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Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık ve tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Sürdürülebilir kalkınma; “güçlü makroekonomik politikalar” 
ile “rekabeti odağına alan yapısal reformların” bir arada uy-
gulanması ile mümkündür. Rekabette söz sahibi olabilmek ise; 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde faydalanmak, 
bu gelişmeleri içselleştirmek ve bir sonraki adımı da tasarlamakla 
mümkün oluyor. Bunu başarabilen ülkeler gelişmişlik konusunda 
rakiplerini geride bırakıyor ve küresel ekonomide daha fazla söz 
sahibi olmaya başlıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişme “yeni”, “daha iyi” ve “keşfedilme-
miş” olanı arama çabasıdır. Fakat bu çaba, geçmişten asla kopuk 
değildir. Geçmiş mirasın çok daha iyi anlaşılması, geleceğin daha 
sağlam inşası için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Türki-
ye tam da bu noktada, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu eşsiz 
tarihi ve kültürel birikimiyle ciddi bir karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahiptir. Türk-İslâm medeniyetinin kadim bir üyesi olarak; in-
sanlığın bilimsel, teknik ve kültürel gelişimine çok somut katkıları 
olan bir medeniyetin mirasçısıyız.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılması; 
yeni kuşakların geçmişten feyz alarak daha güçlü bir motivasyonla 
yola devam etmesine katkı sağlayacaktır. Bu eserler ayrıca, bilim, 
Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki politikalarımız için de girdi su-
narak, farklı bakış açılarından faydalanma imkanı verecektir. Bu 
kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye 
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Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yürütülen “Türk-İslâm 
Bilim Kültür Mirası Projesi”ni çok değerli ve benzersiz bir adım 
olarak görüyorum. Proje; matematik, astronomi, tarih, coğraf-
ya, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda saygıdeğer İslâm âlimleri 
tarafından hazırlanan eserleri bilim dünyasına kazandırmayı 
amaçlıyor.

Yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı-
zı arz ediyorum. Başta TÜBA çalışanları olmak üzere, bu çok 
kıymetli proje için emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyo-
rum. Eserlerin yazarlarını rahmet ve hayırla yâd ediyor, Projenin 
Milletimizin bilimsel ve topyekün kalkınması için yararlı olmasını 
diliyorum.

Mustafa Varank
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Bilim ve yenilikçilik performansı, günümüzde ulusal kalkınma ile 
uluslararası rekabette üstünlük sağlama bakımından belirleyici 
stratejik öneme sahiptir. Toplumların geleceği ve refahı için bili-
min, bilimsel düşünce ve yaklaşımların önemsenmesi ve yaygın-
laştırılması, gençlerin bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, 
bilimsel çalışma ve başarıların teşvik edilmesi bir gerekliliktir. Bu 
hususlar, dünyadaki muadilleri gibi milli akademimiz Türkiye 
Bilimler Akademisi/TÜBA’nın amaç ve görevleri arasında yer 
almaktadır. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıka-
rılmayı ve değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür 
mirasına sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yarar-
lanılır kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulu-
sal hedeflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendiril-
mesi, diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli 
özgüven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük 
önem taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki 
göreli konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dik-
kate alındığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir ben-
lik/kimlik ve özgüven inşası ile güçlü bir ekosistem ve kültürün 
oluşturulmasına gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı 
ve kurumunun katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev ol-
duğu açıktır.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, ülkemizin ulusal 
akademisi olma sorumluluğu ile Kalkınma Bakanlığı’nın mali 
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desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje kapsamında Türk-İs-
lâm medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal 
bilimler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile 
diğer dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 
eserin, imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/
veya tercümesi yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür 
âleminin ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedefi doğ-
rultusunda yayınlarımız devam etmektedir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projemiz, çok sayıda 
paydaşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir. 
Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projemizin başlangıçtan beri 
Sayın Cumhurbaşkanımızca desteklenmesi ve 2018 yılı başında 
resmen Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmış olması, Aka-
demimiz açısından büyük bir onur ve teşvik kaynağı olmuştur. 
Bilime ve projemize verdikleri çok değerli destek ve yüksek hima-
yeleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
kalbî şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yad ediyoruz. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyoruz. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve 
tahlilini yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık ve basım sürecinde rol alan Akademi üyelerimiz, 
bilim insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan 
tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 
yayımlanan eserlerin Milletimizin bilimsel ve topyekûn gelişimi 
ile medeniyet ihyası/inşası süreci bakımından yararlı olmasını 
diliyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Prof. Dr. Muzaffer Şeker
2012-2019 TÜBA Başkanı TÜBA Başkanı
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Önsöz

Fütüvvetnâmeler, özelde Ahi teşkilâtı mensuplarını eğitmek, ge-
nel manada da toplumsal hayata yönelik olarak kaleme alınmış 
erkân ve adap kitaplarıdır. Türk edebiyatında ilk örnekleri, yak-
laşık Anadolu’daki yazılı edebiyatımızın başlangıcıyla birlikte, 
XIII. yüzyıldan başlamak üzere görülen fütüvvetnâmelerde, ana 
hatlarıyla fütüvvet erbabının bilmesi gereken hususlar, uymaları 
gereken kurallar, Ahi zaviyelerinde uygulanan törenler gibi ko-
nular işlenir. Bazıları Farsçadan çeviri olan fütüvvetnâmelerin, 
müellifi belli olanları bulunduğu gibi anonim olanları da çoktur. 
Kimileri çok hacimli iken kimileri birkaç varaktan oluşur. Çoğu 
mensur olan fütüvvetnâmelerin az sayıda manzum örnekleri 
de vardır. Bugüne kadar biri Eşref  bin Ahmed’e (XIV. yüzyı-
lın sonları), diğeri Esrar Dede’ye ait olmak üzere, her ikisi de 
mesnevi tarzında yazılmış iki manzum fütüvvetnâmenin varlığı 
bilinmekteydi. 

Bugüne kadar varlığından haberdar olunmayan*  Dâ’î’nin Fü-
tüvvetnâme’si ise Türkçe fütüvvetnâmeler arasında, en hacimli 

* Biz yayımlanmak üzere teslim ettikten sonra eser üzerine iki yüksek lisans tezi 
hazırlandığını (Topak 2016; Akçan 2018) ve bir makale (Cin-Akçan 2018) yazıldı-
ğını öğrenmiş bulunuyoruz. Her iki tezin metni de gerek metin neşri usulü gerekse 
metin sağlamlığı bakımından problemli görünmektedir. Ayrıca eseri tanıtan bir 
bildiri de VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda tarafımızdan sunulmuştur 
(Köksal, 2017).
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ve üçüncü manzum fütüvvetnâmedir. Eserinin “sebeb-i telif ” 
bölümünde mahlasını “Dâ’î” olarak zikreden şair, aynı bölümde 
Fütüvvetnâme’sini Tarsus halkının isteği üzerine, hicretin 880. 
yılının sekizinci ayında (1475) kaleme aldığını kaydetmektedir. 
Müellif  hakkında, ulaşabildiğimiz kaynaklarda herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Eserinde kendi hakkında bilgi verme husu-
sunda oldukça ketum olan Dâ’î’nin, birkaç defa Tarsus’u andığı 
beyitlere bakılarak Tarsuslu olduğunu veya en azından orada 
yaşadığını tahmin edebiliriz. Klasik Türk şiirinin mazmunları-
na ve söyleyişine hâkim, yer yer kafiye kusurları olsa da aruzu 
kullanmada başarılı olan Dâ’î’nin edebî bakımdan orta düzeyin 
üstünde bir şair olduğu söylenebilir.

Mevcut hâliyle 2359 beyit tutarındaki eser, mesnevi nazım şek-
liyle kaleme alınmıştır. Baştan ve sondan eksik olan elimizdeki 
yegâne nüshada, başındaki eksikliğin -“tevhid” bölümü ile baş-
lamasına nazaran- bir, en çok iki varak olduğu tahmin edilebilir. 
Sondaki eksikliğin ne kadar olduğuna dair ise bir öngörüde bu-
lunamıyoruz. Ancak sondaki eksikliğin Ahilik - fütüvvet araştır-
maları ve eserin bütünlüğü açısından kayda değer bir önem teşkil 
etmediğini söyleyebiliriz. Zira şair 2091. beyitte Fütüvvetnâme ile 
ilgili bölümü bitirdiğini ifade etmekte, buradan itibaren de genel 
tasavvuf  ve adap bahislerine geçmektedir.

Fatih Sultan Mehmed’in saltanatı döneminde, henüz Ramaza-
noğulları Beyliği idaresi altında bulunan Tarsus’ta yazılan eserin 
elimizdeki yegâne nüshası harekeli olmakla birlikte istinsahı gü-
nümüze daha yakın zamanlarda olmalıdır. Bunu, kimi eklerin, 
eserin kaleme alındığı dönemin (Eski Anadolu Türkçesi) dil özel-
liklerinden oldukça farklı harekelenmiş olmasından çıkarmak 
çok güç değildir. 

Bu çalışma, kısa bir değerlendirme-inceleme bölümünden sonra 
adı geçen eserin transkripsiyonlu neşrine dayanmaktadır. Eski 
Anadolu Türkçesi döneminden kalma, kenarda kalmış ama ol-
dukça mühim bir dil yadigârı, dinî-tasavvufî Türk edebiyatı ve 
özellikle de Ahilik ve Fütüvvet araştırmaları bakımından dikkat 
çekici bir eser ve aynı zamanda Türk edebiyatı tarihinin -bilinen- 
en hacimli manzum fütüvvetnâmesi olması gibi vasıfları, Dâ’î’nin 
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Manzum Fütüvvetnâme’sini neşredilmesi elzem bir eser olarak öne 
çıkarmaktadır.

Metindeki Farsça beyitlerin kaynaklarına ulaşmamda yardımcı 
olan Dr. Ali Rıza Mukaddem ile hadislerin çevirileri ve kaynak-
ları hususunda yol gösteren Dr. Hasan Yerkazan’a teşekkür ede-
rim. Ayrıca, bu çalışmanın neşredilmesindeki katkıları dolayısıyla 
başta TÜBA yönetimi olmak üzere, projede yer alan bütün yet-
kililerle yayın sürecinde editörlük ve hakemlik görevini üstlenen 
meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. M. Fatih Köksal
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Giriş

Fütüvvet Kavramı ve Türk Edebiyatında Fütüvvetnâmeler

Sözlük anlamı olarak “fütüvvet”; genç, yiğit, cömert demek olan “fetâ” ke-
limesinden türemiş olup “gençlik, kahramanlık ve cömertlik” anlamlarına 
gelmektedir (Uludağ 1996: 259). Terim olarak ise, “dünya ve ahirette halkı, nefsine 
tercih etmek”, “cömertçe vermek, başkasını rahatsız etmemek, şikâyet ve sızlanmayı terk 
etmek, haramlardan uzaklaşmak ve ahlâkî değerlere sahip olmak” şeklinde tanımlanmış 
olup “herhangi bir karşılık beklemeksizin başkalarına yardım ve iyilik etmek, başkalarını 
kendine tercih edip onların menfaatini kendi menfaatinden üstün tutmak, toplumun ve fert-
lerin mutluluğu ve kurtuluşu için kendini feda etmek” gibi anlamları da içerir. İşte bu 
yüzden konukseverliğin, yiğitlik ve fedakârlığın en yüksek mertebesine fütüvvet 
denmiştir (Ateş 1977: 392). “Genel olarak fetâ ve fütüvvet kelimeleri sûfî ve tasavvuf  an-
lamında kullanılmakla beraber tasavvufta bu terimlerden çok defa sûfîde bulunan fedakârlık, 
diğerkâmlık, iyilik, yardım, insan severlik, hoşgörü ve nefsine söz geçirme gibi ahlâkî nitelikler 
kastedilir. Böylece gerçek yiğitlik, kahramanlık, cesaret ve mertliğin bu ve benzeri niteliklere 
sahip olmayı gerektirdiği anlatılmak istenir.” (Uludağ 1996: 260).

Arapça “kardeşim” demek olan “ahî” kelimesinin Türkçede “cömert” mana-
sındaki “akı”dan (akı>ahı>ahi) geldiğini söyleyenler de vardır. Son zamanlar-
da yapılan çalışmalarda ikinci görüşün daha çok kabul görmeye başladığı gö-
rülmektedir.1 Gerek kardeşlik gerekse cömertlik Ahiliğin temel düsturlarından 
olduğu düşünüldüğünde her iki iddianın da makul olduğu aşikârdır. Kökeni 
hangisi olursa olsun “Ahilik” kelimesinin “ahî/ahı”dan türetilmiş bir isim ol-
duğu anlaşılmaktadır. 

1 Bu konuda geniş bilgi için bk. Köksal 2011: 53-56.

www.tuba.gov.tr



Ahilik, ilk çıkış itibarıyla bir gençlik hareketi yahut delikanlılar teşkilâtı olarak 
zuhur ettiği için bu adla anılmıştır. Fütüvveti kendilerine şiar edinen bir toplu-
luğun, daha hicretin ikinci yüzyılında mevcudiyeti bilinmekte ise de (Gölpınarlı 
1949-1950: 7) fütüvvetin kurumsallaştırılması Abbasi halifesi Nâsır zamanında 
olmuştur. Halife Nâsır Li-dînillâh, fütüvvet kurumunu resmîleştirdikten sonra 
ikinci adım olarak asıl gayesini gerçekleştirmeye girişmiş, diğer hükümdarlara 
gönderdiği elçiler aracılığıyla onları da teşkilâta dâhil etmek istemiştir (Kazıcı 
1988: 540). Bu amaçla Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı I. İzzettin Key-
kavus’a, Şihabüddin Sühreverdî başkanlığında bir heyet göndermiştir (Ocak 
1996a: 262). Fütüvvet teşkilâtına giren Anadolu Selçuklu Sultanları arasında 
I. İzzettin Keykavus, I. Alâaddîn Keykubâd ve I. Gıyaseddîn Keyhüsrev’in 
isimleri geçer (Bayram 1996: 29-30). Bu girişimlerin Anadolu’da Ahilik teş-
kilâtının gelişmesinde etkili olduğu tahmin edilmektedir (Ocak 1996a: 262). 
Halife Nâsır’ın teşvikiyle gerçekleşen bu temaslar sonucunda fütüvvet anlayı-
şını temsil eden mutasavvıfların gelmeleriyle Anadolu’da fütüvvet yaygınlaş-
maya başlamıştır. Bunlar arasında hiç kuşkusuz ki en önemli ve en faal isim, 
“Ahiliğin Anadolu’da kurucusu” ve “32 esnaf  zümresinin piri” olarak anılan 
Ahi Evran’dır.

Fütüvvetin, Anadolu’daki yaygın adıyla Ahiliğin Türkiye’ye gelişiyle ilgili bu 
kısa tarihçeden bahsetmemizin sebebi Türkçe fütüvvetnâmelerin yazılışıyla bu 
tarihçenin ilgisi dolayısıyladır. Türk edebiyatında ilk Türkçe fütüvvetnâmenin 
yazılışı, fütüvvetin Türkler tarafından tanınma ve benimsenmeye başlamasıyla 
aşağı yukarı eşzamanlıdır.

“İslâm dünyasında VIII. yüzyılda Irak ve İran’da başlayıp zamanla tasavvuf  çevrelerine 
ve meslekî teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kavramını konu edinen ve giderek bu teşekküllerin 
bir çeşit nizâmnâmesi hüviyetine bürünen risâlelere genellikle fütüvvetnâme adı verilmekte-
dir.” (Ocak 1996b: 264) Ahmet Yaşar Ocak’a göre kronolojik sıra içinde, sufî 
fütüvvetnâmeleri, fütüvvet teşkilâtına ait fütüvvetnâmeler ve Ahi loncaları 
fütüvvetnâmeleri olmak üzere üç tür fütüvvetnâmeden söz etmek mümkündür. 
Ocak, Türkçe fütüvvetnâmeleri bu üçüncü grup altında değerlendirmektedir 
(1996b: 265). 

Her ne kadar Bektaşîlik, Rufâîlik, Kâdirîlik, Kalenderîlik, Melâmilîk gibi 
gibi tarikat müntesipleri tarafından kaleme alınan fütüvvetnâmeler varsa da 
fütüvvetnâmeler, esas itibarıyla Ahilerin en önemli başvuru eserleri ve hatta 
“Ahiliğin anayasası” kabilinden eserlerdir. Fütüvvetnâmelerin doğrudan Ahi-
likle ilgili olan, Ahilik düsturlarını ortaya koyan bölümlerinde fütüvvet ehli 
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için açık ve kapalı olan kapılardan, ehl-i fetânın neler yapıp neler yapama-
yacaklarından, yani Ahiler için yasak ve caiz olan özelliklerden, fütüvvet ehli 
olamayacak kimse ve topluluklardan, fütüvvet ehlini fütüvvetten çıkartacak 
davranışlardan; hırfet ehli (esnaf), onların pîrleri ve uymaları gerekli davranış-
lardan vs. bahsedilir (Köksal 2011: 94-107).

Fütüvvetnâmelerin kimisinin müellifi belli kimisi anonimdir. 8-10 varaklık risa-
lecikler hâlinde yazılanlar olduğu gibi çok hacimli fütüvvetnâmeler de vardır. 
Telif  olanlar da tercüme olanlar da vardır. Kimilerinin yazarı ve yazılış tarihi 
belli olmayan onlarca fütüvvetnâme arasında Türkçe yazılmış olanların sayısı 
yirmi civarındandır. Bunların on kadarının yazarı bilinmekte, diğerlerinin kim-
ler tarafından kaleme alındığı bilinmemektedir. Çok azı manzum (ki Dâ’î’nin 
eseri bulunana kadar sadece iki manzum Türkçe fütüvvetnâme bilinmekteydi), 
diğerleri mensurdur.

Fütüvvetnâmeler üzerine ilk büyük çalışmayı yapan Abdülbaki Gölpınarlı’dır 
(1949-1950). Bu alanda yapılmış bir başka önemli çalışma, Ali Torun’un Türk-
çe fütüvvetnâmeler üzerine hazırladığı -daha sonra yayınlanan- doktora tezidir 
(1988). Cemal Anadol (1995), Mehmet Şeker (2011), Mehmet Saffet Sarıkaya 
(2012) ve M. Fatih Köksal (2015) da doğrudan fütüvvetnâmeleri ele alan çalış-
malarını kitaplaştırmışlardır. 

Mevcut bilgilerimize göre Türkçe fütüvvetnâmelerin en eskisi, Burgazî 
Fütüvvetnâmesi adıyla bilinen Çoban Halil oğlu Yahyâ Burgazî’nin XIII. yüz-
yılda kaleme alındığı tahmin edilen (Gölpınarlı 1949-1950: 23-24) eseridir. 
Dâ’î’nin XV. yüzyılda kaleme aldığı manzum Fütüvvetnâme’sinin de müellifi 
belli olan Türkçe fütüvvetnâmelerin en eskilerinden olduğunu söyleyebiliriz.

Dâ’î ve Manzum Fütüvvetnâme’si

Fütüvvetnâme Müellifi Dâ’î 

Dâ’î’nin Hayatı

Dâî’nin hayatına geçmeden önce, onun memleketi olduğu anlaşılan Tarsus’un, 
eserin verildiği dönemdeki durumundan da birkaç cümleyle söz etmek gere-
kir. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tarsus, Çukurova’nın 
güneybatısında Toroslar’ın güneyinde düz bir arazi üzerinde konumlanmış 
kadim bir merkezdir. Kuruluşu M.Ö. 7. yüzyıla kadar götürülen bölgenin 
Dâ’î’nin yaşadığı dönemdeki hâkimi Memlüklüler’e bağlı Ramazanoğulları 
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Beyliği idi. XIII-XVI. yüzyıllar arasında genelde Çukurova, mühim bir merkez 
olması dolayısıyla özellikle Tarsus, pek çok savaş ve antlaşmaya sahne olmuş-
tur. Memlüklüler, Karamanoğulları, Ramazanoğulları ve Osmanlılar arasında 
defaatle el değiştiren Tarsus 861’de (1457) Ramazanoğlu Dündar Bey zama-
nında Karamanlılar’dan Ramazanoğulları idaresine geçmiş (Sümer 2007: 
444), 890’da (1485) Karaman Beylerbeyi Karagöz Paşa tarafından Osmanlı 
idaresine alınmıştır. 891’de (1486) Memlük emiri Özbek şehri zaptettiyse de 
ertesi yıl Varsak seferinde Atik Ali Paşa’nın eline geçmiş, gelirleri Harameyn’e 
vakfedildiğinden 896 (1491) antlaşmasıyla Memlükler’e verilmiş, Yavuz Sultan 
Selim’in bu devlete son vermesiyle kesin biçimde Osmanlı idaresine girmiştir 
(923/1517) (Bilgili 2011: 112). 

Edebiyatımızda “Dâ’î” mahlasını kullanan pek çok şair vardır. Bütün şair tez-
kirelerinin yanı sıra şairler hakkında bilgi veren diğer biyografik-bibliyografik 
kaynakları da tarayarak Divan şairlerinin muhtasar biyografilerini kitaplaştı-
ran Nail Tuman bu mahlası kullanan dokuz şair tespit etmiştir (2001: 1/168-
9). Ne var ki bunların yaşadıkları dönem, eserimizin yazılış tarihi olan XV. 
asrın ikinci yarısı ile örtüşmemektedir. Dâ’î mahlasını kullanan şairlerden Fatih 
Sultan Mehmed döneminde yaşamış tek isim Kastamonulu veya Karadeniz 
kıyılarında bir yerden olan2 Dâ’î’dir. Bu Dâ’î hakkında söz eden Kınalızâde 
Hasan Çelebi, Şemseddin Sami, Mehmed Süreyya ve Nail Tuman’ın ortak 
kaynaklarının Latîfî Tezkiresi olduğu anlaşılmaktadır. Bu şairin hayatına dair 
Latîfî’nin verdiği bilgiler, bir muarrif  ve müezzin, aynı zamanda “na’t-hân” 
(naat okuyucu) olan olan Dâ’î’nin bu vasıfları dolayısıyla Dâ’î (dua eden) 
mahlasını aldığı, II. Mehmed zamanı şairlerinden olduğu, İstanbul’un fethin-
de de padişahla birlikte bulunduğundan ibarettir. Latîfî bunlara ilâve olarak 
bu Dâ’î’nin nüktedan, sesi güzel, sohbeti tatlı bir kimse olduğunu, şiirlerini 
eskilerin tarzını okşayan bir edada yazdığını ve şiirlerinin matla beyitlerinde 

2 Latîfî Tezkiresi’nin matbu nüshasında şair hakkında “Şehr-i Ḳasṭamonı’dan ve müʾeẕẕin zümresinden” 
yazarken (Latîfî 1314: 151), eserin Rıdvan Canım tarafından hazırlanan tenkitli metninde “Anaṭo-
lı diyārından Ḳaradeñüz kenārından muʿarrif  ü müʾeẕẕin zümresinden” şeklinde geçmekte (2000: 255) ve 
Kastamonu adı anılmamaktadır. Bununla birlikte Latîfî’nin çağdaşı Kınalızâde Hasan Çelebi’nin 
“Laṭīfī ḳavli üzere Ḳasṭamonı’dandur.” (1989: 1/361) demesine bakılırsa -Canım’ın görmediği veya 
neşrine dâhil etmediği nüshalarda- şair hakkında “Kastamonulu” yazdığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
şairden bahseden Kamûsu’l-a’lâm (Şemseddin Sâmî 1308: 3/2090) ve Sicill-i Osmânî’de (Mehmed 
Süreyya 1311: 322) de “Kastamonuludur” ibaresi geçmektedir. Eserinin özelliğine uygun olarak 
bu kaynaklardaki bilgileri derleyip özetleyen Nail Tuman da “Kastamonulu” kaydını düşer (2001: 
1/369).
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çoğunlukla iham ve tecnis sanatlarını kullandığından3 da söz eder (Canım 
2000: 256).

Öncelikle, Latîfî’nin bahsettiği bu Dâ’î ile Fütüvvet-nâme müellifi Dâ’i’nin aynı 
devirde yaşamak, şair olmak, aynı mahlası paylaşmak ve cinası çok kullanma-
ları dışında ortak noktaları görünmediğini söylemeliyiz. “Acaba ikisi aynı şair 
olabilir mi?” sorusuna bugün için kesin bir cevap verebilmek kolay değil. Yine 
Latîfî’de Kastamonulu Dâ’î’nin bir fütüvvetnâme veya herhangi bir mesnevi 
yahut manzum bir eser yazdığına dair bir kaydın bulunmamasını da çağdaş iki 
Dâ’î’nin farklı kişiler olması gerektiği düşüncesini güçlendirici unsurlar olarak 
kabul edebiliriz.

Bizce oldukça zayıf  olan iki Dâ’î’nin aynı kişi olması ihtimalini bir kenara ko-
yarsak, bilinmeyen bir mesnevi şairiyle karşı karşıyayız demektir. Bu durumda 
da müellif  hakkında bilgi bulabileceğimiz yegâne kaynak, eseri yani “Fütüv-
vetnâme” olmaktadır. Ne var ki Dâ’î, kimliğine dair bilgi verme hususunda 
eserinde pek de cömert değildir. Böyle olmakla birlikte eserin “sebeb-i te’lîf ” 
bölümünde hakkında kayda değer kimi bilgilere ulaşabiliyoruz. Şair, mahlasını 
şu beyitte söylüyor:

Tarsûs ehli bu işe itmiş heves
Ba’zîsı Dâ’î’ye itdiler nefes (216)4

Dâ’î eserini neden kaleme aldığını anlatırken Tarsusluların fütüvveti öğrenmek 
için kendisinden bir “fütüvvetnâme” yazmasını istediklerini söylüyor. Buradan, 
Dâ’î’nin büyük ihtimalle Tarsuslu olduğu sonucuna varabiliriz. Şu beyitlere 
nazaran en azından Tarsus’ta mukim olduğuna şüphe yoktur:

Tarsûs ehli bu işe itmiş heves
Ba’zîsı Dâ’î’ye itdiler nefes (216)

Bir fütüvvet-nâme cem’ it didiler
Şâh-ı Merdân yolına git didiler (217)

Sebeb-i Te’lîf ’in hemen önünde yer alan “Der-beyân-ı Târîh-i Kitâb” başlığı 
altındaki beyitler ise Dâ’î’nin XV. yüzyıl müelliflerinden olduğunu göster-
mektedir. Şair, eserini hicrî 880 yılının sekizinci ayında (Şa’bân ayı) yazmaya 

3 Fütüvvetnâme müellifi Dâ’î’nin de cinas sanatına çokça başvurmasına dikkat çekelim.
4 Bu beytin ve bundan sonraki beyitlerin sonundaki ayraç içindeki sayılar, eserin neşrettiğimiz met-

nindeki beyit sıra numaralarını ifade etmektedir.
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başladığını söylemektedir ki bu tarih, 1475 yılının Kasım-Aralık aylarına teka-
bül etmektedir:

Çün sekiz yüz seksen oldı hicrete
Geçdi sekiz ay dahı andan öte (211)

Bu kitâbuñ yazmasına başladım
Bir gül-idi sanki sükker aşladım (212)

Eserde şairin kimliğine dair işaret olabilecek bir bilgi de yine eserin başında 
methettiği kimseyle ilgilidir. Dâ’î;

Ehl-i Tarsûs’uñ içinde bir ‘azîz
Nev-cüvân u asl[ı] hem arı temîz (220)

Ehl-i Tarsûs bir vücûd ol cân-durur
Halk ma’den olsa ol bir kân-durur (222)

beyitleriyle başlayan 15 beyit tutarındaki bölümde (220-234) şair büyük ihti-
malle kendisinin bağlısı olduğu şeyhini övmektedir. Bu beyitlerde övülen kişinin 
“Hâtem-i Tâyî gibi” cömert olması, himmetinin ve nimetinin çok olması, cö-
mertliğinin yanında “şecaat” sahibi de olması, heybetli oluşundan bahsedilme-
si gibi bazı özelliklerine nazaran eserini sunduğu bir devlet büyüğüne hitaben 
yazılmış ibareleri andırsa da onsuz “mahfil”in5 tatsız, onsuz sohbetin temelsiz 
olduğunu, onun bulunmadığı sohbetlerin “mihnet” gibi olduğunu söylemesi, 
bu kişinin devlet adamı değil bir tarikat şeyhi olduğunu gösteriyor. O, “ulular” 
sevmese de, seçkin kişilerin de halktan kimselerin de kendisine bağlı olduğu bir 
kimsedir:

Sevmese anı ulular ger n’ola
Şimdi münkâd oldı hâs u ʿâm aña (226)

Eserden, müellife dair çıkarabildiğimiz bilgiler bu kadar. Eserin elimizdeki bu 
yegâne nüshası sondan eksiktir. Bu eksiklik, birazdan açıklayacağımız sebepten 
eserin esasına tesir etmiyorsa da, muhtemelen şair hakkında başka bilgilerin de 
bulunduğu “hâtime” bölümünün bulunmaması açısından önemlidir. Eserin, 
eğer varsa bir başka nüshası ele geçtiğinde şairle ilgili bilgilerimize ilâveler 
yapılması muhtemeldir.

5 “Mahfil”, Ahi zaviyelerinde fütüvvete intisap, şed kuşanma vb. törenlerin yapıldığı meclise verilen 
addır.

22 M A N Z U M  F Ü T Ü V V E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



Dâ’î’nin Edebî Kişiliği

Dâ’î’nin hayatı gibi edebî kişiliği hakkında da yararlanabileceğimiz tek kaynak 
eseridir. Fütüvvetnâme’nin, Dâ’î’nin edebî kişiliğine dair bize söylediklerini 
şöyle özetleyebiliriz:

Öncelikle iktibas ettiği ayet ve hadisler, Arapça dualara nazaran dinî bilgiler ve 
Arapça üzerine ciddi manada donanımı olduğuna delil teşkil ettiğini söylemek 
gerekir. Keza muhtelif  Farsça eserlerden yaptığı aktarmaların yanı sıra yer 
yer kullandığı kısa Farsça cümleler, bu dile de edebiyatını bilecek kadar hâkim 
olduğunu göstermektedir.6 

Dâ’î, klasik Türk şiirinin temel bilgilerine vâkıf, bazı kusurları bulunmakla bir-
likte şiirin teknik taraflarına hâkim bir şairdir. Kimi vezin ve kafiye kusurları, 
devrinin çoğu mesnevi şairlerinde olduğu gibi Dâ’î’de de mevcuttur. Kafiye 
kusurlarına birkaç örnek verelim. Aşağıdaki beyitlerde redifleri çıkardığımızda 
kalan -koyu- kelimeler mukaffa olmadığı hâlde Dâ’î bu kelimeleri kafiye olarak 
kullanmıştır:

Niçe zahmet çekesin aclug-ıla
Bârî dünyâda yüri toklug-ıla (303)

Şol kayısı kim hevâdan indi ol
Ol Halîl’iñ üstine konuldı ol (399)

Turdı tecdîd-i vuzû’ itdi habîb
Derdine çün kim şifâ itdi habîb (424)

Hem bi-emrillâh ol ekber durur
Şâhidim kim andan artık yok durur (458)

Hâzır olan cümle hayrân kaldılar
Sabr idemeyüp Resûl’e sordılar (469)

Dâ’î’nin aruzu kullanımında fazla kusur bulunmamakla birlikte aruz tasar-
ruflarında çok rahat olduğu, özellikle medleri isterse kullandığı istemezse yok 
saydığı dikkat çekmektedir.7 Buna da birkaç örnek verelim. Aşağıdaki beytin 

6 Eserde Farsça 20 beyit, bir mısra mevcuttur. Bunların 11’i Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden, üçü Dîvân-ı 
Kebîr’inden, birer beyit de Ferîdüddîn Attâr’ın Mantıku’t-tayr ve Musîbetnâme’sinden alıntılanmıştır. 
Dört beyit ile bir mısranın ise kaynağını tespit edemedik. İkisinin başlığında Mesnevî-i Şerîf yazması-
na bakılarak Mesnevî’ye sonradan ilâve edildiği söylenen beyitler olması muhtemeldir.

7 Klasik Türk şiirindeki aruz tasarruflarına dair bk. Aksoyak 2018.
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ilk mısrasındaki “Cebrâ’îl” kelimesinden sonra ünsüz geldiği için ortaya çıkan 
meddi yok farz etmiş; ikinci mısradaki “hayrân” kelimesi nun harfiyle bitmesine 
hatta nun’dan sonra ünlü gelmesine rağmen (gelenekte nun ile biten hecelerde 
med yapılması doğru karşılamaz) burada med yapmakta beis görmemiştir:

Aldı Cebrâ’îl sütürre eline
Gördi vü hayrân oldı hâline (456)

Vezinle ilgili, Dâ’î’nin yer yer aynı kelimede bile farklı tasarruflarda bulun-
masına da dikkat çekelim. İlk beyitte “hîç” kelimesinde med uygulamazken 
ikincide uygulamıştır ki eserde bu istikrarsızlığın onlarca örneği vardır:

Yalañız hîç kimse yola varmadı
Yalañız olan yolı başarmadı (345)

Bir kılı düşmedi yire Tañrı-çün
Hîç kimse bu işi bilmez niçün (468)

Türkçe kelimelerde de yer yer med yapan8 Dâî’nin, aşağıdaki beyitte olduğu 
gibi Türkçe iki kelimede birden (“var” ve “yok” kelimeleri) med yaptığı da 
vâkidir:

‘Aşk-ı cânân-ıla her kim yârdur
Yok sanmañ siz anı ol vardur (2266)

Dâ’î’de, Klasik şiirimiz çerçevesinde sıcak bakılmayan bir aruz uygulaması 
olan zihafla da sıkça karşılaşıyoruz. Birkaç örnek:

Nitekim Mollâ buyurmış görseñe
Ma’nî bilenlerden anı sorsaña (36)

Hoş-dem olur varlıgını yaksa ‘ûd
Ma’nî kalur kimde yog-ısa vücûd (42)

Tevbe kıluñ dimediñ mi sen bize
Tevbe kılup râzî oldık bu söze (93)

Sen şefî’ it Ahmed’i biz ‘âsîye
Mücrim ü yüzi kara vü kâsîye (126)

8 Klasik Türk şiirinde Türkçe kelimelerle med yapılışı hakkında bk. Taş 2008.
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Evvel îmâna gelen Sıddîk idi
Halk îmânından anıñ artık idi (160)

Şairin Farsça ve Arapça kelimelerde imale yapması da Klasik şairlerimizde 
görülmeyen veya nadir görülen uygulamalardandır. Bu tasarrufun iki örneği 
şöyledir:

Göñli alçag idi vü kadri yüce
Subḥa dek namâz kılardı her gice (174)

Anıñ-içün didi Ahmed ger nebî
Gelse gele idi bu ʿÖmer velî (174)

Dâ’î, güçlü bir kelime kadrosuna sahiptir. Şüphesiz ilmî yetkinlikle de ilgili 
olan bu zenginlik onun ifade gücünü de zenginleştirmiştir. (Şairin dili ve dili 
kullanımına dair hususların ayrıntısı “Fütüvvetnâme’nin Dili” bahsinde anla-
tılacaktır.)

Dâ’î, dinî-tasavvufî ve ahlakî mesnevilerin hemen hepsinde görülen “didaktik 
gaye”ye gömülüp kalarak kuru bir eser ortaya koymamış, eserine edebî bir 
çeşni de katmaya gayret etmiş, bunda da büyük oranda başarılı olmuştur. Kuş-
kusuz sebeb-i telifte de ifade ettiği gibi eserini öğretici gayeye matuf  olarak ka-
leme almış ancak yer yer ortaya koyduğu nefis buluş ve ifadelerle edebî gayeyi 
de gözettiğini göstermiştir. Bu düşüncemizi teyit etmek üzere, eserin sonlarına 
doğru “aşk”ın anlatıldığı şu nefis beyitleri sunmak isteriz:

‘Âşık olmaz kim melâmet olmaya 
‘Âşık oldur kim selâmet olmaya (2261)

‘Âşık olmaz her kimiñ ‘ârı ola
‘Âşıkıñ mi’râcı da dârı ola (2262)

N’ola ol bîgâne de ber-dâr ola
Çünki urgan aña zülf-i yâr ola (2263)

Pes ne gam bîgâne anı öldüre
Dost çün kim aglar iken güldüre (2264)

Pes ne gussa anı oda yakalar
Yakıban bîgâneler heb bakalar (2265)

Habs içi çün yâr ile gülzâr ola
Çünki yâr olmaya dünyâ dar ola (2270)
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Yâr iledür her yire çün kim şeref
Yâr ile olur müşerref  her taraf  (2271)

N’eylesün bî-çâre Mansûr n’eylesün
Söyleyen ‘ışkıydı özi n’eylesün (2275)

‘Aşkdur dârına anı asduran
‘Aşkdur elin ayagın kesdüren (2276)

‘Aşk-ıdı anda “ene’l-Hak” söyleyen
‘Aşk-ıdı öldürmek içün soylayan (2277)

‘Aşk-ıdı anı melâmet eyleyen
‘Aşk-ıdı rüsvâ nedâmet eyleyen (2278)

‘Aşk-ıdı Mansûr’ıñ agzından çıkan
Kendü sırrın ‘aşk-ıdı yine çakan (2279)

‘Aşk-ıdı külini göge agduran
‘Aşk-ıdı ol küli yire yagduran (2280)

Dâ’î, eserinde elbette pek çok edebî sanattan da yararlanmıştır. Sadece bariz 
bir hususiyeti olarak tespit ettiğimiz cinas kullanımından bahsetmekle yeti-
nelim. Dâ’î cinasa çok başvurmuş, özellikle cinaslı kafiyeyi sıkça kullanmıştır. 
Eserdeki onlarca cinaslı kafiyeden birkaçını aktaralım:

Didi yâ Ahmed kuluñuñ sagışı
Diyelim kim bilesiz bu sag işi (474)

On iki biñ üç yüz otuz saçını
Aldı gitdi müşk ü ‘anber saçını (475)

Sen ki bunda evliyâyı bilesin
Şek getürme sen Hak-ıla bilesin (553)

Bu uhuvvet gülşeninde ötegör
Gül gülistânından anı öte gör (873)
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Dâ’î’nin Fütüvvetnâme’si

Fütüvvetnâme’nin Önemi ve Türdeşleri Arasındaki Yeri ve Değeri

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Türk edebiyatında bugüne kadar yazılmış iki 
manzum fütüvvetnâme bilinmekteydi. Bunların ilki Şeyh Eşref  bin Ahmed 
(XIV. yüzyılın sonları) tarafından aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmış 
444 beyit tutarında kısa bir mesnevidir.9 Diğeri yine mesnevi tarzında yazılmış 
olup Esrar Dede’ye aittir. Şairin öldüğü hicrî 1211 yılında (1796) telif  ettiği ve 
feilâtün mefâilün feilün kalıbındaki 176 beyitlik bu küçük mesnevi de neşredilmiş-
tir (Kasır 1983: 107-130).

Şu hâlde, Dâ’î’nin eksik hâliyle bile yaklaşık 2400 beyit tutarındaki Fütüv-
vetnâme’si, öncelikle, Türk edebiyatının en hacimli manzum fütüvvetnâmesi 
olmak bakımından önemlidir.

Türkçe fütüvvetnâmelerin birbirine benzerleri olduğu gibi farklı yapı ve muh-
tevada olanları da vardır. Pek çoğunda fütüvvetin şartları, fütüvvet ehlinde 
olması ve olmaması gereken özellikler, başta şed bağlamak olmak üzere kimi 
ritüeller vb. ortak hususlar yer alırken10 kimi fütüvvetnâmelerde bunlar yer 
almaz. Bu tür fütüvvetnâmeler salt tasavvuf  ve ahlâk kitabı görünümündedir. 
Nitekim yukarıda andığımız diğer iki manzum fütüvvetnâme de bu gruba 
dâhil edebileceğimiz eserlerdendir. Hâlbuki Dâ’î’nin Fütüvvetnâme’sinde 
hem fütüvvet esasları açık bir dille anlatılmakta hem pek çok ritüel ayrıntısıyla 
aktarılmakta ama hem de eser, diğer bölüğe giren tasavvufî-ahlâkî fütüvvetnâ-
melerin özelliklerini barındırmaktadır. Başka bir deyişle diyebiliriz ki Dâ’î’nin 
eseri, manzum olsun mensur olsun, mevcut fütüvvetnâmelerle kayda değer 
farklılıklar göstermektedir.

Dâ’î’nin eserinde bizim en çok dikkatimizi çeken husus, “Ahilik” kavramının 
özellikle vurgulanmasıdır. Haklı olarak akla, “Zaten konu itibarıyla Ahiliği 
anlatan bir eserde bunun neresi dikkat çekici?” sorusu gelebilir. Oysa sanıla-
nın aksine fütüvvetnâmelerde “Ahilik” bir terim olarak ya hiç geçmez ya da 
nadiren yer alır; Ahilik yerine “fütüvvet”, Ahiler yerine de “ehl-i fetâ”, “ehl-i 
tarîk”, “fütüvvet ehli” gibi kavramlar kullanılır. Hâlbuki Dâ’î, Ahilik (Ahılık) 
kelimesini açıkça kullanmıştır. Hatta hiçbir fütüvvetnâmede olmadığı tarzda 

9 Bu kısa mesnevi yayımlanmıştır: Bilgin 1992.
10 Geniş bilgi için bk. Köksal 2015: 13-15.

G i r i ş 27

www.tuba.gov.tr



Ahiliğin “ne olmadığını ve ne olduğunu” bariz ve net ifadelerle anlatmıştır. 
Önemine binaen bu beyitleri aktarmak istiyoruz. 

Dâ’î, önce Ahiliğin ne olmadığını anlatır:

Cem’-i mâl itmek degildir ahılık11

Hırs-ıla gitmek degildir ahılık (240)

Dünyâya tapmak degildir ahılık
Dînini satmak degildir ahılık (241)

Subha dek yatmak degildir ahılık
Kayguya batmak degüldir ahılık (242)

Her yaña akmak degüldür ahılık
Gayrıya bakmak degildir ahılık (243)

Dervîşi yakmak degildir ahılık
Sırrını çakmak degildir ahılık (244)

Daha sonra Ahinin nasıl olması gerektiği ve Ahiliğin aslında ne olduğunu şu 
beyitlerle ifade eder:

Ahı oldur mâlını Hak yolına
Kanda olsa sarf  ider halk yolına (245)

Ahı oldur hîç konuksuz yatmaya
‘Âm u hâssı hîç yabâna atmaya (247)

Şol güneş gibi ola halk üstine
Bir baka heb düşmenine dostına (249)

Ahı oldur ola anda meskenet
Ahı billâh sen de hilmi mesken it (250)

Dahı ahıya gerekdür her gice
Bu kitâbı okuya bile nice (252)

Her gice olmazsa cum’a gicesi
Okudu[ban] yigidi vü kocası (253)

11 Dâ’î’nin “Aḫīlik” yerine “Aḫılıḳ” imlâsını kullanmasının “Ahı/Aḫī” adının kökenine dair tartışmalar 
konusunda önemli bir işaret olduğunu ifade etmek isteriz.
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Hem fütüvvet ‘ilmini bile ahı
Ehl-i şedd ü başa vü yigit ahı (254)

Dâ’î’nin eserini önemli kılan hususlardan biri de hiç kuşkusuz Türk dili ve 
Türk edebiyatı tarihi ile ilgilidir. Bu eserin varlığının tespitiyle Eski Anadolu 
Türkçesi ile yazılmış eserler zincirine yeni bir halka daha eklenmiş, Türk mes-
nevi edebiyatının eski örneklerinden biri daha edebiyat tarihimize kazandırıl-
mış olmaktadır.

Fütüvvetnâme’nin Adı

Edebiyatımızda bazı fütüvvetnâmeler özel bir ad konulmaksızın tür adıyla 
anılırken sayıları çok az olmakla birlikte bazı müellifler yazdıkları fütüvvetnâ-
melerine ayrıca bir ad da koymayı tercih etmişlerdir. Mesela Türkçe fütüvvet-
nâmelerin en hacimli ve en önemlilerinden biri olan ve yaygın olarak Radavî 
Fütüvvetnâmesi olarak bilinen eserin asıl ve tam adı Miftâhu’d-dakâyık fî beyâni’l-fü-
tüvveti ve’l-hakâyık’tır. Dâ’î ise eserine -elimizdeki mevcut bölümlere nazaran- 
özel bir ad vermemiştir. Birkaç beyitte eserini “Fütüvvetnâme” olarak zikreder:

Biz Fütüvvet-nâme’yi cem’ idelim
Pîşvâ gitdügi yola gidelim (259)

Uş Fütüvvet-nâme’ye başlayalım
La’net ile düşmeni taşlayalım (347)

Bu Fütüvvet-nâme uş oldı temâm
Yazup anı hatm kıldık ve’s-selâm (2091)

Fütüvvetnâme’nin Vezni

Özellikle XIV ve XV. yüzyıl mesnevilerinde sıkça rastladığımız vezin (kalıp) 
değişiklikleri bu eserde görülmez. Fütüvvetnâme, alıntı bazı Farsça beyitler 
dışında, baştan sonra remel bahrinin fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmıştır.

Fütüvvetnâme’nin Beyit Sayısı

Dâ’î’nin eserinin elimizdeki yegâne nüshasının eksik olduğunu söylemiştik. 
Eser, mevcut şekliyle -alıntı Farsça beyitlerle birlikte- 2359 beyit tutarındadır. 
Bir nazım şekli olarak mesnevilerin genel yapısın bilindiği için baştan ne kadar 
eksik olduğuna dair bir öngörüde bulunabiliriz. Söz konusu yegâne nüsha;
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Ol Kerîm ü ol Kadîm ü Lâ-yezâl
Zâyil olmaz kimseye olsa zevâl (1)

beytiyle başlamaktadır. Gerek bu beyit ve devamındaki akış gerekse hemen 
ardından gelen naat bölümü, nüshanın bu başlangıç beyitlerinin mesnevinin 
“tevhid” bölümüne ait beyitler olduğunu göstermektedir. Tevhid bölümü, 
geleneksel olarak mesnevilerin ilk bölümü olduğuna göre baştan eksikliğin bir 
varak veya en fazla iki varak olduğunu tahmin etmek zor değildir.12 Ancak esas 
zorluk sondan eksiklik noktasındadır. Henüz “hatime” bölümüne geçilmediği, 
yani “konunun işlendiği bölüm” içinde bir yerde nüsha bittiğine göre sondan 
eksikliğin ne kadar olduğunu tayin veya tahmin etmek mümkün görünmemek-
tedir. Bu itibarla mevcut hâliyle 2359 beyitlik bu eserin 3 bine yakın belki çok 
daha fazla beyitten oluşması da mümkündür. Konunun işlendiği bölüm belli 
ve makul bir kompozisyon içinde tertip edilmediği için muhtevadan hareketle 
de bir tahminde bulunma imkânı yoktur. Ancak, başta da ifade ettiğimiz gibi 
müellif  eserinin asıl “Fütüvvetnâme” olarak adlandırdığı kısmını 2091. beyitte 
tamamladığını kendisi söylemektedir:

Bu Fütüvvet-nâme uş oldı temâm
Yazup anı hatm kıldı ve’s-selâm (2091)

Eserin bu beyitten sonraki başlığı: “Bâb der-Beyân-ı Meşâyıhnâme ve Sıfâthâ ve 
Âdâbhâ Bâb-ı Sâlik”, bir sonraki başlığı ise “Bâb der-Beyân-ı Meczûb-ı Sâlik”-
tir. Yani müellif  eserin asıl konusunu tamamlamış, tasavvuf  adabından, sâlikin 
vasıf  ve hâllerinden, cezbeden vs. bahsetmeye başlamıştır. Yazma eserlerin cilt-
leri olmayınca veya ciltleri zamanla kaybolunca nüshalarda tahribatın arttığı, 
bu esnada baş ve son sayfalarının yıprandığı ve düştüğü bilinen bir husustur. 
Baştan eksikliğin bir veya birkaç varak olmasına nazaran sondan da ona yakın 
miktarda bir eksiklik olduğu düşünülebilirse de buna dair elimizde bir dayanak 
bulunmadığı için bunu sadece bir öngörü olarak kaydetmemiz gerekir.

Yukarıda da ifadeye çalıştığımız gibi esas önemli olan “hâtime” bölümünün 
bulunmayışıdır. Bu bölüm olsaydı muhtemelen müellifle ilgili başka bilgilere de 
ulaşabilecek, eser padişaha veya bir devlet büyüğüne ithaf  edilmişse bu konuyu 
tespit edebilecektik.

12 Esasında eldeki şekliyle ilk beyit olan yukarıya da aktardığımız beyte nazaran biz bu eksikliğin 
-kuvvetle muhtemel kaydıyla- sadece bir önceki yaprağın b yüzüyle sınırlı olduğu, yani 8-10 beyit 
tutarında olduğu kanaatindeyiz 
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Fütüvvetnâme’nin Tertip Şekli ve Muhtevası

Defaatle ifade ettiğimiz gibi eserin elimizdeki yegâne nüshası baştan ve sondan 
eksik durumdadır. Bununla beraber gerek aralardan kopukluk / eksiklik olma-
ması gerekse baştan olan eksikliğin bir veya iki varak tutarında olması, eserin 
muhtevasını tespitte önemli bir güçlük çıkarmamaktadır.

Fütüvvetnâme, klasik mesneviler tarzında tertip edilmiş olmalıdır: “Giriş, ko-
nunun işlendiği bölüm ve hatime”. Sondan eksik olduğu için “hatime” (bitiş) 
bölümü ile konunun işlendiği bölümün bir kısmı elimizdeki nüshada yoktur. 
Mevcut hâliyle bölümler ve alt bölümlerin durumu şöyledir:13

A. GİRİŞ BÖLÜMÜ: 346 beyit

a. Tevhîd: 1-57. beyitler
b. Münâcât: 58-96. beyitler
c. Na’t: 97-152. beyitler
d. Dört Halifeye Övgü: 153-210. beyitler

(Hz. Ebubekir övgüsü: 153-165. beyitler
Hz. Ömer övgüsü: 166-177. beyitler
Hz. Osman övgüsü: 178-190. beyitler
Hz. Ali övgüsü: 191-210. beyitler)

e. Der-beyân-ı Târîh-i Kitâb: 211-215. beyitler
f. Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb: 216-294. beyitler
g. Temâmî-i Sühan: 295-315. beyitler
h. Hakîkat-i Sühan: 316-346. beyitler 

B. KONUNUN İŞLENDİĞİ BÖLÜM
a. Der-beyân-ı Fütüvvet-nâme: 347-564. beyitler
b. Der-beyân-ı Makasnâme: 565-602. beyitler
c. Der-beyân-ı Şeddnâme: 6043-733. beyitler
d. Der-beyân-ı Seccâde ve Şedd-i Hazret-i Resûlullâh: 734-869. beyitler
e. Der-beyân-ı Uhuvvetnâme: 870-1006. beyitler
f. Der-beyân-ı Halvâ: 1007-1089. beyitler
g. Der-beyân-ı Şedd-i Şeyh: 1090-1149. beyitler
h. Der-beyân-ı Tennûre: 1150-1202. beyitler
i. Der-beyân-ı Peymânçe: 1203-1276. beyitler

13 Bu tasnifi yaparken bazı bölümlerin surh (kırmızı) başlıklarla ayrılırken bazılarında başlık bulunma-
dığını, muhtevadan hareketle bizim tespit ettiğimizi kaydedelim.
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j. Der-beyân-ı Ahd Ani’l-meşâyıh: 1277-1374. beyitler
k. Der-beyân-ı Tafsîlât-ı Fütüvvet-nâme:1375-2091. beyitler
l. Der-beyân-ı Meşâyıhnâme ve Sıfâthâ ve Âdâbhâ Bâb-ı Sâlik: 2092-

2346. beyitler
m. Der-beyân-ı Meczûb-ı Sâlik: 2340-…

Dâ’î, eserinin “Der-beyân-ı Tafsîlât-ı Fütüvvet-nâme” başlığını koyduğu bölü-
münde fütüvvetin önem ve değerinden uzun uzadıya bahsettikten sonra eserini 
nasıl tanzim ve tertip ettiğinden de bahseder. Esasında “sebeb-i telîf ” içinde 
olması beklenen bu açıklamalarında müellif, bu bölümü “yedi bâb” altında 
topladığını söyler:

Yazayum bu bâb içinde yidi bâb
Her birisi bâbuñ olsun bir kitâb (1434)

Bu esnada “neden yedi?” sorusunun cevabını yedi sayısına yüklediği muhtelif 
manalarla yapar (1434-1443. beyitler). Dâ’î’ye göre “bütün eşyalar yedi, vü-
cuttaki azaların sayısı yedidir. İnsanın yürüdüğü yer yedi, gökteki gezegenler, 
seb’al-mesânî (Fatiha suresindeki ayet sayısı) yedi, haftadaki gün sayısı, Kabe’yi 
tavaf  ederken dönüş sayısı yedidir.” Ayrı ayrı başlıklar koymadığı bu yedi ba-
bın ilkinde (bâb-ı evvel) “ahi, yiğit ve paşa” kavramlarının fütüvvet ilmindeki 
manalarından bahseder (1444-1519. beyitler). İkincide (bâb-ı dovvum) Hz. 
Adem’in kıssalarından temsil getirerek atalara saygılı olmak erdeminden söz 
eder (1520-1589. beyitler). Üçüncü bâbda (bâb-ı üçünci) herkesin bir sanatı 
olması gerektiği, Şît peygamberin cüllah olması örneğiyle ifade edilir (1590-
1701. beyitler). Dördüncü bâbda sadakat, konukseverlik ve cömertlik hasletleri 
Hz. İbrahim’in kıssalarının delâletiyle anlatılır (1702-1782. beyitler). Beşinci 
bâbda (bâb-ı pencüm) “edeb ve hayâ” Hz. Yûsuf ’un Züleyhâ ile olan kıssasın-
dan temsil getirilerek dile getirilir (1783-18564. beyitler). Altıncı bâbda (bâb-ı 
şeşüm) Hz. Musa ile Hz. Yuşa kıssaları örnekliğinde “vefa ve sadakat” hasletle-
rinden söz edilir (1865-1933. beyitler). Yedinci bâb (bâb-ı heftüm) aynı zaman-
da son bâbdır. Burada doğrudan “fütüvvetin ve ehl-i fetânın vasıfları” anlatılır. 
Bu bölümdeki örnek karakter ise Hz. Ali’dir. Bâbların en uzunu olan bu bölüm 
1934-2093. beyitler arasını kapsamaktadır ki 159 beyte tekabül etmektedir. Bu 
bâb ile esasen Dâ’î’nin de açıkça zikrettiği gibi asıl “fütüvvetnâme” bahsi sona 
ermektedir:

Bu fütüvvet-nâme uş oldı temâm
Yazup anı hatm kıldı ve’s-selâm (2091)
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Eserin bundan sonraki kısmı doğrudan Ahilik ve fütüvvetle ilgili olmayan 
tarikat âdâbı, şeyhlik ve müritliğin vasıfları vs. üzerinedir. Eserin sondan ek-
sikliğinin muhteva açısından çok kayda değer bir nakısa olmadığını ifadeye 
çalışmamız bu sebepledir.

