaldı.
Ma˘lūm ola ki mevālid-i śelāśe ve ˘anāŝır-ı erba˘anuñ ẓavāhir ü ŝūveri
cesed ü nefs-i ģayvānînüñ ģaẓẓı ve bevāšın ve ģaķā’iķi ķalb ü rūģ-ı insānînüñ
naŝîbidür. Rūģuñ merātib-i ŝūvere nuzūli ŝūverüñ merātib-i ģaķîķate
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nerdübān olmasından ötüridür. Yoĥsa anuñla teķayyüd ve merātib-i sāfilede
vuķūf içün degüldür. Pes şol sāliküñ ki nişā’esinde ģükm vücūb-ı ġālib ola
ŝūver ile teķayyüdden maŝūn olur ve anuñ ki nihādında ģükm imkān-ı ġālib
ola.
Lā-cerem ģisse tābi˘ olmaġla terāķķîden ķalur. Ve her ˘aŝırda sālik-i
evvel kemyābdur. Ve sālik-i śāni daĥi tezkiye bulunca müddet-i šavîle
mürşid-i kāmil elinden terbiyeye muģtaçdur. Anuñçün ekśeri vāķıf olmuşlar
ve vuŝūlden maģrūm ķalmışlardır. El-ģāŝıl yetmiş biñ ģicāb ki kimi nūrānî ve
kimi ẓulmānîdür bi’l-cümle (10a) münĥariķ olmaķ elifden vaģdeh müyesser
olur.
Yügrek kötürümi gördüm gözsüz ŝıçāna uymuş
Ġāyet becidd giderler Ķāf Šaġıdur ˘azmi
Yügrek götürmeden murād vücūd-ı insānî müştemil olduġı mertebe-i šabî˘at
ve nefsdür. Ve gözsüz ŝıçāndan murād köstebek didükleridür ki ĥuld ve fār-ı
a˘mā daĥi dirler. Kemāl-i ģırŝından dā’ima šopraķ karışdırır. Anuñçüñ
ģırŝdan anuñla ta˘bîr olunur. Ya˘ni šabi˘at u nefs fare gibi kemāl-i ģırŝa tābi˘
olub šurdukları yerde šūl-ı emel ve arzū-yı gūn-ā-gūn ile yüġrek āt gibidürler.
Ve maķŝūdları Ķāf Šāġı gibi a˘żā ve ķuvā-yı iģāta eyleyen vücūddur. Becid de
bā mu˘add ma˘nāsınadır, cidd Arabî’dir (52). Tā ki ˘ālem-i vücūda müstevlî ve
mütesalliš olub şehevāt u hevālarıyla anda ģākim olalar. Ve murādları üzerine
ceryān eyleyeler. Pes eger mîzān-ı ģālde keffe-i aģkām imkān-ı ġālib olursa
murādlarına ẓafer bulurlar. Ve eger aģkām-ı vücūb rācîh olursa tasalluš ber˘aks olub ģükm ķalb ve rūģ šarafına düşer.
Bundan fehm olunur ki nefs fi˘l-ģaķîķa gerçi mü’minedür. Velākin
ba˘żı ˘avārıż ģasebiyle emmāre ve levvāme ve mülhime olur. Bundandur ki
şaķî sa˘îd ve sa˘îd şaķî olur. Nitekim “yemhu’l-lāhu mā yeşā’u ve yüśbitu” (53)
aña nāẓırdur. Egerçi ki ˘ilmu’l-lāhda teġayyür yoķdur. Ve mezmūm olan nefsi emmāredür. Zîrā ma˘āŝî ve telvînātda kendini levm iden ve keźālik ĥayr-ı
ilhām olınub iktisāb ve şer ilķā olunub ictināb iden nefs ˘aķıbet mušme’inne
ve rāżiye ve marżiyye derecelerine rāķî olur. Ve insānuñ cihādla me’mūr
olduġı nefsüñ evŝāf-ı müteżāddeye ķābiliyyetindendür. Ķābiliyyet olmasa
cihād bulunmaz. Nitekim kāfir-i meyyite ġazā olmaz. Zîrā muķabeleye ŝāliģ
degüldür. Ve nā-ķābil olub ģadd-i mümteni˘ātde dāĥil olmāķ ġalebe-i ˘avāriż
iledür. ˘Avārıżdan ķaš˘-ı naẓar mümkin-i ķābil maķūlesidür.
Naẓar eyle ki ģacerden āyîne olmaz. Ve aña cilā virmekde emek
żāyi˘dür. Zîrā ģaceriyyeti vaŝfı āyîneligine ġālib olub anı ģaķîķat-i uĥrā
ŝūretinde ibrāz etmişdür. Anuñçün ģacer ile tesmiye olınur āyîne ile degül.
Ve Ģıżr’uñ ˘aleyhi’s-selām ķatl-ı ġulāmda (10b) ģāli ma˘nā-yı meźkūre
dā’irdür. Ya˘ni ġulāmuñ ba˘de’l-bulūġ ķābil-i küfr olduġı mūcib-i ķatl oldı. Tā
ki fıšrāt-ı aŝliyye müteġayyir olmaya. Ve illā ˘ilāç pezîr olmaz. Pes bunda bi’lķuvve ve bi’l-fi˘l ma˘nāların miyānını farķ vardur. Ve ešfāl-i küffār fıšrat-ı
asliyye üzerine olmaķ bi-ģasebi’l-māl teġayyür ģāli münāfî degüldür.
Anuñçün ba˘zı eģadîśde: “Malda olan ģalleri üzerine ĥaşr olunurlar.” diyu
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taŝrîģ vāķî˘ oldı. Ya˘ni ba˘de’l-bulūġ muķadder olan ģālleriyle maģkūm
olurlar. Ve bu ma˘naya göre ķuvvet ve fi˘lüñ miyānunda farķ yoķdur. Ve evlād
ehl-i İslām’a daĥi ĥavf vardur. Meger ki metbū˘ları ģasebiyle mütedārik
olalar. “Vallāhu źū˘l-faēli’l-˘aẓîm” (54) ve ķalem-i ezelüñ iśbātına naẓar
olunursa fi˘l-ģaķîķa teġayyür ve tebeddül yoķdur. Ve bu maķām sebeb-i
ģayret olduġundan ba˘żılar sābıķıya ve ba˘żılar lāģıķa naẓar etdiler. Ve ba˘żılar
daĥi ikisinden bile ķaš˘-ı naẓar idüb ibnü˘l-vaķt oldılar. Eslem olan daĥi hükmi vaķte tābi˘ olub “Fekullu muyesserun limā ĥeleķe leh.” (55) remz etdügi esbāb-ı
sa˘ādet ile müstebşir olmaķ ve maķām-ı teslîm ve inķıyādda šurmakdur. Zîrā
ķaża vü ķaderden baģś olmaz.
