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ÖNSÖZ 

Kur'ân-ı Kerîm, nazil olmaya başladığı ilk günden itibaren insanların dikkatini 

çekmiş, tarihin her devrinde Kur'ân'a gösterilen bu ilgi canlılığını hep korumuştur. 

Müslümanlar, Allah kelamı olması hasebiyle içinde sayısız sırlar ve hikmetler bulunduran 

Kur'ân'ı en iyi şekilde anlamak, karşılaştıkları sorunlara bir çözüm bulabilmek için daha ilk 

günden itibaren onun tefsirine yönelmişlerdir. Bu manada Kur'ân-ı Kerîm'in ilk müfessiri de 

Hz. Peygamber(sav) olmuştur. 



 IV

Müslümanların Kur'ân-ı daha güzel anlayabilmek için gösterdiği gayetler, Kur'ân 

tefsirinde zamanla birtakım metodların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bunlardan biri, 

çoğunlukla mutasavvıfların kullandığı işârî metoddur. Bu yolla yapılan Kur'ân tefsirine işârî 

tefsir denir.  

Müminler, Kur'ân-ı anlama gayretleri çerçevesinde birtakım sebeplerden dolayı 

bazı surelerin tefsirine özel bir önem vermişler, yapılan genel tefsirlerin yanında, bu tür bazı 

sureleri müstakil olarak tefsir etmişlerdir. Müstakil olarak tefsiri yapılan surelerin başında 

da "Fâtiha Suresi" gelmektedir. 

Fatiha Suresi'nin risâle şeklinde tasavvufî tefsirini yapan alimlerden biri de 

Abdülmecîd es-Sîvâsî'dir. Eser Osmanlı Türkçesi ile kaleme alındığı için, çalışmamızda 

Sîvâsî'nin bu eserinin transkripsiyonlu tahkikinki yaptık.  

Risale Fâtiha Sûresi ile alakalı olduğu için çalışmamızın giriş kısmında sure 

hakkında özet bir bilgi verdik. 

I. Bölümde müellifin hayatını özet olarak ele aldık, detaylı bilgi için ilgili 

kaynaklara atıfta bulunduk. 

II. Bölümde Sîvâsî'nin ilmî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verdik. 

III. Bölümde eser hakkında gerekli bilgileri verdikten sonra, risâlenin 

transkripsiyonlu tahkikini yaptık. Bu bölümün sonuna eserde geçen kelimelerden 

müteşekkil bir sözlük ekledik. 

Araştırmamızın Sîvâsî ve eserleri hakkında yapılacak yeni çalışmalara vesile 

olmasını temenni ediyoruz.      

Çalışmalarımda yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım, değerli hocam Yard. 

Doç. Dr. Fatih Çollak Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca tezimi hazırlarken bana 

yardımcı olan bütün hocalarıma ve arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

İstanbul, 2005                                                                                               Mustafa KILIÇ 
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GİRİŞ 

Fâtiha Sûresi,  Kur'ân-ı Kerîm'in ilk sûresidir. Mekke devrinin ilk yıllarında, 

sûrenin tamamı bir defada indirilmiştir.1  Bu sûre hakkında Hz. Peygamber(sav)'in, "Asla 

Fâtiha'sız namaz olmaz"2 buyurması; yine sûrenin fazîletine dâir pek çok rivâyetin 

bulunması3; onun özelliklerini beyân sadedinde birçok isminin zikredilmesi4,  Fâtiha'nın, 

Kurân'ın hem bir mukaddimesi hem de bir özeti konumunda olduğunun söylenmesi5 gibi 

hususlar, müslümanların dikkatlerini bu sûre üzerinde yoğunlaştırmalarına, bunun bir 

sonucu olarak da  tefsîr kitaplarında sûrenin tefsîrine özel bir önem verilerek geniş bir 

şekilde tefsîr edilmesine hatta İslâm târihi boyunca bazı müelliflerce üzerinde müstakil 

tefsirler yazılmasına vesile olmuştur. 

Bu sure üzerinde müstakil tefsir çalışması yapan müelliflerden biri de XVI. Asır 

Osmanlı ulemâsından  Abdülmecîd Sîvâsî'dir.      

Abdülmecîd Sîvâsî otuz yaşına kadar zâhîrî ilimleri tahsîl etmiş, bu ilimleri 

tamamladıktan sonra tasavvufa yönelmiştir. Sîvâsî, hayatının ileriki dönemlerinde, tasavvuf 

şeyhliği yanında ilimle meşgul olmak ve eser telif etmekten de geri kalmamıştır.  

Sîvâsî'nin şerîatın zahirî yönünü çok iyi bilen bir sûfî olması, onun düşüncesinin 

ve eserlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. O, bazı sûfilerin aksine, bütün 

eserlerinde esâsın şerîat olduğunu, şerîata muhâlif bir tarîkatın olamayacağını ısrarla 

vurgulamıştır. 

                                                 
1 Vâhidî, Esbâbü'n — Nüzûl, (nşr. İsâm b. Abdülmuhsin el-Humeydân), Beyrut 1411/1991, s.19-20. 
2 İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezid er-Rabei el-Kazvini; Sünenü İbn Mâce; Çağrı Yay. İst. 
1992/1413, İkâme, 11; et-Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa, eş-Şemâilü'l - Muhammediyye ve'l-Hasâisü'l 
-  Mustafaviyye, Talik, İzzed Ubeyd ed-Duas, Suriye, Halep, 1968, Mevâkît 69, 115, 116) 
3 Meselâ bkz. Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm b. el-Muğîre b. Berdizbeh; Sahîhu'l — 
Buhârî; Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992/1413; 2. basım, Fezâilü'l — Kur'ân 9; Müslim b. el-Haccâc, Ebu'l-
Hüseyin el-Kuşeyrî en-Nisabûrî; Sahîhu'l — Müslim; Çağrı Yay. İst. 1992/1413, Salât 38, 40. 
4 Sûrenin birden çok isminin olduğu söylenir, ancak bu isimlerden sadece "Fâtiha", "es-Seb‘u'l — Mesânî" ve 
"Ümmü'l — Kitâb" adları hadislerde geçmektedir. Sûrenin bu isimleri için bkz. Buhârî, Tefsîr 1, Ezân 109; 
Tirmizî, Salât 183. 
5 Komisyon, Kur'an Yolu, Diyânet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2003, I-V, I, 3. 
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İslâm târihinde mutasavvıflarla, ulemâ arasında zaman zaman tartışmalar 

yaşanmıştır. Bu tartışmalar Sîvâsî döneminde tekke — medrese tartışmalarının artmaya 

başlamasıyla yeniden alevlenmiştir. Sîvâsî, tarihe "Sîvâsîler ve Kâdızâdeliler" mücâdelesi 

olarak geçen tartışmalarda, tarîkat karşıtlarıyla fikrî mücâdelede en ön safta yer almıştır. 

Bununla birlikte Sîvâsî döneminde gerek siyâsî, gerek ilmî çevrelerce gösterilen hassâsiyet 

netîcesinde bu mücâdele sadece fikrî alanda olmuş, şiddete başvurulmamıştır.  

Sîvâsî, bir taraftan tarîkat karşıtlarıyla mücâdele ederken, diğer taraftan şerîatın 

zâhirine aykırı hareket eden aşırı grupları uyarmayı ihmal etmemiş, ömrünün her 

döneminde Ehl-i Sünnet inancını yaymış ve savunmuştur. Ona göre en doğru yol Ehl-i 

Sünnet'in üzerinde olduğu yoldur.  

Sîvâsî, yaptığı vaazlarda ve kaleme aldığı eserlerde şerîatın asıl olduğunu, 

dolayısıyla şerîata muhâlif bir tarîkatın düşünülemeyeceğini savunmuştur. O, gerçek şeyhin, 

şerîata sıkı sıkıya bağlanması gerektiğini, böyle olmadığı halde şeyhliğini iddia eden 

kimsenin ise şeyh değil şeytan olduğunu söylemiştir. 

Şerîatın zâhirine bağlı bir şeyh olması, kısa sürede şöhretinin yayılmasına vesîle 

olmuş, her kesimden insanın kendisine teveccüh göstermesini sağlamıştır. 

Bu cümleden olarak padişah III. Mehmet, Abdülmecîd Sîvâsî'yi Sivas'tan 

İstanbul'a dâvet etmiş, onu Ayasofya Câmii vâizliği ile taltîf etmiştir. Bu teveccüh III. 

Mehmet'le sınırlı kalmamış, döneminin diğer padişahları da kendisine selâtin camilerinde 

vâizlik görevi vermek suretiyle ona olan teveccühlerini ortaya koymuştur. 

Sîvâsî'nin padişahlarla olan münâsebeti bununla sınırlı kalmamıştır. O, padişahları 

"ülü'l emr" kabul edip yer yer onları methetmekle birlikte şiirlerinde, eserlerinde ve 

padişahlarla olan görüşmelerinde onları uyarmaktan da geri kalmamış; toplumda gördüğü 

aksaklıkların giderilmesi hususunda padişahlara tavsiyelerde bulunmuştur.  

Sîvâsî, kaynaklarda geçtiğine göre yirmiden fazla eser kaleme almış, eserlerinde 

halkın sorularına ve sorunlarına çözüm arayışı içinde olmuş, gereksiz tartışmalardan uzak 

durmuştur. 
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Yaptığı hizmetleri, eserleri ve düşünceleriyle kendi döneminde olduğu kadar 

günümüze de ışık tutacak ilmî ihâtaya sahip bir şahsiyettir. Bu nedenle Sîvâsî'yi ilim 

dünyasına tanıtmak, görüş ve düşüncelerini ortaya koymak amacıyla müellifin "Tefsîru 

Sûreti'l — Fâtiha" isimli eserinin transkripsiyonlu tahkîkini tez konusu olarak seçtik. 

Araştırmamız esnasında müellifin hayatı ve eserleriyle ilgili genel bir çalışmanın6 

yapıldığını tespit etmiş olmakla birlikte, " Tefsîru Sûreti'l — Fâtiha"  üzerinde teksîfî bir 

incelemenin yapılmadığını gördük. Konunun önemine binaen Fâtiha Sûresi Tefsîri 

çerçevesinde ilmî bir araştırmanın lüzumuna olan inancımız ve böyle bir eserin ilim 

dünyasının hizmetine sunulması amacıyla yüksek lisans tez çalışması olarak müellifin, ilgili 

sûrenin tefsîrine yönelik yazdığı risâleyi tercih ettik. 

Araştırmada, ilgili kaynaklarla birlikte, Cengiz Gündoğdu'nun , "Abdülmecîd-i 

Sîvâsî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri" isimli doktora çalışmasıyla, Ziya Demir'in 

"İstanbul Kütüphânelerinde Mevcut Matbu ve Yazma Fatiha Tefsirleri" adlı incelemesinden 

yararlandık. 

Ziya Demir çalışmasında7 "Tefsîru Sûreti'l — Fâtiha"nın dört nüshasını tespit etmiş, 

Gündoğdu ise adı geçen çalışmada bunlardan ikisine ulaşmıştır. Kanaatimizce Demir'in 

ulaştığı dört nüshadan ikisinin Süleymâniye Kütüphânesi'ndeki fiş kayıtları daha sonra 

kaybolduğu için muhtemelen araştırmacı Gündoğdu, eserle ilgili bu iki nüshaya muttalî 

olamamıştır. Onun ulaşamadığı bu iki nüshaya, araştırmacı Demir'in çalışmasında verdiği 

kayıt numaralarından girerek bunlara ulaştık ve araştırmamızda bu dört nüshayı esas aldık. 

Metin tetkîki esnasında müellifin bazı hadisleri birbirine karıştırması, yer yer 

hadislerde geçen kelimelerin yerlerini değiştirmesi, zaman zaman hadislerdeki kelimelerin 

yerine müterâdiflerini kullanması nevinden şahit olduğumuz birtakım tasarrufları, hadislerin 

tahriciyle ilgili çalışmamızı zorlaştıran âmiller olmuştur. Metinde müellifin hadis olarak 

naklettiği bazı rivayetleri ise, belki de bu nedenle, hiç tespit edemedik. 