Dâ’î, bütün bu bölümleri pek çok ayet ve hadisin dayanağında anlatmakta, 
yazdıklarını peygamber kıssalarından örneklerle desteklemektedir. 

Dâ’î, sebeb-i telif  bölümü içinde eseri boyunca yazdıklarının kaynaklarını 
“okuduğu bazı kitaplar, peygamber sünneti, evliya menkabeleri ve davranışla-
rı, takva sahibi kimselerin (etkıya) hareketleri” olarak sayar:

Yazayım ba’zî kütübden gördügim 
Kim işidüp kimisini sordugım (260)

Ba’zîsı sünnetdir anıñ ey ‘azîz
Kangısıdur sen anı eyle temîz (261)

Ba’zî ahbâr-ı meşâyıhdır anıñ
Ba’zî ef ’âl-i meşâyıhdır anıñ (262)

Ba’zîsın gördi hasen hem evliyâ
Ba’zîsını işledi hem etkıyâ (263)

Eserde yer alan ve ayrı birer tür adı gibi “…-nâme” başlıkları altında anlatılan 
“makas”, “şedd”, “seccâde”, “uhuvvet”, “halvâ” ve “tennûre” terimlerini de, 
çok yaygın bilgiler olmadıkları için önemine binaen kısa kısa açıklayalım.

Makas veya metinlerde çoklukla geçtiği şekliyle “mıkrâz”, Ahilik kültürü için-
de önemli bir nesne olarak öne çıkar. Bunun sebebi, makasın Ahiliğin önemli 
ritüellerinden olan “tıraş erkânı”nın gerçekleşmesine vesile olan alet olmasıdır. 
Tıraş konusu fütüvvetnâmelerde farklı farklı anlatılmaktadır. Bazı fütüvvetnâ-
melerde tıraş faslı teferruatıyla anlatılırken bazılarında hiç yer almaz (Köksal 
2011: 101). Fütüvvetnâmelerde “nîm-tarîk” olarak geçen yiğitliğin ikinci ka-
demesi olan “kalfa”lığa geçilirken talip (nîm-tarîk/kalfa adayı) nakip eşliğinde 
yol atası ve yol kardeşlerine önceden aldığı hediyeleri takdim ettikten sonra 
nakibin elini tutarak şeyhin huzuruna varır. Şeyh “mıkraz (makas) hutbesi”ni 
okuyarak “tıraş” faslına geçer (Gölpınarlı 1949-1950: 88-89). Yani tıraş erkânı 
ve makas Fütüvvet erbabının törenlerinin mühim bir merhalesidir.

“Sağlamlaştırma, pekiştirme, güçlendirme” gibi anlamlara gelen “şedd”, Ahi-
likte (ve bazı başka tarikatlerde) bele bağlanan kuşağa verilen addır. Muhtelif 
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şekilleri ve türleri olan şeddin bağlanması, Ahiliğin en önemli ritüelidir ve Türk 
Ahilerinde, özellikle de debbağ (deri işleyicisi) esnafı arasında Cumhuriyet’in 
ilk yıllarına kadar devam ettirilmiştir. Fütüvvetnâmelerde şed karşılığı olarak 
“kuşak, dürrea, hırka, önlük” tabirleri de geçer. Fütüvvet ehli arasındaki inanı-
şa göre şed, bizzat Cebrail vasıtasıyla Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. 
Muhammed’e getirilip kuşatıldığı için kutsal bir sembol konumundadır (Torun 
1998: 179-183; Köksal 2011: 102-107). 

“Seccâde” de şed kulanma töreninin önemli bir eşyasıdır. Şed kuşatılırken önce 
şed, seccadenin üzerine salınır. Seccâdeden üç adım uzaklaşılır vs. Bunun da 
tarihî bir arkaplanı vardır. Dâ’î’nin eserinde de anlatıldığı gibi tarihte Gâdir-i 
Hum olayı olarak anlatılan hadisede Hz. Muhammed’in Hz. Ali’yi kendisine 
kardeş ilan etmesi esnasında onu seccadeye oturtmuştur. Şed kuşanma töre-
ninde de şed bağlandıktan sonra talip, eline tuğ ve alem verilerek seccadeye 
oturtulur (Köksal 2011: 103).

“Uhuvvet”, kardeşlik demektir. “Ahi” kelimesi de Arapçada bu kökten gelir. 
Yukarıda değindiğimiz Gâdir-i Hum’da Hz. Peygamber minbere çıkarak her-
kesin kendine bir kardeş edinmesini ister. “Senin kardeşin kim?” diye soruldu-
ğunda Hz. Ali olduğunu söyler. Uhuvvetin ve Ahilikte “yol kardaşı” seçmenin 
esası budur. 

Keza “helva” (halvâ) yemek/dağıtmak da önemli bir Ahilik ritüelidir. En 
hacimli Türkçe fütüvvetnâme olan Radavî Fütüvvetnâmesi’ne göre Cebrail 
cennet ırmaklarından bir miktar süt ve bir miktar balı birbirine katıp bir hel-
va yaparak bir tarafa koymuştur ve helvanın esası oraya dayanır (Radavî yz.: 
19b-20a). Ahi zaviyelerinde helva pişirip şehre dağıtılması, başka şehirlere de 
gönderilmesi âdettendi.

“Tennûre”, hemen bütün tarikatlerde görülen bir tür giyisidir. Diğer fütüvvet-
nâmelerde fazla geçmeyen tennûre, Gölpınarlı’nın tespitine göre (1949-50: 67) 
hırkayla birlikte Bektaşilikten fütüvvete geçen âdetlerdendir. Dâ’î’nin eserinde 
öne çıkarılmasının sebebi diğer fütüvvetnâmelerde “hırka” için anlatılan Âdem 
peygamberin cennetten yeryüzüne çıplak inmesi sebebiyle utanması ve incir 
yaprağıyla örtünmesi kıssasına dayandırılması dolayısıyladır.
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Fütüvvetnâme’nin Dili

Dâ’î, eserini neden Türkçe yazdığını şu beyitlerle açıklar:

Ben bu ‘ilmi Türkîce nazm eyledüm 
Bu fütüvvetden nice söz söyledüm (1430)

Añlaması vâzıh olsun deyüben
Türkî yazdum çok ‘ibârât koyuban (1431)

Açıkça anlaşılması için eserini Türk diliyle yazdığını söyleyen şairin diline dair 
genel olarak Türkçe kelimelerin çok yoğun olduğu sade bir dili olmamakla 
beraber ağır ve ağdalı bir dil de kullanmadığı yorumunu yapmak isabetli olur 
kanısındayız. Onun dilinin bir anlamda kendi devrinin mesnevi diline paralel 
bir seyirde olduğunu söyleyebiliriz.

XV. yüzyılın son çeyreğinin başlarında kaleme alınan Fütüvvetnâme’nin dili tabii 
olarak Eski Anadolu Türkçesi (EAT) özellikleri barındırmaktadır. Ne var ki 
tespit edebildiğimiz biricik nüshanın, eserin telif  tarihinden oldukça sonra 
istinsah edilmiş muahhar bir nüsha olması, özellikle ekler bakımından sağlıklı 
tespitler yapılabilmesine engel teşkil etmektedir. Zira bazı şahıs ekleri, faktitif 
ve genitif  ekleri gibi EAT döneminde yuvarlak olduğunu bildiğimiz kimi ekler 
nüshada bazen yuvarlak ama çoğu yerde düz olarak harekelenmiş, keza diğer 
bazı dil özellikleri nüshanın yazıldığı dönemin dil özelliklerine uydurulmuştur. 
Bu durum, eser üzerinde sağlıklı dil çalışmaları yapmayı zorlaştırsa da diğer 
bazı ekleri ve kelime kadrosunu tespite engel teşkil etmemektedir.

Fütüvvetnâmeʾde, EAT döneminin karakteristik eklerini şu şekilde tespit ettik:14

-ġıl (958, 972, 1019, 1068, 1088, 1130, 1197, 1198, 1202, 1260, 1275, 1284, 
1300, 1482, 1487, 1517, 1590, 1623, 1639, 1651, 1701, 1706, 1886, 2021, 
2070, 2331) 

-gil (124, 264, 375, 583, 665, 746, 755, 870, 938, 972, 1005, 1007, 1098, 1130, 
1182, 1195, 1197, 1199, 1200, 1202, 1277, 1296, 1355, 1365, 1375, 1376, 
1377, 1378, 1379, 1380, 1382, 1396, 1519, 1590, 1623, 1643, 1644, 1702, 
1710, 1712, 1750, 1778, 2026, 2066, 2071, 2137, 2332, 2342, 2347) 

-ıcaḳ (430, 564, 715, 775, 894, 919, 1100, 1116, 1136, 1233, 1254, 1341, 1479, 
1617, 1620, 1646, 1684)

14 Ayraç içindeki sayılar, o ekin neşrimizde kaçıncı beyitte yer aldığını götsermektedir.
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- icek (436, 491, 605, 775, 805, 1009, 1083, 1400, 1402, 1424, 1494, 1622, 
1803, 1840, 1841, 2040, 2066, 2335) 

-UbAn(ı) (41, 54, 235, 304, 327, 437, 442, 445, 523, 527, 531, 578, 601, 660, 
679, 698, 712, 767, 790, 794, 800, 806, 809, 844, 950, 1046, 1138, 1193, 
1197, 1206, 1219, 1237, 1254, 1255, 1265, 1276, 1285, 1302, 1318, 1364, 
1326, 1355, 1383, 1394, 1395, 1399, 1413, 1431, 1443, 1473, 1481, 1491, 
1538, 1540, 1547, 1564, 1571, 1586, 1611, 1635, 1646, 1650, 1669, 1680, 
1684, 1686, 1708, 1726, 1730, 1801, 1813, 1836, 1842, 1847, 1848, 1853, 
1861, 1871, 1904, 1914, 1919, 1931, 1933, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969, 
1974, 1976, 1983, 2035, 2044, 2061, 2062, 2108, 2133, 2140, 2180, 2196, 
2200, 2233, 2242, 2245, 2256, 2257, 2299, 2300, 2303, 3449, 2345, 2355) 

-IbAn(I) (1718, 1915, 1961, 2196, 2265) zarf  fiil ekleri, 

-AvUz (79, 898, 1374, 1518, 1699, 1933, 2336, 2338)

-AyIn (479, 665, 692, 692, 695, 696, 710, 743, 754, 854, 882, 941, 944, 1008, 
1020, 1163, 1433, 1629, 1631, 1727, 2093, 2174) 

-UrAḳ (798, 935, 1982)

-AsIz (474, 686, 687, 823, 825, 832, 833, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1142, 
1291, 1747, 1825, 1833, 1836, 1931, 1934, 2115, 2116, 2193, 2205, 2225, 
2240, 2243, 2260 2282)

-IsAr (852, 1326, 1364, 1717, 1884, 1951)

-lAyIn (913, 2204) 

Eserde bu eklerden başka oldukça yoğun arkaik Türkçe kelime kadrosu mev-
cuttur. Bazıları Tarama Sözlüğü’nde de bulunmayan bu kelimeler şunlardır15:

aca, acıcak, ad ur-, ag-, ahca, alda-, alu, aña, anda (onda; orada; o zaman ), apar-, 
artık (fazla), aşak, ayagın tur-, ayruk (başka), ayu, başa (paşa), bayık, bile (birlikte), 
bilece, bili/bilü, biliş, bular, buñ, burı, burtar-, çak- (ifşa etmek), Çalab, deg- (ulaşmak), 
degme, deñlü, devin-, diril- (toplanmak), döşen, düg-, dügün (düğüm), dün, düriş-, egin 
(sırt), eksicek, eksük, el kavşur-, em, etmek (ekmek), eyit-, eyü, geñez , geñsizin, gevde, 
gey-, giñ, git- (uygulamak), gök (mavi), gökçek, görklü, gözgü, ılı, ır-, idügi, ilt, iñen, 
iñende, inlü, ir (erken), irde, irte, issi, iste- (aramak), it- (demek, söylemek), iv-, kakı-, 

15 Tarama Sözlüğü’nde yer almayanlar veya farklı şekillerde yer alanların da gösterildiği bütün arkaik 
kelimeler sondaki Lûgatçe’de yer almaktadır.
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kamu, kana, kancaru, kanda (nerede/nereye), kangı (kankı), kanı (nerede), kara kura, 
karanu, kardaş, katı, kayık-, kayu, kesil-, key, kıcak (kayıp?), kırlaş- (savaşmak), kıt (kat, 
ön, nezd), kiçi, kim (ki), kim (kimisi), kimsene, koñşı, kop- (haşrolmak), kov- (takip 
etmek), kulaguz, kuşa-, muştıcı, nice , niçe, nire(den), nişe, od, ohşa-, ol (o), oñat, ög (akıl), 
ölçüm, ölçümlüg, öñ (önce, önceki, ilk), öñdin, örgen-, ötri, pek(ce), sagış (sayı), sagışla-, 
sayru, sevgü, sevünc, soñ ucı, soy soyla-, sür- (göndermek), şaşır- (şaşırtmak), tamar, 
tan-, tañ, taña kal-, tanış- (konuşmak), tañla-, tapla-, tapşur-, tapu kıl-, tapu, tar, taş 
(dış), tike, tolın-, ton (giysi), toyla-, tuman, tütün, ur-, uş, uşan-, uşat-, uyar- (yakmak), 
ür-, üzil- (dağılmak), varı, yagı, yahşı, yahtılu, yalañız, yalıncak, yarag u yat gör-, yarak, 
yarınki gün, yarlıga-, yaşarca, yaşın-, yatlu, yavuzlık, yay-, yazık (günah), yeñe, yeñli, 
yeyni, yig, yigrek, yil-, yilüp yit-, yiñ, yir-, yitür- (ulaştırmak), yiyile-, yort-, yukargı, yum, 
yügriş-, yügrük, yügür-.

Dâ’î’nin dilinin dikkatimizi çeken bir özelliği de Türkçe kelimelerle Farsça ya-
pılı tamlamalar kurmasıdır. Esasen kural ve teamüllere aykırı olmasına rağmen 
zaman zaman karşılaştığımız bu kullanımın Dâ’î’deki örneklerinin fazla oluşu 
dikkat çekicidir. Eserde bu tür tamlamalara şu örnekleri tespit ettik: yâr-ı öñ (ilk 
dost), yol-ı enbiyâ (nebilerin yolu), yol-ı evliyâ (velilerin yolu), bâb-ı ikinci (ikinci 
bölüm), bâb-ı üçünci (üçüncü bölüm), kan-ı ‘âşık (âşığın kanı).

Fütüvvetnâme’nin Nüshası

Dâ’î’nin manzum Fütüvvetnâme’sinin tespit edebildiğimiz yegâne nüshası 
Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu (İlahiyat Fakültesi Kütüpha-
nesi) 12881/Y4 numarada kayıtlıdır.16 215x160, 185x105 mm. ölçülerindeki 
nüshanın kütüphane kaydında cilt bilgileri mevcut değildir. Yaprak numarası 
değil sayfa numaraları verilmiştir. Buna göre nüsha 171 sayfa görünmektedir. 
Ancak bazı sayfalara numara verilmezken bazı sayfalara mükerrer numara 
verilmiştir. Nüsha gerçekte 89 yaprak, 177 sayfadan müteşekkildir. Yazma üze-
rindeki sayfa numaralarına göre ilk 94 sayfa her sayfada 15 satır, 95’den sona 
kadar 13 satırdır. Açık kahverengi kâğıda, çift sütun üzerine harekeli nesih ile, 
söz başları surh olmak üzere siyah mürekkeple yazılmıştır. Baştan ve sondan 
eksik olan nüshada ferağ kaydı bulunmadığı için istinsah tarihi ve müstensihi 
belli değildir. 

16 Nüsha üzerindeki mühürde Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’ne kayıtlı görünmesine rağmen in-
ternet ortamındaki kataloga göre İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi demirbaşındadır. Nitekim internet 
ortamında eksik çıkan bölümleri İlahiyat Fakültesi kanalıyla temin etmiştik.
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Baş:

Ol Kerîm ü ol Kadîm ü Lâ-yezâl
Zâyil olmaz kimseye olsa zevâl

Son:

Dem Muhammed’den ururam ben bu dem
Her ki andan dem ura gelmez nedem

Metni Kurarken izlenen Yöntem

• Eserin bilinen başka nüshası bulunmadığı için, muahhar (geç dönem 
istinsahı) bir kopya olan eldeki yegâne nüshayı neşrederken şu iki yol-
dan birini tercih etmek durumuyla karşı karşıya kaldık: Bir yol, eserin 
telif  edildiği dönem olan XV. yüzyıl dil özelliklerine uyumlu olarak 
neşretmek, ikinci yol ise harekeli olan nüshadaki imlâyı aynıyla metne 
yansıtmaktı. Geç dönem istinsahlarda, müstensihlerin eski nüshalardaki 
kimi kelimelere ve eklere zaman zaman –dilini modernize etmek / gün-
cellemek maksadıyla- müdahalelerde bulundukları bilinen bir husustur. 
Eldeki biricik nüshanın ne dereceye kadar müellifin metnini yansıttığını 
ölçebilecek kıstaslardan mahrum olduğumuza göre müstensihin imlâsını 
olduğu gibi nakletmeyi daha makul ve uygun bir tercih olarak gördük. 
Başka bir deyişle, aslında ortada olmayan muhayyel yahut kurmaca bir 
metin ortaya koymaktansa, müstensihin kaleminden çıkan metni olduğu 
gibi aktarmayı yeğledik. Böylece müellife ait olmadığı gibi müstensihin 
de kaleminden çıkmayan, karışık ve problemli bir imlâ ortaya çıkarma 
ihtimalinin önüne geçmiş olduk. Bundan başka, geç dönem istinsahla-
rın özelliklerine dair araştırma yapacak filologlara katkı sağlayabileceği 
düşüncesi de bizi bu tercihe iten önemli bir saik oldu.

• Her beyte numara verildi. Eserde, toplam sayısı 21 olan Farsça alıntı 
beyitler de bu sayılara dâhil edildi. Bu beyitlerden tespit edilebilenlerin 
kaynakları dipnotlarda gösterildi.

• Yazma nüshadaki sayfa numaraları, beyit numaralarından önce köşeli 
ayraç içinde ve koyu dizilerek gösterildi.

• Sayfa numarası verilirken yazma nüsha üzerindeki numaralara sadık 
kalındı. Hatta numara verilmesi unutulan veya sehven mükerrer numa-
ra verilen sayfalarda dahi nüshaya uyuldu ve gerekli açıklamalar ilgili 
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sayfaların dipnotlarında yapılarak söz konusu problemler giderilmeye 
çalışıldı.

• Bütün Farsça ve Arapça ibareler (ayet, hadis, hadis-i kudsi, şiir, kelâm-ı 
kibar vb.) tırnak içinde yazıldı ve anlamları dipnotlarda verildi.

• Sadece birkaç kelimede yapılan zorunlu müdahaleler (“olu[r]sañ” örne-
ğinde olduğu gibi) köşeli ayraç içinde gösterildi.

• Nüshada yanlış olduğundan emin olunan ibarelerin doğru / olması ge-
reken şekilleri ana metne alındı, nüshadaki hatalı yazılım (“Olsa-y-ıdıñ: 
Olmasaydıñ, nüsha.” örneğinde olduğu gibi) aparatta gösterildi.

• Metni kurarken vezinle alâkalı hususlarda M. Fatih Köksal’ın “Metin 
Neşrinde Vezinle İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler” başlıklı ma-
kalesine (2009) uyuldu. Buna göre;

• Metinde sıkça karşılaşılan zihaflara (“ʿārī” örneğinde olduğu gibi) 
ilgili harflerin italik yazılması suretiyle işaret edildi.

• Vezin gereği yapılan ünlü ulamaları (“çıḳdıˬoturdı” örneğinde oldu-
ğu gibi) yatık yay işaretiyle gösterildi.

• Vezin gereği yapılan ses türetmeleri (mek(i)rden örneğinde olduğu 
gibi) ayraç içinde gösterildi.

• Eski Anadolu Türkçesi döneminin tipik imlâ özelliklerinden olan 
Türkçe kelime ve eklerdeki “e” sesinin imaleli hecelerde elif  ile gös-
terilmesi durumunda bu ses ĕ ile gösterildi. 

• Arapça ve Farsça eklerin yazımında İsmail Ünver’in “Çeviriyazıda İmla 
Birliği Üzerine Öneriler” makalesine (1994) uyuldu.

• Hadislerin kaynaklarının gösterilmesinde “İsnad Atıf  Sistemi” (http://
www.isnadsistemi.org/) esas alındı.

• Metnin transkripsiyonunda klasik transkripsiyon sistemi kullanıldı. 
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[Fütüvvet-Nāme-i Dāʿī]

[Vezin: fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün]

[1] [1] Ol Kerīm ü ol Ḳadīm ü Lā-yezāl
Zāyil olmaz kimseye olsa zevāl

 [2] Nitelikden ʿārī ẕātıdır anıñ
Ẕikr olan dāyim ṣıfātıdır anıñ

 [3] Biliniñ hīc yöni yoḳ pāyānına
ʿAḳl-ıla kimse irişmez şānına

 [4] Çünki oldı cümle aña perde-pūş
Cümle andandır  ḳamu hem ṭolı boş

 [5] Oldı ẓāhir birligi vaṣfı ile
Kimse bilmez künhini aṣlı ile

 [6] Ḥikmetinde kimsene ḳādir degil
Hīc bu fende kimsene māhir degil

 [7] Ḳurı ṭaşdan aḳıdan āb-ı revān
Ḫār1 içinde bitüren heb gülsitān

 [8] Nārı gülşen eyledi hem ḫārı gül
Ḳulı sulṭān eyler ü sulṭānı ḳul

1 Derkenarda “Ḫār ṭopraḳ dimek” şeklinde bir not kayıtlıdır.
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 [9] Şol ḳamer kim görinür bu yircedir
Ol felekden bunda beş yüz yılcadır

 [10] İtdirir ayı işāretle dü şaḳḳ
Bil ḥaḳīḳatde idendir anı Ḥaḳḳ

 [11] Ṭopraḳ içre bitürir altun gümiş
Arı bal eyler virir şekker ḳamış

 [12] Ebr-i nīsānı göricek hem ṣadef
Bir iki ḳaṭreyle bulınca şeref

 [13] Ḳaʿr-ı deryāda olur dürr-i semīn
Ḳıymet ider hem yesār u hem yemīn

 [14] Ḥikmeti çoḳdır Ḫudā’nıñ bī-şumār
Ḫāṣ ḳullar idemez cümle şumār

 [15] Ḥayy-ı bāḳī ol-durur bil şeksüzin
Dile alup söylemegil şek sözin

[2] [16] “Küllü şeyʾin hālik illā vechehū”2

Veche vaṣl ister iseñ “hestī mecū”3

 [17] Her ki vech öñinde buldıysa fenā
Ol helāk olan-ıla bulmaz cezā

 [18] Her ki oldı derdi ile derdimend
Ḫalḳ içinde ḳadri ʿālī ser-bülend

 [19] Kimde derdi var ise ol ser-firāz
Maḥrem oldı derdine hem ehl-i rāz

 [20] Derdi olan kişiler dil-keş olur
Derd güneş gibi ol mehveş olur

 [21] Kimde derdi var ise ol merd ola
Derdi olmayan kişiler serd ola

 [22] Zāhid-i sālūsda kim olmaya derd
Yegdir andan kim ola bir āh-ı serd

2 “Küllü şeyʾin hālik[un] illā vechehū”: “O’nun zatı dışında her şey helâk olucudur.” Kasas suresi (28), 
88. ayetten iktibas.

3 “Varlık arama!”
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 [23] Nāle vü derd ile olan ḫoş-nevā
Nālişini ṣanmaġıl bād-ı hevā

 [24] Yansa baġrıñ ney gibi dil-sūz ola
Ḳanda olsañ her ḳılıñ bir sāz ola

 [25] Olsa-y-ıdıñ4 ney gibi yārdan ıraḳ
Söyler idiñ şerḥ-i derd-i iştiyāḳ

 [26] Ney gibi baġrıñ ideydiñ yāre sen
Ḳıla idiñ sīneñi ṣad pāre sen

 [27] Yana idiñ nāle vü feryād ile
Ṭola idiñ ʿālem içre ad ile

 [28] Yanduġı-çün ʿūd oldı ḫoş-nefes
İşidicek cān u dil eyler heves

 [29] Oda düşse ʿūd artar ḳoḳusı
Nefs yanınca gider ḫār u ḫası

 [30] Derd odıyla özini ḳılan fenā
Āḫiretde görmeye renc ü ʿınā

[3] [31] Derd odıyla özüni ḳılan fenā
Görmeye dāreynde renc ü ʿınā

 [32] Özüni ḳılan fenā buldı beḳā
Özüni ḳılan fenā irdi Ḥaḳ’a

 [33] Her ki sāde-sīne ḳıldı kendüzin
Naḳş-ı ġayr oldı vü bildi kendüzin

 [34] Sırr-ı Ḥaḳḳ’ı bī-gümān mū ḳındırır
Müʾmine çün āyine müʾmin-durur

 [35] Varlıġa yoḳlıḳ-durur gözgü5 biliñ
Yoġ olanı şek degil gözgü biliñ

 [36] Nitekim Mollā buyurmış görseñe
Maʿnī bilenlerden anı ṣorsaña

4 Olsa-y-ıdıñ: Olmasaydıñ, nüsha.
5 Derkenarda “Gözgü Türkīce āyine dimekdür.” notu mevcuttur.
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 MESNEVĪ-İ ŞERĪF

 [37] “Her ki ū bī-naḳş sāḍe-sīne şod
Naḳşhā-yı ġayb-rā āyīne [şod]”6

 [38] “Sırr-ı mā-rā bī-gümān mūḳın şeved
Müʾminān āyīne-i müʾmin şeved”7

 [39] “Nīstī bi’gzīn ger ebleh nīstī
Āyne-i hestī çi bāşed nīstī”8

 [40] Çünki sende varlıġıñdan ẕerre var
Pīş-i Ḥaḳ’da ḳıymetiñ yoḳ ẕerrevār

 [41] Ḥaḳ ḳıtında kim diler ola ʿazīz
Ġayr-ı Ḥaḳḳ’ı yaḳuban9 olsun temīz

 [42] Ḫoş-dem olur varlıġını yaḳsa ʿūd
Maʿnī ḳalur kimde yoġ-ısa vücūd

 [43] Küfr imiş bu yolda varlıḳ hūy u hāy
Çün ṭarīḳ-i ʿaşḳa basdıñ ise pāy

 MESNEVĪ-İ ŞERĪF

[4] [44] “Ger büved yek ẕerre ez-hestī be-cāy
Küfr bāşed ger nihī der-ʿaşḳ pāy”10

 TEMĀMĪ-İ SUḪAN11

 [45] Derdimend ol varlıġı elden buraḳ
Derdi olmayan kişi Ḥaḳ’dan ıraḳ

6 “Gönlü temiz ve süssüz olan kimse ayna gibi temizdir. (Dolayısıyla) gayıp âleminin sırları onun 
gönlüne yansır.” Mesnevî, 1. Cilt, 3146. Beyit (Bk. Celâlüddin Muhammed 1390: 1/141).

7 “(Böyle bir kişi) kuşkusuz ki bizim sırrımıza inanır; zira mümin müminin aynasıdır.” Mesnevî, 1. c, 
3147. beyit. Bu beytin ikinci mısrası Mesnevî’de “Z’ān ki müʾmin āyne-i müʾmin şeved” şeklindedir. 
(Bk. Celâlüddin Muhammed 1390: 1/141)

8 “Eğer aptal değilsen yokluğu seç... Varlığın aynası nedir? Yokluk!” Mesnevî, 1. c, 3201. beyit. (Bk. 
Celâlüddin Muhammed 1390: 1/143)

9 yaḳuban: baḳuban, nüsha.
10 “Eğer varlığından zerre kadar bir şey kalıyorsa (varlığının tamamını yok edememişsen eğer) aşka 

adım atarsan küfr olur ” (Bk. Celâlüddin Muhammed 1390: 1/141)
11 Sözün tamamlanması.
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 [46] Rāstī göñlüme bir dem dāġ-ı derd
Yegdir andan kim ola ṣad bāġ-ı zerd

 [47] Merd odır kim bu söze maḥrem ola
Nūş ide nīş zaḫm aña merhem ola

 [48] Derd-i Ḥaḳ’dan her kim ola bī-naṣīb
Bir marażdır kim ʿilāc itmez ṭabīb

 [49] Yā İlāhī derdiñ ile āşinā
Eyleyüvir daḫı ġayruñı fenā

 [50] Derd-i ʿaşḳıñdır bize āb-ı ḥayāt
ʿAşḳıñ-ıla diridir bu mümkināt

 [51] Murġ-ı cāna dām-ı ʿaşḳıñ pāy-bend
“Her ki sevdā-yı tu dāred ser-bülend”12

 [52] Kim ola kim vire ʿaşḳıñdan ḫaber
Bī-ḫaber ḳıla anı ʿaşḳıñ meger

 [53] Vaṣfını ẕikr idicek oldum fenā
“Ḳultu bi’l-ʿaczi fe-lā uḥṣī senā”13

 [54] Ne dilim vardır anı medḥ idesi
Bilimedüm n’eyleyüben n’idesi

 [55] ʿĀciz itdi Aḥmed’i ḥamd-i Aḥad
İdemedi ol arada vaṣfı ʿad

 [56] Çünki “lā-uḥṣī senāʾen”14 didi ol
Öyle olsa medḥiñe kim bula yol

 [57] Ol ki öyle didi çün ḥayrān olup
Ḳıldı ʿaczi cānı ser-gerdān olup

[5] Ḳāle’n-nebī ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem. Lā uḥṣī 
senāʾen ʿaleyke ente kemā esneyte ʿalā nefsike. Ṣadaḳa 
Resūlullāh.15

12 “Senin sevdana tutulanın başı yücelir.”
13 “Sana övgüler sayıp dökemem, acziyetini söylerim.”
14 “Sana övgüler sayıp dökemem.”
15 “Peygamber -Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun- şöyle buyurdu: ‘Sana övgüler sayıp 
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 [58] Ey Ḫudāvend-i cihān sensin Kerīm
Lā-yezāl ü Lem-yezel Ḥayy u ʿAlīm

 [59] Senden artıḳ yoḳ-durur feryād-res
Yā İlāhī luṭf  idüp feryād res

 [60] Ey seniñ vaṣfıñda diller künd ü lāl
Murġ-ı cān dökdi hevādan perr ü bāl

 [61] Ey seniñ ʿaşḳıñda dil ḥayrān u mest
V’ey seniñ şevḳıñla her nīst oldı hest

 [62] Ey ʿademden ʿālemi īcād iden
ʿArş u kürsī yir ü gök ābād iden

 [63] Ey ʿanāṣırdan yaradan Ādem’i
Nefḫ-i rūḥ idüp aña üren demi

 [64] Ey mükerrem eyleyen ol Ādem’i
Ādem’e ḳılan musaḫḫar ʿālemi

 [65] Ey anıñ ḥaḳḳında “kerremnā”16 diyen
Hem keremdem “ʿalleme’l-esmā”17 diyen

 [66] Ey muḳarreb ḳullara mescūd iden
Sensin āḫir bunca luṭf  u cūd iden

 [67] Ey keremden ḫāṣṣ ḳılan enbiyā
Baʿżısını eyleyen hem evliyā

 [68] Ey seven ḳullara çoḳ ḳılan cefā
Bir cefā yirine biñ ḳılan vefā

 [69] Ey belānıñ enbiyāya şiddetin
Viren āḫir evliyāya miḥnetin

 [70] Ey belānıñ balını viren yine
Eylik iden bunca zaḥmet yirine

dökemem. Sen, tıpkı kendi kendini övdüğün gibisin.’ Allah Resûlü doğru söylemiştir.” Nesâî, “Tat-
bîk”, 46; Ebû Dâvûd, “Salât”, 151; Tirmizî, “Da’avât”, 113.

16 “kerremnā”: “Keremli kıldık.” İsra suresi (17), 70. ayetten kısmî iktibas.
17 “ʿalleme [Ādem]’l-esmā”: “ [Adem’e] isimleri öğretti.” Bakara suresi (29), 31. ayetten kısmî iktibas.
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[6] [71] Ey ḳarañu yerleri aydın ḳılan
Ẓulmet içre ḳalmışıñ ḥālin bilen

 [72] Ey meded diyenlere iden meded
V’ey seniñ luṭfıña hīc yoḳdur ʿaded

 [73] Ey ki kāf ’ı nūn-ıla vaṣl eyleyen
Ey aṣ(ı)ldan ʿālemi faṣl eyleyen

 [74] Ey kelāmı cānlara niʿmet viren
Hem şifā vü müʾmine raḥmet viren

 [75] Ey kelāmı derdlere olan devā
Ol devādan umaram ben bī-nevā

 [76] Sensin āḫir niçe iḥsān eyleyen
Kimi ḥayvān kimin insān eyleyen

 [77] Ḥamdu li’llāh bizi insān eylediñ
Ṣūrete getürdiñ iḥsān eylediñ

 [78] Sen bilürsin anı kim biz bilmeziz
Sen ḳılursın anı kim biz ḳılmazız

 [79] Biz ne olavuz ki bizden ne ola
Biz ne bilevüz ki bizden ne gele

 [80] Bilüriz senden gelen niʿmet durur
Līk heb bizden gelen miḥnet durur

 [81] Dāyimā senden gelen luṭf  u ʿaṭā
Bilüriz bizden gelen cürm ü ḫaṭā

 [82] Bize bizi bildürivir yā İlāh
Bilici sensin bizi ey pādişāh

 [83] Nefs-i şūm itdi bizi senden ıraḳ
İdemedik varmaġa saña yaraḳ

 [84] Murġ-ı nefs kendi hevāsında uçar
Cehd idemez saña varmaḳdan ḳaçar

 [85] Yā İlāhī sen bilürsin ḥālimi
Beni baña ḳoma sen ṭut elimi
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[7] [86] Raḥmetiñ fülki irişsün yā İlāh
Yoḫsa deryā-yı günāh itdi tebāh

 [87] Raḥmete lāyıḳ degilsem n’ola ben
Ḳullarıña ʿām ḳıldıñ luṭfı sen

 [88] Fażlıñ ile yoḳları var eylediñ
Yaḳın itdiñ kendüñe yār eylediñ

 [89] Her ḳula kim luṭf  idüp ḳılsañ naẓar
Düşmen olsa aña ʿālemden ne żar

 [90] Ger ḳılursañ ẓulmeti rūşen ne ṭañ
Nitekim her gice olur ṣoñı ṭañ

 [91] Ne ḳadar ıraġ-ısam ben ṭapudan
Hīc ümīdim kesmezim ol ḳapudan

 [92] Bilürim ben kim günāhım çoḳ-durur
Benden ulu bir günehkār yoḳ-durur

 [93] Tevbe ḳılıñ dimediñ mi sen bize
Tevbe ḳılup rāżī oldıḳ bu söze

 [94] Tevbe ḳılan her günehden ir ü gic
Eyler anı tevbe ṣuyı hīc hīc

 [95] Ḳavliñe cümle inandıḳ ṣıdḳ-ıla
Cürm ḳılmaz her kim ol tevbe ḳıla

 [96] Cümle ʿālem ger ola cürm ü ḫaṭā
Maḥv olur senden ire luṭf  u ʿaṭā

 DER-NAʿT-İ ŞERĪF-İ ḤAŻRET-İ 
SEYYİDİ’L-MÜRSELĪN ṢALLALLĀHU 
TEʿĀLĀ ʿALEYHİ VE SELLEM18

 [97] Çünki Aḥmed’dür bize püşt ü penāh
Olsa ne ġuṣṣa bize yüz biñ günāh

18 Peygamberlerin efendisi -Allah’ın salat ve selâmı onun üzerine olsun- için şerefli naat…
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 [98] Aḥmed’iñ yüzi ṣuyı-çün ey Ḫudā
İtdügim ile baña ḳılma cezā

[8] [99] Ol Ḥabīb’iñ yüzi ṣuyı ḥaḳḳı-çün
Daḫı anıñ görkli ḫūyı ḥaḳḳı-çün

 [100] Ol işāret ḥaḳḳı-çün kim eyledi
Ayı şaḳḳ itdi vü āhū söyledi

 [101] Nāzil olan aña Ḳurʾān ḥaḳḳı-çün
Daḫı gösterdigi bürhān ḥaḳḳı-çün

 [102] Aña virdügiñ saʿādet ḥaḳḳı-çün
Anda ḳoduġıñ siyādet ḥaḳḳı-çün

 [103] Dāyimā ṭutduġı ṣavmı ḥaḳḳı-çün
Çār yār aṣḥāb u ḳavmi ḥaḳḳı-çün

 [104] Ḳılduġı beş vaḳt namāzı ḥaḳḳı-çün
İtdügi dāyim niyāzı ḥaḳḳı-çün

 [105] Ol ḳabūl itdügi faḳrı ḥaḳḳı-çün
Faḳr ile itdügi faḫrı ḥaḳḳı-çün

 [106] Anıñ ol ḳılduġı miʿrāc ḥaḳḳı-çün
Ḫırḳası vü geydügi tāc ḥaḳḳı-çün

 [107] Andaġı söyleyen esrār ḥaḳḳı-çün
Nūr-ıla gördügi envār ḥaḳḳı-çün

 [108] Anda saña itdügi nāz ḥaḳḳı-çün
Sen aña hem virdügiñ rāz ḥaḳḳı-çün

 [109] Anıñ ol ḳurb-ı viṣāli ḥaḳḳı-çün
Kendüniñ görkli ḫıṣāli ḥaḳḳı-çün

 [110] Ol muraḳḳaʿ ḫırḳası ḥaḳḳı içün
Aña uyan fırḳası ḥaḳḳı içün

 [111] Baġrına baṣduġı ol ṭaş ḥaḳḳı-çün
Gözlerinden aḳıdan yaş ḥaḳḳı-çün

 [112] Hem anıñ ol dört yārı ḥaḳḳı-çün
Maḥremi vü ġam-güsārı ḥaḳḳı-çün

M E T i n 55

www.tuba.gov.tr



 [113] Daḫı ol görkli cemāli ḥaḳḳı-çün
Her kemāl içre kemāli ḥaḳḳı-çün

[9] [114] “Ḳābe ḳavseyn19” ḳurb-ı “ednā”20 ḥaḳḳı-çün
Hem “denā”21 vü “fe22 tedellā”23 ḥaḳḳı-çün

 [115] Gördügi bī-çūn cemāliñ ḥaḳḳı-çün
Andaġı vaṣf-ı celāliñ ḥaḳḳı-çün

 [116] Aña virdügiñ nübüvvet ḥaḳḳı-çün
Anıñ itdügi fütüvvet ḥaḳḳı-çün

 [117] Daḫı ḳılduġı risālet ḥaḳḳı-çün
Bize virdügi emānet ḥaḳḳı-çün

 [118] Daḫı şol beyʿat ḥaḳı taḥte’ş-şecer
Şol şecer ḥaḳḳı kim ol virdi semer

 [119] Sünnetiñi ṭutan aṣḥābıñ ḥaḳı
Yoluña cān viren aḥbābıñ ḥaḳı

 [120] Şerʿiñe münḳād olan ümmet ḥaḳı
Emriñ ile ṭutılan sünnet ḥaḳı

 [121] Ḳavl ü fiʿliñi ṭutan cānlar içün
Fiʿl içinde bulınan kānlar içün

 [122] Evliyā ḥaḳḳı kim ol “taḥte’l-ḳıbāb”24

Pīş-i Ḥaḳ yanında buldılar sevāb

 [123] Yoluña gerçek ṭuran ṣādıḳ ḥaḳı
ʿAşḳıñ-ıla cān viren ʿāşıḳ ḥaḳı

19 “Ḳābe ḳavseyn”: “İki yay (arası kadar) mesafe”. Necm suresi (53), 9. ayetten kısmî iktibas.
20 “ednā”: “daha yakın”. Necm suresi (53), 9. ayetten kısmî iktibas.
21 “denā”: yaklaştı. Necm suresi (53), 8. ayetten kısmî iktibas.
22 fe: ve, nüsha.
23 “fe tedellā”: “ardından indi”. Necm suresi (53), 8. ayetten kısmî iktibas.
24 “Kubbelerin altı”. “Benim dostlarım benim kubbelerimin altındadır. Onları benden başkası bil-

mez.” mealindeki hadis-i kudsî olduğu rivayet edilen sözden kısmî iktibas. Tasavvuf  literatüründe 
rivayeti Ankaravî, Abdurrahman Câmî, Gümüşhânevî ve Ramazanoğlu, velîleri anlatırken rivayet 
etmişlerdir. Müzekkin-nüfûs’ta şöyle geçmektedir: “Velîlerim benim bilgim altındadır. Onları ben-
den başka hiç kimse bilemez.” İsmail Hakkı Bursevî de rivayeti gizli velîlerin olabileceğiyle ilgili 
olarak zikretmiştir. Kaynağı bulunamadı. Kaynaklarda yer almayan ve sûfilerin sözüne benzeyen 
bu rivayetin uydurma olduğu açıktır .” (Yıldırım 2009: 97)”
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 [124] Añsızın göc eyleyicek cānımız
Yoldaş eylegil bizim īmānımız

 [125] Sen refīḳ it bize tevfīḳ ey Ḫudā
Yanımızdan ḳılma īmānı cüdā

 [126] Sen şefīʿ it Aḥmed’i biz ʿāṣīye
Mücrim ü yüzi ḳara vü ḳāṣīye

 [127] Andan artıḳ hīc ümīdim yoḳ-durur
Gerçi bī-ḥaddir günāhım çoḳ-durur

 [128] Ol-durur şems-i saʿādet Muṣṭafā
ʿĀṣīye ḳılan şefāʿat Muṣṭafā

[10] [129] İtdi tekmīl-i emānet Muṣṭafā
Ḳıldı ervāḥa imāmet Muṣṭafā

 [130] ʿĀleme Ḥaḳ virdi raḥmet Muṣṭafā
Sözleridir ḫ˘ān-ı raḥmet Muṣṭafā

 [131] Ol-durur ḥaḳḳında “levlāk”25 oḳunan
Hīc yaratmazdım bu “eflāk”26 oḳunan

 [132] Yaʿnī seniñ-çün yaratdım ʿālemi
Seniñ-içün hem türetdim Ādem’i

 [133] Ādem andandır velī Ādem’den ol
Añla bu maʿnīyi sen de ādem ol

 [134] Cümle mevcūdāta andandır vücūd
Anıñ-içün Ādem’e oldı sücūd

 [135] Cümle andan enbiyā vü evliyā
ʿĀm u ḫāṣ u kim var ise etḳıyā

 [136] Cümlesi diler ki ümmet olalar
Anıñ ile Ḥaḳḳ’a ḳurbet bulalar

25 “levlāk”: Tamamı “Levlâke levlâk le-mâ halaktü’l-eflâk” olan ve “Sen olmasaydın gökleri yaratmaz-
dım.” manasına gelen ve mutasavvıflarca hadis-i kudsî olarak kabul edilen rivayetten kısmî iktibas. 
Aclûnî, 2: 164; Sagânî, 1: 52.

26 Bk. Üstteki not.
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 [137] Aña ümmet olan oldı baḫtlu
Ay u güneş gibi oldı māh-rū

 [138] Vay aña kim aña bunda yetmeye
İrmeye maḳṣūdına vü gitmeye

 [139] Ey Ḫudā bildim ki ḳamu senden iş
Cümle ʿālem senden alur perveriş

 [140] Sensin anı saña maḥbūb eyleyen
Cümle ʿālem içre merġūb eyleyen

 [141] Ḳıldıñ anı sen şefīʿu’l-müẕnibīn
Didiñ aña “raḥmeten li’l-ʿālemīn”27

 [142] İẕniñ olsa ʿāṣīyi senden diler
Olmaduġına zebānī diş biler

[11] [143] Yüz saña ṭutdım yine ey pādişāh
ʿAfv iden sensin ḳamu cürm ü günāh

 [144] Yā İlāhī bilürim luṭfıñ delīm
Sensin āḫir hem Ġafūr u hem Ḥalīm

 [145] Bilüriz biz ḳullarıñ kim ʿāṣiyüz
Ḫiẕmetiñde ʿācizüz hem ḳāṣiyüz

 [146] Raḥmetiñ deryāsı bī-ḥad yā İlāh
Bizi ol deryāya ṣal oldıḳ tebāh

 [147] Bunca cürm-ile umarız biz ḫalāṣ
Ol zamānda kim ola yevme’l-ḳıṣāṣ

 [148] Yükümi sen yeñli ḳılġıl yā İlāh
Yoḫsa arḳamda iñen aġır günāh

 [149] Yāresine göñlümiñ sen merhem it
Sevdügiñden ḳoma maḥrūm maḥrem it

 [150] Ol Ḥabīb’iñ ḥürmetine adına
Yaḳma bizi sen cehennem odına

27 “raḥmeten li’l-ʿālemīn”: “Âlemlere rahmet olarak…” Enbiyâ suresi (21), 107. ayetten iktibas.
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 [151] Gösterivir göñlime dīni uṣūl
Ḳalma ʿıṣyānuma benüm yā Resūl

 [152] Şol kişi ḥaḳḳı saña yār oldı ol
Buñ güninde mūnis-i ġār oldı ol

 DER-FAẒĪLET-İ EBŪ BEKR RAḌİYALLĀHU ʿ ANH28

 [153] Ol Ebū Bekr-i muḳaddemdir özi
Hem mükerrem hem muʿaẓẓamdır özi

 [154] Dīne evvel girdi hem ol ṣıdḳ-ıla
Dīni evvel bildi ol taḥḳīḳ-ıla

 [155] Dīne girdi bī-riyā iḫlāṣ-ıla
Ḥalḳa ḳurdı ṣoḥbet itdi ḫāṣ-ıla

 [156] Oldı ser-maḥfili īmān ehliniñ
Ḳodı dīnin kāfiriñ Bū Cehl’iniñ

[12] [157] Çün nübüvvetden aña irdi nesīm
Mālın īšār eyledi geydi kilīm

 [158] Ṣubḥ-ı ṣādıḳ ṭoġdı çün kim geldi gün
Geldi īmān küfr ü ẓulmet gitdi dün

 [159] Kendi ṣādıḳdı adı Ṣıddīḳ idi
Zīrā īmānı anıñ taḥḳīḳ idi

 [160] Evvel īmāna gelen Ṣıddīḳ idi
Ḫalḳ īmānından anıñ artıḳ idi

 [161] Daḫı ol ġārıñ içinde çıḳdı mār
Ökcesini aġzına urdı o yār

 [162] Yolına ṣıdḳ-ıla ḫoş ṭurmış idi
Adını Ṣıddīḳ adın urmış idi

 [163] Hem anıñ ḥaḳḳında buyurdı Resūl
Bu ḥadīs-i muʿteber kim key uṣūl

28 Ebu Bekir’in -Allah ondan razı olsun- fazileti hakkında…
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 [164] Ben anı dost ṭutar idüm ṭutsadım
Ḥaḳ’dan ayruġın eger dost itsedim

 [165] Çün fażīlet var durur anda ulu
Anıñ-içün ol-durur dīnde ulu

 DER-FAŻĪLET-İ ʿÖMER RAḌİYALLĀHU ʿANH29

 [166] Aḥmed’iñ ikinci yārıdır ʿÖmer
Kim laʿīn anı göricegiz ḳaçar

 [167] Adı çıḳdı ʿadl-ile ʿālem ṭolu
Dād iderdi kim ola kiçi ulu

 [168] ʿAdli nūrı-la münevver oldılar
Kāfir aġlar ehl-i İslām güldiler

 [169] Oldı Fārūḳ-ı mükerrem ʿÖmer ol
İbni Ḫaṭṭāb-ı muʿaẓẓam ʿÖmer ol

 [170] Dīn şemʿini uyardı ol zamān
Virmez idi kāfire hergiz emān

[13] [171] Ṭurre ile Ḳayser’i taḫtdan yıḳar
ʿAskerine el-cebel diyü çıḳar

 [172] Şerʿ ile ṭutdı bu ʿālem yüzini
Zaḫm ururdı her kiˬişitmez sözini

 [173] Baʿżī gice[ler] odun getrür idi
Ḳarıcıḳlar işini görür idi

 [174] Göñli alçaġ idi vü ḳadri yüce
Ṣubḥa dek namāz ḳılardı her gice

 [175] Anıñ-içün didi Aḥmed ger nebī
Gelse gele idi bu ʿÖmer velī

 [176] Ḥayf  idemezdi zamānında kişi
Şerʿ-ıla iderdi zīrā her işi

29 Ömer’in -Allah ondan razı olsun- fazileti hakkında…
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 [177] Çün fażīlet var durur ʿÖmer’de bil
Rāfıżī’de n’ola olsa ḳāl u ḳīl

 DER-FAŻĪLET-İ ʿOSMĀN RAḌİYALLĀHU ʿANH 30

 [178] Yārıñ üçincisi bil ʿOsmān idi
Ṣāḥib-i nūreyn ü hem ẕī-şān idi

 [179] Cāmiʿ-i Ḳurʾān idi ehl-i ḥayā
Ṣanʿat olmışdı seḫā vü cūd aña

 [180] Ḳanda olsa mūnis-i Ḳurʾān idi
Söyledügi sözleri bürhān idi

 [181] ʿİlm ü taḳvā idi aña cümle iş
Muṣṭafā’dan bulmış-ıdı perveriş

 [182] İşi anıñ ḫulḳ-ıdı hem ḥilm-ile
Mūnisi cümle ʿameldi ʿilm-ile

 [183] Her ki ʿayn-ıla görem dirse īmān
Nūr-ı ʿOsmān’ı gözetsün ol hemān

 [184] Bu söze ḥüccet dimişdir Muṣṭafā
Kim īmān ḳandaysa andadur ḥayā

[14] [185] Anı kim Aḥmed ḳabūl itmiş ola
Daḫı ol Ḳurʾān’ı cemʿ itmiş ola

 [186] Rāḥatıñı almayasın ey fużūl
Ḫāṣa kim dost ṭutına anı Resūl

 [187] Sevesin yārı31 ḳamu ʿOsmān-ıla
Ḳopasın yarınki gün Ḳurʾān’ıla

 [188] Didiler ʿOsmān-ı Ẕī’n-nūreyn aña
Virdügiçün ol Resūl nūreyn aña

 [189] Gel ki isterseñ bulasın gevherī
İste ʿOsmān deñizinde gevheri

30 Osman’ın -Allah ondan razı olsun- fazileti hakkında…
31 Nüshada “yārı” kelimesinden önce “anı” yazıyorsa da üzerine atılan ince çizgilerle iptal edilmiştir.
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 [190] Çoḳ fażīlet didiler ʿOsmān içün
Zīrā kim cān virdi ol Ḳurʾān içün

 DER-FAŻĪLET-İ ʿALĪ RAḌİYALLĀHU ʿANH32

 [191] Ey cihānıñ ser-veri şāhı ʿAlī
Ey göñül eflākiniñ māhı ʿAlī

 [192] Muṣṭafā’nıñ maḥremi yārı ʿAlī
ʿİlm-i sırr-ı ġaybıñ esrārı ʿAlī

 [193] Dīn vücūd olsa anıñ cānı ʿAlī
Olsa īmān ger ṭamar ḳanı ʿAlī

 [194] Didi ʿilmiñ şehri ben bābı ʿAlī
Hem fütüvvet ehli erbābı ʿAlī

 [195] Sırr içinde ol-durur esrār-ı Ḥaḳ
ʿİlm içinde ol-durur envār-ı Ḥaḳ

 [196] Maʿnīye baḳsañ ʿAlī’dir yār-ı öñ
Ẓāhirā gelse n’ola ol uca ṣoñ

 [197] Şīr-i Ḥaḳ didi aña hem Ḥayder’i
Oldıˬanıñ-çün şarḳ u ġarbıñ ser-veri

 [198] Aḥmed-i mürsel anı itdi ḫalīl
Evliyāya hem o olmışdur delīl

[15] [199] ʿİlme ben şehrem didi sen ḳapusın
Şehre girem dir iseñ bul ḳapusın

 [200] Hem didi laḥmıñ-durur laḥmım benim
Hem didi ismiñ-durur ismim benim

 [201] Beni senden isteyen bulur beni
Bula seni gideren māʾ u meni

 [202] Añlayan ʿilm-i ʿAlī’den añla gel
ʿİlm-i sırda ne der33 anı diñle gel

32 Ali’nin -Allah ondan razı olsun- fazileti hakkında…
33 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
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 [203] Bāʾ-i “bism”iñ noḳṭasın şerḥ eylesem
Yidi yüz biñ maʿnī ile söylesem