Bir dilsize yol ŝordum
Dilsizden murād šabi˘atdur ki bahāyim-ŝıfatdur. Anuñçün dirler ki sālik
dilsizlikde bahāyim-ŝıfat olmaduķça aña keşf-i rāz olmaz. Ve fülk-i sem˘î ve
baŝarîden ģaẓẓ-ı evfer bulmaz. Ve keşf-i rāz olsa daĥi ĥāmūş olmaķ ile żabš
ider ve illā zā’il olur. Anuñçün bahāyim ba˘żı umūr-ı ġaybiyyeyi müşāhede
ider ve ŝıyt ü ŝadā-yı melekūti işidür. Velākin bî-zebān olduġundan idrāk
etdügi aģvālden ĥaber viremez. Anuñçün ol ģālet anda müstemirr olur. Pes
ģayvānāt ˘ucmuñ lisānları lisān-ı taķlîdîdür ki nušuķdan ġayri ma˘nā içün ĥalķ
olunmuşdur. Nitekim insānuñ lisānı lisān-ı taģķîķidür ki nušķ içün
maĥlūķdur. Velākin merātib ģayvānātı güźer iderken ģayvānāt gibi bî-zebān
olmaķ lāzımdur. Ya˘ni esrāra göre ve illā lisānı ģabs etmek yoķdur. Meger nāmeşrū˘dan ola. Ve Zekeriyyā ˘aleyhi’s-selām üç gün mün˘aķıdi˘l- (11a) lisān
olduġı źikr ü tesbiģüñ ġayre göre idi. Ve maġlūb-ı fenā olunub ceźbe-i
külliyede ķalanlar aŝla rucū˘ idüb zebān-ı ģal ile iktifā itmişlerdür.
Ve yoldan murād ģaķîķat yoludur ki šabi˘at anı bilmez ve andan baģś
idemez. Zirā anuñ bildügi şehevāt-ı šabi˘iyye-i ģissiyedür umūr-ı ma˘neviyyei ģaķîķıyye degül. Ŝormaķdan murād mušlaķa ˘aczini beyāndur. Zîrā šabi˘at-i
maķŝūd olan maķŝūd-ı a˘lām ve ta˘rifden ˘āciz ve kelîldür. Ne bilsün baģr-i
ģālin şol ki menzîlgāhı sāģildür.
Gözsüz yolum bildirdi
Gözsüzden murād ķalbdir nitekim aşıġada ķarinesi gelür. Zirā a˘mā anuñ
ŝıfatıdur. Nitekim Ķur˘ān’da gelür: “Fe-innehā lā ta˘māl-ebŝāru ve lākin ta˘mālķulūbu’lleti fi’ŝ-ŝudūr.” (56). Ya˘ni ˘amā-yı baŝara i˘tibār yoķdur. Anuñçün
enbiyādan daĥi a˘mā vardur Ģażret-i Şu˘ayb gibi ˘aleyhi’s-selām. Belki i˘tibār
˘amā-yı ķalbedür ki bunuñla mübtelā çoķdur. Ve yine Ķur˘ān’da gelür: “Ve
men kāne fî-hāzihî a˘mā fe-huve fi’l-aĥırati a˘ma.” (57). Ya’ni şol ķalb ki dünyada
şevāhid-i tevģîdi kemāhiye ru’yetinden a˘ma ve āśār-ı ģaķîķati mušāla˘adan
mahcūb ola āĥiretde daĥi a˘mādur. Zîrā dünyāda ģāsıl olmayan kemāl
āĥiretde daĥi ģāŝıl olmaz. Burada ķalbden a˘mā ile ta˘bîr etdügi ˘amā ķalbüñ
ŝıfat-ı ġālebesi olmaķ ģasebiyledür ve illā yolı bildürmek ehl-i vuķūf ve ŝāģibi ģiss ve idrāküñ şānıdur a˘mānuñ degül. Nitekim Ķurān’da gelür: “Ed˘ū
ila’llāhi ˘alā baŝîratin ene meni’t-tebea˘nî” (58) Ya˘ni da˘vet-i ila˘l-lah ve irşād-ı
Ģaķķ’a ķādir olanlar ehl-i dildür ki baŝîretleri küşādedür. Şöyle ki sāliki
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yemîn ve yesāre inģirāfdan muģafaẓa ve telvîne mutābe˘atdan ŝıyānet idüb
˘ayne’l-yaķîn mertebesine delālet iderler. Ve cā’izdür ki gözsüzlük “ŝummun,
bukmun, ˘umyun” (59) remzinden ģāŝıl olan ma˘nā i˘tibāriyle ola ki māsivādan
˘amādur.
El-ģāŝıl gönülde iki göz vardur ki biri dünyaya ve biri daĥi ˘uķbāya
açılur. Ķaçan dil bu ikisinden a˘mā olub kevneyne lemģası ķalmasa aña vech
(11b) ma˘nā-yı mücellî ve ˘ālem-i ģaķîķat münkeşif olub dîde-i sırla “erina’leşyāe kemāhiye” (60) mucibince rūyet-i ģaķîķiyye ģāŝıl olur. Ve ˘amā ki bu
kuvvetde olmaya müşāhede ve ża˘if olur. Fa˘rif (61).
Bir ŝaġır tiz işitmiş ol añladı rāzımı
Ŝaġırdan murād nefisdür ki Ģaķ’dan dā’ima aŝammdur. Velākin kemāl-i
teraŝŝud ve tamām fetānetden yol ŝorduġun işidüb maķŝūd ne idügün fehm
ider. Ve def˘ine çāre bulmaġa çalışur. Zîrā šabi˘at bahāyim gibi mer˘ā-yı
şehvete cerr etdügi gibi nefs daĥi hevāya ceźb ider ve ruģuñ Hüda yoluna
sālik olduġın istemez. Zîrā devlet-i fāniye-i cesediyye elimizden gider ve
ģükm ġālibüñ olur deyü ĥavf ider. Nitekim mücāhededen murād anuñ yed-i
mübšelasını izāle ve rūģuñ yed-i muģiķķasını iśbātdur. Ve bunda ehl-i nefsüñ
daĥi fi’l-cümle ehl-i rāz olduġına işāret vardur. Naẓar eyle şeyšānuñ ģāline ki
nefse mütāba˘atı kemālde iken yine esrār-ı ef˘āl ve ŝıfatdan ģiŝŝemenddür.
Şöyle ki niçe ˘ārifleri ilzām eylemişdür.
Ma˘a-haźā muķarreb-i Ģaķ degüldür. Pes her fehm ehli olan kimse ehli ģaķîķat olmaķ lāzım gelmez. Belki ģaķîķat taģaķķuķ iledür ki ˘ilm ü ˘amel ü
ģāli cem˘dür. Anuñçün bilmek ve bulmaķ ve olmaķ dirler ki biri ˘ilme’l-yaķîn
ve biri ˘ayne’l-yaķîn ve biri ģaķķa’l-yaķîn mertebesidür. Pes yalñız oķumaķ ve
bilmek kifāyet etmedügi ẓāhir oldı.
Su’āl olunursa ki šabi˘atüñ cehli ẓāhir iken aña su˘ālüñ ma˘nāsı nedür?
Cevāb budur ki eẓhār-ı ˘aczîdür nitekim bālāda i˘tizār olundı. Ve biri daĥi
maģcūb ve mübtedinüñ ģāline işāretdür ki cāhil ve denîye su’āldür. Anuñçün
tevfîķ erişüb ķalb šarafından irşād ģāŝıl oldı. Ve ģadîsde gelür ki: “Ene
seyyidü’n-nāsi yevme˘l-ķıyāmeti.” (62) Ya˘ni ķıyāmetde şefā˘at içün enbiyāya
müraca˘at idüb kendiñize zaģmet virmeñüz. Zîrā ol maķām biz müte˘ayyiniz
deyü ta˘rif eyler.