                                                 
6 Gündoğdu, Cengiz, Abdülmecîd-i Sîvâsî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, (Basılmamış doktora tezi), 
Erzurum, 1997. 
7 Demir, Ziya, İstanbul Kütüphanelerinde Mevcut Matbu ve Yazma Fatiha Tefsirleri, (basılmamış yüksek lisans 
tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987. 
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Eserde, ana konuların bölümler halinde zikredilip ayrıntıların alt başlıklar halinde 

düzenlenmemiş olması muhtevânın anlaşılmasını zorlaştırmıştır. 

Sîvâsî'nin, risâlede istifâde ettiği müellif ve kitap isimleri hakkında verdiği 

bilgilerdeki eksiklik, eserin telifinde istifade edilen kaynakları tespitimizi güçleştirmiştir. 

Müellifin bazı bölümlerde kullandığı "kütüb-i kelâmiyyede mestûrdur" gibi genel 

ifâdeleri, işaret ettiği eserlere ulaşma imkanımızı ortadan kaldırmıştır. 

Araştırmamıza esas olan nüshalarda tarih kaydının bulunmaması ve biri hariç diğer 

üç nüshada müstensih isimlerinin zikredilmemesi, "müellif nüsha" ile ona en yakın olan 

nüshayı tespitimizi güçleştirmiştir. 

Ayrıca dört nüshadan üçünde metnin kenarında açıklamaların yer alıp diğer 

nüshada böyle bir kaydın olmaması, bu şerhlerin müellife mi, yoksa müstensihlerden birine 

mi âit olduğu noktasında bizi tereddüde sevk etmiştir. 

Metnin okuyucu tarafından kolayca anlaşılması ve pratik yarar sağlayacağı 

düşüncesiyle araştırmanın sonuna bir "SÖZLÜK" eklemeyi uygun gördük.  

Eserin Tahkîkinde Takip Edilen Usûl 

Yukarda da ifâde edildiği gibi Abdülmecîd Sîvâsî'nin "Tefsîru Sûreti'l — Fâtiha" 

isimli eserinin dört nüshasına ulaşabildik. Bunlardan "Süleymâniye Kütüphânesi, Şehid Ali 

Paşa Kitaplığı 1367 / 1" numarada kayıtlı olan nüsha için "A"; 

"Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, 394 / 1" numarada kayıtlı olan nüsha 

için "B"; 

"Süleymâniye Kütüphânesi, Hüsrev Paşa 121 / 2" numarada kayıtlı olan nüsha için 

"C"; 

"Süleymâniye Kütüphânesi, Mihrişah Sultan 300 / 2" numarada kayıtlı olan nüsha 

için "D" rumuzlarını kullandık. Nüshalar arasındaki fazlalıkları "+" (mesela C + "..."); 

eksiklikleri "-" (mesela D — "..."); 
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farklılıkları da "=" (mesela B = "...") şeklinde ifâde ettik.  

Eserde alt konular başlıklara ayrılmadığı için, çalışmamızdaki başlıklandırmayı 

mevzûların içeriğine göre köşeli parantez8 içine alarak biz yaptık. 

Yine eserin anlaşılmasını kolaylaştırmak için, risâlenin aslında olmamasına 

rağmen, noktalama işâretleri de tarafımızdan konulmuş; sayfaların varak numaraları da 

metinde köşeli parantez halinde belirtilmiştir.9  

Eserin asıl metnin kenarlarında hâmiş bölümündeki açıklamaları, dipnotta [Hâmiş: 

"…"] şeklinde verdik. 

Eserde adı geçen şahıslar hakkında dip notlarda kısa bilgiler vermekle yetindik. 

Ancak şahıslar ve eserleri hakkında geniş bilgiye ulaşılabilecek kaynakları da dipnotlarda 

belirttik. 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin eserini kaleme alırken istifâde ettiği kaynakları ve onların 

müelliflerini müstakil bir başlık altında inceledik. 

Eserde geçen âyet-i kerîmelerin sûrelerini ve âyet numaralarını da dipnotlarda 

gösterdik. 

Müellifin eserine aldığı hadis-i şeriflerin tahricini yaparak, geçtikleri kaynakları 

dipnotlarda verdik. 

Çalışmamızda, eserde geçen âyet ve hadisleri tırnak içinde italik olarak yazdık. 

Müellifin eserine aldığı Farsça şiirlerin anlamlarını da dipnotlarda verdik. 

Eserde bazen âyetlerin yazımında hatalar yapılmış, bazen âyetin bir-iki kelimesi 

atlanmış, bazen de lafzen birbirine benzeyen iki âyet birbirine karıştırılmıştır. Yapılan bu 

hatalara dipnotlarda işaret edip doğru olan şekillerini belirttik. 

                                                 
8 […] 
9 Mesela, [11b] gibi. 
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Hadis-i şeriflerin naklinde zaman zaman lafızların birbirine karıştırılması, 

kelimelerinin yerlerinin değiştirilmesi, hadise onda olmayan bir eklemenin yapılması, bir 

kelimenin yerine müterâdif bir kelimenin kullanılması v.s. tasarruflarına işaret ettik. 
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      I.    BÖLÜM 

     ABDÜLMECÎD SÎVÂSÎ'NİN HAYATI 
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A. SİVAS DÖNEMİ 

1. Doğum Yeri ve Tarihi 

Abdülmecîd-i Sîvâsî, 971 / 1563 tarihinde Zile'de 10 doğmuştur.11 Doğum tarihi 

hususunda kaynakların çoğunluğu 971 tarihinde birleşmişken, Ahmet Hilmi, "Ziyâret-i Evliya" 

adlı eserinde Sîvâsî'nin doğumuna "971 veya 975" kaydını düşmüştür.12 

2. İsmi ve  Künyesi 

Müellifimizin tam adı Ebü'1 - Hayr Mecdü'd - Dîn Abdülmecîd b. Muharrem b. Ebü'l 

- Berakât Muhammed b. Arif Hasan ez-Zîlî es-Sîvâsî el-Hanefî'dir.13 Buna göre Sîvâsî'nin ismi, 

Abdülmecîd'dir. Bu isim , pîrleri Abdülmecîd-i Şirvânî14 nin vefat ettiği yılda (971 - 972) 

doğmasından dolayı kendisine teberrüken verilmiştir.15 Künyesi, Ebu'1-Hayr, lakâbı; Mecdü'd-

Din'dir. Zile'de doğmuş olmasına rağmen, Zîlî nisbesinden çok Sîvâsî nisbesiyle meşhur 

olmuştur.16 Belki bu, Abdülmecîd-i Sîvâsî'nin, Zile'deyken ilmi ve irfânıyla haklı bir şöhrete 

ulaşmasına17 rağmen daha sonra Sivas'a yerleşmesi ve orada bu şöhretinin daha da artmış 

olmasındandır.18  

  
                                                 
10 Zile, Sivas ilinin Tokat Sancağı'na bağlı ve Tokat'ın 20 km. güney-batısında, Kızılırmak'a dökülen Şekerab 
Çayı üzerinde kaza merkezi bir kasaba idi. Şemseddin Sâmi, Kâmûsu'l - A'lâm, Mihrân Mat. İst., 1311/1893, II, 
2444. Zile, şimdi Tokat'ın bir ilçesi durumundadır.  
11 Kehhâle, Ömer Rıza, Mu'cemü'l - Müellifîn Terâcimü Musannifi'l - Kütübi'l - Arabiyye, Yayına hazırlayan: 
Rıfat Rıza Kehhâle, Dımeşk, 1352/1958, VI, 170; Şeyhî Mehmet Efendi, Vakâyiu'l — Fuzalâ, Neşre Haz. 
Abdulkâdir Özcan, Çağrı Yay, İst., 1989, I, 62; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü'l — Ârifîn Esmâü'l — Müellifîn 
ve Âsâru'l — Musannifîn, Milli Eğitim Basımevi, İst., 1945 — 1947,  I, 660; Hocazâde Ahmet Hilmî, Ziyâret-i 
Evliyâ, Dâru'l — Hilâfeti'l — Âliye, İst., 1317/1899, 45 s.; Mehmet Süreyyâ, Tezkire-i Meşâhir-i Osmânîye 
(Sicilli-i Osmânî), Matbaa-i Âmire, İst., 1311/1893, III, 400; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Târihi, T.T.K. 
Basımevi, Ank., 1973, I, 26, III, 350. 
12 Ahmet Hilmî, s. 84. 
13 Nazmî, Muhammed,  Hediyyetü'l — İhvân, (İnceleme ve Edisyon Kritikli Metin) Haz. Osman Türer, (Doktora 
Tezi İkinci Kısım) Ank., 1982, s.119. 
14 Tam adı, Ebu'l-Mehâmid Nûrullâh Abdülmecîd b. Eş-Şeyh Veliyyüddîn b. Alâaddîn eş-Şirvânîdir. 
Şemseddîn Sîvâsî'yi irşâd için Şirvan'dan Tokat'a hicret etmişlerdir. Receb-i Sîvâsî Efendi, Necmü'l — Hüdâ fî 
Menâkıbı'ş — Şeyh Şemseddîn Ebu's — Senâ, Süleymâniye Ktp., Lala İsmail Kitaplığı, No: 694/2, vr. 13a. 
Sîvâsî'nin babası Muharrem Efendi'yi ve  ve amcası Şemseddîn Sîvâsî'yi okutmuş, onlara hocalık yapmıştır. 
Tokat'ta vefat etmiştir. Recep Efendi, vr. 13a; Ahmet Hilmî, s. 98. 
15 Nazmî, s. 119; Vassâf, III, 302. 
16 Nazmî, s. 119; Hüseyin, Vassâf Bey, Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı Esrâr, Süleymâniye Kütp., 
Yazma Bağışlar, No; 2305 — 2309, III, 302; Kâtip Çelebi, Mîzânü'l — Hak fî İhtiyâri'l — Ahak, Haz. Orhan Şaik 
Gökyay, MEB Yay., No: 2122, İst., 1993, s. 107. 
17 Nazmî, s. 123. 
18 Nazmî, s. 124; Şeyhî, III, 62. 
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3.  Ailesi ve   Çevresi 

Abdülmecîd-i Sîvâsî'nin babası, Ebü'1-Leys eş-Şeyh Muharrem b. Ebi'l-Berekât 

Muhammed ez-Zîlî'dir.19 Horasan'dan gelip Zile'ye yerleşen20 Ebu'l-Berekât Muhammed b. 

Hacı İlyas'ın dört oğlundan en büyüğü21 olan bu zât, Halveti büyüklerinden Abdülmecîd-i 

Şirvânî(ö. 971 / 1563)'nin talebesi ve halîfesidir.22 

Muharrem Efendi âlim, fazıl, muttakî bir zât olup, dünyadan göçtüğünde, kitaptan 

başka tereke bırakmamıştır23. 1000 / 1591 tarihinde Zile'de vefat etmiştir.24 

Sîvâsî'nin üç amcası vardır: Biri Şeyh Ebü'l-Meâlî İbrahîm b. eş-Şeyh Ebulberekât 

Muhammed ez-Zîlî'(ö. 1000 / 1591)dir. Bu zât muttaki, mütevazı, hafız-ı Kur'ân, ilmi ile amil, 

gece-gündüz kıraatle meşgul olan mümtaz bir şahsiyettir.25  

Sîvâsî'nin bir diğer amcası ise hem şeyhi, hemde üstâdı olan Ebussenâ Şemsü'l - 

Milleti ve'd - Dîn Ahmed b. Ebilberekât Muhammed b. Ârif Hasan ez-Zîlî es-Sîvâsî'dir. 