 [204] Ḥaḳ kelāmınıñ daḫı her ḥarfine
Yedi yüz biñ maʿnī virsem birine

 [205] Şöyle rūşen ola vü hem fehm ola
Ḥiṣṣesince herkes andan sehm34 ala

 [206] Hem didi keşf  olup açılsa ġıtā
Nesne artmaz yaḳına ṣalmaz ḫatā

 [207] Ẕātını vaṣf  idemez ʿāciz dilim
Hem ṣıfātın fehm idemez bu bilim

 [208] “Kerremallāhu vechehū”35 disem meger36

Vaṣf  idemez dile ancaḳ bu deger

 [209] Ol-durur cümle kerāmet menbaʿı
Ol-durur cümle fażīlet menbaʿı

 [210] Ey Ḫudā sırrından anuñ sen bizi
Ḳılma maḥrūm kim göre göñlüm gözi

 DER-BEYĀN-I TĀRĪḪ-İ KİTĀB37 - 880

 [211] Çün sekiz yüz seksen oldı hicrete
Geçdi sekiz ay daḫı andan öte

 [212] Bu kitābuñ yazmasına başladım
Bir gül-idi ṣanki sükker aşladım

[16] [213] Kimse bilmezdi Fütüvvet-nāme’yi
Pes ne bilsün ḫırḳayı vü cāmeyi

 [214] Diledim bu ʿilmi iẓhār itmege
Cemʿ idüp naẓm-ıla işʿār itmege

34 sehm: vehm, nüsha.
35 “Kerremallāhu vechehū”: “Allah kendisini aziz kılsın”.
36 Mısranın vezni kusurlu. Arapça ibare “Kerremallāh vechehū” okunduğu takdirde vezin düzelmek-

tedir.
37 Kitabın (yazılış) tarihinin -880- açıklanması hakkında…
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 [215] Bilmez idi her kişi ʿilm ü edeb
Ḳılur idi ṭunb u ṭanbā pes ṭarab

 SEBEB-İ TEʾLĪF-İ KİTĀB38

 [216] Ṭarsus ehli bu işe itmiş heves
Baʿżısı Dāʿī’ye itdiler nefes

 [217] Bir Fütüvvet-nāme cemʿ it didiler
Şāh-ı Merdān yolına git didiler

 [218] Zīrā Ḥaḳ yolında ol-durur fetā
Kimse bilmez ḥaḳ yolı andan öte

 [219] Hem didi ol enbiyālar ser-veri
Bir ġazāda “Lā fetā illā ʿAlī”39

 [220] Ehl-i Ṭarsus’ıñ içinde bir ʿazīz
Nev-cüvān u aṣl[ı] hem arı temīz

 [221] Aḫı ḳılmış anı bir şehr bir ulu
İçi ṭaşı olmış anıñla ṭolu

 [222] Ehl-i Ṭarsus bir vücūd ol cān-durur
Ḫalḳ maʿden olsa ol bir kān-durur

 [223] Şehr ḫalḳı bir ṣadef  ol dür durur
Gör ki nedür sözleri heb dür durur

 [224] Ansız olsa maḥfiliñ hīc dadı yoḳ
Ansız olan ṣoḥbetiñ bünyādı yoḳ

 [225] Ger velīme ola ger daʿvet durur
Ṣoḥbet ansız olsa bir miḥnet durur

 [226] Sevmese anı ulular ger n’ola
Şimdi münḳād oldı ḫāṣ u ʿām aña

38 Kitabın yazılış sebebi.
39 “Lā fetā illā ʿAlī”: “Ali’den başka yiğit yok”. Tamamı “Lâ fetâ illâ ‘Ali lâ seyfe illâ Zul’feḳâr” olan 

ve “Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” manasındaki sözün Bedir Savaşı sırasında 
gökten melekler tarafından duyulan bir nida olduğunda dair rivayetler vardır (Yılmaz 1992: 100). 
Aclûnî, 2: 363.
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[17] [227] Özi yigit sözleri şeyḫānedür
Ṣorur ol dāyim gerek şeyḫe nedür

 [228] Himmeti ʿālī vü çoḳdur niʿmeti
Niʿmetinden daḫı artıḳ himmeti

 [229] Ḥātem-i Ṭay’dır zamānında bugün
Ehl-i Ṭarsus heb emānında bugün

 [230] Hem seḫāvet hem şecāʿatdir işi
Vehm ider hem heybetin gören kişi

 [231] Heybetin gören kişi Rüstem ṣanur
Niʿmetin gören kişi Ḥātem ṣanur

 [232] Ḳadd-i bālāsı-durur serv-i çemen
Ḫaṭṭ-ı reyḥānı-durur müşg-i Ḫoten

 [233] Ṭāḳ-ı ebrūsın gören ṣanur kemān
Çeşm-i fettānın gören diler emān

 [234] Aḥsen-i ṣūret görinür ṣūreti
Ṣūretinden daḫı aḥsen sīreti

 [235] Yüz ṭutupdır bu yola ṭālib ḳatı
Kim binüben bu yola sürer atı

 [236] Bir naṣīḥatdir çün itdiler ṭaleb
Aḫı yolında nedir ʿilm ü edeb

 [237] Bildigimce ben de bir ḳac söyledim
Gerçi güstāḫlıḳdı līkin eyledim

 [238] Gerçi ṭoġrı söz acı gelür velī
Yigrek oldır söyleyesin ḥaḳ yolı

 [239] Diyelim bildügimizi ey aḫı
Luṭf  idüp ḳulaḳ ṭutasın sen daḫı

 [240] Cemʿ-i māl itmek degildir aḫılıḳ
Ḥırṣ-ıla gitmek degildir aḫılıḳ

 [241] Dünyāya ṭapmaḳ degildir aḫılıḳ
Dīnini ṣatmaḳ degildir aḫılıḳ

[18] [242] Ṣubḥa dek yatmaḳ degildir aḫılıḳ
Ḳayġuya batmaḳ degildür aḫılıḳ
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 [243] Her yaña aḳmaḳ degildir aḫılıḳ
Ġayrıya baḳmaḳ degildir aḫılıḳ

 [244] Dervīşi yaḳmaḳ degildir aḫılıḳ
Sırrını çaḳmaḳ degildir aḫılıḳ

 [245] Aḫı oldur mālını Ḥaḳ yolına
Ḳanda olsa ṣarf  ider ḥaḳ yolına

 [246] Aḫı oldur Ḥaḳ sözini ḳoymaya
ʿAvret oġlan sözine hīc uymaya

 [247] Aḫı oldur hīc ḳonuḳsız yatmaya
ʿĀm u ḫāṣı hīc yabāna atmaya

 [248] Ḥaḳ gözi-le göre heb gördügini
Ḥaḳḳ-ıla vire ḫaber virdügini

 [249] Şol güneş gibi ola ḫalḳ üstine
Bir baḳa heb düşmenine dostına

 [250] Aḫı oldur ola anda meskenet
Aḫı billāh sen de ḥilmi mesken it

 [251] Ḥilm-ile buldı bulanlar menzili
Ḥilm-ile gördi görenler maḥfili

 [252] Daḫı aḫıya gerekdir her gice
Bu kitābı oḳuya bile nice

 [253] Her gice olmazsa cumʿa gicesi
Oḳudub[an] yigidi vü ḳocası

 [254] Hem fütüvvet ʿilmini40 bile aḫı
Ehl-i şedd ü başa vü yigit aḫı

 [255] Hem maḥabbet ḫāṭırına almaya
Cāyiz ögretse aña kim bilmeye

 [256] Kimse ile imtiḥān söyleşmeye
Kimse ile hīc cidāl idişmeye

40 Anlamı ve vezni bütünleyen “ʿilmini” kelimesi sahh notuyla derkenara yazılmıştır.
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[19] [257] İmtiḥān ile suʾāl olsa ḥarām
ʿİlm içinde böyledir ey nīk-nām

 [258] Şübhesi olsa bilenden ṣora ol
Kendi bilse bilmeyene vire ol

 [259] Biz Fütüvvet-nâme’yi cemʿ idelim
Pīşvā gitdigi yola gidelim

 [260] Yazayım baʿżī kütübden gördügim
Kim işidüp kimisini ṣorduġım

 [261] Baʿżısı sünnetdir anıñ ey ʿazīz
Ḳanġısıdur sen anı eyle temīz

 [262] Baʿżī iḫbār-ı meşāyıḫdır anıñ
Baʿżī efʿāl-i meşāyıḫdır anıñ

 [263] Baʿżīsın gördi ḥasen hem evliyā
Baʿżısını işledi hem etḳıyā

 [264] Bildigimce yazdım anı ben daḫı
Aña göre işlegil hem sen daḫı

 [265] Baʿżīsın dirler tırāş-nāme anıñ
Hem tırāş u şedd işidir aḫınıñ

 [266] Hem maḳas-nāme daḫı derler41 aña
Al gerekdir bu maḳas-nāme saña

 [267] Zīrā aḫı evvelā alur maḳas
Ḫıdmet ehlinden iderse kim heves

 [268] Biz de ol taṣrīf  ḥālin diyelim
Şeyḫ mürīd ḥālin beyān eyleyelim

 [269] Şeyḫe uyan kişiniñ yolı nedür
Uymayan kişileriñ ḥāli nedür

 [270] Dervīş olan nice irer menzile
N’eyleyicek lāyıḳ olur maḥfile

41 “derler” kelimesi ديرلر şeklinde yazıldığı hâlde fetha ile harekelenmiştir.
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 [271] Aḫıya vü başaya nedir edeb
Her birisi nicedir bile edeb

[20] [272] Hem naḳīb olan nice itmek gerek
Her biriniñ yolına gitmek gerek

 [273] Ḫıdmet ehli yigit ü ehl-i maḳas
Her birisi nicesi gördi nefes

 [274] Kimdir olan hem bu yolda müttaḳī
Müttaḳīler nice buldılar Ḥaḳ’ı

 [275] Kimisi abdāl u kimi ehl-i sūḳ
Kim bulardan hīc naṣīb almaz fusūḳ

 [276] Kimine mecẕūb-ı sālik didiler
Kimisine ġayr-ı sālik didiler

 [277] Sālik-i mecẕūb dirler kimine
Ġayr-ı mecẕūb daḫı dirler kimine

 [278] Kimisi ṣūret-perestdir göresin
ʿĀrif  iseñ ṣūretinden bilesin

 [279] Tārik-i dünyā ṣanur ol kendüzin
Dünyā içün ḫırḳaya ḳoymış özin

 [280] Dünyā içün olsa tāc u ḫırḳası
İblīs ile ola yarın ḫırbası

 MÜFRED-İ FĀRİSĪ42

[Vezin: mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlün fa’]

 [281] “Ānān ki der-īn zeyy-i vefā telbīsend
Ender naẓar-i ehl-i ṣafā İblīsend”43

[Vezin: fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün]

 [282] Bilmez ol kim anı evvel terk idüp
Sevgüsin göñlinde anıñ perk idüp

42 Farsça müfred. Başlıkta müfred yazmasına rağmen vezne nazaran bir rubaiden alınmış iki mısra 
olması gerekir.

43 “Sözde vefa elbisesine bürünen o kimseler ehl-i safa nazarında şeytandırlar.”
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 [283] Dünyā ol degil ki elde pūl ola
Dünyā odur issi aña ḳul ola

 [284] Sevgüsidür dünyānıñ olan ḥicāb
Yise yidirse n’ola bulur sevāb

 [285] Anıñ-ıla göñül eyleye ṭaleb
Göñile girmeklige oldur sebeb

[21] [286] Bir faḳīriñ göñline gir bil Ḥaḳ’ı
Yıḳma göñli añsızın olma şaḳī

 [287] Kaʿbe-i maʿnā göñildir ḳıl ṭavāf
Kaʿbe-i Ḥaḳ’dır anı ṣanma güẕāf

 [288] Ḥacc-ı maḳbūl ister iseñ ey ʿazīz
Göñile gir olasın anda temīz

 MESNEVĪ-İ ŞERĪF

 [289] “Kaʿbe-i merdān ne ez-āb u gilest
Ṭālib-i dil şev ki beytullāh dilest”44

 [290] Dervīşiñ göñli durur Ḥaḳḳ’ıñ evi
Vardır aḫı bulacaḳ ḥüccet ḳavī

 [291] Sen eger bünyād-ı Ḥaḳḳ’ı yıḳasın
Eliñ ile kendiñ oda yaḳasın

 [292] Dünye vü dīniñe ola hem ziyān
Key ḥaẕer ḳıl bu söze itme gümān

 RUBĀʿĪ-İ FĀRİSĪ45

[Vezin: mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün]

 [293] “Ṭavāf-ı Kaʿbe-i dil kon eger dilī dārī
Dilest Kaʿbe-i maʿnī tu gil çi pindārī”46

44 “Mertlerin Kabesi toprak ve sudan (yapılmış) değildir. Gönül talibi ol ki Allah’ın evi gönüldür.”
45 “Farsça Rubai”. Başlıkta rubai yazmakla beraber şiir bir gazelden alınan iki beyittir ve Mevlânâ’nın 

Dîvân-ı Kebîr’inde geçmektedir. Bk. Mevlânâ Celâlüddîn 1378: 6/ 298, gazel nu: 3104.
46 “Eğer yüreğin varsa gönül Kabesini tavaf  et. Gönül mana Kabesidir. Sen neden toprak sanıyor-

sun?”
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 [294] Hezār bār piyāde ṭavāf-ı Kaʿbe konī
Ḳabūl-i Ḥaḳ neşeved ger dilī biyāzārī”47

 TEMĀMĪ-İ SUḪAN48

[Vezin: fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün]

 [295] Ḥaḳ ḳabūl itmeye zühd ü ṭāʿatiñ
Dūzaḫ ola saña her bir sāʿatiñ

 [296] Ger Ḥaḳ’ı bulmaḳ dilerseñ ey göñül
Eyü söyle dervīşiñ yüzine gül

 ḤİKĀYET-İ DERVĪŞ-İ ÇİLEDĀR49

[22] [297] Diñle imdi bir faḳīr-i muʿteber
N’eylemiş işit saña diyem ḫaber

 [298] Ḫalvete girmiş oturmış çil çile
Āḫir andan yigrek olmış cülcüle

 [299] Yaʿnī ḳırḳar gün oturmış ḳırḳ kez ol
Bulmamış anıñla Ḥaḳḳ’a ṭoġrı yol

 [300] Kendi nefsine dimiş kim yā faḳīr
Kendüñi açlıġ-ıla itme ḥaḳīr

 [301] Çün saʿādet ḳomamış sende ezel
Kūşiş-i bisyār ile olmaz ḥaṣal

 [302] Ṭabʿıña bir zaḥmet ire añsızın50

Dünyādan göç eyleyesin geñsizin

 [303] Niçe zaḥmet çekesin acluġ-ıla
Bārī dünyāda yüri ṭoḳluġ-ıla

47 “Binlerce kez Kabeyi yürüyerek tavaf  ettiysen de eğer bir gönlü incittiysen Hak nazarında kabul 
olmaz.”

48 Sözün tamamlanması.
49 Çilekeş dervişin hikâyesi.
50 añsızın: ansızın, nüsha.
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 [304] Bārī çıḳup niʿmet-i Ḥaḳ yiyesin
Yiyüben el-ḥamdu li’llāh diyesin

 [305] Aclıġ-ıla ʿömr çün elden gide
Niʿmet-i Ḥaḳḳ’ı yiyüp şükrin ide

 [306] Niʿmetiñ şükrin bilene ol İlāh
Yazmaya hīc aña niʿmetden günāh

 [307] Ḫalvetinden çıḳdı ol dervīş denī
Uncaġazı var idi pes ol unı

 [308] Öñine getürdi yimek ḳaṣdına
Añladıñ ḫod yidüginden ḳasdı ne51

 [309] Şeyʾu li’llāh diyü geldi ol daḫı
Çilledār didi ki buyur ey aḫı

 [310] Yimeyüp sāyile virdi büsbütün
Pes bişirdi gözine gitdi dütün

 [311] Sāyil anı kesdi bir loḳma yidi
Ḥamd u şükr ola saña ey Ḥaḳ didi

[23] [312] Sālike çün çilledār buldı ʿivaż
Ṣıḥḥat irdi gitdi aclıḳdan maraż

 [313] Çilledār andan didi kim ey Ḫudā
Ḥamdu li’llāh virdiñ aclıġa cezā

 [314] Çil çileden yigrek oldı bir faṭīr
Bir faṭīr virdi Ḥaḳ’a irdi faḳīr

 BEYT

[Vezin: müfteʿilün müfteʿilün fâʿilün]

 [315] “Ger tu faṭīrī be-faḳīrī dihī
Nezd-i Ḫudā bih büved ez-ṣad çile”52

51 ḳasdı ne: ḳaṣdına, nüsha.
52 “Eğer sen bir fakire bir ekmek verirsen Tanrı nezdinde yüz çileden daha iyi olur.”
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 ḤAḲĪḲAT-İ SUḪAN53

[Vezin: fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün]

 [316] Ādemīdür bil ki Ḥaḳḳ’ıñ maẓharı
Maẓhar-ı Ḥaḳ’sın dili ḳılsañ arı

 [317] Sırr-ı ġayba ṣūretiñdir çün ḥicāb
Fānī ol Ḥaḳ kendiñe ḳılsun ḫiṭāb

 [318] Gerçi olur ẕikr ü ṭāʿatdan sevāb
Maġz-ı ṭāʿat ʿaşḳ durur bi’ṣ-ṣavāb

 [319] Mest-i Ḥaḳḳ’ıñ çün özi dīvānedür
Āşinādur ṣanma kim bīgānedür

 [320] ʿAşḳda olmaz dīn ü küfr ü zühd ü fısḳ
ʿĀşıḳıñ pes ancaḳ olur dīni ʿışḳ

 [321] ʿAşḳda dīdār u ṣafā vü ẕevḳ u şevḳ
Şāhid-i şevḳ oldı aña taḥt u54 fevḳ

 [322] Ṣūretiñ besleme kim olur türāb
Rūḥ [ise] maʿnā dur[ur] olmaz ḫarāb

 [323] “Cāhidū fi’llāh”55 olan ḥaḳḳa’l-cihād
İḳtidā ḳıl anı sen ḳıl ictihād

 [324] Cīfedir dünyā ṭaleb iden kilāb
Ādem iseñ sevme (……)56 bāb

[24] [325] Sırr-ı Ḥaḳ’dur evliyā bilmez bu ḫalḳ
Evliyā “taḥte’l-ḳıbāb”57 buyurdı Ḥaḳ

 [326] Ādemīdür Ādemī ümmü’l-kitāb
Ādem iseñ Ādem’e ḳıl intisāb

53 Sözün gerçeği.
54 taḥt u: taḥt-ı, nüsha.
55 Cāhidū fi’llāh : Cāhid-i fi’llāh, nüsha. “Cāhidū fi’llāh”: “Allah uğrunda…” Hac suresi (22), 78. 

ayetten kismî iktibas. Nüsha
56 Boş bırakılan kısım nüshada silinmiş: 
57 “Kubbelerin altı”. “: “Benim dostlarım benim kubbelerimin altındadır. Onları benden başkası 

bilmez.” mealindeki hadis-i kudsî olduğu söylenen sözden kısmî iktibas. “Kaynaklarda yer almayan 
ve sûfilerin sözüne benzeyen bu rivayetin uydurma olduğu açıktır . (Yıldırım 2009: 97)”
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 [327] Ehl-i maʿnā ṣoḥbetin terk eyleme
Degme nā-dānı varuban ṭoylama

 [328] Ḥubb-ı dünyādır saña olan ḥicāb
Nitekim şemse ḥicāb olur seḥāb

 [329] Ṭālib-i Ḥaḳ olmaya şehvet-peres
Bala düşüp ḳalmaya hem-çün meges

 [330] Bülbül ü58 ṭūṭī gül ü şekker sever
Nitekim ḳarġa dem-ā-dem cīfe yer

 [331] Çün buyurdı “men ʿaref  nefseh”59 Resūl
“Ḳad ʿaref  Rabbeh”60 ḳanı ey bu’l-fużūl

 [332] Gizli genc iken düzetdi ʿālemi
Ḥaḳḳ’ı bilmek çün getürdi Ādem’i

 [333] Maẓhar-ı Ḥaḳ’dır bu ʿālem ey faḳī
Ḳalb-i ādemdedir ol Tañrı ḥaḳı

 [334] Ādem iseñ sen de Ḥaḳḳ’ı bulasın
Ḥaḳḳ’ı bildiñ ger özüñi bilesin

 [335] Bilmez iseñ öziñi vir bilene
Cānıñı terk eyle Ḥaḳḳ’ı bulana

 [336] Ḥaḳḳ’ı bilenden bilür bilen kişi
Ḥaḳḳ’ı bulandan bulur bulan kişi

 [337] Çün didi “lev la’l-murebbī”61 ulular
“Mā ʿareftu Rabbī”62 didi hem bular

58 Bülbül ü: Bülbüli vü, nüsha.
59 “men ʿaref[e] nefseh[ū]”: “Kendini bilen…” Tamamı “Men ‘arefe nefsehû fekad arefe Rabbehû” 

olup “Kendini bilen Rabb’ini bilir” manasına gelen hadistir. Mutasavvıf  şairlerin şiirlerinde sıkça 
görülen bu sözün uydurma hadislerden olduğuna dair görüşler baskındır (Yılmaz 1992: 122). es-Sâ-
gānî, 1: 35; Aclûnî, 2: 262.

60 Üstteki nota bk.
61 “lev la’l-murebbī”: “Terbiye edenim olmasaydı…” Tamamı “Lev la’l-mürebbî le-mâ areftu Rabbî” 

olup “Terbiye edenim olmasaydı Rabb’imi bilemezdim.” manasına gelen sözün hadis olduğu belir-
tilmekteyse de kaynağı bulunmadı.

62 Üstteki nota bk.
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 [338] Ger mürebbī olmasa kim buladı
Ehl-i maʿnā dünyāda kim oladı

 Lev la’l-murebbī mā ʿareftü Rabbī63

[25] [339] Çün mürebbīyi bulasın ey cüvān
Etegine pek yapış anıñ hemāñ

 [340] Vir özüñi aña irşād eylesün
Ḫ˘ān-ı dīdār ile seni ṭoylasun

 [341] Saña bildirsin seni kimsin nesin
Sen seni bil dimeyeler sen nesin

 [342] Ol erenler yola nice vardılar
Hem görenler yāri nice gördiler

 [343] Bili virsün sini irşād eylesün
Bu ḫarāb eviñi ābād eylesün

 [344] Gösterivirsin saña ṭoġru yolı
Bil ki kimdir Aḥmed-i mürsel ʿAlī

 [345] Yalañız hīc kimse yola varmadı
Yalañız olan yolı başarmadı

 BEYT

 [346] “Ger güşādī ʿıḳd-ı ū-rā ʿaḳl-rā64

Enbiyā-rā kī firistādī Ḫudā”65

 DER-BEYĀN-I FÜTÜVVET-NĀME66

 [347] Uş Fütüvvet-nāme’ye başlayalım
Laʿnet ile düşmeni ṭaşlayalım

63 “Terbiye edenim olmasaydı Rabbimi bilemezdim.” Üstteki nota bk.
64 ʿaḳl-rā: Nüshada böyle yazmakla birlikte Mesnevî 4. ciltte yer alan bu beyit, eserin aslında “ʿaḳlhā”-

dır ki anlama uygun olan da bu imlâdır.
65 “Eğer onun düğümünü akıllar çözebilseydi Allah peygamberleri gönderir miydi?” (Bk. Celâlüddin 

Muhammed 1390: 4/689).
66 Fütüvvetnâme’nin açıklanması hakkında…
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 [348] Ol ʿAliyyi bin Ebī Ṭālib meger
Rāvīdür virdi ḥaḳīḳatden ḫaber

 [349] İdelim evvel tırāş-nāme sözin
Çün ulular bu işi ḳıldı güzīn

 [350] İbni ʿAbbās’dan rivāyet oldı hem
Daḫı Ġaffār’dan ḥikāyet oldı hem

 [351] Fārisī Selmān u hem İbni ʿÖmer
Ḥaḳ Resūlinden bular virdi ḫaber

[26] [352] Ḥud ġazāsından daḫı ṣoñra idi
Ġāzīler heb ol ġazālarda idi

 [353] Elli üc yıldı meger ʿömr-i Resūl
İki üc gün daḫı geçmişdi fuṣūl

 [354] Dāyimā Ḳurʾān oḳumaḳdı işi
Ḥaḳ’dan özge yoġ-ıdı hīc teşvīşi

 [355] Dāyimā gözlerdi Ḥaḳ’dan ne gele
Buyruġı Ḥaḳḳ’ıñ bize nice ola

 [356] Yine Ḳurʾān oḳur idi bir gün ol
Gördügimce diyeyim olma fużūl

 [357] Oḳudı “innā fetaḥnā”67 āyetin
Bulmış-ıdı anda fetḥiñ ġāyetin

 [358] Āyet-i ḥalḳa irişdi ṭurdı ol
Ḥalḳ-ı reʾs añlanur andan gördi ol

 [359] Ḳaṣr-ı reʾs ola ve yā ḫod ḥalḳ ola
Kim yola gele kimi kim ḥalḳ ola

 [360] Bir zamān anda tefekkür eyledi
Göñli ile maʿnisini söyledi

 [361] Nāzil oldı anda Cebrāʾīl Emīn
Ḥaḳ Resūli anda şād oldı hemīn

67 “innā fetaḥnā”: “Muhakkak fetih verdik.” Fetih suresi (48), 1. ayetten kısmî iktibas.
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 [362] Yā Muḥammed Ḥaḳ selām itdi saña
Ḫāṭırından giçeni disün baña

 [363] Ḥaḳ selāmına Resūl virdi cevāb
Didi Ḥaḳ bilür anı neyse ṣavāb

 [364] Ḥaḳ sözinden bir işāret añladım
Ḥalḳ içün başa beşāret añladım

 [365] Dilerem kim ḥalḳ idem ben başımı
Ne ki varsa daḫı yol ḳardaşımı

 [366] Di[di]ler kim ṣaçumı ḳaṣr eyleyem
Ḥālimi aṣḥāb içinde söyleyem

[27/1]68 İnşāʾallāhu āminīne muḥalliḳīne ruʾūsekum ve muḳaṣṣırī-
ne lā teḫāfūne fe-ʿalime mā lem taʿlemū fe-ceʿale min dūni 
ẕālike fetḥan ḳarīban69

 [367] Var icāzet dile Ḥaḳ’dan ey aḫı
Nice giyem ḫırḳa vü tācı daḫı

 [368] Yine vardı Cebraʾīl ol Ḥażret’e
Emri Ḥaḳḳ’ıñ ne ise anı ṭuta

 [369] Yā İlāhī saña didi ol Ḥabīb
Cümle derde bilürem oldır ṭabīb

 [370] Dilerem kim başımı ḥalḳ eyleyem
Ḳaṣr u ḥalḳı nicedir farḳ eyleyem

 [371] Terbiyet nice ise disün baña
Emri Ḥaḳḳ’ıñ ne ise gel di baña

 [372] Aña göre ben daḫı iş işleyem
Ḳaṣr idem başımı ḥalḳa başlayam

68 Sayfalar numaralandırılırken bu yaprak atlandığı için iki sayfa numarasız durumdadır. Biz ileriki 
sayfaların takibinde problem çıkmaması için bu sayfayı 27/1 olarak numaralandırdık. Aynı şekilde 
devam eden ileriki sayfaları da 27/2 ve 27/3 olarak numaralandırdık.

69 “And olsun, Allah, Peygamber’in rüyasını doğru çıkardı. Allah’tan dilerseniz, siz güven içinde saçla-
rınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve 
size bundan başka yakın bir fetih verdi.” Fetih suresi (48), 27. ayet.
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 [373] Ne buyurdıñ nicesi itmek gerek
Nice emr olsa anı gitmek gerek

 [374] Ḥaḳ teʿālā didi aña yā emīn
Ol Ḥabīb’iñ didigi olsun hemīn

 [375] Var digil Rıḍvāna açsun cenneti70

Çün başın ḥalḳ ide ʿālem raḥmeti

 [376] Zeyn itsün ḫaznedārı cennetiñ
Açalım biz ḳapusını raḥmetiñ

 [377] Cennetiñ sekiz ḳapusın açıñız
İçine dürr ü cevāhir ṣaçıñız

 [378] Ḥūrīler cümle müzeyyen olalar
Şād u ḫurrem enbiyālar göreler

 [379] Bülbül ü ṭūṭī terennüm eylesün
Ṭurmasun ḥūrī tenaġġum71 eylesün

[27/2] [380] Ravża-i Rıḍvān içinde ḥūrīler
Oynasun kim ṭuta düşmen burılar

 [381] Selsebīl ü daḫı ḥavż-ı Kevser’i
ʿArż idiñ kim göre ʿālem ser-veri

 [382] Cennet-i ʿAdn’i bezeñ enhār ile
Taḫt-ı Firdevs’i ʿuyūn ebṣār ile

 [383] Ḥūr u ġılmān ḫoş ḫırāmān ṣalına
Şāḫ-ı Ṭūbā serv aġacı dalına

 [384] Ḳumrī dūst adını añup aġlasun
ʿAndelīb-i zār baġrın dāġlasun

 [385] Her melek alsun eline bir ṭabaḳ
Naġme-sāz olsun ḳamu her bir varaḳ

70 Bu beyit ve bundan sonraki beytin ikinci mısraları nüshada karıştırılmış ancak karışıklık sonradan 
mısralar arasına konulan sıra noktalarla tashih edilmiştir. Biz de hem kafiye hem de anlamca isabetli 
olan bu tashihe uyduk.

71 Mısradaki “teġannum” kelimesi derkenardaki sahh kaydıyla “tenaġġum” olarak düzeltilmiştir.
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 [386] Daḫı envāʿ-ı cevāhirden bular
Ol ṭabaḳlar içine ṭolduralar

 [387] Tehniye-çün ol Ḥabīb’iñ ḳatına
Vardılar görüp yaraġ u yatına

 [388] Līk sen Dāru’s-selām’a varasın
Anda niçün gönderürem bilesin

 [389] Vardur72 içinde anıñ bir manẓara
Ṭaʿn ider her biri yāḳūt-ıˬaḥmere

 [390] Anda bir ḥoḳḳa ḳomışam nūrdan
Vażʿı büyik-durur anıñ Ṭūr’dan

 [391] Tāc u ḫırḳa vü sütürre andadur
İste bul anı kim anda ḳandadur

 [392] Ṣapıdur lāl ü cevāhirden anıñ
Mīḫıdur yāḳūt-ı aḥmerden anıñ

 [393] Berḳ-ı aḥmerdendir anıñ ḳabżası
Şuʿle-i berḳdur ser-ā-pā beyżası

 [394] Çıḳarup ol tīġı andan alasın
Ṭūbī aġacı dibine varasın

[27/3] [395] Ṭūbī naḫlinden alasın dört varaḳ
Göresin anda nicedür emr-i Ḥaḳ

 [396] Bir birine anı terkīb idesin
Ḳudret-i Ḥaḳḳ’ı nicedir göresin

 [397] Daḫı ol tācı Ḥabīb’iñ başına
Geydüresin ola meşġūl işine

 [398] Nitekim ḳuşandı İbrāhīm Ḫalīl
Aña ḳuşat kim ola yolda delīl

 [399] Şol ḳayıṣı kim hevādan indi ol
Ol Ḫalīl’iñ üstine ḳonuldı73 ol

72 “Vardur” kelimesi hem “vardur” hem “vardır” okunacak şekilde (hem ötre hem esrreyle) harekelen-
miştir.

73 “ḳonuldı” kelimesi hem “ḳonuldı” hem “ḳonıldı” okunacak şekilde harekelenmiştir.
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 [400] Ol sebebden anı Nemrūd’ıñ odı
Anda İbrāhīm’i yaḳmadı ḳodı

 [401] Anda od oldı aña “berden selām”74

Kendüye irmiş-durur işbu kelām

 [402] Ol Ḥabīb’e geydüresin gömlegi
Ol-durur heb cümle gömlek yegregi

 [403] Başına tehlīl ile tāc urasın
Ḳudretimiz nedir anı göresin

 [404] Mekke’niñ ḳarşusına ilet anı
Ululayup añasın anda beni

 [405] Başını anda Ḥabīb’iñ ḳıl tırāş
Ol ṭahūr ṣu ile anı eyle yaş

 [406] Alnı nūrı şuʿle virsün ʿāleme
Cümle ḫalḳa cinnī vü hem ādeme

 [407] Çünki bizimdür o maʿnīde hemīn
Pes anıñ-çün didiler Aḥmed Emīn

 [408] Düzmişem bir dāne yāḳūtdan anı
Anda niçün gönde[r]ürem bil seni

 Ḳālallāhu teʿālâ Allāhu nūru’s-semāvāti ve’l-ʿarḍi meselu 
nūrihī [kemişkāti] [28] fīhā mıṣbāḥun el-mıṣbāḥu el-āye…75

 [409] Di76 beşāret ol Ḥabīb’iñ yolına
Ümmetinden ʿafv idem her ḳılına

 [410] Bir ḳılına yüz biñin baġışlayam
Yarlıġayam raḥmete ṣaġışlayam

 [411] Kim saña olsa muvāfıḳ açsa baş
Teşbīh idüp başını itse tırāş

74 “berden selām[en]”: “Soğuk ve selâmet (zararsız)” Hazret-i İbrahim’in ateşe atılması esnasında 
Allah’ın ateşe İbrahim’i yakmamasını emretmesinin anlatıldığı Enbiya suresi (21), 69. ayetten kısmî 
iktibas.

75 “Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Lamba içinde kandil…. (ayet).” 
Nûr suresi (24), 35. Ayet.

76 Di: Dey, nüsha.
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 [412] Yine anıñ ḳılı deñlü başına
Raḥmet idem ne ki yol ḳardaşına

 [413] Her ki ḳaṣr ide ṣaçın anı daḫı
ʿAfv idem heb her kime dirse aḫı

 [414] Defter-i dīvānına yüz biñ sevāb
Virem ü vire özi āsān cevāb

 [415] Aḥmed’e her kim teşebbüh eyleye
Ḳanda giderse izini izleye

 [416] Yarın ola Muṣṭafā aña şefīʿ
Olmaya ol ṣaff-ı Aḥmed’den bedīʿ

 [417] Kime beñzedirse kişi özini
Göstere Ḥaḳ yarın aña yüzini

 Ḳāle’n-nebī ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem. Men teşeb-
behe bi-ḳavmin fe-huve minhum. Ṣadaḳa77

 [418] Çün icāzet virdi ol Ḫālıḳ aña
Niçe biñ tuḥfe daḫı lāyıḳ aña

 [419] Ol-durur çün kāʾinātıñ ser-veri
Ḫalḳ-ı ʿālem anıñ içündür varı

 [420] Ol Ḥabīb’e idesin bizden selām
Söyleyesin ne ki var oldı kelām

 [421] Geldi Cebrāʾīl selāmı getürür
Ḥaḳḳ’ıñ emri neyse anı yitürür

[29] [422] Ḥaḳ selāmını Resūl itdi ḳabūl
Didi ol Rabb’im Kerīm ben aña ḳul

 [423] Emr anıñdur her ne varsa ol bilür
ʿĀṣī olur her kim ol ḥuccet ḳılur

 [424] Ṭurdı tecdīd-i vużūʾ itdi Ḥabīb
Derdine çün kim şifā itdi ṭabīb

77 “Peygamber -Allah’ın salat ve selâmı onun üzerine olsun- dedi ki: ‘Kim bir kavme benzerse o da 
onlardandır.’ Doğru söyledi.” Ebû Dâvûd, “Libâs”, 5.
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 [425] Çün Ḥarem içre girüp ḳıldı namāz
Secdede Ḥaḳḳ’ıla çoḳ itdi niyāz

 [426] Oruc ayıydı meger ol ay içi
Ṣāyim idi cümleten ulu kiçi

 [427] Daḫı penç-şenbih güninde ol imām
Hem yigirmi bir idi aydan temām

 [428] Ol dem üc sāʿat daḫı geçmiş idi
Cebraʾīl öñinde diz çökmiş idi

 [429] Baş açup Cibrīl öñinde oturur78

Anı gören cümle ayaġın ṭurur79

 [430] Açıcaḳ bir nūr ẓāhir oldı tīz
Degmedin başına üstürre sitīz

 [431] Şuʿlesinden ḫīre oldı gözleri
Nūra ġarḳ oldı daḫı hem özleri

 [432] Şuʿlesi “aʿlā-yı illiyyīn”80e dek
İrdi nūrı eyleme sen şübhe şek

 [433] Çıġrışup dirler saña yüz biñ ṣalāt
Olsun ey Aḥmed taḥiyyet zākiyāt

 [434] Çün ṣalavāt getüre ins ü melek
Ümmet iseñ sen daḫı virmeñ gerek

 [435] Ol nisārı kim cevāhirler idi
Her ṭabaḳda ellerinde var idi

 [436] Ṣaçdılar nūrı göricek gör anı
Cān viren ol nūr içün ʿāşıḳ ḳanı

[30] [437] Cümle gök ehli görüben geldiler
Heb melekler cümle ḥayrān ḳaldılar

78 “oturur” kelimesi hem “oturur”, hem “oturır” okunacak şekilde harekelenmiştir.
79 “ṭurur” kelimesi hem “ṭurur”, hem “ṭurır” okunacak şekilde harekelenmiştir.
80 “aʿlā-yı illiyyīn”: “yücelerin en yücesi”
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 [438] Ol cihān faḫri cemālin Aḥmed’iñ
Gördiler nūr u kemālin Aḥmed’iñ

 [439] Oldı ḥayrān cümlesi ol ṣūrete
Anıñ içün aġladı Yaʿḳūb ata

 [440] Vech-i Yūsuf ’da görinen bu idi
Daḫı artıḳ bunda ḫulḳ u ḫū idi

 [441] Gözgü olmışdı buña Yūsuf  yüzi
Aḥmed’i görürdi her gören gözi

 [442] Nūrı gördi anda Cibrīl-i Emīn
Şükr idüben yüz yire ḳodı hemīn

 [443] Secde ḳıldı Ḥażret’e şükr eyledi
Ḳudretini Tañrı’nıñ fikr eyledi

 [444] Ḳaldurup başını didi yā Resūl
Vir icāzet kim ṭırāş idem uṣūl

 [445] Ol Ḥabībullāh işāret eyledi
Gel tırāş eyle diyüben söyledi

 [446] Çün icāzet aldı81 Cibrīl-i Emīn
Ṣaġ ayaġın ilerü ḳodı hemīn

 [447] Baṣdı pāyin Ḥaḳḳ’ı tenzīh eyledi
Mülk seniñ sübḥāne diyü söyledi

 Sübḥāne ẕī’l-mülki ve’l-melekūti82

 [448] Andan ol ṣu kim adı māʾ-i maʿīn
Getüriñ didi anı Cibrīl Emīn

 [449] Daḫı ol māʾ-i ṭahūrı getüriñ
Cennet içinden baña tīz yitüriñ

 [450] Yügrişüp getürdi ol ṣuyı melek
Gözedirler ne ola Ḥaḳ’dan dilek

81 aldı: oldı, nüsha.
82 “Mülk ve saltanat sahibini (Allah) tesbih ederiz.”
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[31/1]83 [451] Yudı ol ṣu ile Aḥmed başını
Ḳazıya ḳurutmadın tīz yaşını

 [452] Ol melekler çoḳ ṣalāt-ı zākiyāt
Çıġrışup dirler ṣalāt-ı ṭayyibāt

 [453] Ellerinde var idi nūrdan ṭabaḳ
Cevher idi daḫı meşmūmāt-ı Ḥaḳ

 [454] Şol gerī84 kim ṣapı laʿl idi anıñ
Görse idiñ maḥv olur ʿaḳlıñ seniñ

 [455] Berḳ-i aḥmerden idi tīġı anıñ
Şuʿle-i berḳden idi tīġı anıñ85

 [456] Aldı Cebrāʾīl sütürre eline
Gördi vü ḥayrān oldı ḥāline

 [457] Üstüreyi başı üstine ḳodı
Cebraʾīl diliyle bismillāh didi

 [458] Hem bi-emrillāh ol ekber durur
Şāhidim kim andan artıḳ yoḳ-durur

 Bismillāhi’l-mübtedā rabbu’l-āḫireti ve’l-ūlā86

 [459] Ṣol ṭarafdan bir elif  çekdi daḫı
Yine getürdi elin Cibrīl aḫı

 [460] Yüregi başınıñ üstinde ḳodı
Cebraʾīl Allāhu ekber hem didi

 Allāhu ekber Allāhu ekber lā ilāhe illallāhu v’allāhu ekber87

 [461] Hem mübārek lafẓ-ıla didi Resūl
Oḳudı ḥalḳ āyetin ḳıldı ḳabūl

83 Nüshada bu sayfadan sonra gelen iki sayfaya numara verilmemiş olup daha sonraki numaralı sayfa 
32’dir. Nüshadaki numaralara bağlı kalmak için bu sayfayı 31/1, sonraki numarasız iki sayfayu da 
31/2 ve 31/3 olarak numaralandırdık.

84 Bağlama göre “gerī” (F. Su kabı) olması gereken kelime nüshada  şeklindedir.
85 Bu mısranın yanında derkenara “Şol virilen ḳaramaz” (?) gibi tam okuyamadığımız şu ibare yazılı-

dır: 
86 “Her şeyin başlangıcı olan Allah’ın, ‘son’un ve ‘ilk’in Rabb’inin adıyla...”
87 “Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah’tan başka ilâh yoktur ve Allah en büyüktür.”
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 Muḥalliḳīne ruʾūsekum ve muḳaṣṣırīne lā teḫāfūne fe-ʿalime 
mālem taʿlemū fe-ceʿale min dūni ẕālike fetḥan ḳarīban88

[31/2] [462] Bu sözi Selmān rivāyet eyledi
Didi ḫalḳa niçe sözler söyledi

 [463] Didi nūrıñ şuʿlesinden gözimi
Açamadım diremedim özimi

 [464] Şöyle ḫīre oldı gözim şuʿleden
Nesne idrāk itmedim her nesneden

 [465] Vaḳt-i ḥalḳda ḥāżır idi ol ʿAlī
Anıñ-içün yaḫşı bilür her yolı

 [466] İbni ʿAbbās İbni Mesʿūd biledi
Ḥāżır olanlar ḳamu ḥalḳ diledi

 [467] Daḫı Selmān anda idi Ḥaḳ bilür
Ḥalḳ olındı bir elif  miḳdār ḳalur

 [468] Bir ḳılı düşmedi yire Tañrı-çün
Hīc kimse bu işi bilmez niçün

 [469] Ḥāżır olan cümle ḥayrān ḳaldılar
Ṣabr idemeyüp Resūl’e ṣordılar

 [470] Bu mübārek ṣaçıñız ḳanda gider
Bilemeziz anı kim n’eyler n’ider

 [471] Ol Resūlullāh didi kim ben daḫı
Bilmezim bile meger Cibrīl aḫı89

 [472] Ṣordı Cebrāʾīl’e Aḥmed bu işi
Deyivir kim gide ḫalḳıñ teşvīşi

 [473] Didi Cebrāʾīl bu sırrı Aḥmed’e
Yaʿnī cümle kişiden şübhe gide

88 “Allah, Peygamber’in rüyasını doğru çıkardı. Allah’tan dilerseniz, siz güven içinde saçlarınızı kısalt-
mış olarak korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan 
başka yakın bir fetih verdi.” Fetih suresi (48), 27. ayet.

89 Derkenarda “aḫı ḳardaş” notu yazılı.
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 [474] Didi yā Aḥmed ḳıluñuñ ṣaġışı
Diyelim kim bilesiz bu ṣaġ işi

 [475] On iki biñ üç yüz otuz ikidir
Ḳapışur anı melekler yükidir

 [476] Otuz iki ḳılıñı evlādıña
Ḳodılar anı teberrük çün aña

[31/3] [477] Girü ḳalanın melāyik ḥūr-ı ʿīn
Ol ṭabaḳlar içine ḳoydı yaḳīn

 [478] Ol muḳarrebler ki vardır ḳapuda
Ḥażret’e ḳarşu ṭururlar ṭapuda

 [479] Anda ʿarşı götüren sekiz melek
Biri daḫı diyeyin diler dilek

 [480] Yaʿnī kim cümle ḥamāyil ḳılalar
Ḥürmetini bilmeyenler bileler

 [481] Raḥmet umar götüreniñ ḳamusı
Ol sebebden yaḳmaya Ḥaḳ ṭamusı

 [482] Yarlıġaya Ḥaḳ anı götüreni
Daḫı götüren ile oturanı

 [483] Çün beyān itdi anı Cibrīl Emīn
İşidenler cümle itdi āferīn

 [484] İşiden heb cümlesi ṣaddaḳ didi
Nice ḥürmetlü yaratmış Ḥaḳ didi

 [485] Çün tırāş itdi başını Cebraʾīl
Bu söze hīc kimse itmez ḳāl u ḳīl

 [486] Ḥoḳḳa içre tācı getürmiş idi
Cebraʾīl yanında ol ṭurmış idi

 [487] Başına ḳodı o tācı Aḥmed’iñ
Yaʿnī tācım tā ḥayā90 tācıñ seniñ

90 “tā ḥayā” okuduğumuz ibare nüshada تاحىا şeklindedir.
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 [488] Tācı oldur geydi Aḥmed başına
Veys gibi virdi yol ḳardaşına

 [489] Dervīşem diyü niçeler geydi tāc
Tañrı içün bir gün ol yürümez ac

 [490] Tāc geymek yaʿnī kesdüm başımı
Ayru ṭutdım cümle ḫalḳdan işimi

 [491] Dervīş iseñ dünyeden üzil kesil
ʿĀm ḫalḳı göricek gizle sübül

[32] [492] Tāc issi yaʿnī “mūtū ḳable mevt”91

Bu degil kim eyleyesin tācı fevt

 [493] Tāc geydiñ ise sen de kes başıñ
Dervīş iseñ kimsede yoḳdır işiñ

 [494] Zīrā böyle didi bizden ulular
Tāc u ḫırḳa ehli gökçek ḫūlular92

 [495] “Ger külāh-ı faḳr ḫ˘āhī ser bubor
Rev zi-ḫod cümle cihān yik-ser bubor”93

 [496] Gömlegi didik ki İbrāhīm Ḫalīl
Geydi yaḳmadı oda anı Celīl

 [497] Anı geydürdi Ḥabīb’iñ üstine
Gör ki ḫilʿat virdi dostı dostına

 [498] Daḫı ol Ṭūbā aġacı yapraġın
Egnine virdi anıñ gögin aġın

 [499] Andan alınan da dört yapraġ idi
Kimi yeşil kimi anıñ aġ idi

 [500] Dimişi-idi ḳudretimiz göresin
Aḥmed’iñ egnine anı viresin

91 “mūtū ḳable mevt”: Tamamı “mūtū ḳable en-temûtû” olup “Ölmeden önce ölünüz” anlamına 
gelen bir hadis olduğu rivayet edilmektedir. Aclûnî, 2: 291.