Su˘āl olunursa ki rūģ-ı aŝıl iken peder gibi veled menzilesinde fer˘ olan
ķalbden niçe istirşād ider? Cevāb budur ki maķām-ı ĥilāfet ile müteģaķķiķ
olan ķalbdür ki berzaģ-ı ķuvā (12a) ve a˘żādur. Anuñçün kemālātı bi’l-cümle
ģāvîdür. Ve ˘ulviyyāt u sufliyyātdan muššali˘ olmaduġı nesne yoķdur. Sā’ir
a˘żā ve ķuvā ise aña göre sādedür.
O ŝaġır ile dilsiz ikisi beni avlar
Ya˘ni nefs ü šabi˘at didükleri ķuvvetler hevā vü şehāvet ile dā’imā beni ŝayd
etmege çalışurlar. Ve beni kendi muķteżālarıyla ˘amel etmege ģaml iderler.
Pes avlar didügi bi’l-fi˘l ŝayd etmek iķtiżā etmez. Zîrā ehl-i baŝîretüñ
teyaķķuẓı seri˘ ve teẓekküri ġālibdür. Nitekim Ķurān’da gelür: “İnne’lleźîne’t477
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teķav iźā messehum šā’ifun mine’ş-şeyšāni teźekkerū fe iźāhum mubŝırūn.” (63). Ve
bu mertebeye ģıfẓ-ı İlāhî dirler ki bi’l-fi˘l mess-i cüz’i ģuŝūlünden ģükmince
cereyān lāzım gelmez. Anuñçün evliyā maģfūẓlardur. Ya˘ni bāšınlarına göre
te’śîr-i mess-i nefs ü şeyšān yoķdur. Ve enbiyā ma˘ŝūmlardur ki ẓāhiren ve
bāšınen mürāķabe-i Ģaķ’da ve mülāģaẓa-i naẓar-ı ˘ināyetdedür. Anlara göre
vāķi˘ olan ˘itābāt-ı İlāhiyye terk evlāya göredür. Ve beni didügi nefs-i nāšıķaya
işāretdür ki ˘Arab ša’ifesi andan ene ile ta˘bir iderler. Zîrā nefs-i ģayvānî
mebde-i ģiss ü ģareket olmaġiçün maĥlūķdur. Ve ģiss ü ģareketde olan tedbîri nefs-i nāšıķaya rāci˘ olmaġla źāt-ı insāndan murād nefs-i nāšıķa olur. Ve
bunda cihād-ı ekbere işāret vardur ki cihād-ı aŝġar gibi. Anda daĥi bir
mücāhid iki kāfirden firār etmek kebā’irdendür. Burada iki kāfirden murād
ŝāġır ile dilsizdür ki te’villeri keder etdi. Ve bunda remz vardur ki ˘ulvî ile
suflî miyānında żıddıyet olmaġla dā’im biribirlerini tesĥîr ve ibšale sa˘y
iderler. Fā˘rif.
Gözsüz ardıma düşmüş šurmaz izler izimi
Ya˘ni ķalb baña tābi˘ olub izimi izler. Zîrā ķalb ü rūģ ikisi ˘ālem-i
melekūtdandır ki ˘ulvîdür. Nitekim nefs ü šabi˘at-ı ˘ālem mülkdendür ki
suflîdür. Pes ”el-cinsü ile˘l-cinsi yemîlu” (64) vefķınca ˘ulviyyāt biribirlerine ve
sufliyyāt daĥi biribirlerine tābi˘ olurlar. Ģuŝuŝā ki ķalb-i veled ŝāliģ rūģdur ki
Ādem’e nisbetle Hābil gibidür. Ve nefs ü šabi˘at veled-i šāliĥ rūģdur ki Ebu’lBeşer’e iżāfetle (12b) Ķābil gibidür. Ve Ķābil’in ģāli pedere ˘iŝyān ve Hābil’in
şānı išā˘at olduġı gibi nefs ü šabi˘at ve ķalb daĥi böyledür. Ve şeyšān u nefs u
celāl fi’l-ģaķîķa emr-i vāģiddür. Lakin bi-ģasebi’ş-şeri˘a şeyšān ve bi-ģasebi’ššariķa nefs ve bi-ģasebi’l-ģaķîķa celāl ıšlāķ olunur. Ve bunda sırr-ı münāsebete
işāret vardur. Ya˘ni bilā-münāsebet iki şaĥŝ arasında ictimā˘ olınduġı gibi iki
ķuvvet miyānında daĥi böyledür. Pes nefsüñ ķalbe ve ķalbüñ rūģa ve rūģuñ
sırra mütābe˘atı teźkiyeden ŝoñradur. Zîrā ba˘de’t-teźkiye nefs ķalb ŝūretine
girer ve cemî˘ ķuvā ķuvvet-i vāĥide ģükmünde olur. Ķable’t-teźkiye ise
keyfiyyetde teĥālüf ve miyānında tenāfür ve tebāġuż vardur. Ve ehl-i
bidāyetüñ ģāline işāret idüb Ķurān’da gelür: “Ve ķāleti’l-yahūdu leyseti’n-naŝāra
˘alā şey’in. Ve ķāleti’n-naŝārā leyseti’l-yahūdu ˘alā şey’in.” (65).
Zîrā ehl-i bidāyet biribirleriyle muvāneset itmedükleri sülūklerine
terāķķi virür ki māsivāyı Ģāķ’la üns etmek Ģaķ’dan vaģşeti müķteżidür.
Ķaçan ki üns ü vaģşet perdelerin ĥarķ ide her nefs Ģaķ’la olur. Ve anuñla
devām-ı üns bulur ve ģaźer idecek nesne ķalmaz. Zîrā cemî˘ aġyār yār ve
cümle-i dār u diyār pür deyyār olur. Ve minellāhi’t-tevfîķ li kemā el cem˘ fā˘rif
(66).
Gözsüze fısıldadım ŝaġır anı işitmiş
Dilsiz çaġırır eydür añlamaduñ sözini
Bu beyt ba˘żı nüsĥada bulunmaġın derc olundı. Gözsüzden murād ˘uyūb-ı
nāsı gören ve āyāt-ı Ģaķķ’ı müşāhededen a˘mā olandur. Nitekim Ķurān’da
gelür: “Ķāle Rabbi lime ģaşertenî a˘mā ve ķad kuntu baŝîrā.” (67). Edāya fısıldamak
bi’šarîķi’n-nasihati işāret-i ĥafiyye etmek ve tenhāda söylemekdir. Zîrā
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demişlerdir ki “En-naŝiģatu beyne’l mele’i taķri˘u.” (68). Ŝāġırdan murād
mesāviye ķulaķ šutan ve kelām-ı Ģaķķ’dan i˘rāż eyleyendür. Dilsüz ķabāyiģ
ve ˘uyūb söyleyendir. Zîrā her ˘ameliñ cezāsı kendi cinsindendür. Kelām-ı
Ģāķķ’ı tekellümden imtinā˘ iden daĥi bunda da ģāldür. Maķsūd bunların
ba˘żısı kelām-ı Ģaķķ’ı muššali˘ ve ba˘żısı ġayr-i muššali˘ (13a) olub cümlesi söz
fehm etmeyen kimse gibi ˘amel etmediklerin beyāndur. Ve cā’izdir ki
dilsüzden murād mürşid-i kāmil ola. Zîrā demişlerdir ki: “Men ˘arefallah külli
lisāne.” (69). Velākin irşād ģālinde inģilāl-i ˘ukde vāķi˘ olub “Men ˘arefe Allahe
šāle lisānuhu.” (70) ile muttaŝıf olur. Dilsizlik ehl-i ģaķiķate göre kemāldir.