Sîvâsî'nin üçüncü ve en küçük amcası Mevlânâ İsmail Efendi (ö. ???)'dir. Bu zât 

Şemseddîn Sîvâsî'den ilim tahsil etmiş, özellikle fıkıh ve hadis ilminde temayüz etmiştir.26  

Kaynaklarda, iki erkek, bir de kız kardeşi olduğundan bahsedilen27 Sîvâsî'nin eşi 

hakkında herhangi bir bilgi bulunamadığı gibi; birden fazla evlilik yapıp yapmadığı hususunda 

da bir bilgiye rastlanmamıştır.28 Ancak biri erkek dört çocuğundan bahsedilmektedir.29  

 

 
                                                 
19 Nazmî, s. 118. 
20 Üçer, Müjgan, "Tokat ve Efsaneleri, İnanışları", Türk Tarihi'nde ve Kültürü'nde Tokat, (2 — 6 Temmuz 1986 
tarihli sempozyum bildirisi), Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi, Ank., 1987. s. 228. 
21 Nazmî, s. 118. 
22 Şeyhî, I, 52; Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, Meral Yayınevi, 
İst., tsz. c.I, I, 393. 
23 Recep Efendi, vr. 40a. 
24 Şeyhî, I, 52; Bağdatlı İsmail Paşa, II, 5; Bursalı Mehmet Tâhir, I, 93. Muharrem Efendi ve eserleri hakkında 
daha geniş bilgi için bkz.  Gündoğdu, a.g.e., s. 51. 
25 Nazmî, 118 — 119. 
26 Nazmî, s. 119. 
27 Sîvâsî'nin kardeşleri hakkında daha geniş bilgi için bkz.  Gündoğdu, a.g.e.,s. 52. 
28 Sîvâsî'nin eşi / eşleri hakkında daha geniş bilgi için bkz.  Gündoğdu, a.g.e., s. 52. 
29 Sîvâsî'nin çocukları hakkında daha geniş bilgi için bkz.  Gündoğdu, a.g.e., s. 52. 
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4. Tahsil Dönemi 

Abdülmecîd-i Sîvâsî, ilmî bir atmosfer içinde doğup büyüdüğü için, küçük yaştan 

itibaren düzenli bir eğitim görmüştür. 

Kur'ân-ı Kerîm'i yedi yaşında ezberledi. Bülûğa erince babasından Arapça 

ilimleri tahsil etmeye başladı ve kısa zamanda talebeler arasında temayüz etti30.  

Daha sonra amcası Şemseddîn Sîvâsî'den zahiri ilimleri okuyan Sîvâsî, yine kısa 

zamanda Arapça, Farsça gibi alet ilimleri yanında fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerinde de 

ulemânın dikkatini çekecek derecede mesafe katetti.31 

Keşşaf Tefsiri'ni okutmak için amcasından icazet aldığı belirtilen Sîvâsî'nin, bu 

eseri okuturken güzel ve makul açıklama ve yorumlarda bulunduğu nakledilir32. 

Özellikle Fars Dili'nde elde ettiği seviye, lügatçiler ve şâirleri hayran bırakmıştı33. 

Farsça'ya dair yazdığı Lugat-ı Mesnevî (Meyâdînü'l - Fursân) adlı eseri bu hususta onun 

kudretini gösteren bir delildir. 

Nazmî Efendi'nin ifâdesine göre O'nun bütün ömrü, çocukluğundan ölümüne 

kadar öğrenme ve öğretmeyle geçmiştir.34 

Otuz yaşına kadar zahiri ilimlerle meşgul olan35 ''Sîvâsî'nin, bu yaşa kadarki 

tahsilinde elde ettiği ilmî seviyesini değerlendiren amcası Şemseddîn Sîvâsî'ye göre O, 

zahirî ilimlerde emsalsiz birisidir.36 

Tasavvufî hayata yönelmeden önce zahirî ilimleri tamamlayan Sîvâsî, tasavvufa 

yöneldikten sonra Şemseddîn Sîvâsî'nin terbiyesinde bâtını ilimlerde ilerleyerek yüksek bir 

dereceye ulaşmıştır.37 Meselâ ma'nevi ilimlerde hocası ve şeyhi olan Şemseddîn Sîvâsî, 

                                                 
30 Nazmî, 120; Şeyhî, III, 62; Ahmet Hilmî, s. 84; Vassâf, III, 302. 
31 Nazmî, s. 120; Şeyhî, III, 62; Ahmet Hilmî, s. 85, Vassâf, III, 302. 
32 Nazmî, s. 120; Şeyhî, III, 62; Ahmet Hilmî, s. 85, Vassâf, III, 302. 
33 Nazmî, s. 120; Ahmet Hilmî, s. 85. 
34 Nazmî, s. 121. 
35 Nazmî, s. 121; Şeyhî, III, 62; Ahmet Hilmî, s. 85, Vassâf, III, 302. 
36 Nazmî, s. 121. 
37 Gündoğdu, a.g.e., s. 54. 
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gördüğü kemâlattan sonra38 "bizi bi't-tamâm yağmaladın ve nasb-ı ‘ayn'ım oldun"39 diyerek, 

onun bâtınî ilimlerdeki seviyesinin yüceliğini izhâr etmiştir. 

5. Tasavvufa İntisâbı 

İlk tahsiline tasavvufî bir çevrede başlayan Abdülmecîd Sîvâsî, otuz yaşına kadar 

zahirî ilimleri tahsil ettikten sonra gerek bulunduğu çevrenin te'siri, gerekse öteden beri 

ders ve sohbetlerine iştirak ederek feyz aldığı amcası Şemseddîn-i Sîvâsî'de gördüğü 

kemâlâta ulaşmak ve gönlündeki arayışa cevap bulmak için tasavvufa yönelmiştir.40 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin şeyhi, hocası ve aynı zamanda amcasının tam adı: 

Ebussenâ Şemsü'l-Milleti ve'd-Din Ahmed b. Ebi'l-Berekât Muhammed b. Arif Hasan ez-

Zîlî es-Sîvâsî'dir. Künyesi; Ebussena, lakabı; Şemseddîn, ismi; Ahmed, mahlası; 

Şemsî'dir.41 

926 / 1519 tarihinde Zile'de dünyaya gelmiştir.42 Babası Amasyalı Şeyh el-Hâc 

Hızır Efendi'nin müridlerinden Ebû'l-Berekât Muhammed Efendi'dir.43 

Küçük yaştan itibaren ilimle iştigal eden Şemseddîn Sîvâsî, zahirî ve Bâtınî 

ilimlerde zirveye ulaşmış; hayatı boyunca yirmi kadar eser telif etmiştir; birçok talebeye 

hocalık ve şeyhlik yapmıştır.44 

Muteber kaynakların ifâdesine göre Şemseddîn-i Sîvâsî 1006 / 1597 tarihinde 

Sivas'ta vefat etmiştir.45 O, daha önceleri va'z ve irşâdda bulunduğu Meydan Camii 

haziresine defnedilmiştir. Daha sonra kabrinin üzerine kümbet yapılmıştır.46 Günümüzde 

                                                 
38 Gündoğdu, a.g.e., s.54. 
39 Nazmî, s. 123. 
40 Nazmî, s. 123; Vassâf, III, 302. 
41 Nazmî, s. 57. 
42 Nazmî, s. 60; Vassâf, s. 251; Ahmet Hilmî doğum tarihini 928 olarak belirtmiştir. Bkz., Ahmet Hilmî, s. 90. 
43 Nazmî, s. 59. 
44Geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s.54 — 58.  
45 Nazmî, s. 109; Ahmet Hilmî, s. 91; Vassâf ölüm tarihini 1006 veya 1009 olarak belirtmektedir. Bkz., Vassâf, 
s.252.  
46 Nazmî, s. 108. 
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Sivas ve çevresinde önemli ziyaret yerlerinden biri olarak görülen bu türbe Meydan 

Câmii'nin kuzeyinde bulunmaktadır.47  

Ancak Abdülmecîd Sîvâsî, amcasına bi'at etmek istediğinde, O kendisine şöyle 

demişti: "Abdülmecîd! Sen zâhir-bînsin ve ilm-i zâhirde ferîd olduğundan, ilim sana 

gayet vücûd vermiştir. İrşâd ve tecellî sana geç vaki olur. Ama gayet hûb olursan cümle 

ihvânını sebk edüp, cümleden âli olursun".48 

Şeyhin bu tereddüdünün sebebini Cengiz Gündoğdu şöyle îzâh eder: 

"Şemseddîn-i Sivâsî işte bu gerekçeyle Sîvâsî Efendi'nin intisabı 
konusunda tereddüdünü ortaya koyuyordu. Aslında Şems'in bu tavrı hiç de 
yadırganacak bir düşünce tarzı değildir. Kaldı ki, Sîvâsî'nin otuz yaşına kadar 
tarikata intisâb etmemiş olmasını onun ilmi doygunluğa erişme çabasına 
bağlamak mümkündür. Şems'in bir diğer endişesi ise kanaatimize göre 
bilâhare tarikat içinde icra edilen faaliyetlerin ilmî cepheden 
değerlendirilmesinin sülük açısından engel oluşturacağı kanaatidir ki, bu düşünce 
aşağıda da görüleceği gibi Sîvâsî'nin intisabında da söz konusu olmuştur."49 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin ısrarına dayanamayan Şems, onun bî‘atını kabul etti ve hemen o 

gece Abdülmecîd Sîvâsî'yi hâlvet-i erbâ'iniyye'ye soktu.50 

Sîvâsî, sıkı riyazet ve mücâhedeler sonucu kısa zamanda bâtınî ilimlerde de yüksek 

dereceye nâil oldu.51 

Sîvâsî, mânevî eğitimini tamamladıktan sonra Şemseddîn-i Sîvâsî kendisine 

icazetnâme yazıp Merzifon ve civarındaki şehir, kasaba ve göçerleri irşâd için halîfe nasb 

ve tayin etti.52 Daha sonra onu Zile'deki Halvetî Dergâhı'na (Velîyyüddin Dergâhı) 1005 / 

1596 tarihinde halîfe nasb ve tayin etti.53  

                                                 
47 Şemseddîn Sîvâsî hakkında daha geniş bilgi için bkz., Aksoy, Hasan, Şemseddîn Sîvâsî, Hayatı, Eserleri ve 
Mevlidi, (Basılmamış Doktora Tezi), M.Ü. İlâhiyat Fak., İst., 1983. 
48 Nazmî, s. 121. 
49 Gündoğdu, a.g.e., s. 59. 
50 Nazmî, s. 122; Vassâf, s. 85. 
51 Nazmî, s. 122; Vassâf, s. 85. 
52 Nazmî, s. 123; Vassâf, III, 256. 
53 Nazmî, s. 123; Şeyhî, III, 62; Vassâf, III, 256; Ahmet Hilmî, s. 85. Bu ta'yinle ilgili daha geniş bilgi için bkz., 
Gündoğdu, a.g.e., s. 61. 
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Şeyhin  1006 / 1597 de ölümünden sonra yerine oğlu Sivas'taki Şemsî Dergâhı 

postnişîni Pir Mehmed Efendi geçti.54 Bu zâtın da iki yıl sonra vefatı üzerine Şemseddîn 

Sîvâsî'nin damadı Şemsi Dergâhı ikinci postnişîni Recep Efendi55 şeyh oldu. Kısa bir süre 

sonra Recep Efendi de vefat etti (ö. 1013 / 1604).56  

Bunun üzerine hulefâ ve müridler, Zile'de bulunan Abdülmecîd Sîvâsî'nin, Sivas'ta 

Şemseddîn Sîvâsî Dergâhı'nda irşâd için ikametleri hususunda ittifak ettiler. Sîvâsî de onların 

davetlerine icabet ederek Sivas'a geldi.57 

Abdülmecîd Sîvâsî, bu dergâhta irşâd için ikâmet ettiğinde halîfeler teberrüken, 

talibler ise mürid olmak üzere bî‘atlarını yenilediler.58 Böylece Sîvâsî, meşihat makamına 

oturmuş oldu. 

Sîvâsî'nin bu şekilde şeyh olması, onun tevârüs yoluyla değil de bu konudaki 

salahiyeti sayesinde şeyh olduğunu gösterir. 