92 ḫūlular: ḫūylular, nüsha.
93 “Eğer fakirlik külâhı istersen baş(ını) kes. Dünyayla alâkanı bütünüyle kes.” Beyit, Attâr’ın Musîbet-

nâme’sinden aktarılmıştır. Bk. Ferîdüddîn Attâr-ı Nîşâbûrî 1392: 157.
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 [501] Ṣaldı Aḥmed üstine dört yapraġı
Biri sündüs biri yeşil bir aġı

 [502] Biri istebraḳ-durur ol yapraġıñ
Üc renkli rengi yoḳ-durur aġıñ

 [503] Dördi ḫırḳa oldı Aḥmed üstine
Tāc u ḫırḳa virdi yaʿnī dostına

 [504] Her ki gördiyse tebārek dir aña
Gördi bu ḥikmetleri ḳaldı ṭaña

 Fe-tebārekallāhu aḥsenu’l-ḫālıḳīn94 ve daḫı innehū külli 
şeyʾin ḳadīr95

[33] [505] Yaḳasında var yā Ferd ü Aḥad
Daḫı Vāḥid yazılu Allāh Ṣamed

 Yā Vāhid yā Aḥad yā Ṣamed yā Ferd96

 [506] Yiñine yazılmış anıñ yā Şekūr
Bir yiñine hem yazılmış yā Ġafūr

 [507] Etegi yazısı Settāru’l-ʿuyūb
Bir etekde daḫı Ġaffāru’ẕ-ẕunūb

 [508] Dervīş iseñ gördügiñ keşf  eyleme
Bir kişiye daḫı anı söyleme

 [509] Yaʿnī sen de olasın Settār-ṣıfat
Ola kim ʿafv ide ol Ġaffār-ṣıfat

 [510] Eliñ ile kimseyi urmayasın
Görür iken gözleriñ görmeyesin

 [511] Gördügiñi etegiñle örtesin
Görmediñ gibi gidesin yortasın

94 “Allah mübarektir. Yaratıcıların en güzelidir.” Mü’minûn suresi (23), 14. ayetten kısmî iktibas.
95 “innehū külli şeyʾin ḳadīr”: “Muhakkak ki o her şeye gücü yetendir.” “külli şeyʾin ḳadīr” ibaresi 

Kur’ân’da birkaç ayette (Enfâl 41, Tevbe 39, Hûd 4, Talâk 12, Tahrîm 8) geçmektedir.
96 Ey Vâhid, ey Ahad, ey Samed, Ey Ferd (olan Allah)!
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 [512] Kes eliñi kes ayaġıñ kes başıñ
Dervīş iseñ gördügiñle yoḳ işiñ

 [513] Diliñ ile kimseye faḥş söyleme
Kimse üstine fużūllık eyleme

 Ḳāle’n-nebī ṣallallāhu ʿ aleyhi ve sellem innallāhe lā-yuḥib-
bu’l-faḥşa ve’t-tefaḥḥuş97

 [514] Daḫı İbrāhīm ḳuşaġın biline
Baġladı ilk Allāh adın diline

 [515] Çünki fāriġ oldı Cebrāʾīl Emīn
Bu şerāyīṭ yirine geldi hemīn

 [516] On iki biñ üç yüz otuz ṣaçını
Aldı gitti müşk ü ʿanber ṣaçını

[34] [517] Ol melekler anı alup gitdiler
Ḥūr-ı ʿīn heb cümle niyyet itdiler

 [518] ʿArş ehli cümle istiḳbāl içün
Ḳarşu geldiler aña iḳbāl içün

 [519] Heb gök ehli cümle iʿzāz itdiler
Ḥūr-ı ʿīn anıñ ile nāz itdiler

 [520] Heb ṣalavāt getürürler adına
Aḥmed’e etbāʿına evlādına

 [521] ʿArş u kürse anı tezyīn itdiler
Her melek bir yire taʿyīn itdiler

 [522] Tuḥfe içün virdi hem Cibrīl Emīn
Her ki göre aña ider āferīn

 [523] Heb gök ehli cümle anı gördiler
Öpüben hem gözlerine sürdiler

 [524] Ḥırz u heykel eyledi her bir melek
Bu söze ṭaʿn eyleyen her bir ḫarek

97 “Peygamber -Allah teâlâ’nın selâmı onun üzerine olsun- dedi ki: ‘Allah çirkinliği ve çirkin söz söyle-
meyi sevmez.’” Ebû Dâvûd, “Libâs”, 28.
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 [525] Çünki ḫalḳdan fāriġ oldı ol Resūl
Bir iki rekʿat namāz ḳıldı uṣūl

 [526] Oturur seccādesinde şükr ider
Tañrı’nıñ ḳudretlerini fikr ider

 [527] Ḫırḳaya baḳar dili taḥmīd ider
Bāḳisine baḳuban temcīd ider

 [528] Çün bu ḥāli cümle aṣḥāb gördiler
Bilmeyen gelüp bilene ṣordılar

 [529] Çün bunı aṣḥāba Selmān söyledi
Tāc u ḫırḳa ḥalḳı da şerḥ eyledi

 [530] Cümle müʾminler Resūl’e geldiler
 Ḫ˘āceniñ ḥalḳ itdügini bildiler

 [531] Gelüben cümle icāzet diledi
Tā ki aṣḥāb ḳavmi cümle biledi

[35] [532] Biz daḫı saña teşebbüh idelim
Ḳandasın sen biz de anda gidelim

 [533] Ol Resūl virdi icāzet anlara
Ne ki vardır anda cemʿ olanlara

 [534] Birbiriñizi ḳamu eyleñ tırāş
Kim tırāş idüp başın eylese yaş

 [535] Çün Resūlullāh bu sözi söyledi
Cümle aṣḥāb birbirin ḥalḳ eyledi

 [536] Hem Resūlullāh didi kim yā ʿAlī
Gel saña ögredeyim ben bu dili

 [537] Ben seniñ başıñı eyleyem tırāş
Ol ḳalan māʾ-i ṭahūrla eyle yaş

 [538] Gel berü başıñı ben ḥalḳ eyleyem
Saña uyan uymayan farḳ eyleyem

 [539] Eyledi Aḥmed ʿAlī başın tırāş
Hem ṭahūr ṣu ile anı ḳıldı yaş

 [540] Bu işe cümle beşāret ḳıldılar
Ḳavm-i Bū Cehl çoḳ feşāret ḳıldılar
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 [541] Aḥmed’i cümlesi daʿvet itdiler
Ol ġanīmet mālı ḳısmet itdiler

 [542] Ḥud ġazāsından çıḳan ṭurur idi
Kim faḳīr olsa Resūl virür idi

 [543] İtdi taḳsīm anı aṣḥāba Ḥabīb
Cümlesiniñ derdine oldur ṭabīb

 [544] Kim tırāş itdi kimi ḳaṣr eyledi
Ḥalḳı ḳodı ḳaṣr idüp ḥaṣr eyledi

 [545] Çün icāzet virdi anlara Resūl
Kimisi ḳaṣr ideler şaʿrī uṣūl

 [546] Cümlesi aña teşebbüh eyledi
Heb “semiʿnā ve aṭaʿnā”98 söyledi

[36] [547] Añla imdi ey Müsülmān sen daḫı
Bu ṭarīḳ ehli iseñ gel ol aḫı

 [548] Tā meşāyıḫ yolı nedir bilesin
Aña göre sen de bir iş ḳılasın

 [549] Ṭayyib ü ṭāhir ideler özüñi
Açalar ẓāhirde bāṭın gözüñi

 [550] Ālem-i ġayba çü mirʾāt olasın
Kendüziñden aġlar iken gülesin

 [551] ʿİlm-i ġāyba evliyā miftāḥ imiş
Ġayr-ı Ḥaḳ ẓulmetdir ol mıṣbāḥ imiş

 [552] Her ki Ḥaḳḳ-ıla oturam dir99 ise
Evliyā ile otursun şīr ise

 [553] Sen ki bunda evliyāyı bilesin
Şek getürme sen Ḥaḳ-ıla bilesin

 [554] Çünki oldıñ evliyādan sen cüdā
Bil ḥaḳīḳat ayrı oldıñ ez-Ḫudā

98 “semiʿnā ve aṭaʿnā”: “İşittik ve itaat ettik.” Bakara suresi (2), 285. ayetten kısmî iktibas.
99 “dir” kelimesi “dir” şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde harekelenmiştir..
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 MESNEVĪ-İ ŞERĪF100

 [555] “Her ki ḫ˘āhed hem-nişīnī bā-Ḫudā
Ū nişīned der-ḥużūr-ı evliyā”101

 [556] “Ez- ḥużūr-ı evliyā ger bu’gsilī
Tū helākī z’ān ki cüzʾī vü külī102”103

 [557] “Yek perest104 ez-cemʿ reften yek zemān
Mekr-i şeyṭān bāşed ān nīkū bedān”105

 [558] “Çün şevī dūr ez-ḥużūr-ı evliyā
Der-ḥaḳīḳat geşte-i dūr ez-Ḥudā”106

 TEMĀMĪ-İ SUḪAN107

 [559] ʿĀḳıl-ısañ dünyāda şeyḫ elin al
Tevbe ḳıl ḳalma yabānda yola gel

[37] [560] Bildüre yolı saña ikrām-ıla
Tāc u ḫırḳa nicedir iḥrām-ıla

 [561] Bilesin ehl-i ḥaḳīḳat kim-durur
Yol varan ehl-i ṭarīḳat kim-durur

 [562] Tāc u ḫırḳa geymez iseñ ey aḫı
Ehl-i şedd ehl-i maḳas ol sen daḫı

 [563] Uyma şeyṭāna yüri bir şeyḫ ṭutun
Gözüñe girmeye ṭamuda tütün

 [564] Şeyḫe uyan kişiniñ dīni bütün
Ḫalḳ yanıcaḳ aña hīç irmez tütün

100 555-558. beyitler arası Mesnevi’den alıntıdır. Bk. Celâlüddin Muhammed 1390: 2/267.
101 “Her kim Tanrı’yla birlikte oturmak isterse evliya karşısında otursun.”
102 vü külī: Nüshada bu şekilde yazılmakla birlikte doğrusu “bī-külī”dir.
103 “Eğer evliya huzurundan ayrılırsan bütünsüz (bütünden ayrı düşmüş) bir parça gibi helâksın (helâk 

olursun).”
104 perest: Nüshada bu şekilde yazılmakla birlikte doğrusu “be-dest”tir.
105 “Cemden (evliyadan) bir an (bile), bir karış uzaklaşmak… O, şeytanın hilesidir, iyi bil!”
106 “Eğer evliya huzurundan uzaklaşırsan gerçekte Allah’tan uzaklaşmış olursun.”
107 Sözün tamamlanması.
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 BĀB DER-BEYĀN-I MAḲAS-NĀME108

 [565] Çün ṭırāş ḥālini bildiñ ey aḫı
Añla idelim maḳas ḥālin daḫı

 [566] Ḳaṣr-ı mūy itmek maḳasdır bil anı
Al maḳāsın kim aḫı ṭutsa seni

 [567] Sünnetidür enbiyānıñ bu maḳas
Ṣaçını ḳaṣr ide kim ide heves

 [568] Çoḳ meşāyıḫ böylece gitmiş-durur
Ṭālibiñ ṣaçını ḳaṣr itmiş-durur

 [569] Rāvīniñ biri rivāyet eyledi
Bir kitāb içinde gördim söyledi

 [570] Didi ʿAbdu’l-ḳādir’i gördim alur
Ḳaṣr ider ṣaçın öñine kim gelür

 [571] Ḳuṭb-ı ʿālemdi özi meşhūr idi
Evliyā yanında ol maḳbūl idi

 [572] Ol kitāb içinde kim rāvī dimiş
İşiden kişi anı yazmış ḳomış

 [573] Şeyḫ bir gün eline aldı maḳas
Didi yüz virdi baña ider heves

[38] [574] Yüz kişiniñ kesdi şeyḫ anda ṣaçın
Ḥaḳ baña baġışladı didi ṣuçın

 [575] Münkir olmaġıl ṣaḳın sen bu işe
Bu meşāyıḫ işidir dime nişe

 [576] Aḫı gerek kim ala evvel maḳas
Gel mürīd ol deyü itmeye nefes

 [577] Kendüzinden kim irādetle gele
İde teslīm özüni gire yola

 [578] Gelüben ol otura sen kesesin
Nefsiniñ kibri elini kesesin

108 Makasnâme’nin (makas konusunun) açıklandığı bölüm.
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 [579] Çün maḳas ala aḫı ṣaġ eline
Getüre Tañrı’nıñ adın diline

 [580] Diye “bismillāhi ekber”109 ḥaḳ-durur
Böyle sözi söyleyenler çoḳ-durur

 [581] Ṣaġ ṭarafdan kese birez ḳılını
Bildüre tā bu ṭarīḳıñ yolını

 [582] Yā ḫod alnınıñ ḳılından kese ol
Yigit olur yiñe nefsin bāṭın ol

 [583] Ṣac kesmek yaʿnī kesdim başıñı
Ḥaḳḳ’a yarar eylegil her işiñi

 [584] Ẓāhirā kim yigidiñ ṣaçın kese
Bāṭınā ol nefsiniñ başın kese

 [585] Öyle olsa aña lāyıḳ aḫılıḳ
Ol-durur maʿnīde çün kim aḫılıḳ

 [586] Niçe ṣac kese başından yigidiñ
Aḫı benden sen daḫı al ögüdiñ

 [587] Üc ola yidi ola yetmiş ola
Ṣaçını kes kim işi bitmiş ola

 [588] Yaʿnī yetmişden yuḳarı olmaya
Ṣaġışın kişi ola kim bilmeye

[39] [589] Üçden aşaġa daḫı hem kesmeye
Bu yolı böyle ḳomışlar baṣmaya

 [590] Çoḳ naṣīḥat ide aḫı yigide
Ol yigit daḫı gire bu ögüde

 [591] Bir naṣīb de ḳoyalar anı daḫı
Ḳābil olup ger ḳabūl itse aḫı

 [592] Ḫıdmet ehli ola ol da ḳapuda
Ḳavşurıp el ṭura dāyim ṭapuda

109 “bismillāhi ekber”: “Allah’ın adı yücedir.”
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 [593] Bir sözine aḫınıñ dimeye lā
Her ne dirse dāyimā diye belā

 [594] Gel dise gele n’idersin dimeye
Yimek olsa ḫalḳdan öñdin yimeye

 [595] Aḫıya ḳarşu ḳatı söylemeye
Bir sözini hīc iki eylemeye

 [596] Aḫınıñ ola ne kim elinde var
Aḫı sögse olmaya hīc göñli ṭar

 [597] Özüni vü mālını teslīm ide
Gice gündüz aḫınıñ göñlin güde

 [598] Öyle olsa ol yigit olur temām
Vaḳt ola kim niçeye ola imām

 [599] Ḫıdmet iden ḫıdmete irse gerek
Ol da bir gün ḫıdmeti görse gerek

 [600] Kişi ḫıdmetden irişür ḫıdmete
Oġıl olmasa olur mı kimseˬata

 [601] Dervīş-iseñ ḫıdmete bil baġlaġıl
Pīr işiginde ṭuruban aġlaġıl

 [602] Kendüzinden kimse yola varmadı
Yalıñız kimse yolı başarmadı

 [603] Ḫıdmet eyle bir uluya bul yolı
İşigine yüzüñi sür ol ḳulı

[40] BĀB DER-BEYĀN-I ŞEDD-NĀME110

 [604] Sālik olanlar nice itmek gerek
N’eyleyüp nice yola gitmek gerek

 [605] N’eylese seccādeye lāyıḳ olur
N’eyleyicek aḫılik111 bayıḳ olur

110 Şednâme’nin (şed konusunun) açıklandığı bölüm.
111 Diğer geçtiği yerlerde “aḫılıḳ” olarak yazılan kelime burada kef  ile yazılmıştır.
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 [606] Bile erkān-ı ḥaḳīḳat ne ise
Vara ādāb-ı ṭarīḳat ne ise

 [607] Bu şerāyiṭ ne ise bile anı
Şübheñ olsa ḳındıra yaʿnī seni

 [608] Ḫurde-bīn ola yolında key ulu
Gördügini bile kim uṣlu delü

 [609] Kendüniñ ulu tevellāsı ola
Ġayr-ı Ḥaḳ’dan ḫoş teberrāsı ola

 [610] Sālik olup kendi yol varmış ola
Yol bilene özüni virmiş ola

 [611] İʿtiḳādı muḥkem ola her işe
Olmış ola ehl-i şed yigit başa

 [612] Pīr elinden içmiş ola ol kişi
Bu yol içre yoḳ ola hīc teşvīşi

 [613] Zīre şeddiñ aṣlı var bilmek gerek
Aña göre ol da şed virmek gerek

 [614] Bu ṭarīḳı bilmese olur ḥarām
Maʿnīden ne bile çün bilmez kelām

 [615] Niçeler pelheng ḥaḳīḳat didiler
Daḫı meftūl-i112 ṭarīḳat didiler

 [616] Hem sirişt-i maʿrifet dirler daḫı
Baʿżī şöyle şedd dirler ey aḫı

 [617] Baʿżīlar dirler buña ḥablu’l-metīn
Hem daḫı dirler ʿale’l-vaṣli’l-yaḳīn

[41] [618] Niçeler dirler ṣırāṭ-ı müstaḳīm
Pīr elinden ḳuşanan olmaz saḳīm

 [619] Niçeler hādī sürādıḳ didiler
Ḳuşanur ḥaḳ yola ṣādıḳ didiler

112 Derkenarda “meftūl, örilmiş fetīle ve ipe dirler” notu var.
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 [620] Daḫı şeddiñ yidi şarṭı var biliñ
Ḳuşanurken ol yidi şarṭı bulıñ

 [621] Baġlaması yididir hem çözmesi
Bu yidi gerekdir anıñ cümlesi

 [622] Biri gökden biri yıldızdan-durur
Biri aʿżā birisi yerden-durur

 [623] Zīrā yedi gök-durur yıldız yidi
Cümle aʿżā ne ki var düpdüz yedi

 [624] Anı bil kim yürüdügiñ yir yedi
İşler işin cümlesi bir bir yedi

 [625] Yedi baġlaya vü hem aça yedi
Açduġıñ gele yedi ḳaça yedi

 [626] Baġla efʿāl-i ẕemīmeden yedi
Gelsün efʿāl-i ḥamīdeden yedi

 [627] Buḫlı evvel baġla raḥmet ṣaçıla
Bu seḫā ḳapusı aña açıla

 [628] Baġla ikincide ḳahrını anıñ
Açıla luṭfı ḳapusı Tañrı’nıñ

 [629] Baġlaya cürmi hevāsından giçe
Hem ḳanāʿat hem rıżāsından giçe

 [630] Ṭoḳlıḳ u nefsānīden heb giçile
Baġla kim aclıḳ riyāżet açıla

 [631] Baġlayup hem cümle ḫalḳdan giçesin
Ḫalḳı ḳoyup Ḥaḳ ḳapusın açasın

 [632] Baġla mālāyaʿnīyi faḫiş sözi
Maʿrifet açıla hem maʿnī gözi

[42] [633] Fiʿl-i şeyṭānī ne kim var baġlaya
Ol laʿīniñ cānın oda ṭaġlaya

 [634] Fiʿl-i Raḥmānīden açasın ḳapu
Her ki seni göre eyleye ṭapu

 [635] Ehl-i şedsin ẓāhir oldıñ sen daḫı
Bu yedi şarṭ-ıla baġlasa aḫı
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 [636] Yedi efʿāl-i ẕemīme ne ki var
Baġladı şedd-ile bile ol kibār

 [637] Yedi efʿāl-i ḥamīde açılur
Ol ẕemīme kim yididir giçilür

 [638] Bu ẕemīme kim yedi ẓulmānīdür
Ol ḥamīde kim yedi nūrānīdür

 [639] Kim ki nūrānī-le ola hem-ṣıfat
Görine ol nūr ile heb şeş cihet

 [640] Her kimiñ ẕātında bu mevcūd ola
Göñli evi maẓhar-ı Maʿbūd ola

 [641] Cümle mevcūdāta ol gözgü ola
Ġayr gide göñline heb Ḥaḳ ṭola

 [642] Aña ol-dem diyeler ehl-i ṭarīḳ
Ḥaḳ yolına gidene ola refīḳ

 [643] Aña cāyiz diseler ehl-i sülūk
Niçeler ḳaldılar anda çoḳ bölük

 [644] Ey bürāder bī-nihāyetdir bu yol
İster iseñ bul yol ehline ḳul ol

 [645] Her ne yire varsañ anda ṭurmaġıl
Ḥaḳ yolından ġayrı yolı ṣormaġıl

 [646] Kim miyān-beste dimek ola ḥelāl
Ḥaḳ yolına gidene gelmez melāl

 [647] Baġlayup bil yaʿnī çāpük olalar
Ḳalmayup süst Ḥaḳ yolını bulalar

[43] [648] Zīrā bir adı Müşemmir’dür Ḥaḳ’ıñ
Çāpük iseñ ol ṣıfat seniñ ḥaḳıñ

 [649] Ḥaḳ yolında saña gerek cüst ü cū
Cüst-cūdan ḥāṣıl olur güft-gū

 [650] Bu ṭarīḳı bilesin taḥḳīḳ-ıla
İş başa varmaz biliñ taḳlīd-ile

 [651] Ṣāḥib-i seccādedür öyle olan
Öyle olmayan-durur yolda ḳalan
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 [652] Yol içinde kim muḥaḳḳıḳ olasın
Ṭutduġıñ işi muṣaddıḳ olasın

 [653] Kimse taḳlīd ile başarmaz işi
Başa varmaz bil muḳallid ey kişi

 [654] Kim muḳallid olmaya bunda beşīr
Maʿlūm oldı anda keẕẕāb-ı eşir

 [655] Kimse yalan-ıla yol başarmadı
Kimse yalan-ıla ṭoġru varmadı

 [656] Çün Resūlullāh bu sözi söyledi
Kim-durur keẕẕābı maʿlūm eyledi

 [657] Ol-durur kim ṭuta ẓāhir ṣūretin
Ṣūrete beñzetmeye ol sīretin

 [658] Yalan olan ümmetimden olmaya
Ṭoġrular meclisine ol gelmeye

 [659] Her ki şedd ehli ola yā ḫırḳa-pūş
Ẓāhiri dervīş ola vü içi boş

 [660] Aldana ol ḫırḳasına ṣūrete
Cehd idüben irmeye ol sīrete

 [661] Ḳara ḳura gördügin nesne ṣana
Görmişe beñzer mi kör sen de ṣına

 [662] Bir uluya virmeye ol özüni
Göstere Ḥaḳḳ’ı aça hem gözüni

[44] [663] Zīrā şeyṭānī-durur ol görinen
Gördügüñi şeyḫe de113 şeyḫe inan

 [664] Bili virsün saña anı neydügin
Göñliñ içre var ise açsın dügün

 ḤİKĀYET

 [665] Bir ḥikāyet ideyin key diñlegil
Dervīş iseñ kendü ḥāliñ añlaġıl

113 “de” kelimesi دى şeklinde yazılmış ancak “de” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
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 [666] Bir zamānda var idi bir şeyḫ ulu
Kāmil idi kendüsi gökçek ḫūlu

 [667] Hem mükemmeldi özi tekmīl içün
Tañrı virmişdi anı taʿlīm içün

 [668] Ol Muḥammed şerʿini ṭutmış idi
Anıñ ile Ḥaḳ yola gitmiş idi

 [669] Şarḳ u ġarbı ṭutmış idi şöhreti
Söylenürdi ʿālem içinde ḳatı

 [670] Hem zamānında ferīd-i ʿaṣr idi
Ol zamānda mürşid aña haṣr idi

 [671] Ḳuṭb-ı ʿālemdi o demde ol kişi
Emri ile ṭālib işlerdi işi

 [672] Mürşid-i kāmil idi ol şeksüzin
Söylemezdi kimse aña şek sözin

 [673] Āl-i Aḥmed’di özi hem şeyḫ idi
Zāhid-i Gīlānī anıñ şeyḫi-di

 [674] ʿĀlem içre adı meşhūr Ṣāfī’dür
Ḳanda olsa söylenen elṭāfıdur

 [675] Erdebīl olmış-ıdı anıñ yiri
Anda göndermiş-idi anıñ pīri

 [676] Ne ki şeyḫ var ise aña uydılar
Kāmil imiş çünki anı ṭuydılar

[45] [677] Ol zamānda var idi bir Şeyḫ Faḫı114

Varmaz idi aña ṭutmazdı aḫı

 [678] Ana daˬuymış-ıdı niçe kişiler
Vardı anda daḫı bir iş işiler

 [679] Dirler idi aña sen de varsaña
Şeyḫ Ṣāfī’yi varuban görseñe

114 Bu ismin cins isim (şeyḫ faḫı) olması da muhtemeldir.
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 [680] Dir idi kim iḥtiyācım yoḳ aña
Gösterür kendüyi dāyim Ḥaḳ baña

 [681] Tañrı ile cennet içre oturan
Niʿmetini hem yiyen hem götüren

 [682] Tañrı’m ile her gice ṣoḥbetdeyüz
N’eyleyem anıñ gibi şeyḫ niçe yüz

 [683] Oluram müstaġraḳ anıñ nūrına
Bilmez ol kim yanacaḳdır nārına

 [684] Bu sözi şeyḫ Ṣāfī’ye degürdiler
Şeyḫ Nāliş didügin heb didiler

 [685] Didiler ol didügi sözi ḳamu
Didi kim gördügi uçmaḳdır ṭamu

 [686] Şeyḫ luṭfından didi kim varasız
Pīrim içün şeyḫini bir göresiz

 [687] Diyesiz bizim içün luṭf  eylesün
Tañrı’sı yanında bizi söylesün

 [688] Ṣāfī diyü bir kez añsun adımı
Niceˬider Tañrı’sı görsün yādımı

 [689] Ṣāfī deyü bizi de yād eyleye
Ola kim Tañrı’sı imdād eyleye

 [690] Şeyḫ Nāliş bu sözi çün işidir
Didi kim şeyḫlik anıñ ne işidir

 [691] Ol mürīd olsun aña ben diyeyin
Niʿmeti çoḳdır anıñla yiyeyin

[46] [692] Her gice ben Tañrı’m ile bileyin
Añayın tek baña ṭoġrı bileyin

 [693] ʿÖẕr ideyin bunca dem gelmedügin
Raḥmet eyle diyeyin gelsün bugün

 [694] Kendüzini bir ulu şeyḫ ṣanmasun
Benden artıḳ kimseye söz ṭanmasun
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 [695] Gelsün ol tīz baña irşād ideyin
Tañrı yanında anı yād ideyin

 [696] Göstereyin Tañrı’yı aña daḫı
Yüz çevürmez ise bir yaña daḫı

 [697] Ol murād ol ki aña ola mürīd
Bilmez ol kim kendüsi olmış merīd

 [698] Şeyḫ Nāliş öyle şād oldı ḳatı
Çaġlayuban yügürir nefsi atı

 [699] Çün mürīd ola baña Ṣāfī gele
Şarḳ u ġārb içre benim adım ṭola

 [700] Anı ḳoyup cümle baña geleler
Kim mürīd ü kim ḫalīfem olalar

 [701] On iki biñ yüz ḫalīfe ne ki var
Anı ḳoyup cümle baña geleler

 [702] Kendüyi şimdi añayım Tañrı’ya
Göreyüm kendü daḫı var mı diye

 [703] Bu feraḥ içinde iken geçdi gün
Tañrı’sını görmek içün geldi dün

 [704] Cennet içre taḫtını ḳurar idi
Şeyḫ Nāliş tañrısın görer idi

 [705] Geldi yine taḫt ḳurıldı baḫcede
Gözi şeyḫiñ altun ile aḫcada

 [706] Altun ile aḳca çoḳ virür idi
Her ḳaçan kim Tañrı’sın görür idi

[47] [707] Taḫt ḳurıldı çıḳdıˬoturdı tañrısı
Didiler kim getüriñ bādya ṭāsı

 [708] Bādyalar ḳurıldı içmek ḳaṣdına
Añla imdi Şeyḫ Nāliş ḳaṣdı ne

 [709] Çünki niʿmetler çekildi öñine
Ṭurmayup yer hīc baḳmaz ṣoñına
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 [710] Ṣoḥbet içinde didi yād ideyin
Ṣoḥbetiñ ṣoñ ucı bünyād ideyin

 [711] Çevresini nār u nūrı ḳapladı
Secde ḳıldı Tañrı’sını ṭapladı

 [712] Elini ḳavşuruban ḳıldı ṭapu
Ṣāfī’yi añmaḳlıġa açdı ḳapu

 [713] Didi kim bir dilegim var yā İlāh
Ṣāfī ḳulıñdan n’ola ʿafv it günāh

 [714] Ṣāfī lafẓını añınca maḥv olur
Tañrısı maḥv oldı pes kendi ḳalur

 [715] Mürşid adın añıcaḳ şeyṭān ḳaçar
Ṭurmaz ol yaḳında Ḳāf  ṭaġın giçer

 [716] Görme misin Şeyḫ Nāliş n’eyledi
Tañrı’sı yanında Sāfī söyledi

 [717] Tañrı ṣanurdı anı şeyṭān idi
Başı öñinde anıñ ġalṭān idi

 [718] Tañrı’sı gitdi vü ol açdı gözin
Ters içinde oturır gördi özin

 [719] Ters idi heb Lūṭ deyü yidügi
Maʿnī diyü herze idi didügi

 [720] Bevl-i ḫar virürdi aña mey deyü
Cild-i ḫınzīrı virürdi gey deyü

 [721] Ḥulle deyü geydürürdi ol anı
Bu mek(i)rden ṣaḳlasun Tañrı seni

[48] [722] Mekr-i şeyṭāndan bizi Ḥaḳ ṣaḳlasun
Ṣoñ ucı īmānımızı beklesün

 [723] Tañrı’yam dir gösterir yüzin saña
Bilmeyen görür anı ḳalur ṭaña

 [724] Ol kişi kim şeyḫ izine gidemez
Ḥaḳḳ u bāṭıl arasın farḳ idemez
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 [725] Şeyḫi olmayan kişi bilmez Ḥaḳ’ı
Şek degildir bu sözüm Tañrı ḥaḳı

 [726] Şeyḫe vir öziñi seni bildüre
Ḳılıc ile nefs-i şūmı öldüre

 [727] Bilesin aḫı ṭarīḳı nicedir
İşleyesin gündüz eger gicedir

 [728] Seyfini ḳudret virir şeyḫ eline
Öldürir nefsi gider Ḥaḳ yolına

 [729] Nefsiñiñ cellādı şeyḫi bilesin
Düşmeni cellād eline viresin

 [730] Bildüre pīriñ olup faḳrı saña
Ḳıldıra hem faḳr ile faḫrı saña

 [731] Özüñi virüp yolına ṣādıḳ ol
Terbiyetle Ḥaḳ yolına lāyıḳ ol

 [732] Dervīş oldır yolına ṣādıḳ ola
Faḳrı faḫr ide yola lāyıḳ ola

 [733] Faḳr-ıla faḫr itdi ʿālem ser-veri
Kendü elin çekdi dünyādan berī

 BĀB DER-BEYĀN-I SECCĀDE VE ŞEDD-İ 
ḤAŻRET-İ RESŪLULLĀH ṢALLALLĀHU TEʿĀLĀ 
ʿALEYHİ VE ĀLİHĪ VE ṢAḤBİHĪ VE SELLEM115

 [734] Diñle imdi ey ʿazīz-i muʿteber
Naḳl idelim bir ḥadīs-i muʿteber

[49] [735] Bir kitāb içinde gördim bir ḫaber
Ol kitāba bir zamān ḳıldım naẓar

 [736] Bir ḫaber kim cānıña cān ola ol
Göñliñ içre maʿden ü kān ola ol

115 Hazret-i Peygamber’in -Allah’ın salat ve selamı onun ailesi ve dostlarının üzerine olsun- seccade ve 
şeddinin açıklandığı bölüm.
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 [737] Kim eger sen olasın ehl-i ṭarīḳ
Ṭut bu sözi kim ola saña refīḳ

 [738] Cümle söziñ cevheridür bu kelām
Ṣanma bu sözi kelām-ı her ʿavām

 [739] Bilesin seccādeyi kimden kime
Kim kime virdi bugün degdi kime

 [740] Şeddi kimdir ḳuşanan kim ḳuşadan
Añlasun başa yigit her gūşeden

 [741] İdivirem gördügimce ben daḫı
Gūş-ı cānı bir beri ṭut sen daḫı

 [742] Ol Resūl kime vaṣıyyet eyledi
İt vaṣıyyet diyü kime söyledi

 [743] Ṭut ḳulaġıñ sen daḫı benden yaña
Bildüreyin bu sözi ben de saña

 [744] Ol Resūlullāh meger yolda idi
Şehriñ içinde degil ilde idi

 [745] Bir gün oturmış-ıdı tenhā özi
Geldi Cebrāʾīl anı gördi gözi

 [746] Didi yā Aḥmed vaṣıyyet eylegil
Ne dir iseñ hem ʿAlī’ye söylegil

 [747] Didi Aḥmed yā aḫı minber gerek
Di baña kim nicedir Ḥaḳ’dan dilek

 [748] Didi kim üştür palānın minber it
Ḥaḳ ne dirse sen daḫı ol yola git

 [749] Ol Resūlullāh işāret eyledi
Getüriñ hāvutları emr eyledi

[50] [750] Tīz getürüp bir araya yıġdılar
Oturup heb çevresine ṣıġdılar

 [751] Çıḳdı üstine palānıñ ol Resūl
Söyledi aṣḥāba çoḳ vaʿẓ-ı uṣūl
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 [752] Ol arada oḳudı ḫuṭbe belīġ
Ḥāżır olmayan didi kim vā dırīġ

 [753] Ḫuṭbeden ṣoñra ʿAlī’ye gel didi
Söyleyeyin gel vaṣıyyet al didi

 [754] Ṭutdıˬelin çıḳardı minber üstine
Gösterirdi düşmenine dostına

 [755] Gömlegim içine girgil yā ʿAlī
Bir durur bil ben nebī vü sen velī

 [756] Anda didi bu ḥadīsi Muṣṭafā
“İsmihū ismī”116dür ey ehl-i vefā

 [757] Hem didi laḥmıñ-durur laḥmım benüm
Hem didi cismiñ-durur cismim benüm

 [758] Rūḥuña rūḥum virem ben ey ʿAlī
Göstereyim hem saña ṭoġru yolı

 [759] Sen benim ben sensin ey ṣāḥib-kerem
Göricegiz ben seni ben de görem

 [760] Beni görmek dileseñ gör sen seni
Sen seni bil sen seni gör sen seni

 Men reʾā rūḥayni ʿāşā fi’l-beden117

 [761] Bunıˬişidüp çoḳ taʿaccüb itdiler
Kim muḳırr u kimi münkir gitdiler

 [762] Çıḳarıñ gömlegiñiz didi kimi
Görelim kim bir misiz yā iki mi

 [763] Yeñini çıḳardı dökdi üstine
Göstere heb düşmenine dostına

[51] [764] Gördiler iki degildür bir imiş
Görinen Aḥmed ve lākin Şīr imiş

116 “ismihū ismī”: “Onun adı benim adımdır.”
117 “Bir bedende iki canın yaşadığını kim görmüş?”
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 [765] İki görür anları kec-bīn olan
Rāstī bir görür ol rāst-bīn olan

 [766] Biri ʿāşıḳdır biri maʿşūḳ imiş
Maʿnīde maʿşūḳ u ʿāşıḳ bir imiş

 [767] Maʿnīde maʿşūḳ u ʿāşıḳ bir biliñ
Cehd idüben siz daḫı ʿāşıḳ olıñ

 [768] ʿĀşıḳıñ göñli durur mirʾāt-ı Ḥaḳ
Ḥaḳḳ’ı görmek dileseñ mirʾāta baḳ

 [769] Müʾminiñ ḳalbidür Allāh’ıñ evi
Var durur bu söze bürhānım ḳavī

 [770] Ṣūret-i ẓāhir görinen ayrıdır118

Ġayr gören anı Ḥaḳ’dan ġayrıdır

 [771] İki degil bir durur maʿnīde ol
Añla bu maʿnāyı sen maʿnīde bul

 [772] Nitekim Mecnūn ki Leylā gördi ol
Leylī’niñ yüzinde Mevlā gördi ol

 [773] Leylī didügi anıñ Mevlā idi
Pes arada vāsıṭa Leylā idi

 [774] Ḳanda olsa yoldaşı Leylī idi
İçi Leylā vü ṭışı Leylī idi

 [775] Yürüyicek ẕikri heb Leylī idi
Oturıcaḳ fikri heb Leylī idi

 [776] Kimi görse119 dir idi Leylī aña
Leylī deyü baḳsa idi dört yaña

 [777] Gözin açsa gördügi Leylā idi
Yumsa idi gördügi Leylā idi

 [778] Söyleseydi Leylī idi söz aña
Görse idi Leylī idi söz aña

118 “ayrıdır” kelimesi, “ayrıdur” da okunacak şekilde dal’ın hem fethası hem esresiyle harekelenmiştir.
119 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
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[52] [779] Ḳulaġından işiden Leylī idi
Hem elinden iş iden Leylī idi

 [780] İçi anıñ hem ṭışı Leylī idi
Gevdesi vü hem başı Leylī idi

 [781] Farḳ idemezdi özüni Leylī’den
Hīc ıramazdı gözini Leylī’den

 [782] Leylī’ bensem ḳanı Mecnūn der idi
Cānı göñli ḳıldı meftūn der120 idi

 [783] Ben [eger] Mecnūn isem Leylī ḳanı
Kim idügim bilemedim ben beni

 [784] Ṭaġ u ṭaş ova vü ṣaḥrā ḳomadı
Yer mi var kim anda Leylī dimedi

 [785] Cümle ḥayvān u vuḥūş u ins ü cin
Ḳaçmayup yanına gelürdi hemīn

 [786] Heb canāvarlardan ol ḳaçmaz idi
Leylī’den ġayrıya göz açmaz idi

 [787] Cümleten heb ḳavmi derlerdi121 aña
Gel ʿilāc eyleyelim Mecnūn saña

 [788] Eyleyen mecnūn seni sevdā durur
Yoḫsa başıñda bu ne ġavġā durur

 [789] Yā ḫo ḳan mı ṭutdı seni ey delü
Delü olup uṣludan oldıñ alu

 [790] Eline yapuşuban getürdiler
Anı cerrāḥ yanına yitürdiler

 [791] Baġladı cerrāḥ ṭaṣma ḳolına
Ḳomadılar kim varaydı yolına

 [792] Neşteri aldı ele ḳan almaġa
Faṣdı Mecnūn’ıñ ḳolına ḳılmaġa

120 Beytin her iki mısrasında da “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fet-
hayla harekelenmiştir.

121 Burada da “derlerdi” kelimesi için aynı durum söz konusudur.
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 [793] Neşteri gördi ḳaçırdı ḳolını
Ḳaçmaḳ içün gözedirdi yolını

[53] [794] Didi cerrāḥ ey delü n’oldı saña
Ḥikmetiñe baḳuban ḳaldım ṭaña

 [795] Ṭaġda yürürsin canāvarlar ile
Ḳurd u ḳaplān ayu aṣlanlar ile

 [796] Yürüyesin anlar ile ḳorḳmadın
Aralarında gezesin ürkmedin

 [797] Ne ola neşter ki andan ḳorḳasın
Ḳaçırasın ḳolıñı tīz ürkesin

 [798] Aġlayuraḳ didi Mecnūn ey cüvān
Neşteriñden ḳorḳmazım sen bil ʿayān

 [799] Ḳorḳarım kim ire neşter Leylī’ye
Neşteriñ gelmeye ḫoşter Leylī’ye

 [800] Görüben Leylā’yı Mecnūn ṣanmaġıl
Git girü Leylā’ya neşter urmaġıl

 [801] Ḳalmadı Mecnūn u ḳalan Leylī’dür
Her ki Mecnūn ṣana yalan Leylī’dür

 [802] Leylī’dür bāḳī vü Mecnūn fānīdür
Gevdedür Mecnūn Leylī cānıdur

 [803] Didiler kim delüsin çoḳ söyleme
Dek otur sen hīc delülik eyleme

 [804] Biz bilüriz saña sevdādur iden
Leylī degil belki ḳan-durur giden

 [805] Ḳan gidicek başda sevdā defʿ olur
Uṣlanursın başıña ʿaḳlıñ gelür

 [806] Yalvarup ḳavm ü ḳabīle ṭurdılar
Neşteri ur diyüben emr itdiler

 [807] Urdı cerrāḥ nīşi Mecnūn ḳolına
Yaʿnī Mecnūn’ıñ ṭamarı çalına

 [808] Ḳolını deldi ṣaçıldı ḳan yire
Gördi Mecnūn kim ṣaçılmış cān yire
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[54] [809] Ne yire düşdi ise ḳan yazılur
Leylī Leylī deyübeni dizilür

 [810] Yazılur yer yüzi Leylī ṭopṭolu
Gördiler heb cümleten kiçi ulu

 [811] Bu işe ḫaylī taʿaccüb itdiler
Ḳodılar Mecnūn’ı anda gitdiler

 [812] Bildiler kim Leylī Mecnūn bir imiş
Leylī Mecnūn lafẓını dil dir imiş

 [813] Maʿnī ile her ki baḳa bir görür
Gömleginden başı çıḳa bir görür

 [814] Gömlek içre hem nebī vü hem velī
İki degil birdür anlarıñ yolı

 [815] İkisiniñ cismi bir olmış idi
Anda çoḳları anı görmiş idi

 [816] Niçeler ẓāhir göziyle gördiler
Niçeleri göremeyüp ṣordılar

 [817] Niçeler maʿnīsin aldı bu söziñ
Ḳanḳısın alursañ al sende öziñ

 [818] Kimi didi maʿnīdür bundan murād
Baş çıḳarmaḳ gömlek içinden bir ad

 [819] Yaʿnī Aḥmed sözidir Ḥayder sözi
Niçeler budur didi maʿnī yüzi

 [820] Evliyānıñ yolı yol-ı enbiyā
Enbiyānıñ yolı yol-ı evliyā

 [821] İkisiniñ yolı bir ġayrī degil
Maʿnīde birdür bular ayrı degil

 [822] İkisini iki gören göz degil
Bunları iki dimeklik söz degil

 [823] Yaʿnī Aḥmed’le anı bir göresiz
Ḫırḳadan baş çıḳarup birikesiz

[55] [824] Nitekim biz ikimiz biriz hemān
Öyle biliñ siz daḫı itmeñ gümān

M E T i n 109

www.tuba.gov.tr



 [825] Hem ʿAlī’niñ aldı elin eline
Didi giresiz ʿAlī’niñ yolına

 [826] Ḳodı ayaḳ barmaġın yer üstine
Kendüsi bilür ki yine ḳaṣdı ne

 [827] Oḳudı hem anda beyʿat āyetin
Bilür idi kendü beyʿat ġāyetin

 ḲAVLUHŪ TEʿĀLĀ

 İnne’lleẕīne yubāyiʿūneke innemā yubāyiʿūnallāhe yedul-
lāhi fevḳa eydīhim fe-men nekese fe-innemā yenkusu ʿalā 
nefsihī ve men evfā bi-mā ʿāhede ʿaleyhullāhe fe-seyuʾtīhi 
ecran ʿaẓīmā. Ṣadaḳallāhu’l-ʿaẓīm.122

 NAZM

 [828] Çün temām oldı oḳudı ol Resūl
Şarṭ-ı ʿahdi ne ise itdi uṣūl

 [829] Daḫı anda dört ḥadīs-i muʿteber
Ol arada Ḥayder’e virdi ḫaber

 [830] Eyle taʿẓīmi “li-emrillāh”123 içün
Didi eyleñ dāyimā Allāh içün

 [831] Yaʿnī “taʿẓīmi li-emrillāh”124 didi
Hem daḫı “şefḳat li-ḫalḳillāh”125 didi

 [832] Enbiyānıñ izine siz gidesiz
Daḫı ḫalḳullāha şefḳat idesiz

 [833] Dünyā içün idesiz musāmiḥat
Kim şefāʿat bulasız der-āḫiret

122 “Yüce Allah’ın sözü: Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler (biat edenler), Allah’a baş eğip vermiş 
sayılırlar. Allah’ın eli onların elleri üstündedir. Verdiği bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dön-
müş olur. Allah’ın verdiği sözü yerine getirene Allah büyük ecir verecektir.” Fetih suresi (48), 10. ayet.

123 “li-emrillāh”: Allah’ın emriyle”
124 “taʿẓīmi li-emrillāh”: “Allah’ın emrilerine saygıyla riayet.”
125 “şefḳat li-ḫalḳillāh”: “Allah’ın yarattıklarına şefkat.”
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[56] Yaʿnī “ed-dunyā el-musāmaḥatu ve’l-āḫiretu eş-şefāʿatu”126 
deyü127 buyurdı.

 [834] Hem ʿAlī ḥaḳḳında oḳudı duʿā
Bir duʿādur kim hemīn göge aġa

 DUʿĀ BUDUR

 Allāhumme innī esʾeluke’l-emne veʾl-emānete ve ʿādī 
men ʿādāhū ve’nṣur men naṣarahū ve’ḫẕul men ḫaẕalahū 
bi-raḥmetike yā erḥame’r-rāḥimīn128

 [835] Çün Resūl anda duʿāyı oḳudı
Ḥayder’i seccāde üstinde ḳodı

 [836] Tīz getürdi Ḥayder ol seccādeyi
Hem edeb bilür idi hem ʿādeyi

 [837] İẕni ile anda yire döşedi
Çevre oturdılar aṣḥāb ḳuşadı

 [838] Ḳıbleden yaña bıraḳdı anı ol
Cümle aṣḥāb gözedirdi ṣaġ u ṣol

 [839] Anda Aḥmed girü ṭurdı üc ḳadem
Üc ad ile yaʿnī kim üç-kez adam

 [840] Bir adımın atdı Allāh adı-la
Key işit kim añlayasın dad-ıla

 [841] Bir de Cebrāʾīl adı-la atdı ol
Gözler idi anı cümle ṣaġ u ṣol

 [842] Atdı öz adı ile seccādeye
Gözler idi anı her kim ne diye

 [843] Pes iki rekʿat namāz ḳıldı Resūl
Bir duʿā oḳudı anda key uṣūl

126 “Dünya hoşgörü, âhiret şefaattir.”
127 “deyü” kelimesindeki dal harfi hem fetha hem esreyle “diyü” şeklinde de okunacak şekilde hareke-

lenmiştir.
128 “Allahım! Senden güven ve sadakat isterim. Ona düşmanlık edene düşman ol! Ona yardım edene 

yardım et! Onu yüz üstü bırakanı sen de yüz üstü bırak! Ey merhametlilerin en merhametlisi.”
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 DUʿĀ BUDUR

[57] Allāhumme innī esʾeluke eṣ-ṣıḥḥate ve’l-ʿiffete ve’l-ʿāfiyete 
ve’l-muʿāfāti’d-dāʿiyeti fi’d-dīni ve’d-dunyā ve’l-āḫireti te-
veffenī Muslimen ve elḥıḳnī bi’ṣ-ṣāliḥīne ve ṣallallāhu ʿalā 
Muḥammedin ve ālihī ve ṣaḥbihī ecmaʿīn129

 [844] Ḳuşaduban ayaġın seccādeniñ
Ḳodı Ḥayder şübheñ olmasun seniñ

 [845] Kendüniñ ḳodı ridāsın Muṣṭafā
Şekli elinden ḳodı ey pür-ṣafā

 [846] Eline yapışdı çekdi Ḥayder’i
Üstine seccādeniñ dīn ser-veri

 [847] Didi seccāde seniñdir yā ʿAlī
Tañrı’nıñ iẕni ile göster yolı

 [848] Oḳudı anda daḫı yine Resūl
Bu duʿāyı ḫoş belāġatle uṣūl

 DUʿĀ BUDUR

 Allāhumme innī eşhedu bike ve kefā billāhi şehīden 
ve eşhedu melāʾiketeke ve ḥamelete ʿarşike ve sukkāni 
semāvātike ve arḍike ve mā fevḳahunne ve mā taḥtehunne 
ve mā beynehunne bi-enneke ente’llāhu lā ilāhe illā ente 
vaḥdeke lā şerīke lek130

 [849] Çün duʿāyı ḫatm ḳıldı Muṣṭafā
Şāh-ı Merdān cānına irdi vefā

129 “Allahım! Senden sıhhati, iffeti, âfiyeti ve din, dünya ve âhirette hastalıktan/sıkıntıdan kurtarmanı 
isterim. Benim canımı bir Müslüman olarak al! Beni salihler arasına kat! Muhammed’e, onun aile 
ve dostlarının tamamına salât olsun/rahmet eyle!”

130 “Allahım! Ben sana şâhid olurum. Allah şâhid olarak yeter. Senin meleklerine, arşının taşıyıcılarına, 
senin göklerinde, senin arzında ve göklerin ve arzın üstünde-altında ve onlar arasında meskûn olan-
lara şâhid olurum. Sen ki Allah’sın. Senden başka ilah yoktur. Senin şerikin de yoktur.”
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 [850] Biri anda didi “feccen yā ʿAlī”131

Yine tekrār itdi “feccen yā ʿAlī”

[58] [851] Tīz ridāsın aldı ol seccādeden
Deyüvirdi aṣlını neden neden

 [852] Kim getürdi anı kim virdi kime
Degiserdir şimdi uş yine kime

 [853] Didi Ḥażret’den getürdi Cebraʾīl
Bilime ḳuşatdı anı öyle bil

 [854] Ben de saña ḳuşadayın yā ʿAlī
Kim fetāsın sen bilürsin bu yolı

 [855] Dügdi evvel dügim ismullāh ile
Dügdi ikinciyi Cebrāʾīl ile

 [856] Dügdi üçünciyi kendü adı-la
Şeddi ḳuşatdı ḳatı bünyād ile

 [857] Bir ucın ṣaldı yemīninden yaña
Bir ucın ṣaldı yesārından yaña

 [858] Ortasında ḳodı mühr-i tevḥidi
Hem Muḥammedun Resūlullāh didi

 Yaʿnī lā ilāhe illallāhu Muḥammedun Resūlullāhi

 [859] Bitdi anda işleri oldı temām
Yol erine Ḥayder’i dikdi imām

 [860] Yol eriniñ mürşidi Ḥayder durur
Cümle sāliklere ol reh-ber durur

 [861] Ṭālib iseñ gel berü ey yol eri
Sen daḫı reh-ber idin ol Ḥayder’i

 [862] Ḥaḳ teʿālā çün aña Ḥayder didi
Hem Resūlullāh daḫı reh-ber didi

131 “Birden bire (ansızın) ey Ali!”
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 [863] Sen daḫı reh-ber ṭut anı ey aḫı
Ḥaḳ yolı ṭoġru varasın sen daḫı

 [864] Ḥayderī ol Ḥayderī ol Ḥayderī
Ḥayderī olan bulur peyġam-beri

[59] [865] Kim ṭarīḳ içre anı ḳılsa imām
Ḫalḳ içinde ol daḫı olur hümām

 [866] Anıñ ile varasın ol Ḥażret’e
Kimse yolı varamaz andan öte

 [867] Yā İlāhī biz ḳulıñı anlara
Yoldaş eyle bizi yol varanlara

 [868] Biz daḫı anlar ile yol varavuz
Yol varana varavuz yalvaravuz

 [869] Anlarıñ yüzi ṣuyına ey Ḫudā
Yol varanlardan bizi ḳılma cüdā

 BĀBU DER-BEYĀN-I UḪUVVET-NĀME132

 [870] Gel berü gel ey bürāder söylegil
Bu uḫuvvet-nāmeyi şerḥ eylegil

 [871] Bu uḫuvvet gülşeni açıldı çün
Şedd ü seccāde sözi giçildi çün

 [872] Söyle gel ey ʿandelīb-i ḫoş-nevā
Ṣanmaġıl bu gülşeni bād-ı hevā

 [873] Bu uḫuvvet gülşeninde ötegör
Gül gülistānından anı öte gör

 [874] Ötegör bu baḳçada bülbül-ṣıfat
Görinür bu baḳça içre şeş cihet

 [875] Ötegör ey bülbül-i şūrīde-dil
Pes degildir ādem ancaḳ āb u gil

132 Uhuvvetnâme’nin (kardeşlik konusunun) açıklandığı bölüm.
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 [876] ʿAndelīb-i naġme-sāz ol ey göñül
Ötegör çün kim görindi sözde gül

 [877] Söylegil ey ṭūṭī-i şīrīn-nefes
Kim söziñe cān u dil eyler heves

 [878] Söyle söziñ vaḳtidir olma ḫamūş
Bu ḳafes bir gün ola kim ḳala boş

[60] [879] Furṣatıñ eliñde iken ötegör
Bu ḳafesden öz yiriñi öte gör

 [880] Çün düşüpsin133 kendü yiriñden ıraḳ
Çāk idipdir baġrıñı bu iştiyāḳ

 [881] Ötegör ṭūṭī-zebānsın sen daḫı
Kimini pīr eylediñ kimin aḫı

 [882] Hem-çü bülbül naġmeler sāz ideyin
Ṭūṭīyem şekker söz āġāz ideyin

 [883] Aḥmed ü Ḥayder niceˬitdi söyledim
Şedd-ile seccādeyi şerḥ eyledim

 [884] Diyelim yolda uḫuvvet nicedür
Yol eri-señ bu saña ḫoş hīcedür

 [885] Ḥayder’i seccādeye giçürdi çün
Ḫalḳa iʿlām itdi anı büsbütün

 [886] Didi ḳardaş olıñız her ikiñiz
Yeyni ola arḳañızda yükiñiz

 [887] Her ikisi bir bire ḳardaş olur
Ḥāli neyse her işe yoldaş olur

 [888] “Kessirū iḫvānekum” 134 didi Ḥabīb
Ḫaste olsa cān olur ḳardaş ṭabīb

 [889] Dünyā içün olmasa ḳardaşlıġı
Āḫiret-çün olsa ger yoldaşlıġı

.şeklinde yazılmıştır دوشبسون olması gereken kelime دوشوبسن 133
134 “Kessirū iḫvānekum”: “Kardeşlerinizi çoğaltın.” Burada hadis olduğu kaydedilen bu sözün kaynağı 

bulunamadı.
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 [890] Birbirine buñ135 deminde bulınur
Dünyā içün olsa yarın ṭolınur

 [891] Görme misin ol Resūlullāh didi
Buñ deminde ümmetiñ ḳaydın yidi

 [892] Çün ḳıyāmet güni mīzān ḳurıla
Her kişiniñ ḫayr u şerri ṣorıla

 [893] Bir kişiniñ ẕerre miḳdārı sevāb
Eksik olsa müsteḥaḳḳ olur ʿaẕāb

[61] [894] Ḫayr ile şerri ber-ā-ber olıcaḳ
Aġmayup bir yaña mīzān ṭurıcaḳ

 [895] Ol Ḥabībullāh diye kim ey Ḫudā
Ümmetümi itme cennetden cüdā

 [896] Ben buña niçe daḫı yol ḳomışam
Ḳıl nevāfil işle sünnet dimişem

 [897] Anı daḫı ḳoñ terāzū başına
Cennet içre vara tīz yoldaşına

 [898] Ne ḳadar sünnet nevāfil var ise
Ṭartalar heb Muṣṭafā ne der136 ise

 [899] Çün günāhından sevāb aġır gele
Aġlar iken ol kişi yüzi güle

 [900] Çün şefāʿat itdi Aḥmed n’eylesün
Kimse aña ne disün ne söylesün

 [901] Bula raḥmet vara cennetden yaña
Niçeler ḥasret giçe anda aña

 [902] Hem ṣırāṭı giçe āsān ol kişi
Ḥaşr içinde ḳalmaya hīc teşvīşi

 [903] Ḳıl ferāyiż hem nevāfilde bile
Kim seni görince peyġam-ber bile

135 buñ: bun, nüsha.
136 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
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 [904] Ne ḳadar bilse seni ol Muṣṭafā
Bildügince yaḳın olursın137 aña

 [905] Ger günāhıñ aġır olsa süreler
Ol zebānīler seni çoḳ uralar

 [906] Ḫayrıñ artıḳ olsa raḥmet bulasın
Cennet içre ḥūrīlerle olasın

 [907] Ger eger ẕerre ḳadar eksik ola
Ol Resūlullāh şefāʿatler ḳıla

 [908] Diyeler kim var ṭaleb ḳıl ey kişi
Belki şāyed bulasın yol ḳardaşı

[62] [909] Vara ṭoġduġı ataya evvelā
Diye kim vā veyl ata geldi belā

 [910] Beni dünyāda severdiñ ey ata
Rāżī mısın Ḥaḳ beni oda ata

 [911] Ẕerre miḳdārı baña vir ḫayrı sen
Cennet içre benden olma ayrı sen

 [912] Yoḫsa ṭamuya atarlar uş beni
Ayırırlar der dimez benden seni

 [913] Diye atası ki oġıl söyleme
Git beni de sencileyin eyleme

 [914] Ne seniñ ḳayıñ baña gerek sevāb
Ben çekince yüri var sen çek ʿaẕāb

 [915] Gördi andan fāyide yoḳ aġlayu
Anasına vardı baġrın daġlayu

 [916] Anasına diye kim cānım ana
Rāżī mısın kim oġıl oda yana

 [917] Ger baña bir ẕerre ḫayrıñ viresin
Cennet içre oġlıñı ḫoş göresin

137 olursın: olursun, nüsha..
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 [918] Dünyāda çoḳ zaḥmetim çekdiñ benim
Niçe eylügiñe irişdi cānım

 [919] Üstime toz ḳonıcaḳ aġlar idiñ
Gün ṭoḳınsa yüregiñ ṭaġlar idiñ

 [920] Ḳurd u ḳuşdan ṣaḳlar idiñ sen beni
Ḳanda gitdi ana sevdügiñ ḳanı

 [921] Üstime ditrer idiñ oġul deyü
Aġlama dünyāda yavrım gül deyü

 [922] Gice uyḳusın göremezdi göziñ
Emzirirken oḫşamaḳ idi söziñ

 [923] Şimdi n’oldı saña ey cānım ana
Yüzüme baḳmazsın ey cānım ana

[63] [924] N’ola bir ẕerre baña verseñ138 sevāb
Anıñ ile çekmesem ben de ʿaẕāb

 [925] Oġlını göre yüzine baḳmaya
Ẕerre deñlü göñli aña aḳmaya

 [926] Diye kim seniñ ḳayıñ degil baña
Baña gerek ḫayr virmezim saña

 [927] Cān benim cānımdur ey oġıl yüri
Bulasın var bildügiñe yüz süri

 [928] Gezdi ḳavmi-le ḳamu ḳardaşların
Oġlı ḳızı ne ki var yoldaşların

 [929] Kimseden hīc çāre bulmadı yürür
Aġlar iken yolda bir ḳardaş görür

 [930] Dünyāda anıñ ile ḳardaş idi
Her işinde bilece yoldaş idi

 [931] Āḫiret-çün dünyāda ḳardaş oldılar139

Ḥaḳ yolına bile yoldaş oldılar

138 “ verseñ” kelimesi ويرسك şeklinde yazılmış ancak vav harfi fethayla harekelenmiştir.
139 Mısranın vezni kusurlu.
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 [932] Hem murādı dünyā degil anlarıñ
Ḥaḳ ṭarīḳı içre yol varanlarıñ

 [933] Gördi aġlar dünyādaki ḳardaşı
Ol idi ḫod Ḥaḳ yolında yoldaşı

 [934] Didi kim ḳardaş ne içün aġlamaḳ
Neden ötri bunca yürek ṭaġlamaḳ

 [935] Aġlayuraḳ didi ey cānım cānı
Ḥamdu li’llāh kim bugün buldım seni

 [936] Ẕerre deñlü ḫayr lāzımdur baña
Niceˬidersin işde bulışdıḳ saña

 [937] Bugün içün olmış-ıdı ʿahdimiz
Bunda bulışmaġ-ıdı hem ḳaṣdımız

 [938] Ne buyurdıñ tīz baña virgil cevāb
Gel kerem ḳıl ẕerrece virgil sevāb

[64] [939] Didi kim ey sevgilü ḳardaşcıġım
Bu yol içre sen idiñ yoldaşcıġım

 [940] Bunıñ içün anda biz ḳardaş-ıdıḳ
Ḥaḳ yola gitmeklige yoldaş-ıdıḳ

 [941] Ben gideyin ṭamuya gider isem
Ben yudayın aġuyı yudar isem

 [942] Ey bürāder ḫayrımı benim saña
Ṭamu içre yiriñi seniñ baña

 [943] Saña ne lāyıḳ cehennem ey aḫı
Cennete giden ile git sen daḫı

 [944] Ṭamudaġı yirüñe ben varayın
Tek seni cennet içinde göreyin

 [945] Ḥaḳ teʿālā işidüp gör n’eyleye
Ey meleklerim işidiñ söyleye

 [946] Ol benim iki ḳulım ne der140 göriñ
Tīz varıñ ol ikiniñ ḥālin ṣorıñ

140 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
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 [947] Biri gezdi ẕerre ḫayrı bulmadı
Ata ana ẕerre ḫayrın virmedi