Anuñçün ba˘żı ˘urefā nā-ehle kelām murād etse mün˘akîdü’l-lisān olurdı.
Anuñçüñ böyle yerlerde ŝıfat-ı ģayvāniyye ile ittiŝaf gerekdir. Zîrā ģāyvānuñ
lisānı var velākin tekellümi yoķdur. Ve demişlerdir ki ķartal dedikleri ķuş
ebkemdür. Aŝlı budur ki Ģażret-i Harūn ˘aleyhi’s-selām vefāt etdikde melāike
anı defn idüb dîdelerden sırr etmişlerdi. Meger ķartal ķuşı muššali˘ idi. Pes ol
sırrı ya˘ni medfen-i Ģarūn’ı Benî İsrāil’e ifşā etmesün içün Ģaķķ Te˘ālā anı
beste-zebān eyledi. Fā˘rif cidden.
Ŝāġır ile dilsizi o gözsüze gönderdim
Gözsüz gözüngü virdi anda gördüm yüzümi
Nefs ü šabi˘atı šarîķ-ı Ģaķk’da istiĥdam etdügin beyāndur. Ya˘ni riyāżat ve
mücāhede ile nefs ü šabi˘at ŝalāģ-pezîr olduķda baña musaĥĥar olub anları
āyîne šalebi ile ķalbe gönderdüm. Anlar daĥi varub ķalbden āyîneyi taģŝîl
etdükde naẓar etdüm. Ol āyînede yüzimi gördüm.
El-ģāŝıl āyîne-i ķalbüñ yüzünde olan küdūret nefs ü šabi˘atüñ
ģicābiyyeti ile idi. Çünki hey’āt-ı ẓulmāniyye-i tabi˘iyye ve nefsāniyye rūy-ı
dilden zā’il ve āśār-ı küdūrāt-ı beşeriyye ve cesedāniyye andan mużmaģil
oldı. Ruy-ı ģaķîķat anda ẓuģūr buldı. Bunda işāret vardur ki erbāb-ı nefs ve
šabi˘at a˘mā ve aŝģāb-ı ķulūb baŝîr ģükmündedür. Zîrā maķŝūd-ı baŝîret ile
˘ālem-i ġaybı mükāşefe ve esrār-ı ilāhiyyeye vuķūf ve ıššılā˘dur. Bu ise cilā-i
ķalbe mevķūfdur. Bundandur ki ķalbe cām-ı gîtî-nümā ve āyîne-i ˘ālem-nümā
dirler. Ve bunda remz vardur ki çeşm-i dil ru’yet-i dāreynden a˘mā olduķça
vech-i ģaķîķat aña mütecellî olmaz. Pes ˘amā bir ķaç (13b) vechle oldı.
Evvelkisi ˘amā-yı ẓāhirdür ki anuñla ĥavaŝŝa daĥi ibtilā ģāŝıldur. Pes her bir
˘amā-yı ẓāhire ˘amā-yı bāšını müstelzim olmaz. İkincisi ˘amā-yı ķalbdür ki
meźmūmdur. Ve meźmūm olan şol ˘amādur ki şevāhid-i tevģîdi’r-ru’yetden
ģicāb ve meşāhid-i ģaķîķati kemāhî müşāhededen niķābdur. Üçüncisi ˘amā-yı
memduģdur ki ru’yet-i māsivādan iģticābdur. Ya˘ni māsivā olduġı cihetden
ve illā ģaķ olduġı yüzden mušālā˘a-yı ˘ayn-ı baŝîret ü inkişāfdur. Pes bunuñ
ģaķîķati ta˘alluķa rāci˘dür. Şöyle ki eger ˘ilmen veya ˘aynen bir nesneye
ta˘alluķ bulunursa ol ta˘alluķ anuñ ģaķķında yā ģicāb-ı ẓülmānî veya ģicāb-ı
nūrānî olur. Nefes-i eşyā ģicābdur dimek ta˘alluķa ŝaliģ olmāķ sebebiyledür.
İllā eşyā esmā ve esmā daĥi vesîle-i müsemmādur. Anuñçün eşyāyı zemm
etmek esmāya ta˘arruŝ ve esmāya ta˘arruŝ etmek müsemmāyı ķadģdür. İşte
dünyānuñ mel˘ūne olduġı ma˘nā-yı meźkūrledür. Ve illā dünyā māder
yerinedür ki insānuñ nemā ve perverişi andandur. Ve bu maķamda
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demişlerdür ki “Lā tenkerü’l-bāšılu fî-šavrihi fe-innehu ba˘że ẓuhūrātihi.” (71). Ve
bunda telviģ vardur ki vücūd-ı insānda maĥdūm olan ķalb ü rūģdur.
Mā˘adası bu ikisine ĥüddāmdur ya˘ni eger tesĥîr ŝāģibi olduysa illā
emr ber-akisdür. Ya˘ni ĥātme naẓar ile gāh olur ki div Süleymān olub ģükmi
cāri ve nāfiź olur. Egerçi ki bî-˘āķıbetdür zîrā ˘āķıbetde ģükm raĥmetiñdür
ġażabuñ degül. Fe-efhem cidden (72).
Ve bunda îmā vardur ki rā’i ve mer’i fi’l-ģaķîķa birdür. Egerçi ẓāhiren
ģażret-i imkān-ı mirāt ve Ģaķķ ol mirāte nāẓır. Ve sen imkāniyetiñ ģasebiyle
mer’i olan ŝūretsin. Ve ridā-yi kibriyā didükleri bu mirātdur ki ģicāb-ı
maẓhariyetdür. Pes farķa göre ẓuhūr-ı nisbet ve cem˘e nisbetle bürūz u vaģdet
vardur. Ve kāmil insān nisbet-i meźkūre ile mutaģķıķlardur. Zîrā anda źāt ü
ŝıfātuñ mecmu˘ını cem˘ etmek vardur ki “ķābe ķavseyni ev ednā” (73)
derecesidür. Yalñız biriyle taģaķķuķ-ı ģicābdan ģāli olmaz. Zîrā yā ŝıfātla
źātdan ve yaĥud źātla ŝıfātdan iģticāb vardur. Pes cem˘ü’l-cem˘ gerekdür ki
dā’ireteyn eģadiyyet-i dā’irede meşhūd ola. Fā˘rif. (14a)
Kötürümle güreşdim elsiz belim ķavradı
Duruşdum baŝamadım ķoyıvirdim tazımı
Kötürümden murād ķuvvet-i šabî˘ıyyedür ki bî-ģareketdür. Zîrā ģareket iden
a˘zā ve cevāriģdür yoĥsa mebde-i ģareket olan rūģ-ı ģayvānî ve šabi˘at-ı
ģayvāniyye degüldür. Pes bu šabi˘atuñ ẓāhirde eli yoġiken yine küştîgîrlik
idüb rūģ-ı insānîye baŝmaķ ya˘ni aña ġalib olmaķ ve anı maġlūb ve zebūn
etmek ister. Zîrā cesed-i cenîn olalıdan beri aña ˘alaķa eylemiş ve ekl ü şurbla
te’yîd ü imdād etmişdür. Anuñçün degme riyāżet ehli anı zebūn idemez.