                                                 
54 Nazmî, s. 123. 
55 Recep Efendi, Şemseddîn Sîvâsî'nin kardeşinin oğlu, damadı ve halîfesi olup, âlim bir zâttır. Kabri, Sivas'ta 
Şemseddîn Dergâhı'ndadır. Bkz. Bursalı Mehmet Tâhir, I, 76. 
56 Nazmî, s.123. 
57 Nazmî, s. 123; Şeyhî, III, 63; Ahmet Hilmî, s. 85—86. 
58 Nazmî, s. 123 
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B. İSTANBUL  DÖNEMİ 

1. III. Mehmed'in Abdülmecîd Sîvâsî'yi İstanbul'a Davet Etmesi ve 

Sîvâsî'nin III. Mehmet'le Münasebeti 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin şöhreti, daha Sivas'a hicret etmeden her yerde 

duyulmuştu. Sivas'a hicretinden sonra ilim ve irfan yolundaki bu şöhreti daha da yayılarak 

İstanbul'a kadar ulaşmıştı.59 Padişah III. Mehmed, O'nu, kendi el yazısıyla yazdığı, bir 

hatt-ı hümâyün'la İstanbul'a davet etmiştir.60  

Hatt-ı şerifi alır almaz; "Allah'a, Peygamber'e ve sizden olan emir sahiplerine 

itaat edin. "61 emrine ittibâ'en, birkaç gün içinde, hemen İstanbul'a hareket eden62 

Sîvâsî'nin, padişah tarafından İstanbul'a davet edilmesinin muhtemel sebeplerini 

Cengiz Gündoğdu şöyle açıklar: 

1-  "Halvetiyye'nin o dönemde güçlü bir kolu olan Şemsiyye 
şubesinin taşradan merkeze taşınması, 

2-  Sîvâsî'nin ilmî ve tasavvufî şahsiyetinden istifâde, 
3-  Batıl fırkalara karşı hassas tavrı ve sünni akidenin gayretli 

bir savunucusu olmasından istifâde düşüncesi, 
4-  Padişahın Şemseddîn Sîvâsî'ye karşı vefa borcunu ödeme 

isteği63."64 
Abdülmecîd Sîvâsî İstanbul'dan iki kez ayrılmıştır: Bunlardan biri Sivas'a gitmek, 

diğeri ise hac için olmuştur.65 

Sîvâsî İstanbul'a geldikten sonra padişahın onu hemen Ayasofya gibi şehrin en 

büyük ve önemli camilerinden birine vaiz olarak görevlendirmesi ve va'zlarına iştirak 

etmesi,66 O'na karşı olan itimadını ve saygısını göstermesi açısından önemli bir ipucudur. 

 

                                                 
59 Nazmî, s. 124; Şeyhî, III, 63; Vassâf, III, 256. 
60 Nazmî, s. 124; Şeyhî, III, 63; Ahmet Hilmî, s. 85; Uzunçarşılı, III, 350.  
61 Nisa, 4/59. 
62 Nazmî, s. 124 — 125; Şeyhî, III, 63. 
63 Şemseddîn Sîvâsî, yaşlı olmasına rağmen padişahla beraber Eğri Seferi'ne katılmış, bundan dolayı da padişah 
kendisine müteşekkir kalmıştı. Bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 63. 
64 a.g.e., s. 63-64. 
65 Sîvâsî'nin seyahatleri hakkında geniş bilgi için bkz. a.g.e., s. 79—82. 
66 Nazmî, s. 125. 
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2. İstanbul'da Yaptığı Görevler 

III. Mehmed'in daveti üzerine istanbul'a gelen Abdülmecîd  Sîvâsî, yine padişahın 

isteği üzerine İstanbul'daki ilk görevine Ayasofya Câmii vaizliği ile başlayıp hadis ve tefsir 

dersleri okutmakla devam eti.67  

Sîvâsî'nin, Ayasofya'daki vaazlarına her tabakadan insanlar ilgi gösterir; 

vaazlarında ve derslerinde cami tamamen dolardı.68 Kaynaklarda geçen bu bilgiler, 

Sîvâsî'nin toplumun her kesimi tarafından sevilen ve kabul edilen şahsiyet olduğunu 

göstermesi açısından oldukça mühimdir. 

Çok geçmeden Çarşamba Pazarı yakınında Dâru's-saâde ağalarından el-Hac 

Mehmed Ağa (ö. 999 / 1590) tarafından inşa edilen Mehmed Ağa Tekkesi boşaldı. 

Bunun üzerine kendisine tevcih edilen bu tekkeye yerleşen Sîvâsî burda meşîhata ve halkı 

irşada devam etti.69 

Daha sonra, Sun‘ullâh Efendi ve Şehzade Camii cuma vâizliği yaptı. Ancak 

Şehzâde Câmii'ne geçince Sun‘ullâh Efendi Camii'ndeki görevini bırakmayıp, oradaki 

va‘azını cumartesi gününe aldı.70 

Abdülmecîd Sîvâsî, Şehzade Camii'nde iki yıl kadar görev yaptıktan sonra, 

Sultân Selim Camii vaizliği boşalınca oraya geçti ve 1026 / 1617 senesine kadar orada 

vaizlik yaptı.71 

 Sîvâsî, Mehmed Ağa Zaviyesi meşîhatında üç sene kadar kaldıktan sonra 

Sultân Selim Camii yanındaki Şeyh Yavsî Zaviyesi'ne şeyh oldu.72 

 

                                                 
67 Nazmî, s. 125; Şeyhî, III, 63; Ahmet Hilmî, s. 86. 
68 Nazmî, s. 125. 
69 Nazmî, s. 125; Şeyhî, III, 63; Vassâf, III, 256; Ahmet Hilmî, s. 86.  
70 Nazmî, s. 125; Şeyhî, III, 63. 
71 Nazmî, s. 125; Şeyhî, III, 63; Ahmet Hilmî, s. 86. 
72 Nazmî, s. 125; Şeyhî, III, 63. 
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Abdülmecîd Sîvâsî, Sultân Ahmed Câmii'nin temel atma merâsiminde bulunarak73 

burada Aziz Mahmûd Hüdâyî ile birlikte dua etmiş;74 aynı gün Aziz Mahmûd Hüdâyî pazar 

günü vaizliğine, Sîvâsî de Cuma günü vaizliğine ta'yin edilmiştir.75 

Sultân Ahmed Câmii'nin inşası tamamlandıktan sonra Sîvâsî, Padişah'in hatırına 

binaen Sultân Selim Camii'ndeki vaizliğini bırakarak, burada cuma vaizliği yapmaya 

başlamış,76 ölünceye kadar bu camideki görevini sürdürmüştür.77 

Abdülmecîd Sîvâsî, bu görevlerinin yanı sıra Süleymâniye Câmii'nde tefsir 

dersleri de vermiş, burada halkın müşkillerini halletmeye çalışmıştır.78 

3. Diğer  Padişahlarla Münasebeti 

Sîvâsî, III. Murat (982 / 1574 — 1003 / 1595) dönemine de yetişmesine rağmen 

onunla görüşme imkanı olmamıştır. Zira onun Sivas'tan İstanbul'a gidişi ve padişahla 

karşılaşması ilk defa III. Mehmed (1003 / 1595 — 1012 / 1603) döneminde olmuştur. 

İstanbul'a geldikten sonra da I. Mustafa (Üç ay) ve II. Osman'la ( 1027 / 1618 

— 1031 / 1622) münasebetine dair herhangi bir bilgiye sâhib değilsek79 de I. Ahmet ve 

IV. Murat'la olan münasebetleri hakkında şu genel tespitler yapılmıştır:  

a. I. Ahmet'le Münasebetleri (1012 / 1603 — 1026 / 1617) 

Sîvâsî'nin I. Ahmed ile itimad ve saygı esasına dayanan daha samimi ve sıcak bir 

münasebet içinde olduğu görülür.80  

 

                                                 
73 Nazmî, s. 125. 
74 Nazmî, s. 125; Vassâf, III, 257; Koçu, R. Ekrem, "Abdulmecid Efendi",  İstanbul Ansk., İstanbul 
Yayınevi, İst., 1946, I, 100.  
75 Nazmî, s. 126; Vassâf, III, 257; Şeyhî, III, 63. 
76 Nazmî, s. 126; Şeyhî, III, 63; Ahmet Hilmî, s. 86. 
77 Koçu, I, 100. 
78 Nâimâ Mustafa Efendi, Nâimâ Târihi, Çev. Zuhûri Danışman, Zuhûri Danışman Yay., İst., 1967, II, 705.  
79 Gündoğdu, a.g.e., s. 71. 
80 Gündoğdu, a.g.e., s. 72. Ayrıca konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. a.g.e., s. 72. 
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Sîvâsî, "Şerh-i Mesnevi" ve "Letâifü'l - Ezhâr" adlı eserlerini sultân Ahmed'in 

emri üzere kaleme almıştır ki, bu da Sîvâsî'nin padişah nezdinde ilmî yönden de itibar 

gördüğüne işaret etmektedir.81 

Sîvâsî'nin padişaha ve idareye karşı da medenî cesaret sahibi olduğu; gördüğü 

yolsuzlukları açıkça söylemekten çekinmediği anlaşılmaktadır. Nitekim Letâifü'l - Ezhâr 

adlı eserinde onun bu konulardaki cesaretini gösteren misalleri görmek mümkündür.82 

Yine, I. Ahmed'e sunduğu manzum şikayetnamede, bu genç hükümdara 

memleketin ahvâl ve idaresinin bozukluğunu sert bir dille anlatmış, muvaffakiyet için 

kendisine adalet ve istişâre tavsiye etmişti.83  

Padişahın Sîvâsî hakkındaki bu itimad ve kabulünü, onu Sultân Ahmed câmiinin 

temel atma merasiminde dua etmek üzere davet etmesi ve daha o günden cuma vaizi 

olarak görevlendirmesinde de müşahede etmek mümkündür.84 

b. IV. Murat'la Münasebetleri ( 1032 / 1623 — 1049 / 1640) 

Sîvâsî, IV. Murat'ın yanında büyük iltifatlara nâil olmuş, birçok kez padişahla 

konuşmuş, pek çok işi için padişahın huzuruna gizlice gitmiş bir zâttır.85 Bu durum 

Sîvâsî'nin o dönemdeki padişah yanındaki nüfuzunu göstermesi bakımından önemlidir.86 

IV. Murat Bağdat Seferi'ne giderken, adet olduğu üzere padişahın beline Hz. 

Ömer(r.a.)'in kılıcını, Abdülmecîd Sîvâsî bağlamıştır.87 Yine bu olay da Sîvâsî'nin padişahla 

olan münasebetini ve onun nezdindeki itibarını göstermesi bakımından son derece 

önemlidir. 

 

 

                                                 
81 A.g.e., s. 73. Ayrıca konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. a.g.e., s. 73. 
82 A.g.e., s. 73. Ayrıca konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. a.g.e., s. 73-75. 
83 A.g.e., s. 75. Ayrıca konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. a.g.e.,  s. 75. 
84 A.g.e., s. 75. 
85 Nâimâ, III, 1221 — 1222. 
86 Gündoğdu, a.g.e., s. 76. Ayrıca konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. a.g.e.,  s. 76 — 78. 
87 Koçu, I, 100. 
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4. Vefâtı ve Defni 

Abdülmecîd Sîvâsî yetmiş sekiz yaşında, kaynakların ittifakla kaydettiği Hicrî 1049 

Cemâziyelâhir, Milâdî 1639 Ekim ayında İstanbul'da vefât etmiştir.88 Vefâtından sonra Eyüp 

Nişancı'da, Nişancı Câmii civarında, kendisine ait evin bahçesinde defnedilmiştir.89 

5. Türbesi  

Abdülmecîd Sîvâsî'nin vefâtından iki yıl sonra, gördüğü bir rüya üzerine IV. 