 [948] Vermediler141 ḳavm-ıla ḳardaşları
Vermediler dünyāda yoldaşları

 [949] Bugün içün dünyāda ḳardaş-ımış
Buña bir müʾmin ḳulım yoldaş-ımış

 [950] Birbirine bulışuban aġlaşur
ʿArż-ı ḥāl idüp yüregin ṭaġlaşur

 [951] Birisi baña cömerdlıḳ gösterür
Birisine kendüniñ ḫayrın virür

 [952] ʿİzzetim ḥaḳḳı baġışladım ṣuçın
Anları siz yazıñız cennet içün

 [953] İkisini daḫı süriñ cennete
Yiye içe güle oynaya yata

[65] [954] Birbirinden ayru gerekmez bular
Çün bulardan görinen g[ökçek ḫū]lar

 [955] Ḥaḳ teʿālā ʿafv ide yazıḳların
Cennete ḳoyıvire az[ıḳlar]ın

 [956] Añladıñ mı iş nicedür ey aḫı
Āḫiret ḳardaşın idin sen daḫı

 [957] Ol erenler birbiri-le oldılar
Ḳardaş içün birbirini buldılar

 [958] Sen daḫı bu dünyāda ḳardaş ṭutun
Nīm-ṭarīḳ olma yüri olġıl bütün

 [959] Dünyā içün olma ḳardaş sen hele
Bir kişiyle ol kim ol gele yola

 [960] Bu zamānda ḳardaş olan ně içün
Dünyā içündür bilüñ dünyā içün

141 “Vermediler” kelimesi beytin her iki mısraında da ويرمديلر şeklinde yazılmış ancak “vermediler” 
okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
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 [961] Dünyā virürse bular ḳardaş olur
Güler oynar yer içer yoldaş olur

 [962] Ḳardaş oldur buñ güninde bulına
Bu degil kim yimek için ṭolana

 [963] Yimek üçün bunda ḳardaş çoġ olur
Buñ güniñde hīc görinmez142 yoġ olur

 [964] Ol erenler nice itdi öyle it
Ger ṭarīḳ ehli iseñ ol yolca git

 [965] Cümle aṣḥāb birbirin ḳardaşlıġa
Her biri ḳıldı ḳabūl yoldaşlıġa

 [966] Ol Resūlullāh öñinde oldılar
Birbirini istediler buldılar

 [967] Ol ʿAlī ol demde didi yā Resūl
Ben kimi ḳardaşlıġa idem ḳabūl

 [968] Ol Resūlullāh didi kim ḳıl beni
Ben seniñem yā ʿAlī sen bil beni

[66] [969] Ben yiterem yā ʿAlī ḳardaş saña
Ḳardaşum bil ben saña vü sen baña

 [970] Nitekim Mūsā vü Hārūn bir idi
İkisi ḳardaş idi hem-şīr idi

 [971] Sen daḫı benüm-ile çaḳ öylesin
N’ola yañlış söyleyenler söylesin

 [972] Yā ʿAlī ṭur sen daḫı bil baġlaġıl
Hem ḫalīfeñ kimdür anı diñlegil

 [973] Üc kişiniñ baġladı bilin ʿAlī
Üçine daḫı didi ṭoġrı yolı

 [974] Biri Selmān’ıñ bilini baġladı
Niçe kişiniñ yüregin ṭaġladı

142 “görinmez” kelimesi hem “görinmez” hem “görünmez” okunacak şekilde –hem eser hem ötreyle- 
harekelenmiştir.
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 [975] Añladıñ mı bu ne şeddür ey refīḳ
Şedd-i fevḳānī oḳur ehl-i ṭarīḳ

 [976] Baġladı anda ʿAm(ı)r bilin daḫı
Ol ʿAm(ı)rdır kim Ümeyye ey aḫı

 [977] Şedd-i taḥtānī didiler buña bil
Bu ṭarīḳ içinde çoḳdur ḳāl u ḳīl

 [978] Baġla evvel dügim üstād adı-la
Añlayasın bu işi bünyādı-la

 [979] Baġla Aḥmed adı-la ikinciyi
Hem ʿAlī adı ile üçünciyi

 [980] Baġladı yine Bilāl’iñ bilini
Yaḫşı bildirdi ṭarīḳıñ yolını

 [981] Anı Allāh adı ile baġladı
Baġlayınca anı şeyṭān aġladı

 [982] Didi kim Ḥaḳ yolına ḳuşandılar
Bizi ayaḳ altına döşendiler143

 [983] Çün ḳuşanup girdiler Ḥaḳ yolına
Ḳolı aldıḳ biz bularıñ ḳolına

[67] [984] Hem icāzet virdi Selmān’a ʿAlī
Ṭur yuḳaru sen daḫı baġla bili

 [985] On yidi kişi bilin Selmān daḫı
Baġladı anlar ile oldı aḫı

 [986] Biri Ḥannān birisi Dīnār idi
Biri Bū Bekr ü biri ʿÖmer idi

 [987] Biri Cerrāḥ daḫı Şaḥmey’di biri
Biri Mālik hem daḫı Dāvud biri

 [988] Ḳanber ü Müslim onıncı Saʿd idi
Hem Simāk ü on birinci Saʿd idi

143 döşendiler: döşetdiler, nüsha.
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 [989] Hem Ebu’d-Derdā Ebu’l-Muʿciz biri
Daḫı Cömerd’dür daḫı Cābir biri

 [990] Şimdi ki bu şedd Selmān şeddidür
Kimi elf  ü kimisi ḫod ṣad-durur

 [991] Şāh-ı Merdān baġlamışdur bu üçi
Bu ṭarīḳ ehli bilür ulu kiçi

 [992] Sen daḫı ḳuşandıñ ise ey aḫı
Ṭoġru var Ḥaḳḳ’ıñ yolına sen daḫı

 [993] Bu kuşaḳdan maʿnī budur ey ʿazīz
Ḥaḳḳ u bāṭıl ne ise eyle temīz

 [994] Ḳuşanur ḳuşaḳ kişi olsa işi
Ol degil bu kim ḳuşana her kişi

 [995] Her kişi kim pīr elinden ḳuşana
Ol gerek kim ne ide ne uşana

 [996] Pīr elinden her ki ḳuşana ḳuşaḳ
Biliñ anı kimseden olmaz aşaḳ

 [997] Her kişiniñ ḳuşaġı pīr olmaya
Her ḳuşaġı ḳuşadan bir olmaya

 [998] İtse telḳīni meşāyıḫ dil ile
Yā mürīdi tevbe virse el ile

[68]144 [999] Ḫalḳ dilinde tevbe gibi olmaya
Pīr telḳīni-le öyle bilmeye

 [1000] Ol mümeyyiz anıñ ile bunı sen
Kim diyeyim bunlarıñ aṣlını ben

 [1001] Cümle ḫalḳıñ terkeşinde oḳ olur
Kimi otuz kimi daḫı çoḳ olur

 [1002] Pādişāhıñ bir oḳı ḳurtarduġın
Ḳurtarımaz n’eylerim oḳıñ çoġın

144 Nüshada bu sayfa numarası sehven 78 olarak yazılmıştır.
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 [1003] Añla imdi bu işi ey yol eri
Yol erinden olma sen daḫı berī

 [1004] Yā İlāhī sen bizi yol erine
Sen ḳavuşdur bizi cümle varına

 [1005] Anlaruñla145 bile yoldaş eylegil
Yol içinde bizi ḥāldaş eylegil

 [1006] Anlarıñ yüzi ṣuyı-çün ey Ḫudā
Bizi daḫı ḳılma anlardan cüdā

 BĀBU DER-BEYĀN-I ḤALVĀ146

 [1007] Gel berü gel yol eriyseñ ey kişi
Dinlegil kim ideyim ben bu işi

 [1008] Dād-ıla söyleyeyin ben bu sözi
Ṣoḥbet içre telḫ ḳılmaya sizi

 [1009] Aṣl-ıla söylense söz ṭatlu olur
Söylenicek ṭatlu söz ḳutlu olur

 [1010] Söyleyen degil sözi ḥalvācıdur
Bu söziñ yanında ḥalvā acıdur

 [1011] Yimek içün ṣūfīler ḥalvā diler
Bu mübārek giceyi iḥyā diler

 [1012] Çün bu söz ḥalvāsını sen yiyesin
Dünyāda ḥalvā bu imiş diyesin

[69] [1013] Bu nice ḥalvā durur kim ṭuzı var
Anıñ içün bunda Aḥmed sözi var

 [1014] Bil ki bu ḥalvāda ḫalvet ḫoş olur
Yiyileyen147 bunı ḫırḳa-pūş olur

145 “Anlaruñla” kelimesi “Anlarıñla” da okunacak şekilde ra’nın kesresi ve zammesiyle yazılmıştır.
146 “Helva”nın açıklandığı bölüm.
147 Derkenarda bu kelimeyle ilgili olarak “Yiylemek ḳoḳlamaḳ maʿnāsınadur. Türkīdür.” açıklaması 

mevcuttur.
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 [1015] Biz de ḥalvā bişürelim söz-ile
Kim yir ise yiye ḫoşca ṭuz-ıla

 [1016] Yiyeler ḥalvā bu imiş diyeler
Ḥāżır olmayan kişiye ḳoyalar

 [1017] Beksimād u ḥurma vü ḥalvā bişür
Yimeyěni gel ura ura düşür

 [1018] Ol Resūl öñinde öyle itdiler
Kimi yerdi kimi alup gitdiler

 [1019] Aṣlı ile bildüreyim ben saña
Sen de bir dem müstemiʿ olġıl baña

 [1020] İdeyin kim daḫı Aḥmed n’eyledi
Şāh-ı Merdān biline şed baġladı

 [1021] Hem ʿAlī baġladı üc kişi temām
Bu ṭarīḳda anlara oldı imām

 [1022] Daḫı Selmān baġladı niçe kişi
Heb temām oldı vü bitdi şedd işi

 [1023] Birbirini ḳardaş idindi bular
Ḫod idenler cümle gökçek ḫūlular

 [1024] Hem ʿAlī’yi ḳardaş itdi Muṣṭafā
Birbirine eyledi ḫaylī vefā

 [1025] Daḫı yāranlar ḳamu derildiler148

Bu işe şükrāne içün verdiler149

 [1026] Beksimād u ḫurmādan cemʿ oldı baġ
Kim bu ḥalvāyı yidi-se oldı ṣaġ

 [1027] Bişürüp ḥalvāyı çengel itdiler
Ḥāżır olmayanlara gel itdiler

[70] [1028] Baḫş ḳıldı kendi eliyle ʿAlī
Zīrā bilürdi ʿAlī cümle yolı

148 “derildiler” kelimesı ديرلديلر şeklinde yazılıp dal’ın fethasıyla “derildiler” okutacak şekilde harekelenmiştir.
149 “verdiler” kelimesi ويرديلر şeklinde yazılıp vav’ın fethasıyla “verdiler” okutacak şekilde harekelenmiştir.
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 [1029] Her kişi kim diye imāmum ʿAlī
Aña virürler iki avcı ṭolı

 [1030] Ḥāżır olan kişiye heb virdiler
Ol arada her kimi kim gördiler

 [1031] Ḳaldı anda ḥalvā bir pāre daḫı
İşit imdi n’itdiler anı aḫı

 [1032] Var Medīne şehri içre niçeler
Didiler Selmān’a kim gel anda var

 [1033] Andadur şāh-ı Ḥüseyn ile Ḥasan
Aña göndürmegi gördiler ḥasen

 [1034] Daḫı andadur biliñ Ḫayru’n-nisā
Öñine varınca ṭut her ne disě

 [1035] Ne ki varsa bir ḳutuya ḳoydılar
Ol ḳutuyı destimāle ṣardılar

 [1036] Virdiler Selmān-ı Fārisīˬeline
Didiler kim git Medīne yolına

 [1037] Aldı gitdi anı ḫoş taʿẓīm-ile
Götürürdi ʿulbeyi150 tekrīm-ile

 [1038] ʿİzz ile iletdi ḥalvāyı temām
Gördiˬoturmış bir yere iki imam

 [1039] Öñlerinde ḳodı ʿizzet eyledi
Şān-ıla Aḥmed selāmın söyledi

 [1040] Şāh Ḥasan çün açdı Aḥmed adı-la
Allāh adın añdı ceddi yādı-la

 [1041] Yidiler ḥalvāyı anda üc kişi
Şād olup giderdiler heb teşvīşi

 [1042] Şimdi kim bişüreler ehl-i ṭarīḳ
Gözleyeler kim ise yolda refīḳ

150 Derkenarda bu kelimeyle ilgili olarak “ʿUlbe ʿArabīdür. Ḳutı maʿnāsınadur.” notu mevcuttur.
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[71] [1043] Ḳomayup maḥrūm küllī vireler
Yol eri midür kimine ṣoralar

 [1044] N’ola bir şehre daḫı gönderseler
Andaġı ḳardaşlarına virseler

 [1045] Yā ḫo bir yerden daḫı ḥalvā gele
Cümle tertībini anıñ kim bile

 [1046] Allāh adın añubanı açasız
Çoḳ tekellüf  itmeyüben giçesüz

 [1047] Daḫı añasız Resūl’iñ adını
Bilesiz andan-durur bünyādını

 [1048] On ikidür bil imām yād idesiz
Bu ṭarīḳ ehli yolına gidesiz

 [1049] Aḫı vü şeyḫ ü meşāyıḫ ne ki var
Añasız açar iken küllī kibār

 [1050] İdesiz tekbīr hem tehlīl ile
Her kişiye söyleyesiz yol ile

 [1051] Cümle şeyḫiñ ulusıdur Muṣṭafā
Küllīsine eyleyen oldur vefā

 [1052] Hem ʿAliyyi bin Ebī Ṭālib naḳīb
Cümlesine eylemiş anı Ḥabīb

 [1053] Ṣorsalar saña Resūl’iñ bilini
Baġlayan kim gösteren kim yolını

 [1054] Baġladı üc kişi bilin Cebraʾīl
Ādem ü Aḥmed’dür İbrāhīm Ḫalīl

 [1055] Muṣṭafā’dur baġlayan Ḥayder bilin
Muṣṭafā’dur gösteren Tañrı yolın

 [1056] Üc kişiniñ baġladı bilin ʿAlī
Fārsī ʿAmr u Bilāl bilür yolı

 [1057] Daḫı Selmān on yidi kişi bilin
Baġladı hem anlara didi yolın
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[72] [1058] Her birini bir ḫalīfe virdiler
Bir yere gönderdiler ne virdiler

 [1059] Ḳaldı Selmān ol Medīne’de biliñ
Didiler Ẕu’n-nūn’a kim Mıṣr’a varıñ

 [1060] Hem Yemen ḫalḳını Seyf ’e virdiler
Her biri yirlü yirine vardılar

 [1061] Şimdi bu şed şedd-i Selmānī-durur
Ḫānedānıñ bil ki ġılmānı-durur

 [1062] Şedd-i Selmānī elifdür didiler
Baʿżīlar bu şedd-i meddür didiler

 [1063] Līk medde bir elif  lāzım gelür
Lām-elifdür her kişi kim med ḳılur

 [1064] Şeddi lāmdur didiler Mıṣrīleriñ
Ḳavs gibi olmalıdur anlarıñ

 [1065] Şeddi anlar ḳavsa teşbīh itdiler
Mıṣr ehli ol ṭarīḳa gitdiler

 [1066] Gizlü baġladur bilin ehl-i Yemen
Bu meşāyıḫ sözidür ṣanma “be-men”151

 [1067] Baġlar iken kimse görmeye anı
Ne içün maḫfī-durur bilen ḳanı

 [1068] Şedd iki dürlü durur bil ey aḫı
Aña göre baġlaġıl hem sen daḫı

 [1069] Biri taḥtānī biri fevḳānīdür
Ol ki fevḳānī-durur Selmānīdür

 [1070] Ol ki tahtānī-durur baġla dügün
Baġla üstād adını aña bugün

 [1071] Kendü adın aña ikinci dügün
Olmaya ol ʿuḳde iñende yoġun

151 “be-men”: “Bana (ait)”
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 [1072] Tersine döndüreler ol ʿuḳdeyi
Baġlayalar iki dügün arayı

[73] [1073] Yaʿnī gele üstüne evvel dügün
Şeddi tekmīl didiler bula bugün

 [1074] Şedd-i fevḳānī nedir añlayasın
Yaʿnī üstād adı-la baġlayasın

 [1075] Hem ikinci baġla kendü adıña
Ṣıġınasın himmet-i üstādıña

 [1076] Ḫatm-i şeddi Şāh-ı Merdān adına
Baġla işiñ ḳıl naẓar bünyādına

 [1077] Saġ yaña baġlamasın gördi Ḥasan
Heb meşāyıḫ añıla anda ḥasen

 [1078] Ṣol yaña şāh-ı Ḥüseyn’i añasın
Ḫāṭırıña alasın her yañasın

 [1079] Ol üçinci ʿuḳde kim üstindedir
Aña tekmīl didiler key gör nedir

 [1080] Mührini şeddiñ ḳoya Allāh ile
Hem Muḥammed hem veliyyu’llāh ile

 [1081] Gördiler oturan adaş maḥfile
Ol gerek kim ne ki ṣorsalar bile

 [1082] ʿAhd ü şeddiñ ḳāʿidesin ṣorasın
Cüfne152 vü tike bilür mi göresin

 [1083] Hem uḫuvvet nicedür ḥalvā nedür
Bilmeyicek itdügi ġavġā nedür

 [1084] Her ne vech-ile ṣorarsañız bile
Gel diyesin maḥfile andan gele

 [1085] Ger eger bilmez ise oturmaya
Başıñuza ḳarġaşa getürmeye

152 Kelime muhtemelen müstensihin anlamaması sebebiyle جغند şeklinde yazılmıştır.
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 [1086] Yol eriyem deyü güstāḫ çoġ olur
Her ki güstāḫ ola bunda yoġ olur

 [1087] Her ki güstāḫ ola maḥrūm ḳala ol
Nā-be-dīd olup ḳala bulmaya yol

[74] [1088] Yol eri öñinde güstāḫ olmaġıl
Menzile var sen de yolda ḳalmaġıl

 [1089] Yā İlāhī bizi güstāḫ eyleme
Bizi güstāḫ ḫūnı ile ṭoylama

 BĀBU DER-BEYĀN-I ŞEDD-İ ŞEYḪ153

 [1090] Gel berü ey şeyḫ-i ʿālim gel berü
Kim ise seccāde ehlin al berü

 [1091] Kim-durur seccādeye lāyıḳ olan
Kim-durur di şeyḫlıġa bayıḳ olan

 [1092] Kim-durur seccāde ehlin diyesin
Ehli ise anı anda ḳoyasın

 [1093] Şeddiñ ehli-se ḳo şeddi biline
Tañrı ḳuvvet vire gide yolına

 [1094] Ger eger ehli degilse n’idesin
Sen de ol varduġı yire gidesin

 [1095] Gel bu işden ġāfil olma sen daḫı
Key ṣaḳın yañılmayasın ey aḫı

 [1096] Pīr elinden içdi ise ol kişi
Ḥaḳḳıdur ıṣmarla aña ol işi

 [1097] Bu ṭarīḳıñ şarṭını bilür ise
Hem işidüp işi ḫoş ḳılur ise

 [1098] Bu iş anıñ işidür virgil aña
Kendüni teslīm ider ol da saña

153 Şeyhin şeddi konusunun açıklandığı bölüm.

130 M A N Z U M  F Ü T Ü V V E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



 [1099] Hem naḳīb olan kişi bilmek gerek
Nicesi seccādeyi virmek gerek

 [1100] Şeyḫiniñ seccādesini bıraġa
Bıraġıcaḳ kendi vara ıraġa

 [1101] Üc adım girü ṭura şeyḫi daḫı
Ne içün ṭurur anı bil ey aḫı

[75] [1102] Ṣaġ ayaġın ada Allāh adı-la
Diñlediñ çün yuḳaru bünyād-ıla

 [1103] Ṣol ayaġın ada Cibrīl adı-la
Key işit kim idivirem dad-ıla

 [1104] Ḳoya üçünci ḳadem seccādeye
Ol Muḥammed’dür Resūlullāh diye

 [1105] Andan iki rikʿati şükr-i vużūʾ
Ḳıl namāzı Ḥaḳ yanında yaḫşı-ḫū

 [1106] Oḳur-ısa anda çoḳ ḳıla duʿā
Ola kim anda duʿā göge aġa

 [1107] Bu duʿāyı oḳuya anda daḫı
Nitekim Aḥmed oḳudı ey aḫı

 Allāḥumma’ġfirlenā ve li vālideyye ve li-cemīʿi’l-muʾminī-
ne ve’l-muʾmināti el-aḥyāʾu minhum ve’l-emvāti bi-raḥ-
metike yā erḥame’r-rāḥimīn154

 [1108] Otura seccādeye ārām ide
N’eylediyse ol Resūl ol da ide

 [1109] Daḫı erkān-ı ṭarīḳat yirine
Getüreler ne ise bir bir yine

 [1110] Birbirin ḳardaş idüp ḳıla ḳabūl
Ol Resūl’den çünki öyle ḳaldı yol

154 “Allahım! Bizi ve anne babamızın ve bütün mü’min erkek ve kadınların yaşayanlarını da, vefat 
edenlerini de rahmetinle affet, ey merhametlilerin en merhametlisi!”
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 [1111] Baʿd ez-ān meşġūl ola şedde aḫı
Bıraġa seccāde yine bir daḫı

 [1112] Ol naḳīb olan kişi şeddi ala
Bıraġa seccāde üstine ṣala

 [1113] Şekl elifden bıraġa şeddi naḳīb
Yola ḳodılar anı bil ol edīb

[76] [1114] Etegine bıraġa seccādeniñ
Hem yanında ola şeyḫi sādeniñ

 [1115] Alnına ṭuta naḳīb ṣol elini
Yaḫşı bile bu ṭarīḳıñ yolını

 [1116] Bıraġıcaḳ şeddi bismillāh diye
Ṣaġ elini şeddiñ üstine ḳoya

 [1117] Evvelā Aḥmed adını yād ide
Şeyḫini aña daḫı üstādı da

 [1118] On ikisin de imāmıñ ẕikr ide
Hem Muḥammed Mehdī’ye dek fikr ide

 [1119] Aña bildügi meşāyıḫ ne ki var
Ẕikr ide hep ne ki var-ısa kibār

 [1120] Aña hem tekbīr ü hem tehlīl ile
Ḥāżır olanlar ḳamu cümle bile

 [1121] Gětüre ferzendi ḳuşansa gerek
Yüzini yol eri döşense gerek

 [1122] Yol atası kim ise elin ṭuta
ʿAhd ü beyʿat eyleyüp ḳıla duʿā

 [1123] Yite üstād-ı ṭarīḳat kim ise
Elin alup ḫoş-durur ögüt dise

 [1124] Aḫı ala şeddi bismillāh ile
Ṣaġ ṭarafdan ḳuşada Allāh ile

 [1125] Ger eger taḥtānī yā fevḳānīdir
Yā ʿÖmer seyfi vü yā Selmānī’dir
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 [1126] Yā elif  yā seyf  ü yā meddī-durur
Ger bilürse şedd anıñ ḥaddi-durur

 [1127] Ḳuşada şöyle mükemmel şeddi ol
Ger elif  yā ḳavs yā ḫod meddī ol

 [1128] Cümlesi ola pesendīde anıñ
Bu ṭarīḳ üzre ola işiñ seniñ

[77] [1129] Saña ḳardaş ola heb ehl-i ṭarīḳ
Ḳancaru varır-ısañ ola refīḳ

 [1130] Bī-ṭarīḳ olan-ıla oturmaġıl
Bī-edebdir yükini götürmegil

 [1131] Bī-edeb kişiye olmaz luṭf-ı Rab
İlerü gelmez aña çekme taʿab

 [1132] Görme misin ḳavm-i Mūsā n’eyledi
Ḥaḳ kelāmında ḫod anı söyledi

 [1133] Māʾide niʿmetleri gelür idi
Yirler idi niçesi ḳalur idi

 [1134] Her ḳaçan ol ḳavm kim aca idi
Yitişür gündüz eger gice idi

 [1135] Beñzemezdi dünyādaki niʿmete
Aş u etmek bundaġı heb rāḥata

 [1136] Acıcaḳ gelür idi günden güne
Yerler idi ḳomayup günden düne

 [1137] Diñle imdi n’eyledi bir bī-edeb
Zelle getürmekligi ḳıldı ṭaleb

 [1138] Yine Ḥaḳ’dan geldi niʿmet yimege
Yiyüben el-ḥamdu li’llāh dimege

 [1139] Zelle getürdi birez bir bī-edeb
Anıñ-içün ḫalḳ heb çekdi taʿab

 [1140] Gelmez oldı māʾide çün baʿd ez-īn
Niçeler zaḥmet çeker ḳış u yazın
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 [1141] Gelmez oldı kendüye vü ġayrıya
Şerri irdi kendüsinden ayrıya

 [1142] Bī-edeb kendüye itmez yalıñız
Varıñ imdi māʾidesiz ḳalıñız

 [1143] Ġayrıya irdi anıñ şerri daḫı
Bī-edeb olma ṣaḳın hem sen daḫı

[78] FĀRİSĪ

 [1144] “Ez-Ḫudā ḫ˘āhīm tevfīḳ-i edeb
Bī-edeb maḥrūm keşt ez-luṭf-ı Rab”155

 [1145] “Bī-edeb tenhā ne ḫod-rā dāşt bed
Belki āteş der-heme āfāḳ zed”156

 [1146] Yā İlāhī bī-edeb ḳılma bizi
Gizle bizi görmesün anıñ gözi

 [1147] Luṭf-ı Ḥaḳ’dan bī-edeb görmez naṣīb
Görme misin öyle buyurdı Ḥabīb

 [1148] Bī-edeb ḳılma bizi sen ey Ḫudā
Bī-edeb olanı ḳıl bizden cüdā

 [1149] Yā İlāhī sen edeb ögret bize
Anlarıñ ile cezā ḳılma bize

 DER-BEYĀN-I TENNŪRE157

 [1150] Gel berü ey dem uran tennūreden
Ṣorarım saña bunıñ aṣlı neden

 [1151] Her işiñ aṣlını ḫoş bilmek gerek
Aña göre kimseye virmek gerek

155 “Tanrı’dan edep üstünlüğü vermesini isteriz. (Zira) edepsiz kimse Tanrı lutfundan mahrum kalır.” 
Bk. Celâlüddin Muhammed 1390: 1/8.

156 “Edepsizin kötülüğü sadece kendisine dokunmaz. Belki bütün dünyayı ateşe atar.” Bk. Celâlüddin 
Muhammed 1390: 1/8.

157 Tennurenin açıklanması hakkında…

134 M A N Z U M  F Ü T Ü V V E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



 [1152] Aṣlı ile bilinen iş ḫoş olur
Bilmez aṣlın nice tennūr-pūş olur

 [1153] Küllī ʿilmi ögreniñ didi Resūl
Siḥr ise de ögren anı key uṣūl

 Ḳāle Resūlullāh ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem. Uṭlu-
bu’l-ʿilme ve lev bi’s-siḥri158

 [1154] Gel berü bil aṣlını tennūreniñ
Niredendir nice ehli var anıñ

 [1155] Niredendir niçeler bilmez her iş
Pes hemīn ancaḳ yer ol tob tob ḥaşīş

[79] [1156] Bu ḥaşīşiñ bilmez ol aṣlı nedir
Niredendir pes anıñ faṣlı nedir

 [1157] Ot yimek ḥayvān işidür ey faḳīr
Özüñi ḥayvān gibi ḳılma ḥaḳīr

 [1158] Bir yimek kim ʿaḳlı noḳṣān eyleye
ʿĀḳıl olan anı yiyüp n’eyleye

 [1159] Ḫāṣṣa kim Aḥmed didi müskir ḥarām
Semʿiñe irişmedi mi bu kelām

 Ḳāle’n-nebī ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem. Küllü mus-
kirin ḥarāmun159

 [1160] Ḥaḳḳ’a yarar iş nedir anı gözet
Dervīş işin evliyā yolın gözet

 [1161] Evliyā ḥayvān degil ādem durur
Gel berü ādem demi bu dem durur

 [1162] Gel berü dervīş iseñ tennūre-pūş
Ṣūretiñ ʿuryān olma içi boş

158 “Allah elçisi -Allah’ın salat ve selâmı onun üzerine olsun- dedi ki: ‘İlim isteyin, velev ki sihir olsun 
(Konusu sihir bile olsa ilme talip olun)’.” Kaynağı bulunamadı.

159 “Peygamber -Allah teâlâ’nın selâmı onun üzerine olsun- dedi ki: ‘Bütün sarhoşluk veren (şeyler) 
haramdır.’” Buhârî, “Ahkâm”, 22.
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 [1163] İdeyin tennūre nedir bilesin
Ṣorsalar bu işde āgāh olasın

 [1164] Ādem ol-demde ki cennetde idi
Yer içerdi dürlü niʿmetde idi

 [1165] Emrini Ḥaḳḳ’ıñ ṣıdı buġday yidi
Çoḳ peşīmān yidi ṣoñra vay yidi

 [1166] Ḥulle ile tāc gitdi kendüden
Ḳaldı anda ceb yalın ʿuryān beden

 [1167] ʿAvreti keşf  oldı Ādem n’eylesün
Bilimez kim ne disün ne söylesün

 [1168] Aġaca didi viriñ yapraḳ baña
Didiler kim virmeziz yapraḳ saña

[80] [1169] ʿĀṣī oldıñ Tañrı’dan biz ḳorḳarız
Yanımuza gelme senden ürkeriz

 [1170] Vardı incīr aġacına aġladı
N’itdügini bildi baġrın daġladı

 [1171] Didi kim vir yapraġıñ setr ideyim
ʿĀṣīyem çün yanıñızdan gideyim

 [1172] Ādem’e üc virdi Ḥavvā’ya beşin
Dilegin virdi vü bitirdi işin

 [1173] Ere üç-durur kefen anıñ içün
ʿAvrete beşdir işit cānıñ içün

 [1174] Setr idindi Ādem anı biline
Yanlarından gitdi vardı yolına

 [1175] Baġladı bir ib biline Cebraʾīl
Şedd-i reʾsī dirler aña öyle bil

 [1176] Tīr-bend dirler aña pāyende hem
Pes ṣorar cūyende vü āyende hem

 [1177] Daḫı Nūḥ’ıñ ayaġına Cebraʾīl
Baġladı pāyendeyi sen öyle bil
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 [1178] Daḫı İsmāʿīl ayaġına Ḫalīl
Baġladı oldı ışıḳlara delīl

 [1179] Şeddiñ aṣlı niredendir bilesin
Kārıñ ise isteyesin bulasın

 [1180] Bu durur maḳṣūdumuz tennūreden
Ol varaḳlardur kim ol örtdi beden

 [1181] Ḥaḳ teʿālā itdi incīre ḫiṭāb
Bu ḫiṭābı ṣanmañız aña ʿitāb

 [1182] Hīc bir aġaç virmedi yapraḳ aña
Sen niçün virdiñ aña digil baña

 [1183] Didi incīr yā İlāhī sen Kerīm
Cümle işde bilürim sensin ʿAlīm

[81] [1184] Bir adıñı bilürim Settār’dur
Bir adıñı bilürim Ġaffār’dur

 [1185] Bir ṣıfatda hem-ṣıfat oldum saña
Anıñ-içün n’ideceksin it baña

 [1186] Bir ḳuluñuñ ʿavretin setr eyledim
Eksigim budur ki saña söyledim

 [1187] Bir adıñ Cömerd’dür hem ey Ḫudā
Muttaṣıf  oldım aña nedir cezā

 [1188] Bilürim Ġaffār’sın kān-ı kerem
Ṣuçımı sen ʿafv idesin dilerem

 [1189] Göñlime geldi benim bu üc ṣıfat
Yapraġımdan virdügim işbu cihet

 [1190] Çünki adı oldı Settāru’l-ʿuyūb
Bir adı hem daḫı Keşşāfu’l-kürūb

 [1191] Setr idesin sen de ʿaybın kimseniñ
Göresin pes kendü ʿaybıñı seniñ

 [1192] Bir adı daḫı Cömerd’[d]ir ey aḫı
Ol adı-la hem-ṣıfat ol sen daḫı
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 [1193] Bir adı Ġaffār baġışlar günāh
Sen daḫı ʿafv idüben eyle penāh

 [1194] Kimseniñ ʿaybın gözetme sěni gör
Küllī ʿaybı setr iden sulṭānı gör

 [1195] Kendi ʿaybıñ keşf  ola dāyim saña
Kendüñi gör gözlemegil dört yaña

 [1196] Keşf-i aʿẓam ister iseñ ey cüvān
Kendi ʿaybıñı gözetgil sen hemān

 [1197] Kimse ʿaybın gözleyenden olmaġıl
Kimseniñ ʿaybın görüben gülmegil

 [1198] Ḥaḳ ṭarafdan yaña açġıl gözüñi
Ḳanda iseñ Ḥaḳ’la söyle sözüñi

[82] [1199] Yā İlāhī açıvirgil gözümiz
Seniñ ile ola dāyim sözümiz

 [1200] Açıvirgil gözümi senden yaña
Yoḫsa bildim nesne yoḳ benden baña

 [1201] Bildügime ḳoma beni yā İlāh
Bildügim-ile oluram ben tebāh

 [1202] Yā İlāhī bize iḥsān eylegil
Kendi ʿilmiñ ile bizi ṭoylaġıl

 DER-BEYĀN-I PEYMĀNÇE160

 [1203] Diñle imdi bu yola ṣādıḳ olan
Kim-durur peymānçeye lāyıḳ olan

 [1204] İdivirem aṣlını añlar iseñ
Cān ḳulaġıyla beni diñler iseñ

 [1205] Gel berü bu daʿviyi iden kişi
Kim-durur kimden-durur bil bu işi

160 Peymânçenin açıklanması hakkında…
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 [1206] Saña aṣmaḳ boynına nedir işit
Ehl-i inṣāf  oluban sen de iş it

 [1207] Yol içinde kim-durur bunı iden
Bu işe uġramaya yolın giden

 [1208] Kim-durur bunı iden bil ey ʿazīz
İden olur ṭayyib ü ṭāhir temīz

 [1209] Ol zamān kim ḳavm-i Mūsā var idi
Ġaybetinden niçe hergiz dir idi

 [1210] Mūsā peyġam-ber tenini kimseye
Açmaz idi bedenini kimseye

 [1211] Ne içündür kimse bilmezdi anı
Kimseye göstermeyüp gizler teni

 [1212] Dirler idi kim meger maʿyūb ola
Yā niçün gizleye çün merġūb ola

[83] [1213] Ġusl vācib oldı çün bir gün aña
Cā-yı tenhā gözedirdi dört yaña

 [1214] Vardı bir tenhā yire çıḳardı ṭon
Kimse olmasun diyü diñlerdi ün

 [1215] Ḳodı bir ṭaş üstine pes gömlegin
Ṣuya girdi ele aldı bardaġın

 [1216] Ṣu dökinüp ġuslini ḳıldı temām
Gömlegiñ yanına geldi ol imām

 [1217] Diledi kim gömlegini geye ol
Aldı ḳaçdı gömlegini ṭutdı yol

 [1218] Ṭaş ḳaçdı ḳodı Mūsā yitmedi
Şehre gitdi ġayrı yire gitmedi

 [1219] Ne ḳadar ḳodı ise yitemedi
Cehd idüben ol ṭaşı ṭutamadı

 [1220] Bir arada oturup niçe kişi
Ġaybet itmek-idi Mūsā’yı işi

M E T i n 139

www.tuba.gov.tr



 [1221] Aldı gitdi öñlerinden anlarıñ
Teni çirkīn diyü ṭaʿn idenleriñ

 [1222] Gördiler kim pāk ü ṭāhirmiş özi
Aña yañlış baḳanıñ çıḳsun gözi

 [1223] Giçdi161 Mūsā anları yitdi ṭaşa
Ḳaḳıdı vü çoḳ ġażab itdi ṭaşa

 [1224] On iki kez urdı ol Mūsā anı
Delik oldı heb ʿaṣānıñ yerleri

 [1225] Dile geldi ṭaş anda söyledi
Ne içün itdügini şerḥ eyledi

 [1226] Sen niçün urdıñ didi miskīn ṭaşı
Ḥaḳḳ’ıñ emri ile ḳıldım bu işi

 [1227] Anıñ içün eyledim ey muḥterem
Ḳavmiñ arasında ṭanıḳlıḳ virem

[84] [1228] Ne revādur sen beni çoḳ dögesin
Dögdügiñden ġayrı daḫı sögesin

 [1229] Didi Mūsā bilmez idim yā ḥacer
Bu söziñ ḫaylī baña ḳıldı eser

 [1230] Anda Mūsā ḫaylī inṣāf  eyledi
Ol ṭaşa alçaḳ yüzinden söyledi

 [1231] Söyledi Mūsā aña dervīşvār
Pes ġażabla dervīşiñ ne işi var

 [1232] Ṭaş aña didi ki yā Mūsā Kelīm
Bunda bir ḥikmet ḳomışdır ol Kerīm

 [1233] Deligüme ib giçür boynuma162 ṭaḳ
Bulunam ben daḫı kārıñ olıcaḳ

 [1234] Ṭaḳdı bir ib aṣdı Mūsā boynına
Buñ güninde göresin kim oynı ne

161 Bu kelime nüshada كيچدى şeklindeyse de “geçdi” de okunacak şekilde “ye” harfi fethayla harekelen-
miştir: .

162 Bu kelime “boynıña” da okunabilecek şekildedir ; bağlama göre “boynıma” olmalıdır.
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 [1235] Boynına ṭaş aṣdı itdi tercümān
Ḳaldı ṭaş aṣmaḳ bize andan hemān

 [1236] Her ḳaçan ki yol eri yoldan çıḳa
Yolını gözlemeye ġayra baḳa

 [1237] Getürüben pīr öñinde ṣoralar
Ol faḳīriñ ḥāli nedir göreler

 [1238] Ṣuçı aġır olsa nesne aṣalar
Eyledügi işden anı keseler

 [1239] Bir kişi şeyḫ olsa vü yā ḫod aḫı
Kendüye göre olur yolı daḫı

 [1240] Şeyḫ olanıñ yolı biñ aḳça temām
Böyle ḳomışdur anı niçe hümām

 [1241] Ehl-i şedden bil naṣībiñ çoḳ-durur
Üç yüz otuzdır daḫı süls aḳçadur

 [1242] Ehl-i şedd ü yol eri ehl-i maḳas
Daḫı şol-kim bu yola ḳıldı heves

[85] [1243] Yüz on aḳça sülüsüñ hem sülsi var
Tercümāndan ṣoñra vir anı i yār163

 [1244] Ṣuçı ṣoran kişiler ḥayf  itmeye
Ṭoġrı yolı ḳoyup egri gitmeye

 [1245] ʿĀdil ola ṣuçı ṭoġrı ṣora ol
Ḥayf  itmeye vü ḥāli göre ol

 [1246] Yaḫşı bile ne ise şarṭ-ı ṭarīḳ
Ehl-i şedd ehl-i maḳasdır hem-ṭarīḳ

 [1247] Ṣuçına göre görilür tercümān
Tercümānın ide itmeye gümān

 [1248] Boynına ṭaş aṣlı ile aṣalar
Dervīş iseñ yatlu işden keseler

163 i yār: ey yār, nüsha.
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 [1249] Boyuna ṭaş aṣmaḳ andan ḳaldı bil
Evvelā ol işi Mūsā ḳıldı bil

 [1250] Ol zamān Mūsā nebī yol azdıdı
Tīh ṣaḥrāsında ḳırḳ yıl gezdidi

 [1251] Gezdi ol ṣaḥrāda üç yüz164 er-ile
Yürüdi ḳırḳ yıl bu deñlü cār-ile

 [1252] Her ḳaçan kim acıġalar anlara
Menn ü selvā gönderür Ḥaḳ bunlara

 [1253] Yirler-idi bunlar ol ḳuşlar etin
Māʾidedir ṣanma alalar ṣatın

 [1254] Ṣuṣayıcaḳ ṣuṣadıḳ dirler idi
Ḳızduruban ḳuş etin yerler idi

 [1255] Ḳor idi ol ṭaşı ortalarına
Ṣuyı aḳuban yiterdi varına

 [1256] On iki delikden aḳardı ṣuyı
Dir idi kim gördi ṭaşdan bu ḫūyı

 [1257] Ḳandırırdı cümle leşker ne ki var
Cümlesi ḳalmazdı ṣusız göñli ṭar

[86] [1258] Her ḳaçan kim ṣu içe ḳana çeri
Ḥamdu li’llāh dir idi cümle varı

 [1259] Ḳoynına ḳor idi Mūsā ol ṭaşı
Ḳudret-i Ḥaḳ’dur göriñ ṭaşıñ işi

 [1260] Añla imdi ey Müsülmān ḥikmeti
ʿĀḳıl iseñ ṭañlaġıl bu ḳudreti

 [1261] Ḥaḳ teʿālā bir ṭaşı gör n’eyledi
Virdi dil Mūsā nebīye söyledi

 [1262] Ol şehādet itdi Mūsā tenine
Pāklıġın bildürdi heb düşmenine

 [1263] Gördiler cümlesi pāk imiş teni
Gel berü gel añla bundan sen seni

164 üç yüz: üç yüz biñ, nüsha.
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 [1264] Sen Müsülmān u muvaḥḥid olasın
Birligini Tañrı’nıñ sen bilesin

 [1265] Bir beşāret añlayup bundan biliñ
Siz daḫı añlayuban āgāh olıñ

 [1266] Ol şehādet itdigi Mūsā idi
Varduġı Mūsā ṭaşı Kāsā idi

 [1267] Didi kim ben şāhidiñem ey kişi
Ne revā şāhide urasın ṭaşı

 [1268] Ol sebebden ḳoynına ḳodı anı
Pāk imiş bildirdi çün kendi teni

 [1269] Sen şehādet idesin birligine
Küllī şirkden pāk olan varlıġına

 [1270] Ol Resūl’iñ ḥaḳ idigin bilesin
Cān u dilden aña şāhid olasın

 [1271] Ḥaḳ ġażab itměye umaram saña
Şāhid olan varmaya oddan yaña

 [1272] Ol ki maḫlūḳdır aña ḳıldı naẓar
Şāhid olsañ sen aña saña ne żar

[87] [1273] Ṭoġrı ṭanıḳlıḳ virene ḳayġu yoḳ
Egri olan kişilerde ḳayġu çoḳ

 [1274] Yā İlāhī sen şaşırma dilümüz
Birlemişdir seni ʿaḳl u bilümüz

 [1275] Ġarġara vaḳtinde sen dilümüzi
Şāhid eyle sen şaşırmaġıl bizi

 [1276] Şaşmayup ṭoġrı tanıḳlıḳ virevüz
Varuban görklü cemāliñ görevüz

 BĀB DER-BEYĀN-I ʿAHD ʿANİ’L-MEŞĀYIḪ165

 [1277] Söylegil ey bülbül-i şūrīde-dil
Perde olmasun saña bu āb u gil

165 Şeyhler üzerine ahdin açıklanması hakkında bölüm.
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 [1278] Gülşen-i vaḥdetde çün açıldı gül
Ol gülistān içre çoḳ ṣaçıldı gül

 [1279] Güle ḳarşu söyle ey cān bülbüli
Mest ü şeydā ol çü sen gördüñ güli

 [1280] Sözüñi heb işiden ḥayrān ola
Ṭura ḳarşu mest ü ser-gerdān ola

 [1281] Çün ezelde ʿahd ü peymān eylediñ
Ḳarşu ṭurdıñ anda cevlān eylediñ

 [1282] Ol “elestu”166 didi sen didiñ “belī”167

Gülşen-i vaḥdetde hem gördiñ güli

 [1283] Sen de ol ʿahd-i eleste ṭurıgör
Ḳıl münācāt sendeki ten ṭurı gör

 [1284] Anda olan ʿahdiñe ḳılġıl vefā
Eylemesün ol daḫı saña cefā

 [1285] Ol elest deminde sen ʿahd eylediñ
ʿAhd idüben belī diyü söylediñ

 [1286] Sen eger ol ʿahde ḳılmazsañ vefā
Eyleye yarın saña çoḳ çoḳ cefā

[88] [1287] Dünyāya geldikde kim ʿahd eyledi
Kim kime virdi vü kime söyledi

 [1288] ʿAhdi viren kimdir alan kim-durur
Kim vefā ḳıldı vü yalan kim-durur

 [1289] İdivirem ben anı birin birin
Ola kim sen daḫı ṭutasın birin

 [1290] Evvel Ādem atamız ʿahd eyledi
Kendi evlādı-la ʿahdi söyledi

 [1291] Didi kim emrüme fermān olasız
Her ne dirsem benüm ile gelesiz

166 “elestu”: “değil miyim?” A’râf  suresi (7), 172. ayetten kısmî iktibas.
167 “belī”: “evet” A’râf  suresi (7), 172. ayetten kısmî iktibas.
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 [1292] Kimisi ol ʿahde oldılar muṭīʿ
Kimisi ʿahdi ṣıyup oldı bedīʿ

 [1293] ʿAhd ṣıyandan eyleme yā Rab bizi
Cennet içre görevüz yarın sizi

 [1294] ʿAhd ideniñ biri İbrāhīm Ḫalīl
Kaʿbe’yi yab diyü emr itdi Celīl

 [1295] Kaʿbe’yi yapdı Ḫalīl oldı temām
Arḳasın dīvāra virdi ol imām

 [1296] Didi şükr olsun saña yār-ı Ḫudā
Luṭf  idüp bu zaḥmete virgil cezā

 [1297] Nāzil oldı ol zamāñda Cebraʾīl
N’eylediñ şükr eyleyesin ey Ḫalīl

 [1298] Kaʿbe yapdım didi ḳılsunlar ṭavāf
Ben bu zaḥmetleri ṣanmazam güzāf

 [1299] Cebraʾīl aña didi kim ey Ḫalīl
Ac ṭoyurmaḳ yigdir andan öyle bil

 [1300] Ac ṭoyurġıl yā ḫo yalıncaḳ ṭonat
Ḥażret’e açmaḳlıġa oldur ḳanat

 [1301] Didi İbrāhīm aña kim yā aḫı
Bu ikisi yig mi bu evden daḫı

[89] [1302] Cehd idüben ben bunı yapdım ḳavī
Bu ṭavāf  içün ola Tañrı evi

 [1303] Didi kim ādem-durur bünyād-ı Ḥaḳ
Sen aña baḳ kendi bünyādıña baḳ

 [1304] Bunı sen yapdıñ bilürsin yā Ḫalīl
Ādemiñ ḫod urdı bünyādın Celīl

 [1305] Çün bilürsin Tañrı ḫalḳ itdi seni
Tañrı bünyādı ḳanı seniñ ḳanı

 [1306] Ac ṭoyurup göñil ele alasın
Yoḫsa bu zaḥmet içinde ḳalasın
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 [1307] Ḥacc-ı ekberdir göñül eyle ṭavāf
Ādemīyi ey Ḫalīl ṣanma güzāf

 BEYT

 [1308] “Dil be-dest āver ki ḥacc-ı ekberest
Ez-hezārān Kaʿbe yek dil bihterest”168

 [1309] “Kaʿbe bünyād-ı Ḫalīl-i Āẕerest
Dil naẓargāh-ı Celīl-i ekberest”169

 [1310] Didi İbrāhīm aña kim ey aḫı
Tañrı ile ʿahd ideyim ben daḫı

 [1311] ʿAhdim olsun kim ḳonuḳsız yatmayam
Kim gelür ise yabāna atmayam

 [1312] Tā ölince ʿahdini ṭutdı Ḫalīl
Aḫı iseñ ol-durur saña delīl

 [1313] Ol-durur bil aḫılarıñ ulusı
Ḥaḳ yanında görklü gökçek ḫūlusı

[90] [1314] Biri de Eyyūb ʿahd idenleriñ
Tañrı ile ʿahdini güdenleriñ

 [1315] Bil üçünci ʿahdi kimdir eyleyen
Ümmeti-le ʿahdi ḥaḳḳın söyleyen

 [1316] Ol-durur kim enbiyālar ser-veri
Eyledi bir yerde nālān minberi

 [1317] Ol güni bil kim mükerrem gün idi
Gündüz idi ṣanmañız kim dün idi

 [1318] Minber üzre Ḥayder’e ʿahd eyledi
Sen ḫalīfem ol deyüben söyledi

 [1319] Sen ḫalīfem ol ṭarīḳ içre didi
Anda bu yol ehliniñ ḳaydın yidi

168 “Gönül elde et (kazan) ki, (gönül kazanmak) büyük hacdır. Bir gönül (kazanmak) binlerce Kabe 
(tavaf  etmek)den iyidir.”

169 “Kabe, Azer (oğlu) Halil’in yapısı, gönül (ise) büyük Allah’ın nazargâhıdır.”
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 [1320] On kişiye170 daḫı virdi ʿahdi ol
Ol kelāmu’llāh içinde oḳu bil

 [1321] ʿAhdi virdi anlara taḥte’ş-şecer
Ḳurʾān içre Ḥaḳ bize virdi ḫaber

 [1322] Rāżī oldum didi anlardan Ḫudā
Yol eriyseñ olma anlardan cüdā

 Ḳāle’llāhu tebāreke ve teʿālā

 İnne’l-leẕīne yubāyiʿūneke innemā yubāyiʿūnallāhe yedul-
lāhi fevḳa eydīhim fe-men nekese fe-innemā yenkusu ʿalā 
nefsihī ve men evfā bi-mā ʿāhede ʿaleyhullāhe fe-seyuʾtīhi 
ecran ʿaẓīmā. Ṣadaḳallāhu’l-ʿaẓīm.171

 [1323] ʿAhdi bildiñ ne ise sen ey kişi
Nicedür bil ideyüm şeddiñ işi

 [1324] Şedd Ādem şeddidür ki Cebraʾīl
Evvelā ḳuşatdı aña öyle bil

[91] [1325] Daḫı İbrāhīm Ḫalīl’e baġladı
Ḳuşadınca anı bile aġladı

 [1326] Ḳuşanuban ev yapısardur Ḫalīl
ʿAfv ide heb aña gelěni Celīl

 [1327] Bil ki şedden bu durur maḳṣūdımız
Kim ḳuşandı anı ol maḥbūbımız

 [1328] Ol ridādur kim ḳuşatdı Cebraʾīl
Anı miʿrāc gicesinde öyle bil

 [1329] Ol-durur şedd-i mükemmel söylenen
Bil ki andan dem urur girü ḳalan

 [1330] Bu üçünci şeddi baġlandı Ḥabīb
Yol eriniñ derdine oldur ṭabīb

170 On kişiye: Ol kişiye, nüsha.
171 “Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler (biat edenler), Allah’a baş eğip vermiş sayılırlar. Allah’ın 

eli onların elleri üstündedir. Verdiği bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’ın 
verdiği sözü yerine getirene Allah büyük ecir verecektir.” Fetih suresi (48), 10. ayet.
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 [1331] Bil ki dördünci durur şedd-i ʿAlī
Muṣṭafā baġladı bildirdi yolı

 [1332] Hem ʿAlī üc kişi bilin baġladı
Ẕikr olundı kim işitdi añladı

 [1333] Bil ki şeyḫiñ şedd-i Selmānī-durur
On yidiniñ ol da dermānı-durur

 [1334] Baġladı on yidi kişi ol daḫı
Ẕikr olundı añdıñ ise sen daḫı

 [1335] Pes bu şeddiñ şimdi aṣlı ne-durur
Yol içinde bunca ġavġā ne-durur

 [1336] Ṣorsalar idiviresin ey aḫı
Sālik-i kāmil olasın sen daḫı

 [1337] Diyesin kim biz teşebbüh eyleriz
Ol ulularuñ ṣoyını ṣoylarız

 [1338] Her ki [bi]r ḳavme teşebbüh eyleye
Ḳanda giderse izini izleye

 [1339] Anlarıñ ṣaffında ḳopar ol daḫı
İzle ṣaffında ḳopasın sen daḫı

[92] Ḳāle’n-nebī ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem. Men te-
şebbehe bi-ḳavmin fe-hüve minhum. Ṣadaḳa Resūlullāhi 
ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem.172

 [1340] Biri daḫı oldur anı key işit
Yol eri iseñ aña göre iş it

 [1341] Yaʿnī şeyṭāndan yaña ol perdedür173

Ḳuşanıcaḳ anı şeyṭān mürdedür

 [1342] Dir Resūl’e ittibāʿ itdim bular
Ḳayġulanır ḫôr olur beñzi ṣolar

172 “Peygamber -Allah’ın salat ve selâmı onun üzerine olsun- dedi ki: ‘Kim bir kavme benzerse o da 
onlardandır.’ Doğru söyledi.” Ebû Dâvûd, “Libâs”, 5.