Tazıdan murād nefs-i mu˘allemdür. Ya˘ni nefs-i mu˘allemi ŝālıvirüb
˘āķıbet anuñla yeñdüm. Bunda nefs-i ķuddsiyyeye işāret vardur ki ķuvvet-i
zā’idesiyle šabi˘ata ġālibdür. Şöyle ki šabi˘at anuñla muķāvemete ķādir
degüldür. Zîrā ķavî ve metîn isimlerine maẓhardur. Šabi˘at ise aña göre
ża˘ifdür. Zîrā ekl ü şurbdan ģāŝıl olan ķuvvet ˘ālem-i fenādandur. Ķuvveš-i
ķudsiyye ise ˘ālem-i beķādandur. Bu cihetdendür ki Ģażret-i ˘Ali kerrema’llāhu veche bāb-ı Ĥayber’i bi-nefsihi ķal˘ ü šarģ etdi. Ve enbiyā vü evliyā ĥuŝūŝ
u ķā˘ide erbāb-ı şehevāta ġālib oldılar.
Burada bel dedi maķŝūd ise ayaġın almaķdur. Zîrā insānuñ ķuvveti
ẓahrında ve belindedür. Ķaçan ki ķavî maġlūb ola ża˘îf olan ayaķ daĥi istimsāk
idemez. Anuñçün lašîfe idüb ben ŝanurdum ki beni ayaġum götürür meger
bašnum götürürmiş demişlerdür. Ya˘ni ayaġa ķuvvet şîb˘-i bašından gelür. Pes
ķuvvet fi˘l-ģaķîķa bašnuñdur. Ya˘ni bašında olan ġıdānuñ eśeridür ayaġuñ
degül. Ġıdā daĥi maẓhar-ı esmādur. Pes eger celāl-i šayyib ise vücūda
istiģkām ve metānet baĥş olur. Bundan fehm olunur ki insana lāzımdur ki bir
nesnenüñ ģuŝūlünde esbāb-ı daĥiliyye ve ĥariciyyeden isti˘ānet ide. Nitekim
Ķurān’da gelür: “Huve’lleźî eyyedeke bi naŝrihi ve bi’l-mu˘minîn.” (74). Ya˘ni
nuŝret-i ilāhiyye te’yîd-i bāšınî ve ceyş-i mü’minin te’yîd-i ẓāhirîdür. İkisi
müctemi˘ olduķda a˘dāya (14b) ẓafer muķarrer olur. Ve her sālik riyāżet ve
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mücāhedenüñ ˘uhdesinden gelüb nefs ü şeyšān u šabî˘atı zebūn idemez meger
te’yîd-i melekūtî ile mü’eyyed ola ve mürşid-i kāmil yüzinden ķuvvet ve
imdād bula. Zîrā mürîd olan šıfl-ı beşer ĥāce gibi ża˘if ve şeyĥ-i mürebbî divārı senġîñ gibi metîndür. Pes bir metîn divāra arķa virmelüdür. Virürken şedîde
i˘timād etmelüdür. Vallāhu zü˘l-ķuvveti˘l-metîn (75).
Bu ŝoģbette bir aşçı ķırķ ķazan aş pişirmiş
Ŝuyı hevā eti yoķ šuzı ise šoz mı?
Ŝoģbetden murād ŝoģbet-i rūģaniyye ve aşçıdan murād mürşîd-i kāmil ve
ķırķ ķazan aşdan murād ĥalvet-i erba˘indür ki her gice ša˘ām-ı riyāżete
muģtacdur. Anuñçün ŝuyı hevā eti yoķ ve šuzı daĥi kifāyet ķadar degül didi.
Zîrā šabi˘ati zebūn etmek müştehiyyātuñ ġayri ġıdāya mevķufdur. Bu
cihettendür ki ĥubz-ı şa˘ir ve şūrbā-i tutmāc ve ˘ades emśāli nesneler tanāvül
iderler. Ve anı daĥi vezni ile šabģ etmezler. Ve ekl ü şurbları daĥi ķıllet
üzerinedür.
Bunda ŝuyı taĥŝîŝ etdi. Zîrā ŝu tebrîd-i mizāc ider. Sālike ise ĥarāret-i
šab˘ gerekdür. Anuñçün dirler ki “Eŝ-ŝufiyyu ba˘de’l-erbā˘în bāridun.” (76).
Maķŝūd mizāc-ı insān şeyĥūģet ile bürūdet ķabūl itdükde sülūkuñ ŝu˘ūbetin
beyāndur. Pes eyyām-ı şebābet sulūke ziyāde medārdur. Ve ba˘de’l-erba˘in
sülūk nādirdür. ˘İlm-i ẓāhir mertebesinde olduġı gibi ya˘ni ba˘de’l-erba˘in
taģŝîl-i ˘ilm resmi etmek nādirdür İmām-ı Ķudūrî ve Ķaffāl Şāşî ve emśāline
vāķi˘ olduġı gibi.
Ve eti taģŝîŝ etdi. Zîrā ekl-i leģūmdan ķuvvet-i šabi˘iyye ģāŝıl olub
şehevāt ẓuhūr ider ki iģtilām daĥi eśer-i baķıyye-i şehvetdür. Pes mübtedîye
göre iģtilām vāķi˘ olmaķ sebeb-i tenezzüldür. Mürşîde gerekdür ki mürîdüñ
dimāġından ol ĥayāli iĥrāc idince taķlîl-i ġıda ve terk-i leģūm ve rüsūm ile
emr ide. Ba˘żı murtāżlar ķırķ günde ekl-i laģm etdügi muķteżā-yı ģadiśle
˘amel içündür. Zîrā ˘amel bi˘l-nesne mūriŝ-i teraķķîdür. Ve ba˘żılar ˘azîmet ile
˘amelen niçe müddet umūr-ı šabî˘iyyeden ģaẓer etmişler. Ve šuzı taģŝîŝ (15a)
etdi. Zîrā ģarāret îrāś ider ki bā˘iś-i şurb ābdur. Ve ābuñ mażarratı güzer etdi.
El-ģāŝıl sālike lāzımdur ki taķvît-i šabi˘at ve tebdîl-i mizāc iden umūrı beşeriyyeden iģtirāz ide. Ve Ķurān’da gelür: “Ve mā ĥaleķtu’l-cinne ve’l-inse
illā li-ya˘budūn” (77). Ya˘ni ĥılķatde ģikmet-i ilāhiyye ˘ibādet-i şer˘iyyedür. Pes
her nesne ki ˘ibādet-i şer˘iyyeyi istiŝķāle bā˘iŝ ola ģarām olur. Taģŝîl-i
ma˘rifetu’l-lāha māni˘ olan daĥi böyledür. Zîrā ˘ibādet-i şer˘iyye ma˘rifet-i
ilāhiyyeye šarîķdür. Binā’en ˘alā hāźā her nesne ki māni˘-i ˘ibādet ola māni˘-i
ma˘rifet olur. Ve cā’izdür ki beyt-i meźkūr “Men aĥlasa Allāhe erba˘îne ŝabāģān.”