Mehmet'in annesi Mahpeyker Vâlide Sultân, kâhyası Behrâm Ağa nezâretiyle Sîvâsî'nin 

kabrinin üzerine bir türbe yaptırmıştır.90  

Bu türbe son olarak 1970 yılında Vakıflar İdâresi tarafından aslına uygun olarak 

inşâ onarılmıştır.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Nazmî, s. 120; Vassâf, s. 257; Şeyhî, I, 62; Ahmet Hilmî, s. 86; Bursalı Mehmet Tâhir, I, 50; Uzunçarşılı, III, 
350. 
89 Nazmî, s. 186; Şeyhî, II, 64; Vassâf, III, 257; Bursalı Mehmet Tâhir, I, 50.  
90 Nazmî, s. 188; Vassâf, III, 257; Koçu, I, 100 — 101. 
91 Tanman, M. Baha, "Sîvâsî Tekkesi", D.B.İ.A. Kültür Bakanlığı ve Târih Vakfı'nın Ortak Yayını, İst., 1994, 
I, 17. Ayrıca Abdülmecîd Sîvâsî'nin türbesi hakkında daha geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 88 — 90. 
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A. İlmî Şahsiyeti 

Abdülmecîd Sîvâsî, devrinin değerli âlimlerinden, şeyhlerinden ve müelliflerinden 

biridir. İslâmî ilimlerin çeşitli alanlarında yirmiden fazla eser kaleme alması, onun ilmî 

kudretini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. 

Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde farklı eserler te'lîf etmesi, O'nun ilmî 

kapasitesini ve bu dilleri kullanmadaki mahâretini gösteren önemli ipuçlarıdır. 

O, eserlerini halkın dînî, içtimâî ve rûhî eğitimi için kaleme almıştır.92 Bu nedenle 

eserlerinde kullandığı ifâdeler oldukça samimidir. 

Yazdığı eserlerden, çok sayıda kitap okuduğu anlaşılan Sîvâsî'nin, gerek kendi 

döneminde, gerekse kendinden önceki dönemde sahasında uzman kişiler tarafından yazılmış 

eserlerden de istifâde ettiği anlaşılmaktadır. Onu, içinde farklı alanlarda yazılmış bin ciltten 

fazla eser bulunan bir kütüphâneye sâhip olduğunu; bu eserleri okurken kenarlarına hâşiyeler 

düştüğünü Nazmî Efendi nakletmektedir.93 

B. Edebî Şahsiyeti 

Abdülmecîd Sîvâsî, şiiri sanat için değil, halkın dînî, içtimâî ve rûhî eğitimi için 

kaleme almıştır. Şiirlerinde "Şeyhî" mahlasını kullanmıştır.  

Sîvâsî, dîvân sahibi bir şair olmasına rağmen, kaynaklarda edebiyatçı olarak 

zikredilmez. Bunun sebebini Cengiz Gündoğdu şöyle açıklar:  

"… Bunun sebebi bizce O'nun edebî yönden hiç önemsenmeyecek 
bir şahsiyet olmasından dolayı değildir. Belki dönemin şairlerinden farklı 
olarak şiiri sırf sanat telakkî etmemiş olması ve şiirlerinin hemen hepsinin 
tasavvufî muhtevâlı olması, yani tekke şiirini yansıtmasından dolayı 
olmuştur."94 

                                                 
92 Meselâ, Sîvâsî tez konumuz olan "Tefsîru Sûreti'l — Fâtiha" isimli risâlesini de kendisine sorulan "En‘amte 
aleyhimden murÀd kimir?" sorusu üzerine kaleme almıştır. 
93 Nazmî, s. 121. 
94 Gündoğdu, a.g.e., s. 169. Ayrıca Sîvâsî'nin edebî şahsiyeti hakkında geniş bilgi için bkz. a.g.e. s. 169-172. 
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Şeyhî dîvânında yalnızca gazel nazım türünü kullanmıştır. Şiirlerinde aruz veznini 

kullanan müellifimiz bu hususta pek başarılı kabul edilmez.95 

C. Tasavvufî Yönü 

Abdülmecîd Sîvâsî, tasavvufî hayata yönelmeden önce zâhirî ilimleri tekmîl etmiş, 

tasavvufa yöneldikten sonra da yüksek derece sahibi biri olmuştur.96 

Sîvâsî, Halvetiyye Tarîkatı'nın Sivâsiye şû‘besine mensuptur.97 

Sîvâsî, yaşadığı müddetçe bir taraftan mürâî sûfîlerle, diğer taraftan da tasavvufa 

karşı olanlarla mücâdele etmiştir.  

Sîvâsî'nin mânevî makamının yüceliğini pek çok mutasavvıf teslîm etmiştir.98 

Abdülmecîd Sîvâsî, âilesine hiç bir maddi sıkıntı çekmediği gibi onlara oldukça 

rahat bir hayat temin etmiştir. Bununla beraber kendisi hayatı boyunca fakr libasından 

çıkmamış, hiçbir zaman dünya metâına meyletmemiş, onları evlatlarına paylaştırmıştır.99  

Sîvâsî, enbiyâ ve evliyanın bir çoğunun dünyalık malı olduğunu ve hediye 

aldıklarını, ancak dünya muhabbetinin kalplerine girmediğini, îsârlarının da buna şâhid 

olduğunu belirterek,100 kendisinin de bu anlayışı takip ettiğini dile getirmeye çalışır.101 

Kaynaklarda Sîvâsî'nin, nâfile oruç tutmaya ihtimâm gösterdiği, zaman zaman 

mücâhedede aşırıya gittiği; uyku ve dinlenme ihtiyacını kaylûle ile giderip, günlerini 

tamamen ihyaya çalıştığı rivâyet edilir.102 

1. Tasavvufî Görüşleri 

Abdülmecîd Sîvâsî, eserlerinin hemen tamamında yer yer tasavvufî görüşlerini 

belirtmekle beraber, tasavvufî konularla ilgili görüşlerini tek bir kitapta toplamamıştır. O, bu 

                                                 
95 Toparlı, Recep, Abdulmecid Sîvâsî Dîvânı, Dilek Matbaası, Sivas, 1984, s. 10-11. 
96 Gündaoğdu, a.g.e., s. 172. 
97 Halvetiyye ve şu‘beleri hakkında geniş bilgi için bkz. a.g.e., s. 129—153. 
98 Geniş bilgi için bkz. a.g.e., s. 172—174. 
99 Nazmî, s. 242. 
100 Sîvâsî, Mi‘yâru't — Tarîk, Süleymâniye Ktp., Mihrişah Sultân, No: 300/3, vr.36. 
101 Gündoğdu, a.g.e., s. 83. 
102 Nazmî, s. 127. Daha geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 83. 



 22

konuda derli toplu bir kitap yazmak yerine, yazdığı eserlerde yeri geldikçe görüşlerini 

belirtmeyi tercih etmiştir. 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin tasavvufî görüşlerini eserlerinin içine serpiştirmiş olmasının 

sebebini Cengiz Gündoğdu şöyle îzâh eder:  

"Sîvâsî'nin konuları belli bir insicam içinde işlememiş olması 
kanâatimize göre onun tasavvufu diğer bazı mutasavvıfların eserlerinde 
olduğu gibi bir bütünlük içinde işlemek yerine münasib düşen mahallerde 
görüşlerini ortaya koyma böylece tasavvufu müstakil olarak değil de, diğer 
ilimlerle birlikte mütâlaa etme ve tasavvuf ehli olmayan insanla da mesajını 
ulaştırma anlayışından kaynaklandığını söylemek mümkündür."103 

Bununla beraber Sîvâsî'nin farklı konularda, belli bir düzen içinde yazılmış eserleri 

de mevcuttur. 

Abdülmecîd Sîvâsî, eserlerinde konuları îzâh ederken konuyla ilgili âyet-i 

kerîmeleri, hadis-i şerifleri ve kendinden önceki sûfîlerin ve âlimlerin görüşlerini birlikte 

değerlendirir. Zaman zaman konuyla ilgili şiirlerden de istifâde eder, hatta bazen bizzat 

kendi şiirleriyle düşüncelerini ifâde etmeye çalışır. Bu üslûbu sâyesinde -konuların 

dağınıklığını bir tarafa bırakırsak- eserleri sıkıcılıktan uzaktır. 

Tezimizin sınırlarını aştığı için, Abdülmecîd Sîvâsî'nin tasavvufî görüşlerinin 

tamamına çalışmamızda yer veremeyeceğiz. Ancak O'nun bütün tasavvufî görüşlerini 

etkileyen, eserlerinin tamamında ısrarla üzerinde durduğu ve zaman zaman diğer 

mutasavvıflardan farklı düşünmesine neden olan; hayatı boyunca vaazlarına, derslerine ve 

tarîkatına her tabakadan insanın büyük bir ilgi göstermesine sebep olan temel düşüncesini 

vermekle iktifâ edeceğiz: 

Abdülmecîd Sîvâsî'ye göre, tarîkattan önce Şerî‘at gelir. Şerî‘at'a aykırı bir tarîkat 

ve marifet olamaz.  Bir tarîkatın ve şeyhin doğruluğu, gerçekliği onların Şerî‘at'a uygun 

olmasına bağlıdır. Şerî‘at'a uygun hareket etmeyen şeyh, şeyh değil şeytandır.  

                                                 
103 Gündoğdu, s. 214. 
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Ümmî bir müride ilk önce lâzım olan, Kelâm İlmi'ni okumaktır. İkinci olarak oruç, 

zekat, nikâh, talâk ve kerâhiyyât konularını okuyup öğrenmektir. Zîrâ binâ-i ma‘rifet ve 

hakîkat, esâs-ı şeriat üzre yapılır; temelsiz bina elbette yıkılır. 104  

Daha sonra “Vebteàÿ ileyhi’l — vesìlete” 105 üzre bir ilm-i Şerî‘at'ı bilmiş, ilimde ve 

perhizde kâmil-i mürşid gereklidir. Bundan sonra tarîkat ve ma‘rifete sâlik ola ve "fenâ"dan 

sonra melek hakîkatine ulaşa. (Mürşid) Kur'ân'a ittibâ‘ ile esâs-ı şerî‘at olmazsa vallâhi'l - 

‘Azîm Kur'ân'dan gayrı iğne ucu kadar Hakk'a gider yol yoktur.106 

Bu nedenle Sîvâsî, müridin ilm-i Şerî‘at'e ve usûl-i kelâma uygun olmayan tarîkata 

girdiğinde a‘mâ olacağı; ulemâya ve ilme düşman olacağı konusunda ittifak bulunduğunu 

söyler. Böyle bir kişinin âkıbetinin çıkmaz bir sokağa varacağını , burada kelâm ve hikmet 

ilimlerini bilmeyen ve özellikle umûr-i ‘âmme ve vücûd bahislerini okumayan kişilerin 

tarîkatta mülhid olacağını söyler.107 

Görüldüğü gibi Sîvâsî, her yerde Şerî‘at'ı ön plana çıkarmış, onun vazgeçilmeliğini 

ısrarla savunmuştur. O'nun bu düşüncesi bütün tasavvufî anlayışında kendisini 

göstermiştir.108 

2. Tasavvuf Karşıtı Çevrelerle Mutaassıp Sûfîlere Karşı Mücâdelesi   

 a. Kadızâdelilerle Mücâdelesi 

XVII. yüzyılda IV. Murat devrinin (1623 — 1640) başlarından IV. Mehmet'in 

saltanatının (1648 — 1687) yedinci yılına kadar olan süre içinde tekke ve medrese kavgasını 

alevlendiren bir ayrılık hareketi ortaya çıkmıştır. İstanbul'da çıkan bu harekete, Kadızâde 