173 “perdedür” kelimesi “perdedir” şeklinde de okunacak şekilde hem ötre hem esre ile harekelenmiştir.
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 [1343] Bir de bu kim muḥtesib olur bize
Ḳomaz ol şedd anı her yirde geze

 [1344] Ṣorsalar ḳardaşlıġıñ aṣlı nedür
Niredendür pes anıñ faṣlı nedür

 [1345] Evvel Ādem ṭutdı Cebrāʾīl aḫı
Ṭutdı andan yine İbrāhīm daḫı

 [1346] Hem aḫı didi Muḥammed Muṣṭafā
Birbirine ḳardaş itdi bā-vefā

 [1347] Ḥayder idi biliñ Aḥmed ḳardaşı
Bir idi heb anlarıñ içi ṭışı

 [1348] Yol içinde daḫı itseler suʾūl
Vir cevābın olmasun göñlüñ melūl

 [1349] Diseler kim tike vü ḥalvā nedir
Bunlarıñ içinde bu sevdā nedür

 [1350] Dillerinde cüfne vü ḥalvā durur174

Yise yiměse işi ġavġā durur

 [1351] İdeyim bunlarıñ aṣlı neydügin
Kim getürüp bişürüp hem yidügin

[93] [1352] Ol zamān kim Ādem uçmaḳda idi
Niçe niʿmet dürlü ḥalvālar yidi175

 [1353] Dünyā içinde anı bilmez idi
Kim nice bişer anı bilmez idi

 [1354] Ārzū iderdi anı yimege
Bulmaz-ıdı kimseyi bişürtmege

 [1355] Ḥaḳḳ’ıñ iẕniyle getürdi Cebraʾīl
Öñine ḳoyubanı didi yigil

 [1356] Yidi ol ḥalvāyı Ādem anda çoḳ
N’eylesün ḫaylī durur yidügi yoḳ

174 durur: ne durur, nüsha.
175 “yidi” kelimesi “yedi” şeklinde de okunacak şekilde hem fethalı hem esreli harekelenmiş.
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 [1357] Baʿżī ḥalvā ḳaldı anda yimedi
Cebraʾīl’e gel götür hem dimedi

 [1358] Bir tike aldı eline ol emīn
Ol melekler ʿaşḳına yidi hemīn

 [1359] Cüfne tike mesnedi andan-durur
Cümlesini bildiñ uş ḳandan-durur

 [1360] Yol erine cümlesin bilmek gerek
Kim suʾāl olsa cevāb virmek gerek

 [1361] Ḫāṣṣa kim ol aḫı ola yā paşa
Bu cevābı bile ol başdan başa

 [1362] Kim suʾāl iderse bir bir içirě
Dimeye kimse aña çūn u çerā

 [1363] Yoḫsa güstāḫ ise bilmez bu işi
Yol içinde aña sen dime kişi

 [1364] Her ki güstāḫ ise maḥrūm olısar
İrmeyüben menzile ol ḳalısar

 [1365] Yā İlāhī luṭfıñ ile sen bizi
Dilimize ḳolay eylegil sözi

 [1366] Kim suʾāl itse virevüz biz cevāb
Kim seniñ yanıñda ola ol ṣavāb

[94] [1367] Hem bize Münker Nekir itse suʾāl
Kim cevābın virmege ola mecāl

 [1368] Dilümüze sen cevābı ḳolay it
Ol melek ḳullarıña di yüri git

 [1369] Yā İlāhī ṣavıvir bizden ḳażā
Gūr içinde giñ ola çevre feżā

 [1370] Ḥaşr içinde gösterivir Aḥmed’i
Ḳolay ola dilime Aḥmed adı

 [1371] Hem ṣırāṭ üzre şaşırma ayaġım
Giçer iken ẕikriñ ola ṭayaġım
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 [1372] Cennet içre Aḥmed ile hem-civār
Eyleyivir cümle bā-yār u diyār

 [1373] Ṭoyla dīdārıñ ile anda bizi
Yā İlāhī sen ḳabūl it bu sözi

 [1374] Biz de dīdārıñ ile şād olavuz
Dostlarıñla oynayavuz gülevüz

 BĀBU DER-BEYĀN-I  
TAFṢĪL-İ FÜTÜVVET-NĀME176

 [1375] Söylegil ey ṭūṭī-i sükker-ġıdā
İşidenler cān u dil itsün fedā

 [1376] Söylegil ey ṭūṭī-i sükker-nefes
Kim sözüñe cān u dil eyler heves

 [1377] Söylegil ey ṭūṭī-i şekker-şiken
Ṣanʿatıñdır çün yine şekker şiken

 [1378] Söylegil ey ṭūṭī-i vaḥy-i İlāh
N’ola saña bu ḳafes olsa penāh

 [1379] Söylegil ey ʿandelīb-i ḫoş-nevā
Çün sözüñdir dertlü cānuma devā

[95] [1380] Söylegil gülzāra ḳarşu söylegil
Bu firāḳıñ ḥālini şerḥ eylegil

 [1381] Çün seniñ ḥālüñi bilen gül-durur
Naġme-sāz olsañ bilür bülbül-durur

 [1382] Söylegil ey bülbül-i ʿĪsī-nefes
Gülşen içre eylegil ʿayşa heves

 [1383] Perdeden çün kim göründi ġonca ter
Mest oluban bülbül-i şeydā öter

 [1384] İşit imdi vireyim gülden ḫaber
Kim ne vaḳtdür bülbüle ḳıldı eser

176 Fütüvvet-nâme’nin ayrıntılı açıklanması hakkında bölüm.
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 [1385] Çünki İbrāhīm’i Nemrūd-ı laʿīn
Mancınīḳ ile oda atdı hemīn

 [1386] Anıñ ile gitdi bu bülbül bile
Anıñ içün geldi bu bülbül dile

 [1387] Ḥaḳ teʿālā bülbüle dir ey żaʿīf
Ḳullarım içinde yoḳ senden naḥīf

 [1388] Düşmenim şerrine uġradı Ḫalīl
Sen niçün geldiñ bile didi Celīl

 [1389] Didi bülbül yā İlāhī yalıñuz
Dostıñı ḳoyamadım ben ṭoġrı söz

 [1390] Ol ne olsa ben de oluram didim
Oda girse ben de girürem didim

 [1391] Tañrı’ya ḫoş geldi ol-dem bu kelām
Odı ḳıldı aña da “berden selām” 177

 [1392] Dilegiñ ne ise benden dile dir
Çünki dostım ile geldiñ bile dir

[96] [1393] Didi bülbül yā İlāhī yā Kerīm
Biñ bir adıñ ne ise olam kelīm

 [1394] Biñ bir adıñ baña ögret ey Ḫudā
Ẕikr idüben olmayam gülden cüdā

 [1395] Güle ḳarşu dāyimā ẕikr eylesem
ʿĀşıḳ oluban seni fikr eylesem

 [1396] Sen özüñi anda göstergil baña
Zārī ḳılup aġlayam ḳarşu saña

 [1397] Biñ bir adıñ vird idinem her seḥer
Firḳatimden on bir ay virem ḫaber

 [1398] Ḥaḳ ḳabūl eyledi anıñ sözüni
Bülbüle gösterdi gül de özüni

177 “berden selām[en]”: “Soğuk ve selâmet (zararsız)” Hazret-i İbrahim’in ateşe atılması esnasında 
Allah’ın ateşe İbrahim’i yakmamasını emretmesinin anlatıldığı Enbiya suresi (21), 69. ayetten kısmî 
iktibas.
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 [1399] Biñ bir adın aña taʿlīm eyledi
Ol güle ḳarşu ötüben söyledi

 [1400] Şimdi göricek güli bülbül öter
Ṣanasın kim cānını oda atar

 [1401] Anıñ-içündir hezār destān aña
Ünin işiden kişi ḳalur ṭaña

 [1402] Tañrı adın gül göricek ẕikr ider
Çün güli görür cemālin fikr ider

 [1403] Geldik imdi bu fütüvvet sözine
Ötelim biz de fetā gül yüzine

 [1404] Bu fütüvvetdür bizim gülzārımız
Ötelim biz daḫı diñle zārımız

 [1405] Ben bu ʿīlmi cümle tafṣīl ideyim
Cā-be-cā kimini teʾvīl ideyim

[97] [1406] Mücmel olmasun mufaṣṣal olsun ol
Ne var ise cümle dile gelsün ol

 [1407] Bu fütüvvet ʿilmidir ʿilm-i temīz
Her ki ʿāmil olsa ol olur ʿazīz

 [1408] Bu fütüvvet ʿilmidir ʿilm-i şerīf
Dīni olmaz ʿāmil olanıñ żaʿīf

 [1409] Bu fütüvvet ʿilmidir ʿilm-i ḳadīm
Bilmez anıñ ḳıymetini her leʾīm

 [1410] Bu fütüvvet ʿīlmidir ʿilm-i İlāh
Añlayımaz anı her ehl-i günāh

 [1411] Bu fütüvvet ʿilmini her kim bile
ʿĀmil olup anıñ ile iş ḳıla

 [1412] Niçeler bilmedi anıñ ḳadrini
Her yiriñ ammā gözedir ṣadrını

 [1413] Niçeler buña riyālar ḳatdılar
Ṣallaşuban dīni arda atdılar
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 [1414] Niçeler ḍāll oldı bunda hem muḍıl
Niçeler ġavġālar ile ḳāl u ḳīl

 [1415] Niçeler bāṭıl iş içün yildiler
Niçeler ḥaḳ söyleyene güldiler

 [1416] Fānīye dil virdiler ḳoyup Ḥaḳ’ı
Niçesi Ḥaḳḳ’ı ḳoyup oldı şaḳī

 [1417] Hīle vü fitneye düzdiler yolı
Öyle mi gerekdir ey Tañrı ḳulı

 [1418] Meskenetden bildiler bu yolı bil
Yola varmaz kimde vardır ḳāl u ḳīl

[98] [1419] Bu Ḫudā ṣofrasıdır bil ey aḫı
Hem ʿAlī ṣofrası hem Cömerd daḫı

 [1420] Gel kerem ḳıl sen buña ḳatma ḥarām
Bu naṣīḥat saña yiter ve’s-selām

 [1421] Dürlü dürlü şöhreti ḳosañ gerek
Ḥaḳḳı ṭutup şehveti178 ḳosañ gerek

 [1422] Bu fütüvvet ʿilmidir ʿilm-i ḥayā
Anı kimi ṭuta vü kimi ḳoya

 [1423] Var durur bu ʿilm nefʿi bī-ḳıyās
Bī-nihāyetdir idemezler ḳıyās

 [1424] Oturup ṭurması vü hem yimesi
Söyleyicek sözi nice dimesi

 [1425] Terbiyet ide aḫı hem bildüre
Sākin ide nefsini hem öldüre

 [1426] Kime uġrarsa vire evvel selām
Söyleye kim olsa luṭf-ıla kelām

 [1427] Aḫı bekler ḳapusına varmaya
Cehd ide ẓālim yüzini görmeye

178 şehveti: şöhreti, nüsha.
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 [1428] Ger żarūret olur ise varalar
Ṭoġrı söyleyüp naṣīḥat vireler

 [1429] Hem aḫı bu ʿilme çoḳ ʿizzet ḳıla
Hem bu ʿilmi bilene ḥürmet ḳıla

 [1430] Ben bu ʿilmi Türkīce naẓm eyledüm
Bu fütüvvetden nice söz söyledüm

 [1431] Añlaması vāżıḥ179 olsun deyüben
Türkī yazdum çoḳ ʿibārāt ḳoyuban

[99] [1432] Yazayım şimden-girü bir niçe faṣl
Cümlesine ḥāṣıl olan nedir aṣl

 [1433] Anı bir bir yine tafṣīl ideyin
Añlasunlar deyü teʾvīl ideyin

 [1434] Yazayım bu bāb içinde yidi bāb
Her birisi bābıñ olsun bir kitāb

 [1435] Zīrā gördim cümle eşyādur yidi
İdeyim bir bir beyān nědir yidi

 [1436] Añlar-ısañ yürüdügiñ yer yidi
Yidi aʿżādır ḳamusın bezedi

 [1437] Başıñ üzre yedi devvāre yedi
İşik üzre anda seyyāre yedi

 [1438] Yedidir muṣḥaf  mekānıdır yedi
Andaki sebʿu’l-mesānīdir yedi

 [1439] Hafta içre gün yedidür dün yedi
Kaʿbe’yi eyle ṭavāf  her gün yedi

 [1440] Secdeye emr olınan aʿżā yedi
Secde ḳılmayan işi ġavġā yedi

 [1441] Oruc ayında Resūlullāh didi
Ḳadr’i isteñ olsa yigirmi yedi

179 vażıḥ: vāżıʿ, nüsha.
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 [1442] Öyle olsa biz de yazdıḳ yedi bāb
Eyleye Ḥaḳ umaram kim fetḥ-i bāb

 [1443] Yā İlāhī eyle āsān sen bize
Yazuban tā başlayalım bu söze

 BĀBU EVVEL DER-BEYĀN-I AḪI VE YİGİT VE 
ŞEYḪ VE HER SE YİGİT Bİ-MAʿNĪ-İ FETĀ180

[100] [1444] Bāb-ı evvelde yazalım ey aḫı
Diñlesün şeyḫ ü yigit paşa daḫı

 [1445] Üçüniñ çün yolı birdür ey fetā
Gitmesün bir kimse üc yoldan ötě

 [1446] Yigit oldur bu yola ide heves
Kim ne dirse ṭuta ṣımaya nefes

 [1447] Pīr-i maʿnā dimek olur şeyḫ biliñ
Şeyḫ olanda isteyüp maʿnā bulıñ

 [1448] Aḫı oldur evliyānıñ yolını
Gizleye vü bāṭıl işden ṭolını

 [1449] Aḫı yolıdur ṭarīḳat bilesin
Aḫı ile hem-ṭarīḳat olasın

 [1450] Hem ḥaḳīḳatdür biliñ şeyḫ yolını
Şeyḫ olandan ṣor ḥaḳīḳat ilini

 [1451] Hem yigitlik yola niyyet eylemek
Nirede olursa yolı söylemek

 [1452] Yol içinde aḫılar sālik olur
Yola girmeyen kişi hālik olur

 [1453] Şeyḫ oldur menzile varmış ola
Menzil ehlini ḳamu görmiş ola

 [1454] Hem yigitlik şimdi ṭoġdı anadan
Geldi ol bir ḫāneye bir ḫāneden

180 Birinci Bölüm: Ahi, yiğit, şeyh ve her üçünün fetâ (yiğit) anlamı hakkında.
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 [1455] Aḫılik dünyāda dirilmek-durur
Belki şeyḫ īmān-ıla ölmek-durur

 [1456] Bu üçiñ maʿnāsı birdir bilesin
Yigidim aḫı iseñ şeyḫ olasın

[101] [1457] Hem Resūlullāh dimişdür ey fetā
Söyledi bir yirde kim benem fetā

 [1458] Hem benem didi fetānıñ ḳardaşı
Her ne yirde olsa benem yoldaşı

 [1459] Hem fetānıñ atası benem didi
Cümlesiniñ yaʿnī kim ḳaydın yidi

 Ḳāle Resūlullāh ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem. Ene’l-
fetā ve ene aḫu’l-fetā ve ene ebu’l-fetā. Ṣadaḳa.181

 [1460] Çün ʿAlī olmış-ıdı evvel fetā
Kim fetādur bu yolı andan ṭuta

 [1461] Baʿd ez-īn oldı aḫı bil ol velī
Daḫı ṣoñra şeyḫ oldı hem ʿAlī

 [1462] Her ḳaçan bir yerde üçi bulına
Başıñı ṭop eyle anıñ yolına

 [1463] Her kişiye vācib oldı kim ṭuta
Şeyḫ ü aḫı ṭutına ola fetā

 [1464] Bize öyle didi bizden ulular
Bu yolı bilenler eyü ḫūlular

 [1465] Her kimiñ kim şeyḫi yoḳdur dīni yoḳ
Şeyḫi olan kişileriñ dīni çoḳ

 [1466] Ey fetā gel sen daḫı bir şeyḫ ṭutun
Dünyā vü āḫret ola dīniñ bütün

181 “Allah elçisi -Allah’ın salat ve selâmı onun üzerine olsun- dedi ki: ‘Ben yiğidim, ben yiğidin kardeşi-
yim, ben yiğidin babasıyım.’ Doğru söyledi.” Bu sözün kaynağı bulunamadı.
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 Ḳāle’n-nebī ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem. Lā şeyḫe 
lehū lā-dīne lehū182 [102] ve ḳāle Cuneyd-i Baġdādī 
raḥmetu’llāhi ʿaleyhi. Men lem yekun lehū şeyḫun 
yurebbiyyehū fe-şeyḫuhū eş-şeyṭānu.183

 [1467] Her ki şeyḫi olmaya girse yola
Aparır şeyṭān anı girmez ele

 [1468] Şeyḫ ṭutınmaḳ belki vācibdür saña
Şeyḫi bulsañ isteseñ de dört yaña

 [1469] Söz içinde gör ki Mūsā n’eyledi
Aʿlemu’n-nās şimdi benven söyledi

 [1470] Ḥaḳ teʿālā ḳıldı Mūsā’ya ḫiṭāb
Senden aʿlem bir ḳulım söyler ṣavāb

 [1471] Ḥaḳ teʿālā didi anı varasın
Mecmaʿu’l-baḥreyn yanında göresin

 [1472] Ögrenesin bildigi ʿilmi anıñ
Aña göre az-durur ʿilmiñ seniñ

 [1473] Yūşaʿ ibni Nūn’ı uydurdı bile
Ṣıġınuban Ḥaḳḳ’a girdiler yola

 [1474] Ḳıṣṣa uzun cümlesin söylemezem
Şimdi anı küllī şerḥ eylemezem

 [1475] Bir maḥalde daḫı ẕikr itsem gerek
Ṣoñra bir ġayrı söze girsem gerek

 [1476] Hele varup Ḫıżr’ı anda buldılar
Bir mehābetli kişi-miş gördiler

 [1477] Dönecek vaḳtin didi kim ey kişi
Añlarım kim cümle bilmişsiz işi

182 “Peygamber -Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun- şöyle buyurdu: ‘Şeyhi olmayanın dini 
de olmaz.’” Özellikle tarikat çevrelerinde hadis olduğu rivayeti çok yaygın olan bu sözün kaynağı 
bulunamadı.

183 “Ve Cüneyd-i Bağdadî -Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun- dedi ki: ‘Kendisini terbiye eden şeyhi 
olmayan kimsenin şeyhi şeytandır.’”
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[103] [1478] Bu seniñ ʿilmiñi ögrene-y-idim
Her ne ḳılsañ aña ḳatlana-y-ıdım

 [1479] Bārī taʿlīm it edeb ʿilmin baña
N’eyleyeyim varıcaḳ Ḥaḳ’dan yaña

 [1480] Ḫıżr didi nice varırsın aña
Varıcaġız anda Ḥaḳ ne dir saña

 [1481] Didi varıp ṭaş üzre çıḳarım
Söyle Rabb’im deyübeni baḳarım

 [1482] Ḫıżr aña didi güstāḫ olmaġıl
Tañrı dergāhına öyle varmaġıl

 [1483] Pes edebdir cümle işiñ yigregi
Öyle didi bize çün ʿālem yigi

 [1484] Ger edeble varır iseñ anda sen
Yaḳın olup Ḥaḳ yanında artasın184

 [1485] Ṭur dibinde iki rikʿat ḳıl namāz
Yüz yire ḳo Ḥażret’e eyle niyāz

 [1486] Anda ḳo naʿleyniñi yalın ayaḳ
Yüz sürüyi varasın ol ṭaşacaḳ

 [1487] Elleriñi ḳavşır anda secde ḳıl
Didügümi key işit key añlaġıl

 [1488] Ḥaḳ’dan āvāz gelmeyince söyleme
Sen seni ol yirde güstāḫ eyleme

 [1489] Söz orada ne ise söyle işit
Dönme arḳañ ardın ardın yüri git

 [1490] Ardın ardın naʿlīniñe varasın
Anda daḫı yine secde ḳılasın

[104] [1491] Geyüben naʿleyniñi hem gidesin
Ben ne dirsem anı öyle idesin

184 artasın: arta sen, nüsha.
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 [1492] Ḫıżr çün Mūsā’ya taʿlīm eyledi
Bu edeb bābında ḫaylī söyledi

 [1493] Vardı Mūsā yine ṭura Ḥażret’ě
Şeyḫ idindi Ḫıżr’ı ol oldı fetā

 [1494] Ḫıżr her ne didi anı eyledi
Ḥaḳ teʿālā söyleyicek söyledi

 [1495] Ḥażret’e ḫoş geldi Mūsā’nıñ işi
Gör edeb ögretdi saña ḫoş kişi

 [1496] Gör bizim dergāhımız ʿālī durur
Cümle dergāhdan yüce ʿālī-durur

 [1497] ʿİlm-i ʿālīdür biliñ ʿilm-i edeb
Bilmeyen kişilere gelür ʿaceb

 [1498] Aḥmed’e geldi fütüvvet evvelā
Gördi bunı didi lāyıḳ kim ola

 [1499] Kim meger ola buña lāyıḳ ʿAlī
Göstereyim aña bu ṭoġrı yolı

 [1500] Otururken didi yā Ḥayder saña
Kim yavuzlıḳ ḳılsa n’eylerdiñ aña

 [1501] Didi aña yaḫşılıḳ ḳıla idim
Kim idügin ben anıñ bile idim

 [1502] Ger eger yavuzlıġı ol artura
Ne ki söylerseñ saña ḳarşu ṭura

 [1503] Didi kim ben aña iḥsān eyleyem
Dertlü-se derdine dermān eyleyem

[105] [1504] Didi kim baġrıñı ol ḳan eylese
Sen ne dirsin saña ḳatı söylese

 [1505] Yā ʿAlī sen n’eyleyeydiñ anlara
Seni görüp saña ḫışm idenlere

 [1506] Didi kim ḫāṭırcıġın yıḳmaz-ıdum
Yüzine hīc ḫışm-ıla baḳmaz-ıdum
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 [1507] Yine didi “Lā fetā illā ʿAlī” 185

Yaḫşı bilürsin ʿAlī ṭoġrı yolı

 [1508] Hem didi “Lā seyfe illā Ẕu’l-fiḳār”186

Bu söz-ile ideriz biz iftiḫār

 [1509] Hem ʿAlī dirhem taṣadduḳ eyledi
Ḥaḳḳ anı Ḳurʾān içinde söyledi

 [1510] Biri gündüz birisin virdi gice
Āşikāre virdi daḫı gizlice

 [1511] Ḥaḳḳ anı Ḳurʾān içinde medḥ ider
Her [ne] işlerse işini fetḥ ider

 Ḳālallāhu tebāreke ve teʿālā: Elleẕīne yunfiḳūne emvāle-
hum bi’l-leyli ve’n-nehāri sirran ve ʿalāniyeten187

 [1512] Pes Resūl aña fetā sensin didi
Cümle menzilde ata sensin didi

 [1513] Ol ʿAlī’dür hem fetā vü hem aḫı
Mürşid-i ekmel durur hem şeyḫ daḫı

 [1514] Kim ʿAlī yolın vara oldur fetā
Ḥaḳ yolına ol fetā ola ṭuta

[106] [1515] Ḥaḳ yolını varmayan aḫı degil
Kim temām oldıysa ol daḫı degil

 [1516] Ḥaḳ yolını varmayana şeyḫ dime
Sen mürīd olup aña emek yeme

 [1517] Yā İlāhī Ḥaḳ yolından ırmaġıl
Yol varından sen bizi ayırmaġıl

185 “Lā fetā illā ʿAlī”: “Ali’den başka yiğit yok”. Tamamı “Lâ fetâ illâ ‘Ali lâ seyfe illâ Zul’feḳâr” olan 
ve “Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” manasındaki sözün Bedir Savaşı sırasında 
gökten melekler tarafından duyulan bir nida olduğunda dair rivayetler vardır (Yılmaz 1992: 100). 
Aclûnî, 2: 363.

186 Bir önceki nota bk.
187 Yüce ve noksanlardan münezzeh Allah dedi ki: “Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda 

harcayanlar...” Bakara suresi (2), 274. ayetten kısmî iktibas.
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 [1518] Ṭoġrı yolca varavuz biz de saña
Biz daḫı baḳışmayavuz dört yaña

 [1519] Yā İlāhī ṭoġrı eyle yolımız
Ḥāliyā bildürivirgil ḥālimiz

 BĀB-I DÜVÜM DER-BEYĀN-I ḤİKĀYET-İ 
ĀDEM ʿALEYHİ’S-SELĀM188

 [1520] Bāb-ı ikinciyi diñle ey ʿazīz
Ḳanġı bābıñ bābıdur eyle temīz

 [1521] Diñle imdi atañ Ādem n’eylemiş
Ḥażret ile ne dimiş ne söylemiş

 [1522] Ādem ata Tañrı’nıñ emrin ṣıdı
Uydı şeyṭān sözine buġday yidi

 [1523] Sürdiler uçmaḳ içinde gitdi ol
Dünyāya gelicegiz gör n’itdi ol

 [1524] Aġladı ol bunda üç yüz yıl temām
Ẓulm itdim nefsime dir ol hümām

 [1525] Baʿżīlar dir dört yüz yıl aġladı
Öyle aġladı ki baġrın ṭaġladı

 [1526] Niçe yüz yıl aġladı itdi günāh
Sen niçe yüz eyleseñ gelmez bir āh

[107] [1527] Bir günāh itdi vü dört yüz aġladı
Ṭoġrı oldı göñli Ḥaḳḳ’a baġladı

 [1528] Sen niçe yüz biñ günāh eylĕyesin
Gün ola kim biñ ḫaṭā söylĕyesin

 [1529] Gözleriñden gelmeye bir ḳaṭre yaş
Ṣalmayasın Tañrı içün yā ḫo baş

 [1530] N’ola sen de varsañ atañ yolına
Buñ deminde atañ olup bulına

188 İkinci bölüm: Adem aleyhisselâmın hikâyesi hakkında.
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 [1531] Bir zamān anıñ ile mescūd idiñ
Anıñ ile sen daḫı mevcūd idiñ

 [1532] Ata yolıñ n’ola varsañ sen daḫı
Oġlıdur Aḥmed ʿAlī olsun aḫı

 [1533] Bilür iseñ sen ḫalīfe-zādesin
Mertebeñ bilür iseñ āzādesin

 BEYT-İ FĀRİSĪ

 [1534] “Ey ḫalīfe-zāde-i bī-maʿrifet
Bā-peder der-maʿrifet şev hem-ṣıfat”189

 [1535] Ata yurdın ḳıl ṭaleb ey bī-nevā
Yoḫsa başıñda seniñ yoḳ mı nevā

 MEVLĀNĀ CELĀLU’L-MİLLETE 
VE’D-DĪN FERMĀYED190

[Vezin: mef ’ûlü fâilâtün mef ’ûlü fâilâtün]

 [1536] “Ez-puşt-ı pādişāhī mescūd-i Cebraʾīlī
Milk-i peder necūyī ey bī-nevā çi bāşī”191

[Vezin: fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün]

[108] [1537] Niçe yüz yıl aġladı Ādem ata
Ḥaḳ yolında dāyimā oldı dü-tā

 [1538] Niçe yıldan ṣoñra Ḥaḳ luṭf  eyledi
Aġlama Ādem deyüben söyledi

 [1539] Öyle idi çün ezel taḳdīrimiz
Dünyāya gelmekde sen tedbīrimiz

189 “Ey marifetsiz halife çocuğu! Marifet hususunda baban gibi ol.” Bu beyit Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ın-
dan aktarılmıştır. Bk. Ferîdüddîn Attâr-ı Nîşâbûrî 1374: 8.

190 “Din ve devletin Celâl’i Mevlânâ buyuruyor:”
191 “Cebrail’in secdegâhı olan padişah (Hz. Âdem) neslindensin. Ey zavallı! Babanın mülkünü ara-

mazsın; ne yapıyorsun?” Beyit, Dîvân-ı Kebîr’den alınmıştır. Bk. Mevlânâ Celâlüddîn 1378: 2/172, 
gazel nu. 844.
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 [1540] Sen gelüben daḫı evlādıñ seniñ
ʿĀlem içre ṭola-dı adıñ seniñ

 [1541] Didi Ādem nefsüme192 ẓulm eyledim
Ben bilürem anı kim ben n’eyledim

 [1542] Didi ḥāşā sen baña ẓulm idesin
N’eyledim ben eyledim sen n’idesin

 [1543] Ben baña ẓulm eyledim itdim günāh
Raḥmetiñden umaram ey pādişāh

 [1544] Ben bilürem beni yüzim ḳaradur193

N’eyleyem şimden-girü nĕ çāredür

 [1545] Bilürem Raḥmān sensin hem Raḥīm
Raḥmet eyle yā Ġafūr u yā Kerīm

 [1546] Yā İlāhī bilürem benden ḫaṭā
Umaram kim irişe senden ʿaṭā

 [1547] Nefsime uyubanı emriñ ṣıdım
Yime buġdayı didiñ idi yidim

 [1548] Ḥaḳḳ’a ḫoş geldi anıñ bu sözleri
Yaş aḳıtduġı içün hem gözleri

 [1549] Sen günehden beni tenzīh eylediñ
N’eyleseñ nefsiñe tenbīh eylediñ

[109] [1550] Ben seniñ heb ṣuçıñı baġışladım
Ne ki varsa raḥmete ṣaġışladım

 [1551] Yarlıġadım seni hem evlādıñı
Saña uyan ne ki var etbāʿıñı

 [1552] Bir günāh itdiydi lākin bir laʿīn
Ol laʿīn olmadı Tañrı’ya yaḳın

 [1553] Ādem’e ḳıl secde didi çün Ḫudā
Ṣıdı emrini Ḥaḳ’ıñ oldı cüdā

192 Bu kelime hem “nefsüme” hem “nefsime” okunacak şekilde harekelenmiştir.
193 Bu kelime hem “ḳaradur” hem “ḳaradır” okunacak şekilde harekelenmiştir.
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 [1554] Ḥaḳ didi kim emrimi niçün ṣıdıñ
Secde itmezem diyü niçün didiñ

 [1555] Didi kim sensin baña itdirmeyen
Bu melekler yolına gitdirmeyen

 [1556] Āşikāre emr idersin secde ḳıl
Gizlü dirsin ḳılma budur āb u gil

 [1557] Ben degilem aña secde ḳılmayan
Beni ṣanur līk seni bilmeyen

 [1558] Senlüdür iş bilürem iş senlüdir
Öldüren sen yine dirsin ḳanludır

 [1559] Çün bilürsin secde ḳılmazam aña
Emr idersin “uscudū”194 diyü baña

 [1560] Ḥaḳ didi kim çün baña virdiñ ṣuçı
Laʿnet eylesin seni ulu kiçi

 [1561] Laʿnet eyledi aña Ḥaḳ sürdiler
Ol melekler anı cümle gördiler

 [1562] Didi İblīs yā İlāhī sen beni
Laʿnet itdiñ ise pes ʿahdiñ ḳanı

[110] [1563] Dimediñ mi kimseniñ eylügini
Bunda anda żāyiʿ itmězem anı

 [1564] Ḳanı ecri bunca iḥsān eyledim
Çün namāzlar ḳıluban vaʿẓ söyledim

 [1565] Żāyiʿ itmezem dir idiñ anları
Bu ḳuluñuñ ḳanı ol iḥsānları

 Ḳālallāhu tebāreke ve teʿālā: İnnallāhe lā-yuḍīʿu ec-
ra’l-muḥsinīn195

194 “uscudū”: “Secde et!”
195 “Yüce ve noksanlardan münezzeh Allah dedi ki: ‘Şüphesiz Allah güzel davrananaların mükâfatını 

zayi etmez.’” Yûsuf  suresi (12), 90. ayetten kısmî iktibas.
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 [1566] Ḥaḳ teʿālā didi aña ey laʿīn
Dilegiñ dünyāda virürem hemīn

 [1567] Ne dilersin dile benden vireyim
Ol cehennem içre ḳaydın göreyim

 [1568] Didi mühlet isterem ben yā İlāḥ
Ḳullarıña itdüreyim çoḳ günāh

 [1569] Dilerem baña uyanı ben daḫı
Dūzaḫa iltem ḳabūl it sen daḫı

 [1570] Ḥaḳ didi kim öyle olsun ey laʿīn
Seniñ olsun cümle kāfirler hemīn

 [1571] ʿĀṣīye ide şefāʿat ol Resūl
Ḳalasın maḥrūm oluban ey fużūl

 [1572] Dilegini Ḥaḳ ḳabūl itdi anıñ
Uzun olsun dünyāda ʿömriñ seniñ

 [1573] Saña virdim saña uyup azanı
Ṭamuya ilet seniñle gězeni

[111] [1574] Añla imdi ey āzīz-i muʿteber
Diñlediñ ḫod nice oldı bu ḫaber

 [1575] Bir günāh itdi vü Ādem aġladı
Öyle aġladı ki baġrın dāġladı

 [1576] Tañrı’ya ḫoş geldi raḥmet eyledi
Kendi ḫ˘ānı ile anı ṭoyladı

 [1577] Gör ʿAzāzīl ol daḫı itdi günāh
Anı Ḥaḳ’dan bildi vü oldı tebāh

 [1578] Ṣuçı Ḥaḳ’dan bildi ol merdūd-ı Ḥaḳ
Ādem-iseñ sen de bundan al sebaḳ

 [1579] Ādem iseñ sen de var Ādem yolın
ʿĀlem-i vaḥdetde gör Ādem ilin

 [1580] Dīv iseñ ḫod yüri İblīs ḳatına
Kendi ḥizbinden olup bin atına
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 [1581] Ādem iseñ meskenet bābını ṭut
Oynar iseñ nefs-i luʿbet-bāzı ut

 [1582] Dīv iseñ oldı ʿAzāzīl yoldaşıñ
Dūzaḫ içre bil ki ol-durur işiñ

 [1583] Ādem iseñ ḳo bu ḥayvān işini
Sür göñülden dünyānıñ teşvīşini

 [1584] Ādem iseñ maʿnī içre ādem ol
Kimde maʿnā var ise bil ādem ol

 [1585] Maʿnīsi olmayana ādem dime
Eme gelmez sen aña emek yime

 [1586] Yā İlāhī maʿnī vir göñlümize
Cārī oluban gele dilümize

[112] [1587] Dilümizle biz seni yād idevüz
Ṭoġrı ādemler yolına gidevüz

 [1588] Eyleyesin tevbemizi sen ḳabūl
Hem şefāʿat ide bize ol Resūl

 [1589] Yā İlāhī umarız luṭfıñ hemīn
Dūzaḫ içre ḳala ol maḥrūm laʿīn

 BĀB-I SİVÜM DER-BEYĀN-I ḤİKĀYE-İ 
ŞĪT NEBĪ ʿALEYHİ’S-SELĀM196

 [1590] Bāb-ı üçünciyi daḫı diñlegil
N’eylemiş ol Şīt nebī añlaġıl

 [1591] Diñlegil kim dünyāda ol n’eylemiş
Dünyāda ol ḳanġı ṣanʿat işlemiş

 [1592] Dünyāda çün evvel ol cüllāh imiş
Cümleten cüllāhlara ol şāh imiş

 [1593] Añladıñ ḫod Ḥaḳ teʿālā n’eyledi
Uçmaḳ içre südi panbuḳ eyledi

196 Üçüncü bölüm: Şît nebi aleyhisselâmın hikâyesi hakkında…
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 [1594] Anda incīr viricegiz yapraġı
Oldıġı yirde Ḥaḳ’a Ādem yaġı

 [1595] Anda panbuḳ eyledi südi ḳodı
Dünyāya çekirdegin al gel didi

 [1596] Anı Cibrīl aldı geldi dünyāya
Ekile panbuḳ ola Ādem yiye

 [1597] Ekilüp yayıldı cümle dünyāda
Dünyāda yayıldı bilişe yada

[113] [1598] Çün egirdi anı Ḥavvā anamız
Bilüriz kim anamızdur ya nemiz

 [1599] Ṭoḳudı biz eyledi Şīt-i nebī
Didi Ādem ataya gey yā ebī

 [1600] Virdi bir tennūrelik biz Ādem’e
Biline baġladı irdi ḫoş deme

 [1601] Sofra yaydı Şīt Ādem öñine
Sünnet oldı sofra yaymaḳ ṣoñına

 [1602] Ger ṣoralar evvelā kimdir ḳonıḳ
Şīt’e Ādem ḳondı bil Tañrı ṭanıḳ

 [1603] Kesdi etmek evvelā Şīt-i nebī
Ḫoş ṭoyurdı etmek ile Ādem’i

 [1604] Şīt’e Ādem çoḳ duʿālar eyledi
Raḥmet itsün Tañrı didi söyledi

 [1605] Fūṭa ṭutınmak bile andan durur
Añladıñ tennūreyi ḳandan durur

 [1606] Dünyāda tennūreniñ aṣlı budur
Añladıñ ḫod yapraġıñ aṣlı nedir

 [1607] Ḳardaşından yanına kim geldi-se
Lāzım idi Şīt’e kim etmek kese

 [1608] Ṭoḳıduġından virirdi bir fūṭa
ʿAvretini setr iderdi kim ṭuta

 [1609] Kim dilerse anlarıñla bulına
Vire gömlek dünyāda Ḥaḳ ḳolına
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 [1610] Her ki ʿuryān ṭonada bunda aḫı
Anlarıñ ṣaffında ḳopa ol daḫı

[114] [1611] Her ki ḳonuḳ öñine sofra yaya
Etmeginden yiyüben ḳonuḳ ṭoya

 [1612] Ḳonıġıñ ḫāṭırcıġın ḫoş eyleye
Yaḫşı söz ile ḳonuġı ṭoylaya

 [1613] Şīt ile bile ḳopa yarınki gün
Ola ḥaşr içinde anıñ dün ü gün

 [1614] Ola ḥulle virdigi ṭonı aña
Giydürivir ḥulle gerekse saña

 [1615] Cennet içre anlarıñ ile bile
Yiyüp içüp gezesin gömlek ile

 [1616] Tañrı’nıñ dīdārını hem göresin
Anlarıñla Ḥaḳ yanına varasın

 [1617] Şīt gibi sen de etmek kěsegör
Ḳatıcaḳ ḳomaḳ içün bir kāse gör

 [1618] Şīt gibi sen daḫı yalın ṭonat
Ḥaḳ sözi uçar iseñ ola ḳanat

 [1619] Ger eger culha iseñ pīriñdür ol
Sen de aña git nitekim gitdi yol

 [1620] Bizi kişi ṣatıcaḳ olmaz ʿasel
Ṣatar iken ögme olursın daġal

 [1621] Yatlu olsa eyü dime biziñe
Ḥaḳ yanında od getürür yüziñe

 [1622] Alur iken hem iñen yirměyesin
Aḳçasını eksicek virměyesin

 ḤİKĀYET-İ MÜNĀSİB

[115] [1623] Bir ḥikāyet geldi dile diñlegil
Bu ḥikāyetden işüñi añlaġıl
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 [1624] Var idi bir şeyḫ ulu kāmil kişi
ʿĀlem içre seyr idi anıñ işi

 [1625] Adı İbrāhīm hem ḫavvāṣ idi
Kāmil idi Ḥaḳ yanında ḫāṣ idi

 [1626] Dāyimā işi anıñ seyrān idi
ʿĀlem içre ʿādeti cevlān idi

 [1627] Seyr iderken vardı bir şehre ulu
Öyle maʿmūr içi ṭışı ṭopṭolu

 [1628] Gezdi ol şehriñ içini ser-te-ser
Gördi kimisi biçer kimi keser

 [1629] Didi kim tüccār içine varayın
Sūḳ-ı tüccār niçe yirdir göreyin

 [1630] Vardı bir bir sūḳ-ı tüccārı gezer
Gördi bir pīr başına ṣarmış mīzer

 [1631] Didi bir dem ḳarşusında ṭurayın
Fiʿli kendüye uyar mı göreyin

 [1632] Şeyḫ oturup gözler anıñ n’itdügin
Göre yaʿnī nice alup ṣatduġın

 [1633] Bir elinde tesbīḥi var çěvürür
Şeyḫ bildi kim üter hem ḳavurur

 [1634] Geldi bir kimse elinde bizi var
İde bāzārlıġı gide tīzi var

 [1635] Ḳodı pīriñ öñine tīz bizini
Aluban ṣaḳladı tesbīḥ yüzini

[116] [1636] Bir eline aldı bizi tīzledi
Tesbīḥi ṣandūk içinde gizledi

 [1637] Didi biziñ ensiz ancaḳ ey kişi
Hem ḳıṣacıḳ işleme sen bu işi

 [1638] Seyrek işlersin işiñi ey fülān
Kendüñi culha ṣanursın sen hemān

 [1639] Çürük iplikle ṭoḳumaġıl bizi
Gör şunı görmez mi alanıñ gözi
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 [1640] Nice ʿayb urdı bizine miskīniñ
Didi bundan pekcesi yeg eskiniñ

 [1641] Culha miskīn sözüni girçek ṣanur
Ḳodı gitdi öz bizinden uṣanur

 [1642] Didi kim mah bir ḳaç aḳcacıḳ hele
Alasın tek öñüñe iplik gele

 [1643] Dükkānıma geldiñ alup gitmegil
Sen bizim ile bu işi itmegil

 [1644] Şimdi bāzār içre bilgil ḳatı çoḳ
Şehr içinde bizden ucuz nesne yoḳ

 [1645] Bir seniñ gibi bıraḳdı bizini
Gitdi ayrıḳ göremedim yüzini

 [1646] Sen daḫı öyle idüben gidesin
Aḳcayı almayıcaḳ pes n’idesin

 [1647] Culha baḳar pīre bu tehlīl ile
Çěvürürdi tesbīḥi tehlīl ile

 [1648] Ḳorḳar ol bizi alup gitmeklige
“Bāşed”197 uġrayam diyü daḫı yeñe

[117] [1649] ʿĀrif  ile olagör sen āşinā
Aldamasın zerḳ u tesbīḥ-i riyā

 [1650] ʿĀrif  olmayan ne bilsün her işi
Tāc u ḫırḳa görüben dir198 ey kişi

 [1651] Zerḳ u teẕvīr ü199 riyādan key ṣaḳın
Bilmez iseñ ʿārife olġıl yaḳın

 [1652] Ḫırḳası vü tācı putıdur anıñ
Aña ṭapan nefsi itidür anıñ

 [1653] Öldürürseñ ḫırḳayı çıḳarmaz ol
Ḳaba200 geyüp bāzārına varmaz ol

197 “Bāşed”: “Olur”
198 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
199 teẕvīr ü: teẕvīr-i, nüsha.
200 “ḳabā” kelimesi nüshada vezin gereği “ḳāba” şeklinde yazılmıştır.
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 [1654] Kendi itmek bāzārı sünnet durur
Ṣorar iseñ aña ol minnet durur

 [1655] ʿĀrif  oldur bir zamān geye ḳabā
Bir zamāndan çıḳarup geye ʿabā

 [1656] Nefsi mūnis olmış-iken ḫırḳaya
Terk idip de yaḫşı ṭonların geye

 [1657] Mūnis ola bir zamān anıñ ile
Geyüp anı otura sěniñ ile

 [1658] Ṣoñra anı çıḳarup geye ʿabā
ʿĀrif  oldur put idinmeye ḳabā

 [1659] Ḫalḳ içinde ḫalḳ-ıla olup kişi
Ḫalvetinde Ḥaḳḳ-ıla ola işi

 [1660] Kimse anı zerḳ u sālūs bilmeye
Ḫalvetinde aġlaya vü gülmeye

 [1661] Mūnisi terk itmedir işi anıñ
Nesnesin sezmeye her kişi anıñ

[118] [1662] Mūnisi Ḥaḳḳ ola anıñ dāyimā
Ḳanda varsa dimeye kim cā-yı mā

 [1663] Şol ki tesbīḥi anıñ putı ola
Oḳıya lāhūtī nāsūtī ola

 [1664] Şol ki tesbīḥi ide boynına ṭavḳ
Bil ki şeyṭānī-durur andaġı şevḳ

 [1665] Her ki tesbīḥ ile ḫalḳı aldaya
Ṭazı boynındaġı beñzer ḫalṭaya

 [1666] Ḫırḳa giyen yol varamaz bāver it201

Pes eşeḳ daḫı giyer çul u çapıt

 [1667] Her kişiyi ṣūretiñ aldamasun
Dilkülenüp dünyāsın irděmesün

201 Derkenarda şu not düşülmüştür: “Bāver it yaʿnī iʿtimād it dimekdür. Zīrā Fārisī luġatinde bāver 
inanmaḳ maʿnāsınadır. Li-muḥarriri’l-faḳīr.”
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 [1668] Kim ne bilsün elde tesbīḥi uzun
İşidirler dilde ṭatlu çoḳ sözin

 [1669] Pes anıñ elinde tesbīḥin görür
Aldanuban her kişi aña varur

 [1670] Culha miskīn gördi tesbīḥi uzun
Bizcigezin ṣatmaġa dikdi gözin

 [1671] Pīr o deñlü yirdi culhanıñ bezin
Ḥayrete varmış gören ṭurur dizin

 [1672] Yatlu bizdür hele gel mah aḳcacıḳ
Bu bize çoḳdur bu deñlü aḳcacıḳ

 [1673] Eyü yatlu hele getür alalım
Şunda yatsun ṣandıḳ içre ṣalalım

 [1674] Birḳac aḳca virdi eline anıñ
Bu da degmez bilesin biziñ seniñ

[119] [1675] Culha aldı aḳcasın girdi yola
Göñli yavuz aḳcası döndi pūla

 [1676] Bir zamāndan geldi bir miskīn aña
Didi kim bir eyüce biz vir baña

 [1677] Eyüce biziñ var-ısa viresin
Bizim içün yaḫşıca sen göresin

 [1678] Didi kim bir eyüce biz almışam
Seniñ içün aḳcasını virmişem

 [1679] Bizi çıḳardı bu kez inlü gelür
İki evvel olduġıncaya gelür

 [1680] Ölçüben arşun-ıla gelür uzun
Avlayuban gösterir bizin yüzün

 [1681] Ṣıḳca iplikden ṭoḳumış bir kişi
Culhalarda eyüdür anıñ işi

 [1682] Taḫtaya beñzer ṭoḳumış görseñě
Yaḫşı bizdir al oġıl lāyıḳ saña
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 [1683] Alur iken çoḳ ʿay(ı)b ṭaḳmış idi
Culha miskīniñ için yaḳmış idi

 [1684] Ṣanduḳ içinde yatıcaḳ gitdi ol
Bilmezem kim n’eyleyüben n’itdi ol

 [1685] Öge öge bizi ṣatdı yigide
Pīr miskīn gele gibi ögüde

 [1686] Şeyḫ anı gözler idi görmedin
Utanuban oldı kimse urmadın

 [1687] Vardı pīriñ ḳatına şeyḫ-i ʿazīz
Didi kim bu şübhemi eyle temīz

[120] [1688] Ben de varam ṣandıḳ içinde yatam
Ne revādır yürüyem ʿayba batam

 [1689] Ṣandıḳ içinde yatam ʿaybım gide
Birḳac aḳca ile pīrüm luṭf  ide

 [1690] Pīr aña didi kim ey şeyḫ-i kebīr
İşimizden beñzer olmışsın ḫabīr

 [1691] Ṣandıḳ içinde ʿaceb ʿayb gide mi
Ya bu işi hīc kimse ide mi

 [1692] Didi kim şeyḫ gitdi gördim biz tizin
Söyledi biziñ ḳamu ʿaybın tizin

 [1693] Tevbe ḳıldı pīr bildi ṣuçını
Tevbe ṣuyı yudı pīriñ içini

 [1694] Tārumār itdi dükānıñ raḫtını
Şeyḫe uydı yıḳdı nefsi taḫtını

 [1695] Pīr irdi bir mübārek sāʿate
Başladı günden güne ol ṭāʿate

 [1696] Ḳıl ḥaẕer billāhi ey ednā ṣatan
Ḥaḳḳ’a varmaz dīnin ardına atan

 [1697] Alur iken yalanı çoḳ söyleme
Ṣatar iken de iñen medḥ eyleme
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 [1698] Ḥaddi ile olsa işiñ dadı var
Ṭoġrulıḳ ile işiñ bünyādı var

 [1699] Ṭoġru yoldan iledivir sen saña
Azmayup ḳayıḳmayavuz dört yaña

 [1700] Ḳulaġuz sen ol bize Bārī202 Ḫudā
Dünyā sevmekden bizi sen ḳıl cüdā

[121] [1701] Yā İlāhī ṭoġru sözden ırmaġıl
Ṭoġrulardan sen bizi ayırmaġıl

 BĀB-I ÇEHĀRUM DER BEYĀN-I ḤİKĀYET-İ 
ḤAŻRET-İ İBRĀHĪM ṢALAVĀTULLĀHİ 
ʿALĀ NEBİYYİNĀ VE ʿALEYHİ203

 [1702] Söylegil ey ṭūṭī-i şīrīn-zebān
Söziñ işiden olur ḥayrān-ı cān

 [1703] Cān dimāġın ḳıl muʿaṭṭar söz ile
ʿŪḍ gibi kendüñi yaḳ sūz ile

 [1704] Āb u gilden bilmezem ben söziñi
Cān u dilden bilürem ben sūzıñı

 [1705] Söziñ işiden melek taḥsīn ide
Āferīn sözini ḥūr-ı īn ide

 [1706] Ṣaḳlamaġıl cevherīden cevheri
Zühre yüzin ac göresin Müşterī

 [1707] Gösterigör gel göñülden āyine
Ṭūṭī-i dil söyleye bu āyine

 [1708] Ṭūṭī-i dil āyine görse öter
Şād oluban cān ilen öte üter

 [1709] Ṭūṭī-i dil sen bugün söyle kelām
Söziñe müştāḳdır dil ṣubḥ u şām

202 Bārī: bār-ı, nüsha.
203 Dördüncü bölüm: Hazret-i İbrahim aleyhisselâmın hikâyesi -Allah’ın salatı peygamberlerimiz üze-

rine olsun- hakkında…
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 [1710] Çār ʿaşḳa bu durur dördünci bāb
Söylegil sözüñe ola fetḥ-i bāb

 [1711] N’eylemiş dünyāda İbrāhīm Ḫalīl
Anıñ ile n’eylemiş n’etmiş Celīl

 [1712] Ol zamānda var idi Nemrūd laʿīn
Tañrılıḳ daʿvāsın eylerdi hemīn

[122] [1713] Çevre yanında müneccim çoġ-ıdı
Nesne var mı kim yanında yoġ-ıdı

 [1714] Didiler bir gün aña kim ey ulu
ʿĀlem içinde bugün ḥükmiñ ṭolu

 [1715] Ol müneccimler ḳamusı geldiler
Bu söziñ üzerine cemʿ oldılar

 [1716] Didiler kim bir veled gelse gerek
Şerʿi ʿālemde anıñ ṭolsa gerek

 [1717] Ṭoġısardur ol veled daḫı bu yıl
Büyümedin sen anıñ ḳaydın yigil

 [1718] Bütleriñi ṣıyıbanı uşada
Ḥükm anıñ ḥükmi ola her gūşede

 [1719] Hem duʿāsı-la seni ḳıla helāk
Leşkeriñle hem helāk ola simāk

 [1720] Didi ol melʿūn ki baña bildiriñ
Ḳanda oġlan ṭoġar ise öldüriñ

 [1721] Ol yıl içre ṭoġanı heb ḳırdılar
Gūşe gūşe ṣordılar yürüdiler

 [1722] Anasından ṭoġdı İbrāhīm Ḫalīl
Ṣaḳladı Nemrūd’dan anı ol Celīl

 [1723] Bir maġāra var idi anda yaḳın
Āzer’e dirdi anası key ṣaḳın

 [1724] İledelim gel maġāra içine
N’eyledi öldüre bunıñ ṣuçı ne
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 [1725] Ol maġāra içre iltüp ḳodılar
Günde bir kez görinelim didiler

[123] [1726] Günde bir kez emzirirdi anası
Oḫşayuban derdi ey dür dānesi

 [1727] Nice idüp ben seni ṣaḳlayayın
Ḳorḳarım seni nice bekleyeyin

 [1728] Anası gelmese Cebrāʾīl gelür
Oġlınıñ barmaġın aġzına virür

 [1729] Emer idi barmaġın ṭoyar idi
Cebraʾīl ne dir ise uyar idi

 [1730] Bir yaşına vardı kimse görmedi
Ḳanı oġlıñ deyüben hīc ṣormadı

 [1731] On yaşarca oldı İbrāhīm Ḫalīl
N’eylesün kim terbiyet itdi Celīl

 [1732] Ṭaşra çıḳdı gice yıldızlar görür
Tañrı büyigi diyü ḥayrān ḳalur

 [1733] Yıldıza baḳar iken gördi ḳamer
Bu büyükdir Tañrı bu ola meger

 [1734] Ol daḫı batdı güni gördi hemīn
Didi ol-dem “lā-uḥubbu’l-āfilīn”204

 [1735] Gördi güni büyik anlardan ulu
ʿĀlem içre nūrı anıñ ṭopṭolu

 [1736] Ol daḫı ṭolunduġın gördi hemīn
Yine didi “lā-uḥubbu’l-āfilīn”205

 [1737] Yaʿnī nesne kim ṭoluna sevmezin
Tañrı diyü anıñ ardın ḳovmazın

 [1738] Bu uzundur her ki buña özenür
Yazıcaġız bunı söz çoḳ uzanur

204 “Ben öyle batanları (kaybolup gidenleri) sevmem.” En’âm suresi (6), 76. ayetten iktibas.
205 “Ben öyle batanları (kaybolup gidenleri) sevmem.” En’âm suresi (6), 76. ayetten iktibas.
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[124] [1739] Yine biz maḳṣūdımuza gelelim
Söz uzundır bu arada ḳalalım

 [1740] Yaʿnī İbrāhīm’e didi Ḥaḳ fetā
Yigit oldı besledi Āzer ata

 Ḳālallāhu tebāreke ve teʿālā ...206

 [1741] Yaʿnī İbrāhīm aḫılar ulusı
Cümlesiniñ daḫı gökcek ḫūlusı

 [1742] Ol idi aḫı ḳonıḳsız yatmadı
At u deve virdi hergiz ṣatmadı

 [1743] Ḳondı Cibrīl evine niçe melek
Ṣofra ṣaldı didi kim yimek gerek

 [1744] Yimediler ol melekler etmegi
Ol Ḫalīl’iñ ṣanadıñ gitdi ögi

 [1745] Anlarıñ yimedügini ṭañladı
Yimemekden bir yamanlıḳ añladı

 [1746] Sāre Ana didi niçün ḳorḳasın
Bunlarıñ gibi kişiden ürkesin

 [1747] Ṣor ne içün yimeyesiz yimegi
Söyleyesiz nicedür söz dimegi

 [1748] Didiler kim şimdi nesne dimeziz
Biz bahāsın virmeyince yimeziz

 [1749] Didi İbrāhīm bahāyı çoḳ viriñ
Öñüñizdeki ṭaʿāmı yeñ göriñ

 [1750] Didiler nedir bahāsı söylegil
Virelim biz çoḳ bahā şerḥ eylegil

[125]207 [1751] Başlayasın buña bismillāh ile
Ḫatm idesin daḫı ḥamdullāh ile

206 “Yüce ve noksanlardan münezzeh Allah dedi ki” (Sözün devamı nüshada yazılmamıştır.)
207 124. sayfa sonundaki reddadenin (çoban, ayak…) uyumsuz oluşundan arada en az bir yaprak 

koptuğu söylenebilirse de gerek reddade (Söyleyesin) ile diğer varağın ilk kelimesi (Başlayasın) 
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 [1752] Didi Cebrāʾīl aña kim yā aḫı
Bilüriz kim dünyāda sensin saḫī