(78) ģadîśine işāret ola. Ya˘ni bir kimse ķırķ gün ve ķırķ gice iģlaŝla ķalbe
perveriş virmek gerekdür tā ki ġıdā-yı rūģānî ģāŝıl ola ġıdā-yı cismānî içün
ķazġanda olan mašbūĥa perveriş virildigi gibi. Pes ķalb daĥi ķazgān miśāl oldı
anuñçündür.
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Ol aşçı ķazanınuñ dibi divārı yoķdur
Maķŝūd vüs˘at-ı dili beyāndur. Anuñçün buyurur: “Mā vesia˘nî arēe velā semāe
ve vesia˘ni ķalbe ˘abdî’l-mü˘minin.” (79). Ya˘ni insān ŝūret-i ilāhiyye üzerine
maĥlūķ olmaġla esmā-i ilāhiyye anuñ neş’esinde ẓuhūr etdi. Zîrā ġayri
neş’etüñ ol ķadar esmānuñ ẓuhūrına taģammüli yoķdur. Bunda ķazanı aşcıya
nisbet etdi. Zîrā mürebbîdür gerekse ķazan ġayrinüñ olsun mürîd-i sālik gibi.
Pes aşcı evvel kendi ķazanını ıŝlaģ ve ba˘de ġayruñ ķazanını terbiye ve šabĥa
taŝaddi etmiş olur. Ve dibi taģŝîŝ etdi tā ki cānib-i esfelde ķa˘ri olmaduġına
işāret ola. Nitekim dîvārı źikr eyledi tā ki cānib-i a˘lāda nihāyeti olmaduġına
remz ola. Ya˘ni ol ķazan ˘uluvven ve suflen münteha degüldür. Belki cemî˘
nihāyātı ģāvîdür. Zîrā ˘arşullāhdur. ˘Arş ise muģîšdür yoĥsa muģāš degüldür.
Ve bundandur ki dirler: “İnsān ġıdā-yı kā’inātdur.” Pes kā’ināta bi-ģasebi’lķadre nihāyet olmadıġı gibi ġıdāsına daĥi nihāyet yoķdur. Ve ġayri müntehî
olan ġıdā müntehî olan ẓarfa ŝıġmaduġı ẓāhirdür. Anuñçün ẓarf ki dildür ol
daĥi ġayr-i müntehîdür. Fa˘rif cidden. (15b)
Od yaķmadan šaşırır ķapaķ ider tozumı
Ya˘ni ol ķazanı nār-ı ķudret mess etmeden bile šaşırur. Fekeyfe ki mess ide ve
tecellî-yi ķudret ẓuhūra gele. Pes oddan murād nār-ı ˘aşķ ve nār-ı tecellîdür.
Ķapaķdan murād ķazanuñ ķapaġıdur ki tozdandur ya˘ni tūrābdan. Zîrā
cesed-i insān turābdan maĥlūķdur. Pes ķazan-ı dildür ki nurdan maĥlūķdur.
Ve ša˘āmı ġıdā rūģānîdür ki: “Ebeytü ˘inde Rabbî yuši˘muni ve yesķînî.” (80) aña
nāẓırdur. Ve ol ķazanuñ ķapaġı ẓulmetden tekvîn olunmuşdur ki cesed-i
insānîdür. Ya˘ni ẓāhirā ol ķazanuñ aġzı beden ķapaġı ile ķapanmış iken
bāšında olan infitāģ ve inşirāģını şerģe imkān yoķdur. Ve Muģammdiyye’de
gelür: “Ben hümā-yı devletüm šopraķ degüldür cevherim. Gerçi birķaç gün
ķafeŝ buldum bu šopraķdan miśāl.” Ya˘ni devlet-i ģaķîķiyye ŝayd etmiş veya
ol devletüñ hevāsında uçar hümāyum ki ģakîkātüm ˘ālem-i melekūtdendür
yoĥsa ˘ālem-i mülkden degüldür. Egerçi bir ķaç gün bu ˘ālem-i ĥākde šopraķ
ķafes içinde maģpūs oldum benim bu ģażîżde vech-i meźkūr ile muķayyed
olduġumdan cānib-i evcde daĥi bi-ģasebi’l-rūģaniyye baña inģiŝār ve inķıbāż
lāzım gelmez. Belki min vech müķayyed ve min vech mušlaķ olmaķ şānımdur.
Nitekim insān-ı kāmil cennete cennetüñ teģammül etdügi miķdār dāĥil olur.
Ve eger vüs˘at-ı dile göre dāĥil olsa hezār öyle cennetlere güncāyiş bulmaz. Ve
merci˘-i šarîķatimiz Şeyĥ Üftāde ķuddise sırruh kelimātında gelür: “Onsekiz
biñ ˘āleme ŝıġmaz iken bu ˘ışķla bir ĥaber birle aña dünyāyı zindān eyleyen.”
Ya˘ni rūģ-i insāniye cisme ta˘alluķ ile emr idüb dünyā zindānında ģabs eyledi.
Ve illā dünyā degül belki onsekiz biñ ˘āleme bile sıġmaz. Zîrā cānib-i ġaybî
Ģaķķ-ı mušlaķdur ki kemāl-i vüs˘atinden bî-nihāyedür. Fā˘rif.
˘Āşıķî ile Yūnus il bulmaz yola gitdi
Ya˘ni Yūnus Emre bu yoluñ ˘āşıķı ile aġyār ve ehl-i inkār bilmedügi yola gitdi.
Ki sözüni mu˘ammā uslūbunda îrād idup ta˘ķîd eyledi. Tā ki ˘āşıķ-ı āgāhdan
ġayri kimse muššali˘ olmaya ve zāhid-i münkir bu rāzı šutmaya. Nitekim iltifāt
šariķiyle buyurur.
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Münkir olmasun diyü ŝapdurırın izimi
(16a) Ya˘ni me˘āni-i ģaķîķiyye-yi elfāẓ-ı ŝarîģa yüzinden ibrāz etmeyüb izimi
ŝapdurduġum ile münkir olmasun içündür. Zîrā bu rāz-ı dil-i mekşūf söylense
bî-ģavŝala olanlar hażm etmeyüb inkāra düşerler ve belki ŝāhibini ikfār
eylerler. Pes ģaķā’iķi libās-ı mecāzîde veya ŝuret-i mu˘ammāda ibrāz itmek
münāsibdür. Tā ki ehl-i fehm olan erbāb-ı ģaķā’iķ fehm idüb sā’irleri
ta˘arrużdan imsāk ideler.
Naẓar eyle ki bir kimsenüñ menkūģası ġāyet cemîle olsa menkūģası
ziyāde ķabiģa olan kimse anı görse ġayretinden anuñ zevcini ķatl ile müteselli
olmaz. Pes sırr-ı ẓāhir ki zendür. Böyle olıcaķ sırr-ı bāšın ki ģaķā’iķdür niçe
olmaķ gerekdür. Ve Ķurān’da gelür: “Ģūrun maķŝūrātun fi’l-ĥiyām.” (81).