                                                 
104 Bkz. Sîvâsî, Tefsîr-i Sûreti'l — Fâtiha, vr.20b—21a. 
105 Mâide, 5/35. 
106 Bkz. a.g.e., vr.20b—21a. 
107 Bkz. a.g.e., vr.13a.. 
108 Abdülmecîd Sîvâsî'nin tasavvufî görüşleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 214—322. 
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Mehmet Efendi adında bir vâizin önayak olması nedeniyle "Kadızâdeliler hareketi" 

denmektedir.109 

Kadızâde Mehmet Efendi ve onun takipçileri, Hz. Peygamber(sav) zamanından 

sonra ortaya çıkan birtakım âdet ve uygulamaları bi‘at olarak görmüş ve bunlara şiddetle 

karşı çıkmışlardır. Bu nedenle Kadızâdeliler hareketinin amacı, İslâm'ı Kur'ân-ı Kerîm ve 

Hz. Peygamber(sav)'in sünneti dışındaki bid‘at sayılan unsurlardan arındırmak ve bu anlayışı 

devletin bütün kademelerine yaymak olarak nitelendirilebilir.110 

Mehmet Efendi ile Abdülmecîd Sîvâsî arsında önce fikrî seviyede başlayan 

tartışmalar, sosyal ve dînî hayat yanında devletin ana kurumlarını da etkisi altına alacak 

gelişmelere zemin hazırlamıştır.111  

Kadızâde'nin, özellikle verdiği birtakım fetvâlar, bazı konularda  padişah ve devlet 

adamları üzerinde etkili olduğu görülür: 1043 Saferinde (Ağustos 1633) İstanbul'da Cibali'de 

çıkan büyük yangın sonrasında, Kadızâde'nin telkiniyle IV. Murad İstanbul'daki bütün kah-

vehaneleri yıktırmış; tütün yasağına uymayan çok sayıda kişiyi katlettirmiştir.112  

Diğer taraftan IV. Murad'ın, siyasî düzeni bozmamaları kaydıyla, sûfîlerin faaliyet-

lerine karşı çıkmadığı ve Kadızâdeliler ile Sîvâsî taraftarları arasında bir denge politikası 

izlediği dikkat çeker. Kendisinden önceki birçok padişah gibi IV. Murad'ın da tarikatlarla 

yakın ilgisi vardı.113 Ayrıca padişah Sîvâsî'ye, kendisine bağlı dervişlere müdahale 

edilmeyeceğine dair teminat vermiştir.114  

Kadızâde , IV. Murat'ın halkı zaptetmek için kahvehâneleri yıktırıp, tütünü 

yasaklaması üzerine, padişah katında itibar kazanmak için, aklî ve naklî delillerden istifâde 

ederek tütünün haram olduğuna dâir fetvâ vererek padişaha destek oldu.115 Bu fetvânın yanlış 

                                                 
109 Ocak, A. Yaşar. "XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Dinde Tasfiye (Pürütanizm) Teşebbüslerine 

Bir Bakış, "Kadı-zâdeliler Hareketi", Türk Kültürü Araştırmaları, c.XIX, Sayı: 1-2, Ank., 1979-1983, 208-225 

s.,s. 208. 
110 Çavuşoğlu, Semiramis, "Kadızâdeliler", DİA, XXIV, 100. 
111 Çavuşoğlu, XXIV, 100. 
112 Hammer, B. J. Von., Büyük Osmanlı Tarihi, Terc. Mehmed Ata, Yayına haz: Mü'min Çevik, Erol Kılıç, 
Üçdal Neşriyat, İst., 1990, V, 162. 
113 Çavuşoğlu, XXIV, 101. 
114 Nâimâ, III, 163. 
115 Nâimâ, VI, 2719; Uzunçarşılı, III, 356; Ocak, s. 215. 
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olduğunu söyleyip, kendisine itiraz edenlere ise şöyle diyerek hem padişaha destek olur, hem 

padişah katında kendi itibarını yükseltir, hem de kendisine ve padişaha karşı gelenleri ölümle 

tehdît ederdi: "Ülü'l - emrin menetmesiyle terki lâzım gelir. Bunu dinlemeyenler 

katlolunur."116  

Kadızâde padişahın lütfuna mahzar olabilmek ve ona yaranmak için, doğru yanlış 

demeden ona destek olmuş; bu nedenle de verdiği fetvâlarla pek çok günahsız insanın 

öldürülmesine sebep olmuştur.117  

Padişâhın himâyesine girdikten sonra konuşmalarında ve eleştirilerinde daha da 

ölçüsüzleşen Kadızâde ve yandaşları, içlerinde Sîvâsî'nin de bulunduğu tasavvuf ehline 

"kâfir" ve "zındık" diye dil uzatıyorlardı.118 

Kadızâde'nin başlattığı bu hücum, tarikat çevreleri tarafından tepkiyle karşılandı. 

Halvetîler arasında buna şiddetle karşı çıkanların başında, devrin en önde gelen sûfîlerinden 

biri olan Abdülmecîd Sîvâsî gelmiştir. 

Kadızâde Mehmed Efendi ile Abdülmecîd Sîvâsî arasında cereyan eden tartış-

maların konuları Kadızâdeliler hareketinin odak noktasını teşkil eder. Bu konular üç 

kategoride toplanabilir:119 

 1. Tasavvufî düşünce ve uygulamalarla ilgili meseleler: 

Sûfîlerin semâ ve devranının caiz olup olmadığı, zikir ve mûsiki konuları.  

2. Dinî inanışlar ve ibadetlerle ilgili meseleler:  

Aklî ilimleri (matematik, felsefe gibi) okumanın caiz olup olmadığı; Hızır'ın ha-

yatta bulunup bulunmadığı; ezan, mev-lid ve Kur'ân-ı Kerîm'in makamla okunmasının caiz 

olup olmadığı; Hz. Muhammed(sav)'in ve ashâbın isimlerinin geçtiği zaman, "sallallâhu 

aleyhi ve sellem" (tasliye) ve "radıyallâhu anh" (tarziye) demenin meşru olup olmadığı; 

Resûl-i Ekrem'in anne ve babasının imanla vefat edip etmediği; Firavun'un imanla ölüp 

                                                 
116 Nâimâ, VI, 2719. 
117 Nâimâ, VI, 2720. 
118 Kâtip Çelebi, s. 112. 
119 Çavuşoğlu, XXIV, 100. 
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ölmediği; Muhyiddin İbnü'l - Arabî'nin kâfir sayılıp sayılmayacağı; Hz. Hüseyin'in 

şehâdetine sebep olan Yezîd'e lanet edilip edilemeyeceği; Hz. Peygamber(sav) zamanından 

sonra ortaya çıkan bid'atları terketmenin şart olup olmadığı; kabir ziyaretinin caiz olup 

olmadığı; Regâib, Berat ve Kadir gibi mübarek gecelerde cemaatle nafile namaz kılınıp 

kılınamayacağı ve emir bi'1-ma'rûf nehiy ani'l-münker konusu.  

3. İçtimaî ve siyasî hayatla ilgili meseleler:  

Tütün ve kahve gibi keyif verici maddelerin kullanılmasının haram olup olmadığı; 

rüşvet almanın mahiyeti ve hükmü, namazlardan sonra musâfahanın, "inhina"nın caiz olup 

olmadığı. 

Mehmed Efendi semâ ve devran, aklî ilimlerin tahsili, ezan, mevlid ve Kur'an'ın 

makamla okunması, tasliye ve tarziye, türbe ve kabir ziyareti, cemaatle nafile namaz 

kılınması, tütün ve kahve içilmesi, musâfaha ve inhina konusunda olumsuz bir tavır almış, 

bunların tamamını bid'at ve haram saymıştır. Ayrıca Hızır'ın hayatta olmadığını, Resûl-i 

Ekrem'in ebeveyninin ve İbnü'l-Arabî'nin kâfir olduğunu, Firavun'un imanının geçersizliğini, 

devlet katında yapılan bazı işler karşılığında alınan paranın rüşvet değil ücret olduğunu, 

Yezîd'e lanet gerektiğini ileri sürmüştür. Abdülmecîd Sîvâsî ise söz konusu meselelerde 

genel olarak aksi yönde görüş belirtmiştir.120 

Kadızâde bid‘atler, tarîkat faaliyetleri ve bazı tasavvufî meseleleri kendine göre 

tartışma konusu yapıp, sûfîlere aşırı hücumlarda bulunurken, Abdülmecîd Sîvâsî de 

va‘azlarında ve sohbetlerinde Kadızâde'ye ve taraftarlarına karşı sessiz kalmıyor, iddiâlara 

cevaplar veriyordu.121 

Hareketin ilk kıvılcımları tartışma seviyesinde önce camilerde ve padişah mec-

lislerinde meydana çıktı.122 İki taraf arasında tartışmaya konu olan hususlardan biri, "Eşyanın 

tesbîhi kâl ile mi, hâl ile mi?" olduğu konusundadır. Bu tartışma konusu, tartışmanın şekli ve 

                                                 
120 Çavuşoğlu, XXIV, 100. 
121 Gündoğdu, a.g.e., s.105. 
122 Çavuşoğlu, XXIV, 101. 
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tarafların tavrını göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Nazmî Efendi'nin 

naklettiğine göre bu tartışma şöyle olmuştur: 123  

"Eşyanın  Tesbîhi   hem  "hâl"   hem   de   "kâl"   iledir." 

"Sultân IV. Murâd bir gün Sivâsî Efendi'ye: 'Eşyanın teşbihi kal ile 
midir, hâl ile midir?' diye sorduğunda, 'Kâl iledir. Bizim dervişlerimizden 
işitenler vardır.' diye cevâp vermişler. Ondan sonra Pâdişâh Kadızâde'yi davet 
edip, "Kadıoğlu, Sivâsî'ye eşyanın teşbihinden sual ettim; "kâl iledir ve 
dervişlerimizden işitenler vardır" dedi, öyle midir?" diye sorduğunda, 
Kadızâde: "Hayır Pâdişâhım, Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerîmde, 'Hiç bir şey hariç 
değil, hepsi O'na hamd ile tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini 
anlayamazsınız...'124 buyurduğu hâlde Sivâsî Efendi, "Anlarız ve işitiriz" diye 
cevâp vermiş. Pâdişâh tekrar Sivâsî Efendi'yi davet edip; 'Kadıoğlu, senin 
hakkında Kur'ân nassını inkâr etti, kâfir oldu' diyor. Sen ne dersin?' dediğinde 
Sivâsî Efendi: "Pâdişâhım bu adam Kur'ân-ı Kerîm'in tefsirinden habersiz 
câhil ve inatçı bir kimsedir. Her ne kadar ilzam etsem kabul etmez. 
Şeyhülislâm'ı ve kazaskerleri davet edin, huzurlarında karşılıklı olarak 
tartışalım." Bunun üzerine Şeyhülislâm ve kazaskerler davet edilirler. İçlerinde 
bulunan Şeyhülislâm Yahya Efendi: "Pâdişâhım, ola ki Kadızâde bizim bir 
garazımız olduğunu zanneder. İmamımız Şâmî Hüseyin Efendi fâzıl bir 
kimsedir gelip aralarında karar versin, biz de temyîz edelim." demiş. Sonra 
Hüseyin Efendi aralarında hüküm vermek üzere davete icabet edip, Sivâsî 
Efendi'ye hitaben, "İddianız nedir?" diye sormuş. Sivâsî Efendi de: "Eşyanın 
tesbîhi kâl iledir, mükâşefe erbabı işitir dedik" demiş. Kadı-zâde'ye "siz ne 
dersiniz?" diye sorduğunda o da: "Cenâb-ı Hak Kur'ân'da; "...Siz onların 
teşbihini anlayamazsınız..."125 derken bunların "işitiriz" demesi, Kur'ân'ın 
nassına muhâlif ve inkârdır, küfürdür deriz" diye cevâp vermiş. Bunun üzerine 
Sivâsî Efendi söz alarak Kadızâde'ye karşı şunları söylemiş: "Malûm oldu ki, 
Kur'ân-ı Kerîm'in tefsirinden habersizmişsiniz. Zîra bu âyet-i kerîmede hitâb 
kâfirleredir. Yâni herkesin işitip anlayamadığından, bâzılarının işitip 
anlamamaları lâzım gelmez. Mantıkda okumadın mı? "Selb-i külliyenin 
nakîzı, mûcib-i cüziyyedir"; yani "tümünüz anlamaz, bâzınız anlayıp işitir" 
demektir. Bu nev'i âyetler Kur'ân-ı Kerîmde çoktur. Meselâ: "Yüzler (vardır), 
o gün ter ü tazedir. Rablerine bakacaktır."126 âyet-i kerîmesi ve "Bedir gecesi 
ayı nasıl gördüyseniz, o şekilde Rabbınızı göreceksiniz."127 hadis-i şerifi delili 
ile, Cenâb-ı Hak'ın Kur'ân-ı Kerîm'de geçen "Ona gözler erişemez"128 ifâdesi, 
"bütün gözler görmez, bâzıları görür" demektir." dediklerinde, Hüseyin Efendi 