 [1753] Ey Ḫalīlullāh ʿaceb bunca melek
Sen bilürsin kim bular yimez yimek

 [1754] Bu ṭaʿāmı sen bilürsin yimeziz
Muştıcıyuz saña yatlu dimeziz

 [1755] Ḥaḳ teʿālā saña bir oġlan vire
Emriñe münḳād ola dāyim ṭura

 [1756] Viresin adını İsmāʿīl anıñ
Ol ola hem mūnis ü yārıñ seniñ

 [1757] Bir rivāyetde didiler ol zamān
Cebraʾīl ḳuşatdı ol şeddi hemān

 [1758] Geydi bir şalvār bizden ol Ḫalīl
Yapdı andan ṣonra ol beyt-i Celīl

 [1759] Kimse ṭuman giymez idi aña dek
Ol zamāndan geydiler tā baña dek

 [1760] Bir rivāyetde bu İsmāʿīl’den öñ
Mekke yapdı ṭoġdı bu İsmāʿīl ṣoñ

 [1761] Daḫı dirler şeddi İbrāhīm Ḫalīl
Aḥmed’e getürmiş-idi Cebraʾīl

 [1762] Aḥmed’iñ biline ḳuşatmış idi
Çoḳlar anda raḥmete batmış idi

 [1763] Ḫırḳa kim geymiş-idi hem ol Resūl
Kendüye ḫoş yaraşırdı key uṣūl

[126] [1764] Bir niçe kişi didi kim yā Ḥabīb
Şimdi gördiñ bu ʿaceb nesne ġarīb

 [1765] Bir eri bir ʿavret ile ṭutdıḳ uş
Getürelim anları bir kişi ḳoş

arasındaki benzerlik, gerekse mana akışında bir eksiklik olmaması dolayısıyla aslında eksiklik olma-
dığını, reddade uyumsuzluğunun müstensih dalgınlığı olabileceğini öngörüyoruz. Ancak sözün iki 
sayfa boyunca aynı minval üzre devam ettiği var sayılırsa kopukluk olduğu da düşünülebilir.
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 [1766] Didi kim var yā ʿAlī girçek mi gör
Nirede n’eylediler key yaḫşı ṣor

 [1767] Şīr-i Ḥaḳ yumdı gözin girdi eve
Varmış-ıdı ol eve ive ive

 [1768] Yumdı gözin biriñiz gitsün didi
İki-señiz biriñiz batsun didi

 [1769] Biri gitdi ḳaldı ʿavret yalıñız
Birisi gidicegiz pes açdı göz

 [1770] Kimse yoḳdur evde bir ʿavret ṭurur
Ol eviñ içinde yaluñız görür

 [1771] Geldi bir ʿavret var anda didi pes
Yā ʿAlī sen didigiñdir sözi kes

 [1772] Ol münāfıḳlar didi yalan ʿAlī
Biz varalım bilüriz ṭoġrı yolı

 [1773] Ol Resūlullāh didi çoḳ söylemeñ
Şeh ʿAlī üstine ġavġā eylemeñ

 [1774] Ben ʿAlī sözine inandım hemān
Sözi girçekdir anıñ itmeñ gümāñ

 [1775] Tīz çıḳardı ḫırḳayı virdi aña
Bu münāfıḳlar görüp ḳaldı ṭaña

 [1776] Bu sözi böyle didiler baʿżīlar
Şeddi daḫı anda virdi didiler

[127] [1777] Baʿżīlar ḳıldı rivāyet bu sözi
Şübheye bıraḳmasun bu söz sizi

 [1778] Ġālibā yuḳarġıdur ḳavl-i ṣaḥīḥ
Bunı daḫı görmegil iñen ḳabīḥ

 [1779] Anda bildirdi ṭarīḳ-i faḳr aña
Anıñ-içün mürşid oldı ol saña

 [1780] Bu ṭarīḳı yaḫşı añla ey aḫı
Ol nice itdi ise it sen daḫı
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 [1781] Yol eriniñ ser-veridür çün ʿAlī
Yol erinden ol ki göstere yolı

 [1782] Yol eriniñ görevüz gördügini
Yol eriniñ bilevüz bildügini

 BĀB-I PENCÜM DER-BEYĀN-I ḤİKĀYET-İ 
ḤAŻRET-İ YŪSUF NEBĪ ʿALEYHİ’S-SELĀM208

 [1783] Söyleyělüm bāb-ı pencümden ḫaber
Ol ḫaberden cānıña ire eser

 [1784] Ol yidiniñ beşi budur bilesin
Ḳıṣṣa-i Yūsuf ’dur āgāh olasın

 [1785] Ol ki buyurdı aña aḥsen ḳaṣaṣ
Diñler iseñ ḳalmaya göñlüñde paṣ

 [1786] Aḥsenidir ḳıṣṣalarıñ didi Ḥaḳ
Şāẕ işit ġuṣṣalarıñ oda yaḳ

 [1787] Ḳıṣṣayı kim Ḥaḳ teʿālā söyleye
Ol Ḥabībullāh anı diñleye

 [1788] Pes niçün diñlemeyesin sen daḫı
Ḳıṣṣayı kim Tañrı diye ey aḫı

[128] [1789] Gel işit bu ḥiṣṣeden sen ḥiṣṣe al
Yūsuf ’ıñ bu ḳıṣṣasından ḳıṣṣa al

 [1790] Ḥaḳ teʿālā ḳıṣṣa bünyād eyledi
Her kişiye ḥiṣṣe bünyād eyledi

 [1791] Ḳıṣṣa içre Yūsuf ’a didi fetā
Aḫıya gerek ki bu sözi ṭuta

 [1792] Gör fetā didigi niçün aña Ḥaḳ
Anı işit kim ola saña sebaḳ

 [1793] Öyle olsa sen daḫı oldıñ fetā
Yigide vü paşaya oldıñ ata

208 Beşinci bölüm: Hazret-i Yusuf  nebi aleyhisselâmın hikâyesi hakkında…
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 [1794] Diñle Yūsuf ’la Zelīḫā ḥālini
Şerḥ idelim anlarıñ aḥvālini

 [1795] Ḳıṣṣasından baʿżını söyleyelim
Bu fetā bābın beyān eyleyelim

 [1796] Çün degil maḳṣūd anı söylemek
Ne ki var heb ḳıṣṣayı şerḥ eylemek

 [1797] Baʿzī yirden cā-be-cā söyleyelim
Ne ise ḥāli beyān eyleyelim

 [1798] Bir zamānda Mālik adlı bir kişi
Dāyimā anıñ ticāretdi işi

 [1799] Yūsuf ’ı ṣatdı aña ḳardaşları
Seyre varmış iken ol yoldaşları

 [1800] Mālik’e ṣatdılar anı ḳul deyü
Gitdi Yūsuf  n’eylesün çeker ḳayu

 [1801] Alubanı anı Mıṣr’a vardılar
Mıṣr ḫalḳı Yūsuf ’ı çün gördiler

[129] [1802] Arpa buġday ol zamān ṭatlu idi
Ḥāli Mıṣr’ıñ aña dek yatlu idi

 [1803] Mıṣr’a Yūsuf  giricek oldı ucuz
Mıṣr ḫalḳı cümle aña ṭutdı yüz

 [1804] Didiler ne baḫtulu ḳuldur bu ḳul
Hem ucuzlıḳ oldı daḫı aḳca pūl

 [1805] Nīl ṭaşdı ol gün içinde hemān
Geldi eylik ne ki var gitdi yaman

 [1806] Ḥākim-i Mıṣr ẓulm iderdi aña dek
Ẓulm iderdi dāyimā ṭurmazdı dek

 [1807] Ḥaḳ hidāyet virdi ol günde aña
ʿAdli yayıldı anıñ heb dört yaña

 [1808] ʿAdli nūrı-la münevver oldılar
Ehli Mıṣr’ıñ aġlar iken güldiler
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 [1809] Bu ḳulıñ dirler ayaġı ḳutludur
Yüzüni bir kez gören umutludur

 [1810] Bir gören bir daḫı görsem dir idi
Yüzüm ayaġına sürsem dir209 idi

 [1811] Çün degil maḳṣūd olmasun dırāz
İḫtiṣār idüp ḳılalım sözi az

 [1812] Çünki Mālik virdi anı ṣatmaġa
Aḳcasını cümlesine ḳatmaġa

 [1813] Ḳurdılar bir kürsī altun altına
Baturuban dürr ü cevher altuna

 [1814] Didiler kim bir melek inmiş yere
Kim yüzini göre biñ altun vire

[130] [1815] Ehl-i Mıṣr’ıñ külli oldı müşterī
Ne ki varsa virdiler elde varı

 [1816] Aġırınca kimi altun kim gümiş
Kimi incü kimisi cevher dimiş

 [1817] Çün Zelīḫā işidür bu sözleri
Oldı ʿāşıḳ yaş ṭoldı gözleri

 [1818] Yūsuf ’ı işitmek-ile sevdi ol
Diledi kim ala ola ḳula ḳul

 [1819] Çünki yüzin gördi ḳılmadı ḳarār
Virdi çoḳ altun cevāhir māl ṭavar

 [1820] Aldı ḫatun Yūṣuf ’ı çoḳ virdi māl
Māl gitdi daḫı cān u ʿaḳl u bāl

 [1821] Aldı ʿaşḳı ḫatunı günden güne
İşi āh u zār idi günden güne

 [1822] Niçe mekr ü ḥīle itdi ise bol
Yūsuf ’ı ṣayd idemedi bir kez ol

209 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
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 [1823] Ṭuydı Mıṣr ehli ḳamu ḫatun işin
Ḳanı ʿārı kim ḳula ḳoşdı başın

 [1824] ʿAvreti Mıṣr’ıñ ḳamu ṭaʿn itdiler
Bir ḳulı sevmiş diyü işitdiler

 [1825] İşidüp ḫatun anı oldı melūl
Didi kim geliñ göresiz nice ḳul

 [1826] Bir yire çaġırdı ḫatun anları
Nice ise aña ṭaʿn idenleri

 [1827] Anlara ulu żiyāfet eyledi
Nice niʿmetle buları ṭoyladı

[131] [1828] Didi ḫatun bunlara baʿde’ṭ-ṭaʿām
Göstereyim Yūsuf ’ı size temām

 [1829] Ellerine bir bıçaḳ tūrunc ile
Virdi bunlar aldılar sevünc ile

 [1830] Yūsuf ’ı ḳomışdı perde ardına
Kimse bilmezdi Zelīḫā derdi ne

 [1831] Didi ey cān ac kerem ḳıl yüziñi
Göreler işideler hem söziñi

 [1832] Çün yüzinden perdeyi giderdiler
Yüzüni bu ṭaʿn idenler gördiler

 [1833] Didi ḫatun kim turuncı kěsesiz
Gördügümi göresiz söz kěsesiz

 [1834] Kěser iken ellerin ṭoġradılar
Bilmediler kim neye uġradılar

 [1835] Didiler kim bu beşer degil melek
Hey bunıñ yolına cān virmek gerek

 [1836] Didigimiz sözi maʿẕūr ṭutasız
Cehd idüben avlayasız utasız

 [1837] Heb didikleri söze utandılar
Yūsuf ’ıñ yüzini görüp ḳandılar
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 [1838] ʿAşḳ ḥālin añlamayan ṭaʿn ider
Uġrayan bilür anı n’eyler n’ider

 [1839] ʿĀşıḳ olmayan ne bilsün bu işi
Bu işi bilen durur ʿāşıḳ kişi

 [1840] Bilmez idi kim Zelīḫā ne ḳıla
N’eyleyicek Yūsuf ’ı ala ele

[132] [1841] Ne-ḳadar kim ṭonana düze özin
Yūsuf  anı göricek yumar gözin

 [1842] Başını ḳalduruban baḳmaz idi
Meyl idüp göñli aña aḳmaz idi

 [1843] Hīç Zelīḫā yüzine açmaz gözin
Ol yanına gelse çěvürür yüzin

 [1844] Ol sebebden yapdı bir ḳubbe ulu
Gözgü ḳıldı ḳubbeniñ için ṭolu

 [1845] İc dīvārın cümle gözgü eyledi
Yūsuf ’a gel didi ḥālin söyledi

 [1846] Yūsuf ’a yaʿnī ki ʿarż ide yüzin
Gözgüye baḳıcaġız göre yüzin

 [1847] Gel deyüben Yūsuf ’ı ḳoydı eve
Geldi şeyṭān-ı laʿīn ive ive

 [1848] Şād oluban dir idi İblīs laʿīn
Kim Yūsuf  olup-durur baña yaḳın

 [1849] Şimdi Yūsuf  ʿavrete göñil vire
Enbiyālar defterinden Ḥaḳ yire

 [1850] Bundan ulu ola mı baña daḫı
Ol nebī iken ola baña aḫı

 [1851] Çünki Yūsuf  girdi ḫatun üstine
Yūsuf  añladı ki ḫatun ḳaṣdı ne

 [1852] Her ṭarafdan gördi ḫatunıñ yüzin
Ḳancaru baḳarsa ıramaz gözin
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 [1853] Yūsuf ’ıñ ḫatuna meyli olmadı
Görüben aġladı İblīs gülmedi

[133] [1854] Oldı şeyṭān anda çoḳ ḫōr u ḫacīl
Ḥaḳ fetā didigine budur delīl

 [1855] Ḳaçdı Yūsuf  etegi yırtıldı çün
Sen bu işiñ aṣlını bildiñdi çün

 [1856] Pāk idi Yūsuf  zinā ḳılmaz idi
Hem zinā iden ile olmaz idi

 [1857] Aḫı gerek kim zinādan pāk ola
Ḥaşr içinde yürüye bī-bāk ola

 [1858] Kim fetā lafẓı-la ol da añıla
Olmaya kim aḫı yolın yañıla

 [1859] Eli pāk ola vü dili pāk ola
İşi pāk ola vü yolı pāk ola

 [1860] Yürümeye yol eri nā-pāk ile
Ṣoḥbeti her demde ola pāk ile

 [1861] Cehd idüben dünyāda pāk olagör
Pāk olan ayaġına ḫāk olagör

 [1862] Pākler ṣaffında ḳopar ey Ḫudā
Bizleri nā-pākden eyle cüdā

 [1863] Bizi pāk eyle vü pāk ile ḳopar
Ṭoġru yoldan bilürem nā-pāk ṣapar

 [1864] Yā İlāhī ṭoġru yoldan ḳullara
Yoldaş eyle ṭoġruya varanlara (?)210

210 Son kısımdaki mürekkep dağılması (  ) sebebiyle okunuştan emin olamadık.
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 BĀB-I ŞEŞÜM DER-BEYĀN-I ḤİKĀYET-İ 
MŪSĀ NEBĪ MAʿA YŪŞAʿ NEBĪ ʿALEYHUMĀ 
EṢ-ṢALĀTU VE’S-SELĀM211

[134] [1865] Diñler iseñ ideyim el-fetḥ-i bāb
Kime gelmişdür işit Ḥaḳ’dan ḫiṭāb

 [1866] Didiler Mūsā’ya kim aʿlem durur
Ḥaḳ yanında ʿilm-ile ekrem durur

 [1867] Didi Mūsā kim benem aʿlem bugün
Ḥaḳ yanında ʿilm-ile ekrem bugün

 [1868] Ḥaḳ teʿālā didi Mūsā varasın
Bir arada bir ḳulım var göresin

 [1869] Bilesin kim senden ol aʿlem durur
Yanımızda senden ol ekrem durur

 [1870] Ögrenesin sen de ʿilmini anıñ
Göresin kim nicedür ʿilmiñ seniñ

 [1871] Yūşaʿ’ı bile alasın didi Ḥaḳ
Varuban sen alasın andan sebaḳ

 [1872] Aldı Mūsā Yūşaʿ’ı Ḫıżr’a gider
Yūşaʿ anıñ ḫādimi ḫıdmet ider

 [1873] Aldı bir zenbīl Yūşaʿ eline
İkisi giderdi Ḫıżr’ıñ yolına

 [1874] Bu maḥalde ḳıṣṣayı ẕikr itmeziz
Ḫıżr u Mūsā ḳıṣṣasına gitmeziz

 Ḳālallāhu tebāreke ve teʿālā ve iẕ ḳāle Mūsā li-fetāhu lā 
ebraḥ212 el-āyeh...

 [1875] Yūşaʿ ibni Nūn ḫıdmet eyledi
Ḥaḳ teʿālā lafẓ-ıla aña didi

211 Altıncı bölüm: Musa ve Yuşa’ peygamberlerin -salât ve selâm onların üzerine olsun- hikâyesi hak-
kında…

212 “Yüce ve noksanlardan münezzeh Allah dedi ki: ‘Hani Musa genç arkadaşına yürüyeceğim demiş-
ti.’” Kehf  suresi (18), 60. ayetten kısmî iktibas.
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 [1876] Ḫıdmet içinde olan olur fetā
Ne ki ḫıdmet var ise yigit ṭuta

[135] [1877] Ḫādim-i Mūsā idi Yūşaʿ nebī
Ne buyursa der213 idi lebbeyk ebī

 [1878] Ne buyursa emrine münḳād idi
Ne dise yilerdi ṣanki bād idi

 [1879] Bili anıñ anda bili yoġ-ıdı
Dili varken ṣanki dili yoġ-ıdı

 [1880] Görmek anıñdı özi görměz idi
Bilmek anıñdı özi bilměz idi

 [1881] Bir sözine hīc anuñ dimezdi lā
Ne der214 ise dāyimā dirdi belā

 [1882] Sözi olsa der215 idi fermān seniñ
Derdi olsa dir216 idi dermān seniñ

 [1883] Çün Resūlullāh didi ḫıdmet idiñ
Ḫıdmet ehli gitdigi yola gidiñ

 [1884] Her ki ḫıdmet ide ḫıdmet bulısar
Aña daḫı ṣoñra ḫıdmet olısar

 Ḳāle[‘n-nebī] ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem. Men ḫademe 
ḫudime217

 [1885] Bu ṣaḥīḥ sözdür bunı ṭut ey aḫı
Ḫādim ol maḫdūm olasın sen daḫı

 [1886] Bu ḥikāyetden işit söz añlaġıl
Bu meşāyıḫ sözidür key ṭañlaġıl

213 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
214 “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla harekelenmiştir.
215 Beytin iki ısrasında da “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla 

harekelenmiştir.
216 Beytin iki ısrasında da “der” kelimesi دير şeklinde yazılmış ancak “der” okunacak şekilde fethayla 

harekelenmiştir.
217 “[Peygamber] -Allah’ın salat ve selamı onun üzerine olsun- dedi ki: ‘Hizmet eden hizmet görür.’” 

Ebû Nuaym, 10: 196.
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 [1887] Kim meger ḥammāma girmiş Bāyezīd
Raḥmetullāhi ʿaleyh olsun mezīd

 [1888] Kimse bilmezdi anı ne kişi-di
Bilmez idi kimse kimiñ işi-di

[136] [1889] Fāriġ olup oturur bir gūşede
Kimse bilmez yiñi fūṭa ḳuşada

 [1890] Kim kimi yur kimine fūṭa ṭutar
Kimi ṣuya yıḳanur kimi batar

 [1891] Yirlü iseñ bir güzel fūṭa seniñ
Hem yeriñ baş ḳurnadan öte seniñ

 [1892] Ger218 ġarīb iseñ seniñ fūṭañ delik
Vireler yırtıḳ ola bölik bölik

 [1893] Ilı ṣuda bir durur ulu kiçi
Kim meger kim ola başında ṣaçı

 [1894] Ger ola ḥürmet ider dellāk aña
Ger ṣaçıñ yoġ-ısa ne ḥürmet saña

 [1895] Yıḳanacaḳ yer daḫı bulmayasın
Bu ḫarāba sen meger gelměyesin

 [1896] Yerlü iseñ dürlü dürlü ovalar
Ḳurnaya varsa ġarībi ḳovalar

 [1897] Ger çıḳarsañ vireler bir pis fūṭa
Pislik içre olmaya andan öte

 [1898] Böyle gelmiş cümle ʿālem n’idesin
Yıḳanasın tīzce çıḳup gidesin

 [1899] Her ki ḥammāma gire olur ḳıcaḳ
Kim ki görebilür anı baḳıcaḳ

 [1900] Külḫan içinden ki külḫancı çıḳa
Bilür anı yüzine her kim baḳa

 [1901] Biri taḳvā evine beñzer biri
Görinür görenlere külḫan kiri

218 Ger: Gir, nüsha.
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[137] [1902] Rūşen olur taḳvā evi ey ʿazīz
Şehvet ile eyle taḳvāyı temīz

 [1903] Gelelim yine bu şeyḫiñ sözine
Otururken ne görindi gözine

 [1904] Kimi yunar kimisi de ovunur
Kimisi de ḳaşınuban děvünür

 [1905] Gördi bir pīr yalıñızca ḳaşınur
Bir bucaḳda cümle ḫalḳdan yaşınur

 [1906] Bāyezīd esirgedi anı görüp
Ovmaḳ içün yanına vardı ṭurup

 [1907] Başına ṣu ḳodı yıḳar şeyḫ anı
Didi kim esirgedim pīrim seni

 [1908] Bāyezīd ovar anı eli ile
Ovar iken söyleşür dili ile

 [1909] Didi ey pīr yigit iken n’ola-dıñ
Bir niçe kişiyi sen de ova-dıñ

 [1910] Yigit iken ḫıdmet itseñ sen daḫı
Şimdi iderler idi saña daḫı

 [1911] Çün Resūlullāh dimişdür bu sözi
Eylemişdir ḫādim anıñ-çün bizi

 [1912] Sen işitmediñ mi idi bu sözi
Şimdi maḫdūm ide idi ol sizi

 [1913] Didi pīr işitmiş-idim ey ʿazīz
Bāyezīd ide-midi beni temīz

 [1914] Yigit iken ben de ḫıdmet itmesem
Ḫıdmet ehline yilüben yitmesem

[138/1]219 [1915] Şimdi ḫādim olmaz idi Bāyezīd
Saña irürdi şük(ü)r ʿömr-i mezīd

219 Nüshada bu sayfadan sonraki sayfaya numara verilmeyerek daha sonraki sayfa 139 olarak nu-
maralandırılmış. Bu sebeple bu sayfaya 138/1, bir sonraki numarasız sayfaya 138/2 şeklinde 
numara verdik.
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 [1916] Tañrı dostlarından idi pīr meger
Ḫıdmet içün baġlamışlarmış kemer

 [1917] Yigit iken niçe ḫıdmet eylemiş
Aḫı olmış niçe yidirmiş yemiş

 [1918] Şeyḫ bildi ol vilāyet nūrı-la
Bāyezīd bilmedi anı zūr-ıla

 [1919] Bāyezīd cehd idüben bilimedi
Evliyā içre anı bulımadı

 [1920] Didi Ḥaḳḳ’a ben bunı bilimedim
Bunlar içinde anı bulımadım

 [1921] Baña bildir yā İlāhī bunı sen
Daḫı bildir bilmedim anı neden

 [1922] Ḥaḳ teʿālā didi yā şeyḫ-i kebīr
Beni sevenden olursın sen ḫabīr

 [1923] Kimi ben sevsem anı bildirmezim
Size daḫı anı oldur dimezim

 [1924] Bir kişi maḥbūbını kime çaḳar
Kimseye göstermez o kendi baḳar

 [1925] Siz beni seviñ ben anı severim
Kim bileyim dirse anı ṣavarım

 [1926] Yaḫşı devlet kim anı Tañrı seve
Kendüden ġayrıyı yanından ḳova

 [1927] Tañrı sevdügi kişidür yaḫtılu220

Evliyā içinde oldur baḫtılu

[138/2] [1928] Ḫıdmet ile irdi her kim irişe
Yigit olan ḫıdmet ider dervīşe

 [1929] Ḫıdmet-ile irdi iren Tañrı’ya
Tañrı dīdārını gördi bī-riyā

220 yaḫtılu: baḫtılu, nüsha.
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 [1930] Hem Resūlullāh işit kim ne didi
Ḫādimidir didi ḳavmiñ seyyidi

 [1931] Seyyidü’l-ḳavm oldı ḫādim bilesiz
Cehd idüben ḳavme ḫādim olasız

 [1932] Yā İlāhī bizi ḫıdmetkār ile
Yoldaş eyle bizi ḳoma ʿār ile

 [1933] Ḫıdmet idüp biz daḫı yol varavuz
İşigiñde ṭuruban yalvaravuz

 BĀB-I HEFTÜM DER-BEYĀN-I ḤİKĀYET-İ 
ʿALĪ -KERREMALLĀHU VECHEHŪ- 
NĀM-I Ū FETĀ Ḫ˘ĀNEND221

 [1934] Ey ʿAlī’den dem uranlar gelesiz
İşbu bāb içinde ne var alasız

 [1935] Ol ʿAlī n’eyledi n’itdi görüñiz
Yol içinde siz de öyle olıñız

 [1936] Yol eri bilmek gerekdir yol işin
Göñliniñ sürmek gerekdir teşvīşin

 [1937] Ol yidiniñ bu yidincisi temām
Bu yidi bāb ḫatm oldı ve’s-selām

 [1938] Çün ḫilāfetde ʿAlī bil ṣoñ-ıdı
Maʿnī yüzinden egerçi soñı-dı

 [1939] Bu yididen ṣoñra añsam ṭañlama
Sen bu işden hīc nesne añlama

[139] [1940] Bilesin daḫı muḳaddemdir nebī
Hem nebīden bil muʾaḫḫardır velī

 [1941] Tañrı birdür bilürim Aḥmed nebī
İderem kim hem veliyyullāh ʿAlī

221 Yedinci bölüm: Adına “yiğit” denilen Hazret-i Ali’nin -Allah kendisini aziz kılsın- hikâyesi hakkında…
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 [1942] Ol ġazā kim Aḥmed ile ġāzīler
Etmek için bindi yügrük tāzīler

 [1943] Bindi Aḥmed ġāzīlerle atlanur
Öyle ṣan kim tāzīler ḳanatlanur

 [1944] Bir yol üzre bir ḳarıcıḳ oturur
Dāyimā dili ṣalavāt getürür

 [1945] Uġrar idi dāyimā Aḥmed aña
Dir idi kim bir suʾālim var saña

 [1946] İlk dirdi ṣıyamıyuz kāfiri
Yum ṭutup saña ṣoraram ey ḳarı

 [1947] Ḳarı ṣırsız dir-idi ṣırlar idi
Ḳarıcuġa nesne virürler idi

 [1948] Yine Aḥmed ṣordı aña ey ḳarı
Ṣıya mı ki bizi ol kāfir çeri

 [1949] Ḳarı didi kim ṣıya kāfir sizi
Ṣoñra yine döne tīz kāfir yüzi

 [1950] Vardı müʾmin kāfir ile ḳırlaşır
Kimi ḳaçar kimi girü dönüşir

 [1951] Öyle imiş Tañrı’dan ḥükm-i ḳażā
Müʾmine kāfir idisermiş cezā

 [1952] Bir mübārek dişi çıḳdı Aḥmed’iñ
Ol Resūlullāh Muḥammed emcediñ

[140] [1953] Ṣındı müʾmin leşkeri ḳaçdı gider
“Māte Aḥmed”222 dir laʿīn feryād ider

 [1954] Gider iken bir çuḳur buldı Resūl
Gizledi kendüyi añla key uṣūl

 [1955] Ḥayder anı çevre baḳıban arar
Ṭurmayup ol leşkeri gezüp ṣorar223

222 “Ahmed öldü.”
223 ṣorar: ṭurar, nüsha.
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 [1956] Bir çuḳurda buldı Ḥayder Aḥmed’i
Eline yapışdı vü çıḳ gel didi

 [1957] At çekdi bindi Aḥmed atına
Kim-durur kim vara Ḥayder ḳatına

 [1958] Naʿre çekdi ḳırdı kāfir leşkeri[n]
Ṣanadıñ kim ḳırdı heb leşker varın

 [1959] Didi anda “lā fetā illā ʿAlī”224

Neye kim ṣunar ise irsün eli

 [1960] Didi hem “Lā seyfe illā Ẕu’l-fiḳār”225

Yire düşer kāfiri eyler ġubār

 [1961] Ġālib olup kāfiri heb ḳırdılar
Ṣıyıbanı üstlerinden ırdılar

 [1962] Sünnīler ṭaġılmış-ıdı her biri
Gezüben aradılar her bir yiri

 [1963] Her biri dirilüben cemʿ oldılar
Her ṭarafdan yügrişüben geldiler

 [1964] Bildiler kim Aḥmed’i diri imiş
Naʿre uran ġāzīniñ biri imiş

[141] [1965] Bildiler kim ol ʿAzāzīl çaġıran
“Māte Aḥmed”226 deyübeni baġıran

 [1966] Şād oluban laʿnet itdiler aña
Ey ʿAzāzīl didiler laʿnet saña

 [1967] Çoḳ münāfıḳ gördi bu ḥāli hemīn
Didiler kim şehr içi bundan emīn

 [1968] At başını çěvirüp tīz ḳaçdılar
Göre idiñ ṣanadıñ kim uçdılar

224 “Lā fetā illā ʿAlī”: “Ali’den başka yiğit yok”. Tamamı “Lâ fetâ illâ ‘Ali lâ seyfe illâ Zul’feḳâr” olan 
ve “Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” manasındaki sözün Bedir Savaşı sırasında 
gökten melekler tarafından duyulan bir nida olduğunda dair rivayetler vardır (Yılmaz 1992: 100). 
Aclûnî, 2: 363.

225 Bir önceki nota bk.
226 “Māte Aḥmed”: “Ahmed öldü.”
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 [1969] Varuban öldi Muḥammed didiler
Çoḳ münāfıḳ gūh-ı ḫarlar yidiler

 [1970] Sünnīler cümle melūl olmış-ıdı
Çoḳ münāfıḳ şād olup gülmiş-idi

 [1971] Muştıcı ṣaldılar andan tīz varıñ
Neye vardı şehr içi ḥālin göriñ

 [1972] Anda yine kāfir oldı münhezim
Ṣanadıñ kim küllī oldı münʿadim

 [1973] Çün Resūlullāh yine döndi eve
Leşker ile vardılar ive ive

 [1974] Şehr ḫalḳı ḳarşu çıḳdı cümlesi
Sevmeyěniñ ḳalmadı hīc ḥamlesi

 [1975] Şādlıġa gelüben bulışdılar
Birbiri-le sünnīler görüşdiler

 [1976] Muştıcı varıcaġız şād oldılar
Küllī mü’min şād oluban güldiler227

 [1977] ʿAsker ile cümle şehre girdiler
Er ü ʿavret ol Resūl’i gördiler

 [1978] Eylediler sünnīler ḥamd u senā
Ḥamdu li’llāh gitdi bu renc u ʿınā

[142] [1979] Ol ḳarı dimişdi kāfir ṣır sizi
Aña düş geldi Resūlullāh gözi

 [1980] Didi aña ey ḳarıcıḳ sen niçün
Sizi kāfir ṣır didiñ bizim içün

 [1981] Sen neden bildiñ bizi kāfir ṣıya
Ḳaçar iken bizi ḳayuya ḳoya

 [1982] Aġlayuraḳ didi ḳarı yā Resūl
Bülürem kim her söziñ gelür uṣūl

227 Bu beyit derkenarda yazılıdır. Nereye dâhil edilmesi gerektiğine dair nüshada bir işaret bulunma-
makla birlikte konunun akışına göre burada bulunması gerektiğini düşünüyoruz.
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 [1983] Sen beni fāl ṭutubanı söylediñ
Kāfiri müʾmine taḳdīm eylediñ

 [1984] İlk dir idiñ buncadan müʾmini ṣır
Ṣoñra dir [i]diñ yine kāfiri ṣır

 [1985] Bunda taḳdīm eylediñ sen kāfiri
Fāl sensin pes ne bilsün bir ḳarı

 [1986] Pes seniñ aġzıñdan aldım fālı ben
Ne bileydim yoḫsa işbu ḥāli ben

 [1987] Pes didi Aḥmed ki Allāh söyledir
Her ne iş kim işlene ol eyledir

 [1988] İş anıñdır bilürem kim iş anıñ
Kāfir ü müʾmin ġanī dervīş anıñ

 [1989] Gāh kāfir leşkerin üstümize
Ġālib eyler gülişür kāfir bize

 [1990] Gāh bizi ġālib eyler anlara
Ġālib eyler cümle bī-īmānlara

 [1991] Gāh yuḳaru çıḳarır gāh indirir
Gāh ḳuyuya indirir gāh bindirir

[143] [1992] Gāh yire urur çıḳarır dişimiz
Gāh yine döner bitürir işimiz

 [1993] Bilürem228 ne kim var ise iş anıñ
N’eyler ise eylesün dil-rīş anıñ

 [1994] Çün bilürem “eyne mā kuntum”229 didiñ
Her ne yirdeysem benüm ḳaydım yidiñ

 [1995] Pes ne ġuṣṣa baña çün sensin penāḥ
Bir diş içün ne içün eylěyem āh

 [1996] Ben seniñem diş seniñdir baş seniñ
Gözlerimden aḳar ise yaş seniñ

228 “Bilürem” kelimesi, aynı zamanda “bilürim” de okunacak şekilde hem fetha hem esreyle harekelenmiş.
229 “eyne mā kuntum”: “Nerede olursanız…” Hadîd suresi (57), 4. ayetten kısmî iktibas.
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 [1997] Anda Aḥmed çoḳ münācāt eyledi
Yāri ile yār sırrın söyledi

 [1998] Biz yine maḳṣūdımıza gelelim
Bu fetā bābını ele alalım

 [1999] Bu yidi bābı ki yazdım söyledim
Her birin bir dürlü tafṣīl eyledim

 [2000] Kimi ṣofra-y-ıdı vü kimi fetā
Kimi bile ṭutmaġa virdi fūṭā

 [2001] Çün Resūlullāh didi benven fetā
Hem fetāya ḳardaşam ben hem ata

 [2002] Hem fetā diyen daḫı kimdür biliñ
Ben diyěyin siz birez āgāh olıñ

 [2003] Birisidir anıñ İbrāhīm Ḫalīl
Aña daḫı hem fetā didi Celīl

 [2004] Evvel oldı ol fetā ṣoñra aḫı
Aḫılıḳ eyledi anı şeyḫ daḫı

[144] [2005] Sen de hem fetā olasın hem yigit
Bu sözimden alur iseñ sen ögit

 [2006] Ṣoñra aḫılıḳ seni şeyḫ eyleye
Ḫalḳ ṭoyurmaz Tañrı seni ṭoylaya

 [2007] Birisi Yūsuf ’dur anıñ ey ata
Anıñ adına oḳudı Ḥaḳ fetā

 [2008] Kimseye meyl itmedi ol pāk idi
Ḥaḳ yolında zehresi hem çāk idi

 [2009] Pāk olursañ olasın sen de fetā
Ḥaḳ yolında idesin ḳadriñ dü-tā

 [2010] Ḥaḳ yolına idesin mālıñ fedā
Bu vücūdıñ milkine sulṭān idě

 [2011] Pāk olursañ sen de sulṭān olasın
Ḫāk olursañ derde dermān olasın
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 [2012] Ḳul olu[r]sañ seni sulṭān eyleye
Cān virirseñ cān u cānān eyleye

 [2013] Hem fetādur Yūşaʿ ibni Nūn daḫı
Ḫıdmet-ile buldı yolı ey aḫı

 [2014] Ḫıdmet iderseñ fetā dirler saña
Tañrı içün yiler iseñ dört yaña

 [2015] Bir uluya sen de ṭapşır özüñi
Ayaġına ṭopraḳ eyle yüzüñi

 [2016] Anlarıñla sen daḫı añılasın
Olmaya kim yolıñı yañılasın

 [2017] Bir dinildi “Lā fetā illā ʿAlī” 230

Ol ʿAlī kim açıvirdi bu yolı

[145] [2018] Ger ʿAlī yolın varasın sen daḫı
Ḫalḳ içinde olasın sen de aḫı

 [2019] Ḫaḳ yolına mālını virür idi
Ne ki buyursa anı ḳılur idi

 [2020] İşit andan bir ḥikāyet ey ulu
Olmış-ıdı nūr-ı Ḥakk-ıla ṭolu

 [2021] Ezhereyne bir gün irişmiş maraż
Bu sözimden añlaġıl nedir ġaraż

 [2022] Ḫasta oldı ikisi evlādınıñ
Kim ṣafāsı ḳalmadı hīc şādīniñ

 [2023] Geldi Aḥmed ikisini görmege
Oturup ḫāṭırlarını ṣormaġa

 [2024] Ṣordı ceddi ḫāṭırını anlarıñ
İkisini ḫastaca olanlarıñ

 [2025] Bir Ḥasan’dır hem Ḥüseyn idi biri
Ata ana oḫşar idi bir biri

230 “Lā fetā illā ʿAlī”: “Ali’den başka yiğit yok”. Tamamı “Lâ fetâ illâ ‘Ali lâ seyfe illâ Zul’feḳâr” olan 
ve “Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” manasındaki sözün Bedir Savaşı sırasında 
gökten melekler tarafından duyulan bir nida olduğunda dair rivayetler vardır (Yılmaz 1992: 100). 
Aclûnî, 2: 363.
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 [2026] Didi Aḥmed yā ʿAlī neẕr eylegil
Ḳuvvetiñ yitdügi neyse söylegil

 [2027] Üç-gün oruc neẕrim olsun dir ʿAlī
Ṣıḥḥat irsün tek bulara dir velī

 [2028] Didiler yā Fāṭıma sen daḫı it
Bu ʿAlī gitdügi yola sen de git

 [2029] Fāṭıma dir üc gün oruc baña da
Neẕr gerek didi Fıżża saña da

 [2030] Fıżża daḫı cāriyeydi anlara
Ḫādimeydi anda yol varanlara

[146] [2031] Oruca neẕr itdiler üçer üçer
Bu neẕ(i)rden ṣanma kim anlar ḳaçar

 [2032] Aḫşām oldı niyyet itdi neẕr içün
Diñle imdi n’eyledi anıñ içün

 [2033] Üçi daḫı neẕrini ḳıldı edā
Kim umarlar ḫastaların ṣaġ idě

 [2034] Yiyecek yoḳ aḫşām oldı çün yaḳın
Nefslerine vireler oruc ḥaḳın

 [2035] Ḳoñşılıḳdan bir çanaḳ un aldılar
 Yoġıruban bir araya ḳodılar

 [2036] Üçi içün üc çörek eylediler
İşit anu bişürüp n’eylediler

 [2037] Aḫşām oldı öñlerine aldılar
Yimek içün bir araya geldiler

 [2038] Ḳapudan bir şeyʾi li’llāh geldi ün
Didiler miskīnleriz acız bugün

 [2039] Çün ʿAlī işitdi miskīnler ünin
Miskīne virdi öñinde çöregin

 [2040] Fāṭıma dir sen viricek ben daḫı
Bu arada yinmesün ancaḳ aḫı
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 [2041] Fıżża dir miskīne ben de virürem
Çıḳaram miskīnleri hem görürem

 [2042] Etmegini üçi daḫı virdiler
Ḳapuda çün bunca miskīn gördiler

 [2043] Ṣavma niyyet itdiler yine üçi
Virdiler miskīnlere yanup içi

[147] [2044] Yine aḫşām oldı üc çörek daḫı
Bişirüben virdiler anı aḫı

 [2045] Ḳapuya gelüp yetīmiz didiler
Üçüni de ol yetīmler yidiler

 [2046] Yine niyyet itdiler ṣavma viṣāl
Kimde vardır gel eyit işbu ḫiṣāl

 [2047] Üçi daḫı virdi üçinci gice
Ḥaḳ yanında yerleri oldı yüce

 [2048] İrte ṣıḥḥat virdi Tañrı ṣayruya
Öyle ṣaġ oldı ki ṣayru kim diye

 [2049] Ol üçinci de esīre virdiler
Biz esīrüz deyü aḫşām geldiler

 [2050] Ḥaḳ teʿālā virdi ṣıḥḥat anlara
Ṣıḥḥat irdi ṣayru olan cānlara

 [2051] Didiler kim dedemüze gideriz
Çünki ṣaġız bunda yatup n’ideriz

 [2052] Ol ʿAlī çün ḳalḳdı uydurdı gider
Ol Resūlullāh işit gör kim n’ider

 [2053] Fāriġ olup mescid içre oturur
“Hel etā”231yı anda Cibrīl getürür

 [2054] Neẕrine çün kim ʿAlī ḳıldı vefā
Biz de evlādına itmeziz cefā

231 “Hel etâ”: “Geldi, geçti mi?” İnsân suresi (76), 1. ayetten kısmî iktibas.
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 Ḳālallāhu tebāreke ve teʿālā [ve] yūfūne bi’n-neẕri ve 
yeḫāfūne yevmen kāne şerruhū musteṭīrā ve yuṭʿimū-
ne’ṭ-ṭaʿāme ʿalā ḥubbihī miskīnen ve yetīmen ve esīrā232

[148] [2055] Yimeyüp miskīne virdiler ṭaʿām
Neẕrine ḳıldı vefā üçi temām

 [2056] Yimeyüp bir gün yetīme virdiler
Hem üçinci gün esīre virdiler

 [2057] Ol ṭaʿāmı hem li-vechillāh çün
Yimediler virdiler bildim niçün

 [2058] Ben ḳabūl eyledim anıñ neẕrini
Diyesin aṣḥāb bile ḳadrini

 [2059] Ol Resūlullāh ʿAlī’ye gelmege
Gelür idi bu ḫaberden virmege

 [2060] Uġradı gelür Ḥüseyn-ile Ḥasan
Ṣıḥḥat irmiş başları olmış esen

 [2061] İkisiniñ ortasındadır ʿAlī
Üçi gelür ṭutuban ṭoġru yolı

 [2062] Bulışuban didi Aḥmed Ḥaḳ sözin
Şāh-ı Merdān şād olup açdı gözin

 [2063] Hem ʿAlī’ye oḳudı ol āyeti
Bu ʿAlī çoḳ aġladı ḳatı ḳatı

 [2064] Bildiler kim ol ʿAlī ekrem durur
Ḥaḳ yolında cümleden aʿlem durur

 [2065] Ne dimekdür añladıñ mı ey aḫı
Ḥaḳ yolında yi vü yidür sen daḫı

 [2066] Miskīni vü hem yetīmi gözlegil
Ḳanda giderse esīri izlegil

232 “Yüce ve noksanlardan münezzeh Allah dedi ki: ‘O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her 
yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar, yiyeceği, yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler.” 
İnsân suresi (76), 7 ve 8. ayetler.
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 [2067] Görme misin aña indi “hel etā” 233

Hem Resūlullāh didi sensin fetā

[149] [2068] Şīr-i Ḥaḳ idi ʿAliyyullāh idi
ʿĀlim idi hem veliyyullāh idi

 [2069] Şīrveş depren bu yolda ey aḫı
Ḫoş fetādur diyeler saña daḫı

 [2070] Ẕu’l-fiḳār-ı lā’yı alġıl dilüñe
Gelmeye ḳorḳudan İblīs yoluña

 [2071] Mā-sivāyı lā ile ḳatʿ eylegil
Ḳalma anda dāyim illā söylegil

 [2072] Lā ne ḳılsañ bil fenāsın ey cüvāñ
Ġayr-ı Ḥaḳḳ’ı bilesin lā’dır hemān

 [2073] Her ki illā buldı ol buldı beḳā
Bil ki şeksiz irdi Ḥaḳḳ’a muṭlaḳā

 [2074] Ġayrı ile ayruḳ olmaz ol fetā
Külli şeyʾle bulmaz ol daḫı cezā

 [2075] Ṣofra yaydı Şīt nebī oldı aḫı
Ṣofra yay sen daḫı olasın aḫı

 [2076] Ṭoḳıdı biz hem yalın ṭonatdı ol
Anıñ-içün oldı Ḥaḳḳ’a ṭoġrı ḳul

 [2077] Sen de yalın ṭonadırsañ ey cüvān
Vireler yarın saña emn ü emāñ

 [2078] Nefsine bıraḳdı çün Ādem ṣuçı
Didi yā Rab sen ulusın ben kiçi

 [2079] Anıñ-içün Ḥaḳ anı ʿafv eyledi
Raḥmeti ḫ˘ānıyla anı ṭoyladı

 [2080] İtdügiñi sen de nefsiñden bilüp
Aġlayasın dāʾimā miskīn olup

[150] [2081] Sen daḫı eksigiñi bil ey aḫı
Yarlıġaya Ḥaḳ Çalab seni daḫı

233 “Hel etâ”: “Geldi, geçti mi?” İnsân suresi (76), 1. ayetten kısmî iktibas.
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 [2082] Añladıñ mı kim-durur yidi kişi
Ḥaḳ yanında anlarıñ bitdi işi

 [2083] Diyeyim ben anları yine saña
Sen ḳulaġıñ ṭutasın benden yaña

 [2084] Biri Ādem biri Şīt biri Ḫalīl
Biri Yūsuf  kim fetā itdi Celīl

 [2085] Biri Yūşaʿ hem Muḥammed hem ʿAlī
Kimisi peyġam-ber ü kimi velī

 [2086] Kimine dindi fetā kime aḫı
Hem aḫı idi bular hem şeyḫ daḫı

 [2087] Ger fetā iseñ bulardur pīş-rev
Ger aḫı vü şeyḫ iseñ “der-pes bi-rev”234

 [2088] Bu yidi bāb içre bunları didiḳ
Her biriniñ ḥālini şerḥ eyledik

 [2089] Añladıñsa sen de öyle idesin
Anlarıñ ṣuyınca sen de gidesin

 [2090] Bu yidi bāb bunda ḫatm oldı hemīn
Ḳuvvet itdi bize Rabbu’l-ʿālemīn

 [2091] Bu Fütüvvet-nāme uş oldı temām
Yazup anı ḫatm ḳıldıḳ ve’s-selām

 BĀB DER-BEYĀN-I MEŞĀYIḪ-NĀME VE 
ṢIFĀTHĀ VE ĀDĀBHĀ BĀBU SĀLİK235

[151] [2092] Ḳanı ol ṭālib ki şeyḫ isterdi ol
Mürşid olup göstereydi aña yol

 [2093] Ḳanı ol mürşid gerek baña diyen
Gelsün imdi ideyin kimdür uyan

 [2094] Ḳanı ol ṣādıḳ ki yolda cān vire
Ḫānumān u māl u genc ü kān vire

234 “der-pes bi-rev”: “Arka(sın)dan git.”
235 Şeyhler, sâlikin sıfatları ve edepleri hakkında bölüm…
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 [2095] Ḳanı cān terk eyleyen cānān içün
Virmeyen cān bulmadı cānānı çün

 [2096] Cānını terk eyleyen buldı anı
Terk iderem cānımı diyen ḳanı

 [2097] İrmedi cānānına cānın seven
Bulmadı maḳṣūdını dünyā ḳovan

 [2098] Dünyā ile dīn cemʿ olmaz biliñ
Düşmen olan yire236 dost girmez biliñ

 [2099] Ḫalḳ idelden berü dünyāyı Ḫudā
Sevmez anı kendüden ḳıldı cüdā

 [2100] Her ki dünyā sevse ol bulmaz Ḥaḳ’ı
Göñlini aña viren olur şaḳī

 [2101] Kendüye Ḥaḳ anı maʿḍūb eyledi
Terk iden kişiyi maḥbūb eyledi

 [2102] Dimedi mi anı ol Ḫayru’l-beşer
Terki içün bize o virdi ḫaber

 [2103] Āḫiret ehline hem didi ḥarām
Semʿiñe irişmedi mi bu kelām

 [2104] Dünyā ehline ḥarāmdır āḫiret
Çünki ḥayvān yimedir ol āḫir at

[152] [2105] Her ki ehlullāhdır ikisi daḫı
Çün ḥarām oldı vü terk it sen daḫı

 [2106] Kim ki terk itdi ise irdi Ḥaḳ’a
Bil ki şeksiz Ḥaḳḳ’a irdi muṭlaḳā

 [2107] Her ki Ḥak sevgüsini ḳıldı ḳabūl
Hergiz ol dünyā içün olmaz melūl

 [2108] Ādem’i kim evvelā ḫalḳ eyledi
ʿArż-ı ṣanʿat idüben ḫalḳ eyledi

236 “yire” kelimesi “yere” de okunacak şekilde ra’nın hem fethası hem esresiyle yazılmıştır.
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 [2109] Ḳarşu ṭutdı Ādem’e her ṣanʿatı
Kim ḳabūl eylědiler ol miḥneti

 [2110] Gördi Ādem ṣanʿatı her ne ki var
Her biriñiz birin eyleñ iḫtiyār

 [2111] Her biri bir ṣanʿatı ḳıldı ḳabūl
Hīc ḳabūl eylěmedi bir niçe ḳul

 [2112] Didi Ḥaḳ kim siz niçün ḳılmadıñız
Bunca ṣanʿatdan birin almadıñız

 [2113] Didiler kim biz seni ḳıldıḳ ḳabūl
Sen yitersin bize olmazız fużūl

 [2114] Ḥaḳ teʿālā didi kim ʿizzim ḥaḳı
Olmaya dünyāda sizden müttaḳī

 [2115] Sizden ayru olmayam ben dünyede
Benim ile ḳalasız dünyā gide

 [2116] Siz baña gözgü olasız göreler
Size ḳarşu mest ü ḥayrān ṭuralar

 [2117] Kim beni görmek diler görsün sizi
Sizde göre beni hem olan gözi

[153] [2118] Benim ile ṭuta siziñ eliñiz
Benim ile söyleye hem diliñiz

 [2119] Benim ile göre siziñ gözüñiz
Benden ayru olmaya hem sözüñiz

 [2120] Benim ile işide hem semʿiñiz
Benim ile yana dilde şemʿiñiz

 [2121] Her ki maʿnā gözi-le göre sizi
Beni göre andaġı maʿnā gözi

 [2122] Her ki postı göz ile baḳa size
Biz daḫı görünmeyevüz ol göze

 [2123] Ġaybım esrārını size bildürem
Ġayrınıñ yirine ʿaynı ṭolduram
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 [2124] Her ki münkir olsa size ṭamuya
Ḳoyam anı bildürem hem ḳamuya

 [2125] Kimdür anlar añladıñ mı ey kişi
Ol-durur kim Ḥaḳ yanında bitdiˬişi

 [2126] Evliyādır anları bilmek gerek
Ḳanda ise anları bulmaḳ gerek

 [2127] Evliyādır eyleyen Ḥaḳḳ’ı ḳabūl
Evliyādır Ḥaḳ ḳatında ṭoġrı ḳul

 [2128] Evliyādır bizi irşād eyleyen
Evliyādır Ḥaḳ ḫ˘ānıyla ṭoylayan

 [2129] Evliyādır bizi bize bildüren
Evliyādır aġlar iken güldüren

 [2130] Evliyāyı bul kim anı bulasın
Çünki bildiñ sen Ḥaḳ-ıla bilesin

[154] [2131] Evliyādır bildüren ṭoġru yolı
Evliyādır Tañrı’nıñ ṭoġru ḳulı

 [2132] Evliyādır evliyādır evliyā
Evliyādır bizi ilten Tañrı’ya

 [2133] Evliyā çoḳ ʿālem içre bilesin
Birisini isteyüben bulasın

 [2134] Özüñi eyleyesin teslīm aña
Ḥaḳ yolını göstere ol da saña

 [2135] Evliyānıñ līk niçe kısmı var
Her biriniñ niçe dürlü ismi var

 [2136] Kimine ʿām dirler ü kimine ḫāṣ
Kimisine didiler ḫāṣṣu’l-ḫavāṣ

 [2137] Baʿżīlar mecẕūb-ı sālikdir anıñ
Baʿżīsı bilgil ki mālikdir anıñ

 [2138] Baʿżīsı sālik-durur mecẕūb degil
N’ola olsa ol daḫı maʿyūb degil
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 [2139] Baʿżī mecẕūbdur anıñ itmez sülūk
Niçeler ḳalmışdur anda bir bölük

 [2140] Cümlesini bunda tafṣīl ideyim
Yazubanı sözi tekmīl ideyüm

 [2141] Çün Fütüvvet-nāme’yi yazdım temām
Kim paşadır kim aḫıdır kim imām

 [2142] Bir ʿazīz eydir kim bize luṭf  idiñ
Kim meşāyıḫ yolına daḫı gidiñ

 [2143] Biz de teslīm itdik anıñ sözini
Yazalım didik bu söziñ ṭuzını

[155] [2144] Niçe kısm imiş buları diñlediñ
Her biriniñ adlarını añladıñ

 [2145] Ol ki sālik hem daḫı mecẕūb-ıdı
Ḥaḳ ḳatında cümleden maḥbūb-ıdı

 [2146] Ol ne iş işledi buldı bu işi
Anı işlěmek gerek ṭālib kişi

 [2147] Ṭālib-idi ol da şeyḫ bulmış-ıdı
Ol da şeyḫi göñline girmiş-idi

 [2148] İtmiş idi özüni teslīm aña
Hīc ḳayu[r]mazdı özüni dört yaña

 [2149] Şeyḫ öñinde ḫalvete girmiş-idi
Ne ki görse şeyḫine ṣormış-ıdı

 [2150] Zühd ü taḳvā ile girmişdi yola
Baḳmaz idi dünyāda aḳca pūla

 [2151] Virseler de çoḳ yimek yiměz-idi
Ġayrı söz söylěseler diměz-idi

 [2152] Sözi tevḥīd idi dilinde müdām
Diline almaz idi ġayrı kelām

 [2153] Gözini açmazdı kimse yüzine
Hīc ḳulaḳ ṭutmazdı ġayrıñ sözine
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 [2154] Gice gündüz dāʾimā meşġūl idi
Şeyḫ yanında ḳatı maḳbūl idi