Dünyāda herkesüñ ĥānesi ve dîvārı ĥıyām-ı cennet miśal olduġı gibi vücūd-ı
beşerî ve dil daĥi böyledür ki sırr-ı ilāhî ķat ķat perdelerde pinhān olmuşdur.
Şöyle ki maģremden ġayriye anı keşf etmek ģarāmdur. Ve lisān-ı ĥāne-i dilüñ
deridür. Ve der-i bîrūn olan zen bî-nikāb olsa mübtezele olduġından mā˘ada
beyne’n-nās sebeb-i fitne olduġı gibi mertebe-i lisāna tenezzül iden esrār-ı
ilāhiyye daĥi böyledür meger ki niķāb elfāẓ-ı mecāziyye ve mu˘aķķade ile
mestūr ola. Bundan fehm olundu ki Ĥoca Ģāfıẓ ve Şeyĥ Sa˘dî ve Mevlāna
Cāmi ve emśālinüñ ŝūret-i mecāzda vāķi˘ olan kelimātını bi-šarîķi’l-mecāz
şerģ idüp ma˘nā-yı maķŝūd budur deyü germ olanlar serd sözler söylediler ve
māldan bî-ģaber oldılar. Ve bundan fehm olınur ki ehl-i rüsūmı fitne-i inkāra
düşürmek memnu˘dur. Belki ˘ārif-i bi’llah ve ˘ālim-i agāh odur ki ˘aķā’idi
ŝiyānet eyleye ve kelāmı herkesüñ fehmine göre söyleye tā ki muĥātab olan
āfetden maģfūẓ ola. Ve bundan ẓāhir oldu ki ĥalķ içün šuruķ-ı muĥtelife
vardur. Egerçi ki her biri Ģaķķ’a müsildür. Pes ˘avām-ı nāsuñ šarîķi cādde ve
ĥavāsŝuñ ĥafî ve eĥaŝŝuñ aĥfādur ve eĥaŝŝ olan her šarîķden sālikdür. Zîrā
˘umūm-ı neş’esi vardur ġayrilere böyle degüldür. Belki sülūkleri ism-i
maĥŝūŝlarına maĥŝūr ve anuñla muķayyeddür. (16b) Anuñçün vuŝūlleri daĥi
ģāllerine göredür. “Fe-šūbā li ehli’l-vuŝūli min cemî˘ šarîķı’l-uŝūli.” (82).
˘Āşıķî bu felegüñ devrinde semā˘ eyler
Ya˘ni rāh-ı ģaķîķatüñ sālik-i ˘āşıķı ve meydān-ı muģabbetüñ çabuķ suvārî-yi
ŝādıķı gerçi ẓāhirde ģażîż-i nāsūtda ve zemîn-i sāfildedür. Velākin bāšını ile
felek-i ˘ulvînüñ derūnda semā˘ ve raķŝ eyler. Ve elģān-ı ķudsiyān ile šarabsāz
olur. Ma˘lūm ola ki semā˘ ikidür. Biri naġamāt ile muķayyed olan semā˘-i
šabi˘idür ki semā˘-i aŝāġirdür. Ve biri mušlaķ olan semā˘-i rūģānîdür ki semā˘i ekābirdür. Semā˘-i rūģāni fehm-i ma˘ānîden ĥāŝıl olur. Gerek orada naġamāt
olmasun ve semā˘-i šabi˘îde devr etmek istidaret-i felekdendür ve semā˘-i
rūģānîde ıżšıcā˘ etmek ˘ālem-i ervāģdandur ki fevķa’l-felekdür.
El-ģāŝıl ģareket-i devriyye rūģ-ı hayvānînüñ ŝıfatıdur ki taģte’ššabi˘adur. Anuñçün cesed-i insānî devrde devr-i felege tābi˘dür. Lašîfe-yi
insāniyye ise ˘ālem-i rūģdandur ki fevķa’l-felekdür. Anuñçün anda ģareket-i
devriyye olmaz belki ıżšıcā˘ olur. Zîrā ˘ālem-i ma˘nāya meşġūl olub bedenüñ
tedbîrinden i˘rāż idicek beden daĥi ĥilķat-i aŝliyyesi üzerine arża mülteŝıķ
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olur. Ve semā˘-i ekābire işāret idüb Ķurān’da gelür: “Ve tera’l-cibāle taģsebuha
cāmideten ve hiye temerru merra’s-seģāb” (83). Ve bunda remz vardur ki bütün
dünyā semā˘dan ˘ibāretdür. Zîrā ŝadā-yı tesbîģle memlūdur ve her nesneden
bir kelām-ı ģaķîķat vārid olmaķdadur. Egerçi ki eŝamm olanlara ĥafîdür ve
semā˘ aña bir maģźūrdan ĥālîdür. Semā˘-i aŝāġir ise ehline göre ģelāldür.
Evlāsı ģelāl ise de terk idüb semā˘-i mušlāķ-ı ekābir ile muķayyed olmaķ
gerekdür. Egerçi ki bu a˘ŝārda emr-i šarîķat tamām oldı. Ve ķuŝur ve küsūr
ķalmayub noķŝān kemālün buldı.
Ķul ŝalmadan uyandım hem çalarım sāzımı
Ya˘ni a˘żā ve cevāriģimde ģareket ve ıżšırāb yoġiken ˘ālem-i ma˘nādan ˘ālem-i
ŝūrete rücū˘ etdüm. Ve hem (17a) yine elim ve ķolum sāzımı çalar. Zîrā bu
maķūle sāz çalmaķ ģareket-i ẓāhire ve taģrîk-i a˘żā˘ile degüldür. Bunda devri
ve semā˘ı ve sāzı cem˘ etdi. Maķŝūd sāz-ı ma˘nevîden ģāŝıl olan devr ü semā˘
dildür yoĥsa sāz-ı ŝuverîden degül. Nitekim ķul ŝalmadan didügi aña
işāretdür.
El-ģāŝıl Şeyĥ Yūnus bunda semā˘-i maķbūli derc idüb bi-šarîķi˘t-temśîl
sāz lafẓını daĥi derc eyledi. Zîrā semā˘-i ŝūrîde sāz çalmaķ ˘ādet-i ehl-i
ŝohbetdür. Ve bundan şeyĥ-i mezbūruñ ekāmil-i nāsdan olduġı bāhir oldu.
Anuñçün kelimātı kemāle dā’irdür yoĥsa beyne’l-cemāl ve’celāl mütereddid
degüldür sā’ir kelimāt ˘uşşāķ gibi.
Bi-ģamdi’llāhi Te˘ālā bu faķîr Ģaķķı’ya imdād-ı rūģānî irişüb biñ yüz
yigirmi üç tariĥi müştemil olduġı cemāźi-ye’l-āĥirede bu şerģi naẓm-ı silk
taķrîr kıldum. Bir vechle ki beyne’l-˘urefā-yı maķbūl ve memdūģdur. “Rabbî
zidnî ˘ilmen bi-ģürmeti men ūtiye cevāmi˘al kelim.” (84).