                                                 
123 Sîvâsî ile Kadızâde arasında geçen diğer tartışmalar hakkında daha geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 
97—124; Gündoğdu, XVII. Yüzyılda Tekke — Medrese Münâsebetleri Açısından Sivâsîler — Kadı-zâdeliler 
Mücâdelesi, İLAM Araştırma Dergisi, c. 3, sy. 1, (Ocak — Haziran 1998), s. 37—72, Erkam Yayınları, İstanbul. 
124 el-İsrâ, 17/44. 
125el-İsrâ, 17/44. 
126 el-Kıyâme, 75/22-23. 
127 Buhârî, Mesâcid, 211—212. 
128 el-En‘âm, 6/103.  
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de "Bize kuşların dili öğretildi."129 ve "(Dişi) bir karınca dedi ki; "Ey 
Karıncalar, yuvalarınıza girin."130 âyet-i kerîmeleri de eşyanın teşbihlerinin kâl 
ile olduğuna delildir." diye ilâvede bulunarak Pâdişâh'a: "Pâdişâhım! Sivâsî 
Efendi âlim, fâzıl birisi olup her sözü haktır. Husûsen âyet-i kerîmeden 
çıkardığı mânâ bütün müfessirlerin sözlerine uygundur." deyince Şeyhülislâm 
ve orada hazır bulunanlar: "Hüseyin Efendi'nin sözleri haktır" diye te'yîd ve 
te'kîdde bulunmuşlar. Bunun üzerine Sultân Murâd Kadızâde'ye dönerek; 
"Kadıoğlu yine mi fezahât?" diye hitapta bulunmuş, bunun üzerine Sivâsî 
Efendi: "Pâdişâhım, İmâm Müslim, İbn Ömer'den rivayet ettiği "Bir kimse 
kardeşine küfür isnâd ederse, mutlaka o ikisinden birisi kâfir olur." hadis-i 
şerifince kendisine küfür lâzım olmuştur. Huzurunuzda tecdîd-i îmân getirmesi 
gerekir." demiş. Pâdişâh da Sivâsî Efendi'ye;" Kadıoğlu'na tecdîd-i îmân eyle" 
demiş, onlar da tecdîd-i îmân etmişler."131 

IV. Murat ve diğer devlet adamları, Kadızâde ile Sîvâsî arasındaki tartışmalara 

müdahale etmemiş, son derece siyasî davranmıştır. Padişah icraatlarını destekler mâhiyette 

fetvâlar veren Kadızâde'yi himâye ederken, Sîvâsî'ye de gereken saygıyı göstermekten de 

geri kalmamıştır. Çünkü padişah, iki tarafa gösterdiği bu tavrının  hem devlet, hem de 

toplum düzeni açısından çok önemli olduğunu iyi biliyordu.132 Yoksa Kadızâde'nin 

açıkça ve fiilen desteklenmesi karşı tarafın ezilmesiyle sonuçlanacağından ve bunun hasıl 

edeceği tehlikeli olaylardan endişe ediliyordu.133 

IV. Murat'ın uyguladığı denge politikası sayesinde Sîvâsî - Kadızâde 

münakaşası sadece sözlü ve yazılı safhada kalmıştır.  Ancak Kadızâde'nin 1635'de, 

Sîvâsî'nin de 1639 yılında ölümünü müteakip, Kadızâde'nin yolundan giden mutaassıp 

zümre ile Sîvâsî taraftarları arasındaki münakaşalar müsamahasız ve hoşgörüsüz bir tarzda 

büyüyüp gelişmeye;  hatta fiilî mücâdele halini almaya başlamıştır.134 

b. İdrîs-i Muhtefî ve Hamzavîler'le Mücadelesi 

Hamza Balî'den sonra Hamzavîler tarafından kutub olarak tanınan ve Hace 

Aliyyü'r - Rûmî, İmâm Aliyyü'r - Rümî diye de anılan Tırhâlalı Hacı Ali Bey135 kendini 

halktan hatta müridlerinden bile sakladığından dolayı, dönemindeki ulemâ tarafından İdrîs-i 

                                                 
129 en-Neml, 27/16. 
130 en-Neml, 27/18. 
131 Nazmî, s. 179—181. 
132 Gündoğdu, a.g.e., 121. 
133 Ocak, s. 219. 
134 A.g.e., s. 121. 
135 Gölpınarlı, Abdulbaki, "İdris-i Muhtefî", Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ank., 1972, XX, 40. 
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Muhtefî diye anılmış ve bu isimle şöhret bulmuştur.136 Ankaralı şeyh Hüsameddîn'den feyz 

alan137 bu zât Sultân Selim taraflarındaki evinde oturup kendisini ziyarete gelen 

müridleriyle sohbet yapardı.  

İdrîs-i Muhtefî'nin telkînatı yalan yanlış avam arasında yayılıyor, kimse kendisini 

bilmediği hâlde lehine ve aleyhine bir çok şeyler söyleniyordu.138 Hatta kendisini tanımayan 

Abdülmecîd Sîvâsî ile Tercüman Şeyhi Ömer Efendi139 halkın bir kısmının duyguları 

üzerine İdrîs-i Muhtefî aleyhinde bulunmuşlar, kürsülerde, İdrîs-i Muhtefî'nin ilhâd ve 

zındıklığından bahsetmişler, hatta sultân tarafından bulunup hakkından gelinmesini 

istemişlerdi.140 

Nitekim Sîvâsî'nin bizzat kendisi eserinde İdrîsîler ve Hamzavîler hakkında 

şöyle demektedir: "Ehl-i sünnetin nasla sabit olan mezhebine imân getiren bilir ki, 

Hamzavîler'in ve İdrîsiler'in ve Hurûfîler'in cümlesi kâfirdirler."141 Sîvâsî, onları niçin 

kâfir olarak gördüğünü şöyle açıklamaktadır: "Bunların gizli meclislerinde biri birine 

secde ettikleri ve sair fesadları ve ulemâ ve sülehâ ve meşâyihle karışmadıkları ve hilaflarına 

kız vermedikleri, meclis-i şer‘-i Muhammedî'de kat‘â yüzleri olmadıklarına şâhid yeter. 

Eğer nispet olunan ahvâli işidilen gibi vaki‘ ise. Husûsen Bayrâmî geçinürler. Hacı Bayram 

Hazretleri'nin kapusundan açık kapu yoktur. Zâhirdür ki; dîn-i Muhammedî'den sonra 

Sultân Ahmed eyyâmında ve dâru's — saltanat olan şehrinde dinlerin sakladıkları 

dinsizliklerine şâhiddir. Bunların Hacı Bayram'a muhabbetleri Nasârâ'nın Hz. Îsâ'ya ve 

Revâfizî'nün Hz. Ali'ye muhabbet ve intisâb da‘vâ ettikleri gibidir.142  

Abdülmecîd Sîvâsî'nin öteden beri karşı çıktığı zümreler arasında Hurûfîler, 

Bâtınîler, İbâhîler ve Râfizîler vardır.143 

                                                 
136 Aynî, Mehmed Ali, Hacı Bayram Veli, Şad. H. R. Yananlı, Akabe yay., İst., 1986, s. 167; İnan, Yusuf Ziya, 
İslâmda Melamiliğin Târihi Gelişimi, Bayramaşık Yayınevi, İst., 1976, s. 138. 
137 Aynî, s. 167. 
138 Gündoğdu, a.g.e., s.124. 
139 Ömer Efendi hakkında bkz., Nev'i-zâde Atâî, Hadâikü'l — Hakâik fî Tekmîleti'ş-Şakâik, Neşr. Abdulkadir 

Özcan, Çağrı Yay., İst., 1989, s. 759. 
140 Nev'îzâde, s. 602. 
141 Sîvâsî, Dürer-i Akâid, vr. 68b. 
142 A.g.e., 68b — 69a. 
143 Gündoğdu, a.g.e., s.128. 
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Sîvâsî tenbel ve ten-perver olarak nitelendirdiği bu grupların şekil ve sûrete 

yönelip, ilm-i ledünden birkaç ıstılahla kanâat ettiklerini, tenlerinin halvette, kalplerinin 

dışarıda olduğunu, dünyevî menfaatler elde etmek için bunları kullandıklarını ve Kur'ân'ın 

hakîkatini anlamadan Zât'a erdim diye yalan söylediklerini ifâde ettikten sonra şunları 

söylemektedir:144  

"Sûfîlik evvela ahkâm-ı şer‘dirve hilâfın terk etmektir. Yoksa libâs 
giyip sûfî görünmek değildir. Zîrâ bunlarla nefis Müslüman olmaz…"145  

Abdülmecîd Sîvâsî Hurûfî, İbâhî ve Bâtınîler'in her üçünün de kâfir olduğunu 

söyler. Zîrâ bunlar ma‘rifet ve ihlas da‘vâsında olduklarını söylerler ve "ibâdet dedikleri 

kalbin ma‘rifetidir" diyerek ibâdeti terk ederler. Bilmezler ki; ilm-i yakîn ve ma‘rifetullâh 

beden ile ibâdetten istifâde eden bir nûrdur. "Sana ölüm gelinceye kadar Rabbin'e ibâdet 

et."146 Ve "… Secde et, Rabbin'e yaklaş."147 gibi pek çok âyet buna delildir.148 

Gündoğdu, Abdülmecîd Sîvâsî'nin yaşadığı dönemi ilim açısından şöyle 

değerlendirir:149  

"Sîvâsî Efendi'nin yaşadığı bu dönemde, artık yavaş yavaş o zamana 
kadarki dinî ve fikrî hoş görünün azaldığı ve tasavvuf ehline karşı lüzumundan 
fazla düşmanlık gösteren vaizler sınıfının yanında Hurûfî, İbâhî, Bâtınî 
karekterli zümrelerin de faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir. İşte Sîvâsî 
bu zümrelere karşı, şerî'ate bağlılıkta hassas oluşunun bir neticesi olarak cephe 
alırken, diğer taraftan da tasavvuf ehlinin şeriate bağlı kalması hususunda aşırı 
gayret sarf etmiştir…"150 

 

 

 

 

                                                 
144 a.g.e., s. 128. 
145 Sîvâsî, Müskâlü'l — Kulûb, vr. 8a. 
146 Hicr, 15/99. 
147 Alak, 96/19. 
148 Sîvâsî, Letâifü'l — Ezhâr, vr. 23b. 
149 Abdülmecîd Sîvâsî'nin İdrîs-i Muhtefî ve Hamzavîler'le Mücadelesi hakkında daha geniş bilgi için bkz. 
Gündoğdu, a.g.e., s.124—129. 
150 a.g.e., s.129. 
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D. Görev Yaptığı Tekkeler 

1. Sîvâsî Tekkesi 

Baha Tanman'a göre, Sîvâsî Dergâhı olarak da tanınan ve Eyüp İlçesi'nde, 

Düğmeciler  Mahallesi'nde, Nişanca Caddesi üzerinde151 120 ada  34 parsel üzerine inşa 

edilmiş olan Sîvâsî'nin evi152 O'nun hayatında resmen tekke niteliğine kavuşmamışsa 

bile, çok sayıda müridinin uğrağı olduğu ve fiilen bir tekke gibi çalıştığı kolayca tahmin 

olunabilir. Türbesinin bu yapının bahçesinde inşa edilmesi de bu açıdan dikkat çekicidir. 