 [2155] Zāhid-i fi’llāh idi Ḥaḳḳa’l-cihād
İhtidā ḳılmışdı şeyhi ictihād

 [2156] Mā-sivādan cümleten geçmiş-idi
Cān u göñlin Ḥażret’e açmış-ıdı

[156] [2157] Āferīniş seyrini ḳıldı temām
Cümle maḫlūḳ ne ise bildi temām

 [2158] Ceẕbe-i Ḥaḳ geldi aña añsızın
Kendüye iletdi anı geñsüzin

 [2159] Kendi ismin ism-i Ḥaḳ ḳıldı fenā
Şeyḫ Manṣūr burada didi “ene”237

 [2160] Hem “ene” ismi idi ismi anıñ
Mürşid oldur ismiñi bile seniñ

 [2161] Her kişiniñ ismi ismiñ maẓharı
İsm-iledir ism-i ismiñ maẓharı

 [2162] İsm-i Manṣūr ḳāniʿ oldı ismine
Ḳıldı ḳurbāñ cānın ismiñ ḫıṣmına

 [2163] Göñlini Manṣūr pāk ḳılmış-ıdı
Tañrı’nıñ varlıġı heb ṭolmış-ıdı

 [2164] Didi Manṣūr’ıñ dilinden Ḥaḳ “ene”
Dile gělen bu durur pes ne dině

 [2165] Nitekim Mūsā şecerden işidir
Yā ḫo bir ṭaġda varır ün işidir

 [2166] İşidir Mūsā “enallāh”238 ünini
Ol aġaca döndüricek yönini

 [2167] Oldı Manṣūr’ıñ vücūdı bir şecer
Bu “enallāh” āvāzın virdi ḫaber

237 “ene”: “ben”
238 “[İnnī] enallāh”: “Muhakkak ben Allah’ım.” Kasas suresi (28), 30. ayetten kısmî iktibas.
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 [2168] Çün “enallāh” sözini işitdiler
İşit ol bī-çāreye gör n’itdiler

 [2169] İşit imdi bu söze n’oldı sebeb
Eyler idi Şiblī Manṣūr’dan ṭaleb

[157] [2170] İkisi bir vāḳıʿa görmiş-idi
Manṣūr evvel şeyḫine dimiş-idi

 [2171] Vāḳıʿasın şeyḫ tesellā itmedi
Şiblī’yi diñledi ḳoyup gitmedi

 [2172] Bir aġac başında ḳan var didi şeyḫ
Pes tesellād[a]ˬanı ḳoyup gitdi şeyḫ

 [2173] Didi Manṣūr ḫırḳadan sen çıḳasın
Öyle olsa bu ṭarīḳı yıḳasın

 [2174] Ḫırḳadan sen çıḳmayınca olmaya
Bu aġacda ḳanı kimse görmeye

 [2175] Her ḳaçan kim ḫırḳadan sen çıḳasın
Bu aġac başında ḳana baḳasın

 [2176] Gitdi Manṣūr girdi Şiblī içeri
Ṭurdı işiginde varmadı giri

 [2177] Vāḳıʿasın şeyḫine Şiblī didi
Diñledi Manṣūr anı ne didi

 [2178] Şeyḫ tesellā ḳıldı Şiblī’niñ sözin
Pīr Manṣūr işidüp açdı gözin

 [2179] Çaġırıp didi “enallāh” sözini
Yaḳaraydı kime ṭutsa yüzini

 [2180] Pes “enallāh” didi Manṣūr gördiler
Ne içün didiñ diyüben ṣordılar

 [2181] Didi Allāḥ’dur bunı diyen didi
Ben dimězem bu sözi diyen didi

 [2182] Ḥākim öñine iletdiler anı
Didiler terk eyle dögeriz seni
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[158] [2183] Ṭutıñ aġzın didiler söylěmesin
Kāfir olur bu işi işlěmesün

 [2184] Ṭutdı aġzını anıñ perk bir kişi
Yaʿnī terk ide diyü işbu işi

 [2185] Cümle aʿżā dir “enallāh” āvāzın
Pes bular ancaḳ ṣanur dilde sözin

 [2186] Didiler kim baṣıñız ḥadd uralım
Bir daḫı söyler mi anı görelim

 [2187] Baṣdılar seksen aġac ḥadd urdılar
Daḫı söyler cümle aʿżā gördiler

 [2188] Ḥaḍḍ urınca işidirlerdi sözin
“Lā taḫaf  aḳbil”239 diyü Ḥaḳ āvāzın

 [2189] Ben ururam aġacı āvāz gelür
Dögdügimce ben daḫı geñez gelür

 [2190] Cümle müftīler bu ḥāli gördiler
Öldüriñ tīz diyü fetvā virdiler

 [2191] Çün şerīʿatden bu bir ḳopardı ṭaş
Vācib oldı kim yirine ḳopa baş

 [2192] Cümle ḫalḳ Manṣūr’a itdiler ġulū
Şeyḫe varup didiler kim ey ulu

 [2193] Didiler kim siz de fetvā viresiz
Yoḫsa siz de anıñ-ıla olasız

 [2194] Şeyḫ işidince didi kim varıñız
Bu gice bir ḥamle sākin olıñız

 [2195] İrte olsun biz de anı görelim
Ne içün didi bu sözi ṣoralım

[159] [2196] Anı ḥabse ṣalıbanı gitdiler
Ol gice fāriġ oluban yatdılar

239 Korkma, dön!” Aslı “Aḳbil ve lā taḫaf ” ([geri] dön ve korkma!) olan ibare Kasas suresi (28), 31. 
ayette geçmektedir.
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 [2197] Ḳaldı şeyḫ teşvīş içinde ol gice
Fikr ider kim n’eylesem n’itsem nice

 [2198] Ḫırḳa içre ben nice fetvā virem
Kim meger bu ḫırḳayı ben çıḳaram

 [2199] İrte oldı ḫırḳayı çıḳardı ol
Şerʿī ṭonlar geydi fetvā virdi ol

 [2200] İrte Manṣūr’ı aluban geldiler
Daḫı ol ḥāl üzre ṭurur gördiler

 [2201] Çoḳ naṣīḥat itdiler ḳılmaz ḳabūl
Ḫoş feraḥdır göñli hīc olmaz melūl

 [2202] Ḳıṣṣayı çoḳ da uzadıp n’idelim
Baʿżī diyüp sözimize gidelim

 [2203] Bir niçe gün götürüp getürdiler
Bu ulular çoḳ naṣīḥat virdiler

 [2204] Dir idi kim sözüñiz ḫarc eylemeñ
Buncılayın sözi baña söylemeñ

 [2205] İşiñiz ne ise eyleñ baña siz
Tā ebed Manṣūr işini añasız

 [2206] Ḥabsde-y-iken bir gün ādem ṣaldılar
Ḥabse var Manṣūr’ı bir gör didiler

 [2207] Yine bir gün ḥabse ādem ṣaldılar
Ḥabs yoḳ Manṣūr oturur gördiler

 [2208] Ḥabsde yine oturur gördiler
Bu ne işdir diyü aña ṣordılar

[160] [2209] Anda kim ben yoġ-ıdım ḥabs var idi
Benim ile ol Ġanī dil-dār idi

 [2210] Dost daʿvet itdi ben anda idim
Görmediñiz mi beni ḳanda idim

 [2211] Şimdi uş ḥālime ḳodı ol Ḥabīb
N’ola zaḥmet virseñiz oldur ṭabīb
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 [2212] Yine ḥabsden çıḳarıp getürdiler
Bir araya ṭanışıp oturdılar

 [2213] Kimisi dir öldürüñ şerʿi bozar
Diri ḳorsañız bunı ʿālem azar

 [2214] Kimisi dir dögüběni ḳovalım
Ġavġādır bu üstimizden ṣavalım

 [2215] Kimisi dir kim elini keselim
Fitneyi çoġaltmayalım baṣalım

 [2216] Cümlesi bir yire ḳodılar sözi
Öldürelim görmeye kimse gözi

 [2217] Hem elini ayaġını keselim
Daḫı andan-ṣoñra dāra aṣalım

 [2218] Aldılar Manṣūr’ı dāra gitdiler
Yaḳmaḳ içün ṣanki nāra gitdiler

 [2219] Ol arada bir kişi vardı meger
Didi Manṣūr vir bize ʿaşḳdan ḫaber

 [2220] Didi Manṣūr üç-gün olsun gelesin
Bu suʾāliñ sen cevābın alasın

 [2221] Dār aġacınıñ dibine vardılar
Yine anda çoḳ naṣīḥat virdiler

[161] [2222] Kimisi öldürelim dir kimi yoḳ
Yine anda ulular ṭanışdı çoḳ

 [2223] Didi Manṣūr “uḳtulūnī yā siḳāt
“Ḳad raʾaynā inne fī ḳatlī ḥayāt”240

 [2224] Öldüriñ tīz ola memātım ḥayāt
İşideler vaṣfımı bu kāʾināt

 [2225] Didiler elin ayaġın kesesiz
Kendüden dirlik ümīdin kesesiz

 [2226] Kesdiler iki elin evvel anıñ
Didiler aḳsun birez ḥālā ḳanıñ

240 “Beni öldürün ey güvenilir insanlar! Gördük ki benim öldürülmemde hayat var.”
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 [2227] Ḳanını sürdi ḳolına yüzine
Baḳmaz idi kimseniñ hīc sözine

 [2228] Didiler niçün idersin bu işi
Ḳan süre mi yüzine hergiz kişi

 [2229] Didi kim dost-ıla ḳıluram niyāz
Pes gerek anda iki rikʿat namāz

 [2230] Ol namāza ḳan-ı ʿāşıḳdır vużūʾ
Her ki ʿāşıḳdır bilür bu nīk-ḫū

 [2231] İki el iki ayaġın kesdiler
Dāra andan-ṣoñra varıp aṣdılar

 [2232] Dökilen ḳanı “ene’l-Ḥaḳ”241 yazılur
Ṣanadıñ Dımışḳī tīġla ḳazılur

 [2233] Her ne urġan aṣdılarsa üzilür
Ulular anı görüben bozılur

 [2234] Bu ulular bu işe ḥayrān ḳalur
Cümle baḳup deng ü ser-gerdān ḳalur

[162] [2235] Didiler Manṣūr’a kim n’itmek gerek
Seni aṣup ya ḳoyup gitmek gerek

 [2236] Didi kim zencīr olursa ṭutmayam
Kendim aṣılam siziñle gitmeyem

 [2237] Siz degilsiz beni bunda dār iden
Dost zülfidir beni ber-dār iden

 [2238] Görmez isem ger ben anıñ zülfini
Bunda siz dāra çekemezsiz beni

 [2239] Çünki gördim zülfini dārımdur ol
Dertlü yirim çoḳ benim dārūmdır ol

 [2240] Çünki aṣdı zülfine siz varasız
Beni ancaḳ kaldırasız dāra siz

 [2241] Giderek urġan-ı dārı ḳaldırıñ
Ṣalıviriñ siz beni ayrıḳ gidiñ

241 “ene’l-Ḥaḳ”: “Ben Hakk’ım.” Hallâc-ı Mansur’un dara çekilmesine sebep olan sözü.
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 [2242] Aṣıluban dār aġacına ṭuram
Ol tecellī ide ben anı görem

 [2243] Ṣoñra andan ṭaşıñuzı atasız
Ben ölem siz rāḥat-ıla yatasız

 [2244] Şeyḫ aña didi ki Manṣūr söyleme
Tīzcek aṣıl çoḳ daʿvī eyleme

 [2245] Pīr-i maʿnī ḳalḳubanı aṣılur
Ḫalḳ içinde bunca daʿvā kesilür

 [2246] Atdılar cümle şerīʿat ṭaşını
Kimi gevdesin urur kim başını

 [2247] Didiler şeyḫe ki sen de atasın
Özüñi bu ehl-i şerʿe ḳatasın

[163] [2248] Bir gül ile ol daḫı urdı anı
Gül ṭoḳındı göge çıḳdı efġānı

 [2249] Didiler kim ṭaşdan āh eylěmediñ
Urdıñız beni diyü söylěmediñ

 [2250] Bir gül içün sen niçün āh idesin
Çaġırıp feryād-ıla vāh idesin

 [2251] Didi andan ġayrısı bīgānedir
Ol benimle āşinā bīgāne dir

 [2252] Ṭaşdan artıḳ aġrıdır dostıñ güli
Ġayrı bilmez zīrā ol bilür yolı

 [2253] Aṣdılar Manṣūr’ı ḳoyup gitdiler
İrte olınca bular gör n’itdiler

 [2254] İrte oldı geldiler yaḳmaḳlıġa
ʿĀlem içre adını çaḳmaḳlıġa

 [2255] Bir araya çoḳ odunlar yaḳdılar
İttifāḳā yaḳmaḳ içün yıġdılar

 [2256] İndirüben anı oda urdılar
Ḫāṣ-ıla ʿāmıñ ḳamusı gördiler
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 [2257] Çaġıruban dir suʾāl iden kişi
Gel diyěyin nicedir ʿāşıḳ işi

 [2258] ʿAşḳda evvel el ayaḳ kesmek-durur
Hem ikincisi anı aṣmaḳ-durur

 [2259] Bil üçincisi oda yaḳmaḳ durur
ʿĀlem içre sırrını çaḳmaḳ durur

 [2260] Kim ḳabūl eyler ise işbu işi
Bilesiz kim ol-durur ʿāşıḳ kişi

[164] [2261] ʿĀşıḳ olmaz kim melāmet olmaya
ʿĀşıḳ oldur kim selāmet olmaya

 [2262] ʿĀşıḳ olmaz her kimiñ ʿārı ola
ʿĀşıḳıñ miʿrācı da dārı ola

 [2263] N’ola ol bīgāne de ber-dār ola
Çünki urġan aña zülf-i yār ola

 [2264] Pes ne ġam bīgāne anı öldüre
Dost çün kim aġlar-iken güldüre

 [2265] Pes ne ġuṣṣa anı oda yaḳalar
Yaḳıban bīgāneler heb baḳalar

 [2266] Yār ile āteş aña gülzār ola
Her kime yār olmasa gül nār ola

 [2267] Yā ne ġuṣṣa anı çün kim dögeler
Yā ne ḳayġu döger-iken sögeler

 [2268] “Lā taḫaf  aḳbil” 242 diye dil-ber aña
Ḳorḳma gel dir çünki ne ḳayġu saña

 [2269] Ḥabs içine ṣalsalar ne ġam-durur
Anda dil-ber derdine çün em durur

 [2270] Ḥabs içi çün yār ile gülzār ola
Çünki yār olmaya dünyā dār ola

242 Korkma, dön!” Aslı “Aḳbil ve lā taḫaf ” ([geri] dön ve korkma!) olan ibare Kasas suresi (28), 31. 
ayette geçmektedir.
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 [2271] Yār iledür her yire çün kim şeref
Yār ile olur müşerref  her ṭaraf

 [2272] Yār iledür her yiriñ çün revnaḳı
Olma bī-yār olagör var revnaḳī

[165] [2273] ʿAşḳ-ı cānān-ıla her kim yārdur
Yoḳ ṣanmañ siz anı ol vardur

 [2274] ʿAşḳ-ı cānān ṭaġa irse ʿāşıḳa
Ṭaġ mest olur çü Mūsā ṣāʿıḳa

 [2275] N’eylesün bī-çāre Manṣūr n’eylesün
Söyleyen ʿaşḳıydı özi n’eylesün

 [2276] ʿAşḳdır dārına anı aṣdıran
ʿAşḳdır elin ayaġın kesdiren

 [2277] ʿAşḳ-ıdı anda “ene’l-Ḥaḳ” söyleyen
ʿAşḳ-ıdı öldürmek içün ṣoylayan

 [2278] ʿAşḳ-ıdı anı melāmet eyleyen
ʿAşḳ-ıdı rüsvā nedāmet eyleyen

 [2279] ʿAşḳ-ıdı Manṣūr’ıñ aġzından çıḳan
Kendü sırrın ʿaşḳ-ıdı yine çaḳan

 [2280] ʿAşḳ-ıdı külini göge aġdıran
ʿAşḳ-ıdı ol küli yire yaġdıran

 [2281] Gör ki n’itdi aña ol ism-i “ene”
Dile gelmez ġayrısı kim ne dine

 [2282] Küllī maḫlūḳ isminiñ bir ismi var
Her ne ise isminiñ bir ḫaṣmı var

 [2283] Ḳanġı isme maẓhar iseñ ey cüvān
Evvelā gördügiñ ol-durur hemān

 [2284] Ger eger ismiñ “ene” olur ise
Yaḫşıdır şeyḫiñ eger bilür ise

[166] [2285] Ger eger ʿāciz degilse ḳurtara
ʿĀciz ise saña yüzin burtara
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 [2286] Nitekim Ṣāfī buyurmış bu sözi
Kim bu sözden añlayasız siz sizi

 [2287] Çün mürīd güstāḫ söz kim söyleye
Bī-edeblik eyleyüp benven diye

 [2288] ʿAcz-i üstāddan dimişdir ol anı
Kāmil olsa öyle didirmez seni

 [2289] Özge ismin daḫı bildürür saña
Sen daḫı mürşid olursın her yaña

 [2290] Bir yolı bilen kişi kāmil degil
Mürşid olmaḳlıġa ol ḳābil degil

 [2291] N’ola bir kez Mekke’ye varsa kişi
Anıñ-ıla bilmez ol kāmil işi

 [2292] Niçe yirden yol gelür çün Mekke’ye
Küllīsin anıñ bilür mi kim diye

 [2293] Mürşid oldur küllisini bile ol
Mekke’ye her nireden gelürse yol

 [2294] Mürşid oldur ilete evvel sülūk
Kendü getüre saña kim ura yük

 [2295] Küllī mevcūdātı saña gezdire
Ol degil kim gezer iken azdıra

 [2296] Ger vilāyet ger kerāmetdir saña
Yitişirseñ ḳalma sen diye aña

[167] [2297] Mekr-i Ḥaḳ’dır giçüre andan seni
Seyr içinde bildüre senden seni

 [2298] Ḥaḳ’dan özge ne ki var ġayrı-durur
Anda ḳalan ṣaġ degül ṣayrı-durur

 [2299] Hem levāyıḥ hem lemāyıḥ berḳ ide
Görüben envārı küllī farḳ ide

 [2300] Ḳalma anlarda yüri yāre iriş
Gördügiñden giçüben ṭurma düriş
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 [2301] Ceẕbe-i Ḥaḳ’dan seni alup giden
Şeyḫ-i kāmildir seni yolda güden

 [2302] Ġayrıda ḳalmayup aña varasın
Varuban niçün cemālin göresin

 [2303] Vuṣlat-ı vaḥdet ne ise bilesin
Öyle bil kim Ḥaḳḳ-ıla sen bilesin

 [2304] Hem icāzet vire üstādıñ saña
Sen daḫı mürşid olasın dört yaña

 [2305] Mürşid oldur küllī ismi bile ol
Ḳanḳı ismiñ ismi olur aña yol

 [2306] Küllī mevcūdātı vü ismin bile
Ḳanḳı isme maẓhar olduġın243 bile

 [2307] Ḳanḳı yoldan gide Ḥaḳḳ’a ol daḫı
Bile maḫlūḳ ṣaġışınca yol daḫı

 [2308] Daḫı ṭālib her yire kim irişe
İde telḳīn şeyḫi anda dervīşe

 [2309] Her maḳāmıñ bir yeri telḳīn olur
Şeyḫ-i kāmil kim ise anı bilür

[168] [2310] Ger eger şeyḫ bilmez ise giçemez
Ṭālibiniñ ol ḥicābın açamaz

 [2311] Gerçi ẓulmānī ḥicāb giçmek ḳolay
Līk nūrānī giçen er ola key

 [2312] Niçeler ḳalmışdur anda bīst sāl
Çünki nūrānī-durur eyledi āl

 [2313] Giçemez mürşidsiz anda kimsene
Ol maḳāmı giçüren şeyḫdir yine

 [2314] Her ki nūrānī ḥicāba irişe
Şeyḫ-i kāmil bula ol çoḳ dürişe

243 olduġın: olduġıñ, nüsha.
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 [2315] Şeyḫ-i kāmil anı andan giçüre
Giçürüp Ḥaḳ’dan yaña tīz uçura

 [2316] Şeyḫe uyan evvelā eyler sülūk
Her maḳāmı ḳatʿ ider bölük bölük

 [2317] Her göñüli ol daḫı seyrān ider
ʿArş yüzinde ol daḫı cevlān ider

 [2318] ʿĀlem-i berzaḫda olur menzili
Her tecerrüd ehli ile maḥfili

 [2319] Olur ol da cāmiʿ-i iki cihāt
Bir Ḥaḳ-ıla birde olur şeş cihāt

 [2320] ʿĀlem-i berzaḫda dāyim oturur
Olda olan ḫalḳı Ḥaḳḳ’a getürür

 [2321] Ḥaḳ sözini ḳullarına söyler ol
Daʿvet idüp ḫalḳı Ḥaḳḳ’a dāʾim ol

 [2322] Gāh olur kim işi dāyim Ḥaḳḳ-ıla
Gāh olur kim işi birez ḫalḳ-ıla

[169] [2323] Bilmeyen ṣanur anı ḫalḳdan kişi
Kim-durur anı bilür bilen kişi

 [2324] Ḥaḳ anıñla biledür ġayrı degil
Ḥaḳḳ-ıladır ol daḫı ayrı degil

 [2325] Evliyālar cümlesi münḳād aña
Ḳuṭb-ı ʿālem oldı çün kim ad aña

 [2326] Mürşid-i kāmil-durur ol bilesin
İsteyesin ḳanda ise bulasın

 [2327] Niçeler ölçümlüġ-ıla şeyḫlenür
Niçeler kendüzüni şeyḫem ṣanur

 [2328] Olmaya kim sen de ölçüm olasın
ʿĀm olanlar yigdür andan bilesin

 [2329] Yā İlāhī bizi ölçüm eyleme
Ölçüm ile bizi de güm eyleme
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 [2330] Ḳurtarıvir zerḳ u sālūsdan bizi
Kim görinmeye bize zerrāḳ yüzi

 [2331] Zāhid-i pindār olandan ḳılmaġıl
Her gice bīzār olandan ḳılmaġıl

 [2332] Kendi ceẕbeñden bize luṭf  eylegil
Ḳudretiñ diliyle gel dip söylegil

 [2333] Kim tesellüs itse andan bīzāram
Şimdi sīmāsından anı sezerem

 [2334] Sen tesellüs itmeden ḳurtar bizi
İnşāallāh görmeye sālūs yüzi

 [2335] ʿAşḳıñ-ıla sen bizi ḳıl āşinā
Zāhid-i sālūs göricek yaşına

[170] [2336] Yā İlāhī ʿaşḳıñ-ıla hem-reh it
Ḳandasavuz anıñ-ıla güm-reh it

 [2337] Ol ḳulaġuz ola saña varmaġa
İşigüñe yüz sürüp yalvarmaġa

 [2338] N’eyler ise ʿaşḳıñ eylesün bize
ʿAşḳ-ıla varup baḳavuz ol yüze

 [2339] ʿAşḳıñ-ıla öldürüben ḳıl fenā
Yarın anda görmeyem renc ü ʿınā

 [2340] ʿAşḳıñ-ıla ḳıl muʿanber göñlimi
ʿAşḳıñ-ıla ḳıl muʿaṭṭar göñlimi

 [2341] ʿAşḳıñ-ıla cānı ḫandān eylegil
Kisve gitsün ʿaşḳa ḳurbān eylegil

 [2342] Hem ḫarābātına ʿaşḳıñ sen yitür
Küllī varlıḳ hem ḫarāb olsun yitür

 [2343] Dertlü göñlim oldı ʿaşḳıñ ʿāşıḳı
Kim diler kim ola ʿaşḳıñ fāsıḳı

 [2344] ʿAşḳ elinden içmek içün mey diler
Kim bu meydānı bu göñlim key diler
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 [2345] Yā İlāhī ṣunsa ʿaşḳıñ bir ḳadeḥ
İçüben mest olsa cān bulsa feraḥ

 [2346] Sen naṣīb it bize ʿaşḳıñdan şarāb
Mevt irişüp bizi ḳılmadın türāb

 BĀBU DER-BEYĀN-I MECẔŪB-I SĀLİK244

[171] [2347] Söylegil ey ʿandelīb-i ḫoş-nevā
Çün söziñ dertlülere olur devā

 [2348] Şöyle pervāz eyle ḫāk olsun ḳafes
Seyriñ eflāk içre olsun her nefes

 [2349] Ṭañ degil mi olasın murġ-ı ġarīb
Olsaña cān gülşeninde ʿandelīb

 [2350] Bülbül-i vaḥdetsin ey murġ-ı laṭīf
Ötegör girübilür olsun ḥarīf

 [2351] Murġ-ı şehbāz ola seyriñ lā-mekān
Hem şikārıñ vāridāt-ı āsimān

 [2352] Sırr-ı cān-sūz ile hem-rāz olasın
Gāh dil-sūz gāh dem-sāz olasın

 [2353] Her ki cānān-ıla ol hem-dem ola
Şād ola dünyāda ol bī-ġam ola

 [2354] Geh ḥaḳāyıḳ sebzesin seyrān ide
Geh daḳāyıḳ gülşenin ḫandān ide

 [2355] Ravża-i ḳuds hem teferrücgāh ola
Maḥrem-i esrār oluban şāh ola

 [2356] Çün mülevvesden göñil pāk idesin
Yir yüzinden seyr-i eflāk idesin

 [2357] Cüzʾ-i dünyā çün seniñ terkiñ ola
Hem-çü Firʿavn düşmeniñ maḳhūr ola

244 Sâlikin meczup olanının açıklandığı bölüm…
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 [2358] Gel berü Ādem deminden bu deme
Çün bilürem beñzemedi demdeme

 [2359] Dem Muḥammed’den ururam ben bu dem
Her ki andan dem ura gelmez nedem
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Lûgatçe
(Arkaik Kelimeler Sözlüğü)1

Açluḳ: Açlık, 303
Aġdırmak: Yükseltmek, 2280
Aġırınca: Ağırlığı kadar, (T.S.’de yok), 1816
Aġmak: Yükselmek, 894, 1106
Aġu: Zehir, 941
Aḫca: Akçe, 705
Aḳmak: Meyletmek, 243, 925, 1842
Aldamak: Aldatmak, 1649, 1667
Aña: Ona, 4, 47, 63
Anda: 1. Onda, 102, 107, 108…; 2. Oraya, 532, 1032; 3. Orada, 815, 1033, 1034…; 

4. Oradan, 811; 5. O zaman, 827, 843, 1077…
Andaġı: Ondaki, 107, 115, 1044…
Andan: 1. Ondan, 4, 22, 46…; 2. Ondan sonra, 313, 358, 1105…
Anı: Onu, 10, 36, 52…
Anıñ: Onun, 65, 106, 109…
Anlar: Onlar, 533, 545, 765…

1 a) Kelime anlamlarının sonundaki numaralar, o kelimenin metinde geçtiği beytin numarasını gösterir.
 b) Kelime metinde beşten fazla geçiyorsa geri kalanların yeri gösterilmeksizin ilk üç örnekten sonra 

üç nokta (…) işareti konuldu; beşe kadar geçen kelimelerin hepsinin yeri gösterildi.
 c) Sözlüklerde bulunmayan, bağlamdan da net bir anlam çıkmayan veya anlamından emin oluna-

mayan kelimelerin sonuna (?) işareti konuldu.
 d) Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin 1983) yer almayan veya farklı şekillerde yer alan kelimeler için kar-

şılıklarının yanına yay ayraç içinde (T.S.’de yok) veya (T.S.’de … şekli var.) notu düşüldü.
 e) Aynı olmakla birlikte, metinde farklı imlalarla yazılan kelimeler ayrı maddeler (bili, bilü gibi) 

hâlinde verildi.
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Aparmak: Götürmek, 1467
Ara: Mevki, yer, 752, 2255
Ardın ardın: Arka arka, 1489, 1490
Artıḳ: 1. Başka, 59, 127, 160, 458, 694; 2. Fazla, 228, 906, 2252
Aşaḳ: Aşağı, 996
Aşlamak: Aşılamak, 212
Ata: 1. Baba, 947; 2. Şeyh, 1512, 1793; 3. Dede, eski cetler, 1530, 1535, 1537
Avlamak: Çevresini kuşatmak, ölçmek, 1680
Ayaġın ṭurmak: Ayağa kalkmak, 429
Aydın: Aydınlık, 65
Ayrıḳ: Ondan sonra, 2241
Ayru: Ayrı, 490, 954, 2115, 2119
Ayruḳ: Başka, 164, 2074
Ayu: Ayı, 795
Baṣmak: 1. Üstüne oturmak, 2186, 2187; 2. Kapatmak, bastırmak, 2215
Batmak: Kaybolmak, aradan gitmek ? (T.S.’de yok), 1768
Bayıḳ: Açık, belli, aşikâr, 605, 1091
Benzer: Öyle anlaşılıyor ki, 1690
Berü: Beri, bu tarafa,538, 861, 870…
Bil: Bel, 853, 972, 973…
Bile: Birlikte, 931, 1005, 1473…
Bilece: Birlikte, 930
Bili: Bilinç, şuur, 3, 1879
Bilici: Bilen, 82
Biliş: Tanıdık, 1597
Bilü: Bilinç, şuur, 1274
Bir bire: Birbirine, 887
Birez: Biraz, 581, 1139, 2002, 2226, 2322
Birikmek: Bir olmak, 823
Birin birin: Birer birer, 1289
Bişirmek: Pişirmek, 310, 2044
Bişürmek: Pişirmek, 1027, 1042, 1354…
Bular: Bunlar, 275, 337, 351…
Bulışmak: Karşılaşmak, rastlamak, 936, 937, 950
Buñ: Sıkıntı, 152, 890, 892…
Bunca: Böylece, 1984
Buncılayın: Bunun gibi, 2204
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Bunda: Burada, 9, 138, 553…
Bundaġı: Bundaki, 1135
Burtarmak: Buruşturmak (yüz), 2285
Çaḳ: Tam, tam da, 971
Çaḳmak: İfşa etmek, 244, 1924, 2254, 2259
Çalınmak: Yaralanmak, 807
Çeri: Düşman, 1258, 1948
Çıġrışmak: Çağrışmak, 433, 452
Dad: Tat, 224, 840, 1007…
Degme: Herhangi bir, sıradan, 327
Degmek: Ulaşmak, 852
Degürmek: Ulaştırmak, 684
Delü: Deli, 608, 788, 789…
Deñlü: Kadar, 312, 412, 1251…
Devünmek: Hareket etmek, 1904
Dilkülenmek: Dalkavukluk etmek, 1667
Dügim: Düğüm, 855, 978
Dügmek: Bağlamak, 855, 856
Dügün: Düğüm, 664, 1072, 1073
Dün: Gece, 158, 1357, 1439
Dürişmek: Çalışmak, 2300, 2314
Dürlü: Türlü, 1068, 1164, 1352…
Dütün: Duman, 310
Düzmek: 1. Süslemek, 1841; 2. Yapmak, imal etmek, 408
Eksicek: Eksik, 1622
El ḳavşurmak: Elleri önde saygıyla durmak, 592, 712, 1487
Em: İlaç, şifa, 1585, 2269
Er: Erkek 1765
Esirgemek: Acımak, merhamet etmek, 1906, 1907
Etmek: Ekmek, 1135, 1603, 1607, 1617, 1744
Eyitmek: Söylemek, 2046
Eylik: İyilik, 70, 1805
Eylük: İyilik, 918, 1563
Eyü: İyi, 296, 1464, 1621…
Eyüce: Güzelce, 1676, 1677, 1678
Gel itmek: Çağırmak, 1027
Geñez: Kolay, 2189
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Geñsizin: İster istemez, 302
Geñsüzin: İster istemez, 2158
Gevde: Gövde, 780, 802
Geymek: Giymek, 106, 157
Giç: Geç, 94
Giçmek: Geçmek, 362, 629, 630…
Giñ: Geniş, 1369
Girçek: Gerçek, 1641, 1766, 1774
Girü: 1. Geri, 425, 477, 800, 839; 2. Artık, fazla, 1329; 3. Yine, tekrar, 1950
Gökçek: Güzel, 494, 666, 1023, 1313, 1741
Göndürmek: Göndermek, 1033
Görkli: Güzel, 99, 109, 113…
Görklü: Güzel, 1276, 1313
Gözgü: Ayna, 35, 441, 641…
Ilı: Ilık, 1893
Irmak: Ayırmak, 781, 1517, 1701, 1852, 1961
İçre: İçinde, 11, 27, 71…
İdügi: Olduğu, 783, 1501
İlen: İle, 1708
İlerü: İleri, 446, 1131
İletmek: Vasıl etmek, ulaştırmak, 404, 1573
İltmek: İletmek, ulaştırmak, 1538, 1569, 1573…
İmdi: Şimdi, 297, 546, 708…
İñen: Çok, 148, 1622, 1697, 1778
İñende: Çok, 1071
İnlü: Enli, geniş, 1678
İr: Erken, 94
İrdemek: Araştırmak, soruşturmak, 1667
İrişmek: Erişmek, ulaşmak, 3
İrmek: Ermek, ulaşmak, 96, 138,
İrte: Ertesi gün, 2048, 2195, 2199…
İrürmek: Ulaştırmak, 1915
İssi: Sahibi, 283, 492
İşbu: İşte bu, 401, 1189, 1986…
İşik: Eşik, 1437, 2176, 2337
İşilemek: İşlemek, yapmak, 678
İşlemek: Uygulamak, ifa etmek, 263, 264, 372…

226 M A N Z U M  F Ü T Ü V V E T N Â M E

www.tuba.gov.tr



İtmek: Söylemek, 1007, 1163, 1289
İvmek: Aceleyle koşmak, 1767, 1847, 1973
Ḳaçan: Ne zaman, 706, 1134, 1236…
Ḳaḳımak: Kızmak, azarlamak, 1223
Ḳamu: Bütün, hep, 4, 139, 143…
Ḳancaru: Nereye, 1129, 1852
Ḳanda: 1. Nerede, 24, 180, 532…; 2. Nereye, 415, 470, 920…
Ḳandan: Nereden, 1359, 1605
Ḳanġı: Hangi, 261, 1520, 1591, 2283
Ḳanı: Hani, nerede, 193, 331, 436…
Ḳanḳı: Hangi, 2305, 2306, 2307
Ḳanḳısı: Hangisi, 817
Ḳapu: Kapı, 91, 199, 376…
Ḳara ḳura: Korkulu düş, 661
Ḳarañu: Karanlık, 65
Ḳardaş: Kardeş, 886, 887, 888…
Ḳarıcıḳ: Yaşlı kadın, 173, 1944, 1980
Ḳarıcuḳ: Yaşlı kadın, 1947
Ḳarşu çıḳmak: Karşılamak, 1974
Ḳarşu gelmek: Karşılamak, 518
Ḳarşu ṭurmak: 1. Karşısında ayakta durmak, 1280, 1281; 2. Karşı çıkmak, itiraz 

etmek, 1502
Ḳat: Huzur, makam, ön, 387, 1580, 1687, 1957
Ḳatı: 1. Çok, 669, 1644, 2063, 2154; 2. Sert, ağır, 595, 1504; 3. Sağlam, 856
Ḳayġu: Kaygı, 242, 1273, 2267, 2268
Ḳayı: Kaygı, 914, 926
Ḳayıḳmak: Sapmak, yoldan çıkmak, 1699
Ḳayu: Kaygı, 1800, 1980
Ḳayurmak: Sakınmak, 2148
Kendü: Kendi, 88, 109, 300…
Kendüye: Kendine, 401, 1141, 1142…
Kendüyi: Kendini, 680, 702, 1954
Kendüzi: Kendisi, 33, 279, 550…
Kesilmek: Uzaklaşmak, 491
Kesmek: Ayırmak, 1238
Key: Gayet, iyice, 163, 292, 608…
Ḳıcaḳ: Kayıp ? (T.S.’de yok), 1899
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Ḳındırmak: Tahrik etmek, teşvik etmek, 34, 607
Ḳırlaşmak: Savaşmak, karşılıklı kırmak (T.S.’de yok), 1950
Ḳızdurmak: Kızartmak, 1254
Kiçi: Küçük, 167, 426, 810…
Kim: Ki, 9, 22, 41…
Kim: Kimisi, 76, 260, 359…
Kimsene: 6, 2313
Ḳoca: Yaşlı, 253
Ḳonıḳ: Konuk, misafir, 1602, 1612, 1742
Ḳonmak: Misafir gelmek, 1602
Ḳoñşılıḳ: Komşu, 2035
Ḳopmak: Haşrolmak, 187, 1339, 1610…
Ḳoşmak: Arkadaş olarak yanına katmak, 1765, 1823
Ḳovmak: Takip etmek, 1737, 2097
Ḳulaġuz: Kılavuz, 1700, 2337
Ḳuşamak: Çevirmek, kuşatmak, 837
Mah: Al, işte al (T.S.’de “me” şekli var), 1672
Muştıcı: Müjdeci, 1754, 1976
Neydügin: Ne yaptığını, 664, 1351
Nice: Nasıl, 252, 270, 271…
Nicesi: Nasıl, ne surette, 273, 373, 1099
Niçe: Ne kadar (çok), 76, 303, 418…
Nirede: Nerede, 1451, 1766, 2293
Nireden: Nereden, 1154, 1155, 1156
Od: Ateş, 29, 30, 31…
Oġıl: Oğul, 1682
Oḫşamak: Okşamak, 922, 1726, 2025
Ol: O, 1, 9, 17…
Ög: Akıl, 1744
Ögit: Öğüt, 2005
Ölçüm: Şımarık, 2328, 2329
Öñ: Önce, 1760
Öñdin: Önce, 594
Ötri: Ötürü, dolayı, 934
Özge: Başka, 354, 2289, 2298
Panbuḳ: Pamuk, 1563, 1595, 1596
Perk itmek: Pekiştirmek, 282
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Perk: Kuvvetli, 2184
Ṣaġış: Sayı, 474, 588, 2307
Ṣaġışlamak: Saymak, 410, 1550
Ṣayru: Hasta, 2048, 2050
Senlü: Seninle ilgili ?, (T.S.’de yok) 1558
Sevgü: Sevgi, 282, 284, 2107
Sevünc: Sevinç, 1829
Ṣımak: 1. Kırmak, 1165, 1718; 2. Bozmak, 1292, 1293, 1446…; 3. Bozguna uğrat-

mak, yenmek, 1946, 1947, 1948…
Ṣınmak: Kırılmak, savaşta bozguna uğramak, 1953
Sin: Sen, 243
Ṣoñ ucı: Son, nihayet, 710, 722
Ṣoñ: Sonra, 1760
Ṣoylamak: Araştırmak, 1337, 2277
Şaşırmak: Şaşırtmak, 1274, 1275, 1371
Şimden-girü: Bundan sonra, 1434, 1544
Şol: Şu, 9, 118, 152…
Şunda: Şurada, 1673
Ṭamar: Damar, 193, 807
Ṭamu: Cehennem, 481, 563, 685…
Ṭañ: Şaşılacak şey, 90, 2349
Ṭaña ḳalmak: Şaşırmak, 504, 723, 794…
Ṭanışmak: İstişare etmek, 2212, 2222
Ṭañlamak: Şaşırmak, 1260, 1745, 1886, 1939
Ṭaplamak: Kabul etmek, 711
Ṭapşırmak: Teslim etmek, 2015
Ṭapu: Makam, ön, 91, 478, 592…
Ṭaş: Dış, 221
Ṭaşra: Dışarıya, 1732
Ṭayaḳ: Dayanılacak şey, mesnet, 1371
Ṭış: Dış, 774, 780, 1347
Tike: Lokma, parça, 1349, 1358, 1359…
Tizin: Çabucak (T.S.’de yok), 1692
Ṭoġrı: Doğru, 238, 299, 692…
Ṭoġrı: Doğru, 344, 655, 658…
Ṭolınmak: Vaz geçmek ?, (T.S.’de yok) 890, 1448
Ṭolunmak: Batmak, kararmak, 1736, 1737
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Ṭon: Elbise, giysi, 1214, 1614, 1656, 2199
Ṭonanmak: Süslenmek, 1841
Ṭonatmak: Giydirmek, 1300, 1610, 1618, 2076, 2077
Ṭoylamak: Doyurmak, 327, 340, 1089…
Ṭuman: Don, 1759
Ṭurı: Duru, temiz, 1283
Ṭurıgörmek: Ayağa kalkmak, 1283
Ṭurmak: Ayağa kalkmak, 984, 1485, 1906
Tütün: Duman, 564, 686
Uçmaḳ: Cennet, 685, 1352, 1523, 1593
Ululamak: Saygı göstermek, tazim etmek, 404
Urmak: Vurmak, 161, 172, 510…
Uş: İşte, 852, 1765, 2211
Uşanmak: Dağılmak, parçalanmak, 995
Uşatmak: Parçalamak, 1718
Utmak: Kazanmak (oyunda), 1581, 1836
Uyarmak: Yakmak (mum), 170
Uydurmak: Uyumlu hâle getirmek, denk düşürmek, 1473
Uzanmak: Uzamak, 1739
Ürmek: Üfürmek, 63
Üzilmek: Uzaklaşmak, 491
Üzre: Üzerine, 1128, 1318, 1371…
Varı: Hepsi, 419, 1004, 1255…
Yad: Yabancı, 1597
Yaġı: Düşman, 1594
Yaḫşı: İyi, 465, 980, 1115…
Yaḫtılu: Işıklı, parlak, 1927
Yalan: Yalancı, 658, 1288, 1772
Yalañız: Yalnız, 345
Yalın: Çıplak, 1166, 1486, 1618, 2076, 2077
Yalıncaḳ: Çıplak, fakir, 1300
Yalıñız: Yalnız, 602, 1142, 1905
Yalıñuz: Yalnız, 1389
Yaluñız: Yalnız, 1769
Yaraḳ: Hazırlık, 83, 386
Yarlıġamak: Bağışlamak, mağfiret etmek, 410, 482, 1551, 2081
Yaşarca: … yaş kadar (T.S.’de yok), 1731
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Yaşınmak: Gizlenmek, 1905, 2335
Yat: Hazırlık, levazım, 387
Yatlu: Adi, kötü, 1248, 1621, 1672…
Yavuz: Kötü, 1675
Yavuzlıḳ: Kötülük, fenalık, 1500, 1502
Yazıḳ: Günah, 955
Yazılmak: Yayılmak, 809, 810
Yegrek: Daha iyi, daha üstün, 402
Yeñe: Yine, (T.S.’de “yene” şekli var) 1648
Yeñli: Hafif, 148
Yeyni: Hafif, 886
Yig: Daha tercih edilir, 1299, 1301, 1483, 2328
Yigrek: Daha iyi, daha üstün, 238, 298, 314…
Yilmek: Koşuşturmak, 2014
Yilüp yitmek: Koşuşturmak, 1914
Yiñ: Elbise kolunun el üstüne gelen kısmı, 506, 1889
Yiñi: Yeni, 1889
Yirlü: Yerli, 1891
Yirmek: Yermek, kötülemek, 1622, 1671
Yitmek: Yetişmek, 1218
Yitürmek: Ulaştırmak, 421, 449, 790, 2342
Yiyilemek: Koklamak, 1014
Yoġun: Sert, 1071
Yoḫsa: Yoksa, 86, 148, 788…
Yortmak: Sürekli yol yürümek, 511
Yuḳarġı: Yukarıdaki, (T.S.’de yok), 1778
Yuḳaru: Yukarı, 984, 1102, 1991
Yum ṭutmak: Uğurlu saymak, 1946
Yumak: Yıkamak, 451, 1693, 1860
Yügrişmek: Koşuşmak, 450, 1963
Yügrük: Hızla giden, 1942
Yügürmek: Koşmak, 698
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Dizin

A

Abbasi halifesi, 18

Abdurrahman Câmî, 56

Abdülbaki Gölpınarlı, 19

adap, 13, 14

ahı, 17

Ahılık, 27, 28, 65, 66, 93, 94, 157, 197

ahî, 17

Ahi Evran, 18

Ahi loncaları, 18

Ahi teşkilâtı, 13

Ahi zaviyeleri, 13, 22, 34

Ahiler, 18, 19, 27, 34

Ahiliğin anayasası, 18

Ahilik, 14, 17, 18, 27, 28, 33, 34, 41, 42

ahlâk kitabı, 27

Ahmet Yaşar Ocak, 18

akı, 17

Ali Torun, 19

Anadolu, 13, 14, 18, 19, 29, 35, 39

Anadolu Selçuklu Devleti, 18

Ankaravî, 56

A’râf suresi, 144

Arapça, 17, 23, 25, 39, 63

aruz, 14, 23, 24, 27

Atik Ali Paşa, 20

Azer (oğlu) Halil, 146

B

Bakara suresi, 52, 90, 161

Bedir Savaşı, 64, 161, 194, 198

Bektaşîlik, 18, 34

Buhârî, 41, 135

Burgazî Fütüvvetnâmesi, 19

C

Cebrail, 34, 163

Cemal Anadol, 19
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cinas, 21, 26

cinaslı kafiye, 26

Cüneyd-i Bağdadî, 158

Ç

Çoban Halil oğlu Yahyâ Burgazî, 19

Çukurova, 19, 43

D

Dâ’î, 1, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 
42, 43

debbağ, 34

didaktik gaye, 25

dinî-tasavvufî Türk edebiyatı, 14

Dîvân-ı Kebîr, 23, 42, 69, 163

dürrea, 34

E

ehl-i fetâ, 19, 27

ehl-i tarîk, 27

En’âm suresi, 177

Enbiyâ suresi, 79, 152

erkân, 13

Eski Anadolu Türkçesi (EAT), 14, 29, 
35, 39

esnaf, 18, 19

esnaf zümresi, 18, 19, 34

Esrar Dede, 13, 27, 42

Eşref bin Ahmed, 13, 27

etkıya, 33

evliya, 33

evliya menkabeleri, 33

F

Farsça, 13, 23, 25, 29, 37, 38, 39, 68, 69

Fatih Sultan Mehmed, 14, 20

Fâtiha suresi, 32

ferağ kaydı, 37

Ferîdüddîn Attâr, 23, 42

fetâ, 17,  64, 75, 113, 153, 156, 157, 160, 
161, 178, 181, 182, 186, 188, 192, 194, 
197, 198, 202, 203

Fetih suresi, 75, 76, 84, 110, 147

Firdevs, 77

fütüvvet, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 32, 
56, 62, 66, 153, 154, 160

fütüvvet araştırmaları, 14

fütüvvet ehli, 19, 27

fütüvvet erbabı, 13

fütüvvetnâme, 14, 21, 27, 32

Fütüvvetnâme, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 
30, 31, 35

Fütüvvet-nâme, 21, 29, 30, 31, 32, 47, 63, 
64, 67, 74, 151, 203, 207

fütüvvetnâmeler, 13, 17,  18, 19, 27, 29, 
33, 34, 35, 37, 43

G

Gâdir-i Hum, 34

Gümüşhânevî, 56
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H

Hac suresi, 72

Hadîd suresi, 196

hadis, 39, 56, 57, 72, 73, 86, 115, 158

hadis-i kudsi, 39

Halife Nâsır Li-dînillâh, 18

Hallâc-ı Mansur, 213

halvâ, 31, 34, 124, 125, 126, 127, 129, 
149, 150

Hâtem-i Tâyî, 22, 65

hâtime, 22, 30, 31

hırfet ehli, 19

hırka, 34, 55, 63, 68, 76, 78, 87, 89, 91, 
98, 109, 124, 171, 172, 179, 180, 209, 
211

Hz. Âdem, 34, 163

Hz. Ali, 31, 32, 34

Hz. Ebubekir, 31

Hz. İbrahim, 32, 34

Hz. Muhammed, 34

Hz. Musa, 32

Hz. Nuh, 34

Hz. Osman, 31

Hz. Ömer, 31

Hz. Yûsuf, 32

Hz. Yuşa, 32

I

I. Alâaddîn Keykubâd, 18

I. Gıyaseddîn Keyhüsrev, 18

I. İzzettin Keykavus, 18

II. Mehmed, 20

Irak, 18

İ

iham, 21

ilim, 135

imale, 25

İnsân suresi, 200, 201, 202

İran, 18

İslâm dünyası, 18

İsmail Hakkı Bursevî, 56

İsmail Ünver, 39

İsrâ suresi, 52

K

Kabe, 32, 146

Kâdirîlik, 18

Kalenderîlik, 18

kalfa adayı, 33

kalfalık, 33

Karadeniz, 20

Karaman Beylerbeyi Karagöz Paşa, 20

Karamanlılar, 20

Karamanoğulları, 20

Kasas suresi, 48, 208, 210, 215

Kastamonulu Dâ’î, 21

Kehf suresi, 187

kelâm-ı kibar, 39

Kınalızâde Hasan Çelebi, 20

kıssa, 32
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Klasik Türk şiiri, 14, 23

kuşak, 34, 88, 123

L

Latîfî, 20, 21 

Latîfî Tezkiresi, 20

M

M. Fatih Köksal, 19, 39, 42

mahfil, 22, 58, 64, 66, 67, 129, 219

makas, 33, 67, 69, 91, 92, 93, 141

makasnâme, 31, 92

Mansûr (Hallâc), 26, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 216

Mantıku’t-tayr, 23, 163

manzum fütüvvetnâme, 13, 14, 19, 27

Manzum Fütüvvetnâme, 15, 19, 37 

Marmara Üniversitesi, 37 

mazmun, 14

medd, 24

Mehmed Süreyya, 20

Mehmet Saffet Sarıkaya, 19

Mehmet Şeker, 19

Melâmilîk, 18

Memlük emiri Özbek, 20

Memlükler, 20 

Memlüklüler, 19

Mescid-i Haram, 76, 84

mesnevi, 13, 14, 21, 23, 27, 29, 35

Mesnevî-i Şerîf, 23, 50, 69, 74, 91, 

mıkraz, 33

Miftâhu’d-dakâyık fî beyâni’l-fütüvveti 
ve’l-hakâyık, 29

mihnet, 22

Musîbetnâme, 23, 86

mutasavvıf, 18

Mü’minûn suresi, 87

münâcât, 31

Münker, 150

mürşid, 99, 102, 161, 203, 208, 217, 218, 
219

N

na’t-hân, 20

Nail Tuman, 20

Necm suresi, 56

Nekir, 150

nîm-tarîk, 33

Nûr suresi, 79

O

Osmanlı idaresi, 20

Osmanlılar, 20

Ö

önlük, 34

P

peygamber kıssaları, 33

peygamber sünneti, 33

peymânçe, 31, 138 
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pîr, 19

R

Radavî Fütüvvetnâmesi, 29, 34

Ramazanoğlu Dündar Bey, 20

Ramazanoğulları, 20

Ramazanoğulları Beyliği, 14, 20

risâle, 18

ritüel, 27, 33, 34

rubai, 68, 69

Rufâîlik, 18

S

salât, 51, 112, 158, 187

seb’a’l-mesânî, 32

sebeb-i te’lîf, 21, 31

seccâde, 31, 33, 34, 89, 94, 97, 103, 104, 
111, 112, 113, 114, 115, 131, 132

secdegâh, 163

Sicill-i Osmânî, 20, 42

sûfî, 17, 18, 56, 124

sufî fütüvvetnâmeleri, 18

Ş

Şāh-ı Merdān, 64, 112, 123, 125, 129, 
201

şedd, 29, 33, 34, 66, 67, 91, 95, 97, 98, 
123, 125, 128, 133, 141, 147, 148, 149

Şedd-i Hazret-i Resûlullâh, 31

Şedd-i Şeyh, 31

şeddnâme, 31, 94

Şemseddin Sami, 20

şeyhler, 143, 203

şeyhlik, 33, 100, 143

Şihabüddin Sühreverdî, 18

şiir, 39, 69

Şît peygamber, 32

T

Tanrı, 24, 71, 73, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 
96, 99, 100, 101, 102, 103, 112, 127, 
130, 134, 136, 143, 145, 146, 152, 153, 
154, 162, 166, 168, 176, 177, 191, 193, 
197, 198, 200, 206, 208 

tarikat âdâbı, 33

Tarsus, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 41, 64, 65

Tarsuslu Dâ’î, 1

tasavvuf, 14, 17, 18, 27, 30

tasavvufî-ahlâkî fütüvvetnâmeler, 27

tecnis, 21

tennûre, 31, 34, 134, 135, 136, 137, 168

tevhid, 14, 30, 31, 113, 207

tıraş, 33, 67, 79, 82, 89, 90

tıraş erkânı, 33

tıraş faslı, 33

tıraşnâme, 67, 75

Toroslar, 19

Türk ahileri, 34

Türk mesnevi edebiyatı, 29

Türk edebiyatı tarihi, 14, 29

Türkçe fütüvvetnâme, 19, 34

Türkçe fütüvvetnâmeler, 13, 18, 19, 27, 
29
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Türkiye, 18

Türkler, 18

U

uhuvvet, 26, 33, 34, 114, 115, 129

uhuvvetnâme, 31, 114

V

Varsak seferi, 20

vezin, 13, 23, 24, 29, 39

Y

Yavuz Sultan Selim, 20

yiğit, 17, 29, 32, 64, 65, 66, 68, 93, 94, 
95, 104, 156, 161, 178, 188, 190, 191, 
192, 194, 197, 198

yiğitlik, 17, 33, 156

yol kardaşı (kardeşi), 33, 34, 76, 80, 86, 
117

Yûsuf suresi, 165 

Z

zihaf, 25, 39

Züleyhâ, 32

Zülfikar, 64, 161, 194, 198
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