Bu risāle daĥi Tekfūršaġı’nda
Muģammed Sa˘id taģrîr eyledi.
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(8) Arapça ifadelerin tercümesinde destek olan Bitlis Eren Üniversitesi İslamî
İlimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özdemir’e şükranlarımı
sunuyorum.
(9) Bu şerh, Allah’ın derecesini yükselttiği Hazreti Şeyh Yunus Emre’nin
makalelerinden başka bir makalenin açıklamasıdır. O da feyzini fakîr en
büyük evlat Şeyh İsmail Hakkı’nın kaleminden aldı. Allah ona nebî ve onun
ehlinin hürmetine terakki bayrağını nasip etsin. Ve hepimize nasip et.
(10) O’ndan üflenmiş ruh.
(11) “Onun içine ruhumdan üfledim.” Kur’ān-ı Kerîm, Hicr 15/29, 29; Sād
38/72.
(12) İyice anla.
(13) Bu cümle, varak yırtık olduğu için Süleymaniye Kütüphanesi, Esad
Efendi Bölümü, No: 1521/4 v.63a nüshasından tamamlanmıştır.
(14) “Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.” Kuran-ı Kerim, İsrā
suresi 17/44.
(15) “O (Allah), önceden sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi.” Kuran-ı
Kerim, Hac 22/78.
(16) İyi anla.
(17) Her türlü eksiklikten münezzeh, Kādir ve Hakîm olan (Allah).
(18) Allah, kendisine hamd edenleri işitir.
(19) “(Ey Muhammed) attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.” Kuran-ı
Kerim, Enfāl 8/17.
(20) Mülkünde, onun dilediğinin dışında hiçbir şeyin meydana gelmediği, her
türlü eksiklikten münezzeh olan Allah.
(21) Allah hakikat yoluna ulaştırandır.
(22) “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Kuran-ı Kerim, A˘raf 7/172.
(23) İyi anla.
(24) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
Kuran-ı Kerim, Zariyat 51/56
(25) “Allah’tan korkun, Allah size ilim öğretiyor.” Kuran-ı Kerim, Bakara
2/282.
(26) Kim bildiği ile amel ederse, Allah ona bilmediğini öğretir.
(27) Bil ki ve böylece Allah en iyi bilendir.
(28) “Allah, Ādem'e bütün isimleri öğretti.” Kuran-ı Kerim, Bakara 2/31.
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(29) Yanında gizli tuttuğun ilim.
(30) “Bil ki, Allah'tan başka ilāh yoktur.” Kuran-ı Kerim, Muhammed 47/19.
(31) Günahların için bağışlanma dile.
(32) İlim engeldir.
(33) “Size pek az ilim verilmiştir.” Kuran-ı Kerim, İsrā 17/85.
(34) “Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha
büyük bir şeydir.” Kuran-ı Kerim, Mu˘mîn 40/57.
(35) Her biri kendi dizisinde/sınırında bir saftır.
(36) “Hiç şüphesiz Allah, size bir sığır kesmenizi emrediyor.” Kuran-ı Kerim,
Bakara 2/67.
(37)“Nefsini ilah edineni gördün mü?” Kuran-ı Kerim, Cāsiye 45/23.
(38) Ebedî, daimî ve sürekli olarak kerîm olan yüzüne bakma lezzetini senden
istiyorum.
(39) Beni yediren içiren Rabbime isyan ettim.
(40) Ve insan onu taşıdı.
(41) “De ki: “Rabbim! İlmimi arttır.” Kuran-ı Kerim, Tāhā 20/114.
(42) O (Allah), her an yeni bir ilāhî tasarruftadır. Kuran-ı Kerim, Rahmān
55/29.
(43) “Size pek az ilim verilmiştir.” Kuran-ı Kerim, İsrā 17/85.
(44) “De ki: “Rabbim! İlmimi arttır.” Kuran-ı Kerim, Tāhā 20/114.
(45) Mükemmellik açısından.
(46) “O halde Allah’a kaçın (firar edin).” Kuran-ı Kerim, Zāriyāt 51/50.
(47) “Onun annesi dosdoğru bir kadındır.” Kuran-ı Kerim, Māide 5/75.
(48) “İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir.” Kuran-ı Kerim,
Māide 5/54.
(49) Sādıklarla (doğrularla) birlikte olun.
(50) Ve birçokları gelip gidiyor.
(51) Mükemmellik açısından.
(52) Bu cümle sayfa kenarında yer almaktadır.
(53) “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır.” Kuran-ı Kerim,
Ra˘d 13/39.
(54) “Allah, büyük lütuf sahibidir.” Kuran-ı Kerim, Cuma 62/4.
(55)Her şey, yaratıldığı şeye meyillidir.
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(56) “Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur.” Kuran-ı
Kerim, Hac 22/46.
(57) “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür.” Kuran-ı Kerim, İsra
17/72.
(58) “De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a
çağırırız.” Kuran-ı Kerim, Yusuf 12/108.
(59) “Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.” Kuran-ı Kerim, Bakara 2/171.
(60) Eşyayı olduğu gibi bize göster.
(61) Düşün.
(62) Ben kıyamet günü insanların efendisiyim.
(63) “Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan
bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler (derhal Allah’ı hatırlarlar da)
sonra hemen gözlerini açarlar.” Kuran-ı Kerim, A˘raf 7/201.
(64) Cins cinse meyleder.
(65) “Yahudiler “Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler.
Hıristiyanlar da, “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler.” Kuran-ı
Kerim, Bakara 2/113.
(66) Her ikinize başarı dilerim. Bunu böyle bil.
(67) O da şöyle der: “Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum halde, niçin
beni kör olarak haşrettin?” Kuran-ı Kerim, Tāhā 20/125.
(68) Halk arasında nasihat vermek azar olarak algılanır.
(69) Allah insanın her dilini (halini) bilir.
(70) Kim Allah’ı bilirse dili uzun olur.
(71) Bātıl olan şeyleri kendi halinde değerlendirerek inkar etme. Çünkü bātıl,
kalbin ruh halinden çıkan tezāhürlerinden bazılarıdır.
(72) İyi anla.
(73) “Mesafe, iki yay aralığı kadar veya daha yakın oldu.” Kuran-ı Kerim,
Necm 53/9.
(74) “O ki, seni ve müminleri yardımı ile destekledi.” Kuran-ı Kerim, Enfāl
8/62
(75) Allah güçlü ve kuvvetlidir.
(76) Kırktan sonra sūfîlik fayda vermez.
(77) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
Kuran-ı Kerîm, Zāriyāt 51/56
(78) Kim Allah rızasını gözetirse kırk gün sonra selāmete ulaşır.
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(79) Yere göğe sığmadım, kulumun kalbine sığdım.
(80) Beni yediren ve içiren Rabbimin indinde āsî oldum.
(81) “Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.” Kurān-ı Kerîm, Rahman 55/72.
(82) Her yönüyle Allah’a ulaşmaya çalışan kişiye ne mutlu!
(83) “Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların
geçişi gibi hareket ederler.” Kurān-ı Kerîm, Neml 27/88.
(84) Rabbim, kendisine her türlü kelam verilen peygamberin hürmetine benim
ilmimi artır.
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