Kaldı ki, Vakıflar İstanbul Baş Müdürlüğü Arşivi'ndeki Tekâyâ ve Zevâyâ Defteri 'nde 

Abdülmecîd-i Sîvâsî'nin Eyüp'te bir tekke vakfetmiş olduğunu belirten, tarihsiz bir kayıt tesbit 

edilmektedir.153 

Cengiz Gündoğdu'ya göre ise buranın müstakil bir tekke olarak görülmesi pek 

mümkün görünmemektedir.154 

2. Mehmet  Ağa  Tekkesi 

Mehmed Ağa Dergâhı olarak bilinen bu zaviye, Beyceğiz Mehmed camii caddesi, 

1369 ada, l parsel üzere inşa edilmiştir. Devrân-ı mukabele günü çarşamba olan Mehmed 

Ağa tekkesi, câmiinin karşısında Çulhalar sokağında yer almaktadır. Burası "Bayram Velî 

Tekkesi" olarak da zikredilmektedir.155 

İstanbul'un pek çok yerinde hayratı bulunan Dârussaâde Ağası Mehmed 

Ağa(ö.l007 / 1598)'nın 993/1585 de Mimar Sinan'ın çıraklarından Mimar Davut 

Ağa(ö.l029 / 1619)'ya yaptırdığı bu manzumenin vakfiyesi Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi'ndedir.156 

Bu tekke Halvetî ve Bayramî tarikatları arasında birçok kere el 

değiştirdikten sonra 19. yüzyılın ortalarında kısa bir süre Kadirîliğe, son olarak da 

                                                 
151 Tanman, I, 16; Özdamar, Mustafa, Dersaâdet Dergâhları, Kırk Kandil Yay., İst., 1994, s. 39. 
152 Özdamar, s. 39. 
153 Tanman, I, 16. 
154 Gündoğdu, a.g.e., s.154. 
155 a.g.e., s. 155. 
156 Özdamar, s. 96. 
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Halvetîliğin Sünbülî koluna bağlanmıştır. Bu tekkenin ilk postnişîni Şeyh Hızır 

Efendi" olduğu için bazı kaynaklarda "Hızır İlyas" adı ile de anılır.157  

3. Şeyh Yavsî Tekkesi 

Yavsî Tekkesi, Sîvâsî Halveti Tekkesi olarak da bilinmektedir. Bu tekke Fatih 

ilçesinde, Sultân Selim Külliyesi yakınındaki Aspar Su Haznesi'nin güneybatı köşesinde, 

bugünki Daruşşafaka Lisesi sınırları içerisinde158 Şeyh Resmî mahallesi, Yavuz Selim 

Caddesi, Alinaki Sokağı'nda bulunmakta idi.159 Kurucusu Muhyiddîn Mehmed 

İskilibî(ö.920/1514)'nin160 lâkâbından ötürü "Yavsî Baba Tekkesi" diye anılmıştır.161  

Abdülmecîd Sîvâsî 1576'da bu tekkeye postnişîn olmuş ve bu tarihten itibaren 

1798'e kadar tekke, Halvetîliğin Sîvâsî koluna mensup şeyhler tarafından yönetilmiştir162. 

 Yavsî Tekkesi'nin vâkıfı, Sultân Bâyezid-i Velî Han Hazretleri'dir.163 Sultân 

Selim Çukurbostanı'nın güneybatı köşesini işgal eden tekkeden günümüze herhangi bir yapı 

gelmemiştir.164  

 Günümüzde sadece türbe haziresinin şebekeli ön duvarı, yol genişletilmesi 

sonucu Yavuz Selim caddesi'nin ortasında kalmış olup, ardındaki sette yer alan birkaç kırık 

mezar taşından başka tekke tarihine ışık tutacak her hangi bir emare yoktur.165 

E. Eserleri 

Bugünkü bilgimize göre Sîvâsî'nin bütün eserleri ve bunların mevcut nüshaları 

hakkında kesin bir rakam söylemek mümkün görünmemektedir. Zira onun eserlerinden 

bahseden hemen bütün kaynaklarda Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere yirmiden fazla 

                                                 
157 Gündoğdu, a.g.e., s.155. 
158 Işın, Ekrem, "Yavsî Baba Tekkesi", D.B.İ.A., Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfının Ortak Yayım, VII, 445-
446, (I-VIII c.), VII, 445. 
159 Özdamar, s. 303. 
160 Taşköprülü-zâde, 'İsamüddîn Ebû'1-Hayr Ahmed, eş-Şekâiku'n - Nu'maniye fî 'Ulemâi'd - Devleti'l - 
Osmaniye, İnceleme ve notlarla neşreden: Ahmet Suphi Furat, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yay., No: 3353, İst., 1985, 
s, 342-344. 

161 Gündoğdu, a.g.e., s.156. 
162 Işın, VII, 446. 
163 Özdamar, s. 303. 
164 Işın, VII, 446. 
165 Işın, VII, 446. 
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eseri olduğundan söz edilmekte, ancak verilen eser isim listeleri birbirini tutmadığı gibi bu 

kaynaklarda, birisi hariç, yirmiden az eser ismi yer almakta, diğerlerinden 

bahsedilmemektedir.166 

Serdedilen eser isim listelerinin farklılığı yanında, bazen eser isimlerinin birbirini 

tutmadığı bazen de bir eserin değişik isimlerle anıldığı müşâhede edilmektedir.167 

1. Sîvâsî'nin Kütüphânelerde Mevcut Olan Eserleri 

Eserlerin sıralanışı, alfabetik sıra göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

a. Bıdâ'atü'l - Vâizîn 

Bu eser kütüphane fiş kaydı ve eser üzerinde bulunan kayıt haricinde hiç bir 

kaynakta bu isimle yer almamaktadır. Mu'cemü'l - Müellifîn'de "Erba'ûne Hadisen"168 , 

Hediyyetü'l-Ârifîn'de "Erbeûne fi'l-Hadis"169, Sefine-i Evliya'da "Hadis-i Erba'in"170 adıyla 

müellifimize nisbet edilen eserler muhtemelen onun bu eseri olmalıdır.171 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin yukarda zikredilen adlarda kütüphanelerde bir eserine 

rastlayamadığımız gibi, onun kendi ifâde ettiği üzere, bu eseri önce kırk hadis şeklinde 

topladığı, bilâhare ona yirmi hadis eklediği hususunu dikkate aldığımızda bu eserlerin 

"Bidâ'atü'l - Vâizîn" olduğunu söyleyebiliriz172.  

Sîvâsî, bu eserinin mukaddimesinde muhtelif hadis kitaplarından kırk hadis 

seçtiğini, amacının ise, bu hadislerde bildirilen ecirlere ulaşmak ve diğer mü'minlere 

nasihat vermek olduğunu olduğunu söyler. Müellifimiz bu kırk hadise sonradan yirmi hadis 

daha ilave ettiğini bildirir.  

Sîvâsî, bu eserinde hadis senedlerinin tahkîkini ve tasniflerini güzelce yapmaya 

gayret ettiğini ancak bu konuda yetkili olduğu iddiasında olmadığını da belirtir. 

                                                 
166 Gündoğdu, a.g.e., s. 174. 
167 A.g.e., s. 175. 
168 Kehhâle, II, 170. 
169 Bağdatlı İsmail Paşa, 1, 62. 
170 Vassâf, III, 259. 
171 Gündoğdu, a.g.e., s.177. 
172 Gündoğdu, a.g.e., s.177. 
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Eserinle'lif sebebi: 

Müellifimiz bu eserini te'lif etmesine dair gerekçesini ise şöyle açıklar: "Bazı 

sûfîler körelmiş kalplerin tedavisiyle ilgili birtakım hakikatlere, Adudiddîn el-Îci, Rağıb 

el-İsfahânî, Gazali ve Ebû Tâlib el-Mekkî gibi âlimlerin ahlâkla ilgili eserlerinde bulduğum 

hakîkatleri eklemek suretiyle derlediğim kırk hadisi tercüme ve şerhetmemi istediler. Ben de bu 

işi yapıp yapmama hususunda tereddüde düşmedim. Eserimi te'lif ederken de hoş 

görülmeyen dedikodulara, kîl u kâl'e yer vermediğim gibi, Arapça'nın incelik ve 

nüktelerine de uzun olmasın diye yer vermedim. Çünkü ben avamı va'z ve nasihatle memur 

olduğum bilincindeyim… Sonra bu eserin ismini Allah bana ve sair mü'minlere vesile kılsın 

diye "Bidâ'atü'l-Vâizin" koydum."173 

Muhtevası: 

Abdülmecîd Sîvâsî, Türk Dili'nde kaleme aldığı bu eserinde önce ele aldığı hadislerin 

kaynaklarını göstermekte, tercemelerini verdikten sonra muhtelif şahısların görüşlerini de 

zikrederek konuları ahlâkî ve tasavvufî yönden îzâh etmektedir. 

Sîvâsî'nin eserlerinin geneline bakıldığında onun, eserlerini bâblara ayırmadığı 

görülür. Buradan hareketle, büyük bir ihtimalle, bu eserde sayfa kenarındaki matlabların 

(bahisler) müstensih tarafından açıldığını söyleyebiliriz.174  

Eeserdeki hadisler şu matlablar altında değerlendirilmiştir: 

Hikmetin Kısımları (vr. 4a),  

Hz. Muhammed'in Hilyesi(vr. 4b),  

Ahlâk-ı Hasene (vr. 10b),  

Zulumât-ı Yevm-i Kıyâmet (vr. 12b),  

Kuldan Sual Olunacak Şeyler (vr. 13b),  

Allah'ın Mahşerde Gölgeleyeceği Yedi Tâife (vr. 14a),  

Cehaleti Terk (vr. 14b),  

                                                 
173 Sîvâsî, Bidâ‘atü'l — Vâizîn, vr. 4a. 
174 Gündoğdu, a.g.e., s.178. 
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Sabır ve İstiğfâr (vr. 16a),  

Tevâzu‘ (vr. 18a),  

Lisânı Muhafaza (vr. 20a),  

Meclis Adabını Gözetmek (vr. 21b),  

Sûfîler Tâifesine Dahil Olanlar (vr. 22a),  

Felâh (vr. 22b),  

Nefs-i Mutmainnenin Tâ'rifi (vr. 23b),  

Felâh (vr. 24a),  

Ucb (vr. 24b),  

Ahlâk-ı Zemîme (vr. 26a),  

Kelime-i Tevhîd Ehlini Tekfirden Men‘ (vr. 27b),  

Sûfîlerin Devrânı (vr. 28b),  

Fena ve Müntehâ-i Hâl (vr. 30b),  

Şakik el-Belhî(k.s.)'nin Talebesi Hatem-i Asam'a "Dinini Ne Üzere Yaptın?" Diye 
Sorması (vr. 31 a),  

Ahlâk-ı Hâmide (vr. 32a),  

Akrabanın Hukukunu Gözetmek (vr. 32b),  

Fıtru'l - İslâm(vr. 34b),  

Misvak Kullanmak (vr. 35b),  

Tırnak Kesmek (vr. 35b),  

Sadaka ve Hayra Da'vet (36a),  

Mühlikat ve Münciyat ve Keffârât ve Derecât (vr. 36b),  

Muhabbetullâhı ve Muhabbet-i Resûlullâh'ı, Muhabbet-i mâsivâya tercih (vr. 
42b),  

Abdalların Vasıfları (vr. 45b),  

Ehlullâh'ın Alâmetleri (vr. 48b),  

Cennet Hazineleri (vr. 50a),  
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Allah'ı Bilme (vr. 52a),  

Hüsn-i Hulk (vr. 52b),  

Altı Mahsur (vr. 54a),  

Cennete Girmeye Sebep Olan Şeyler (vr. 54b), 

Selâm Vermek ve Almaya Ehil Olan ve Olmayanlar (vr. 55b),  

Günahların Nev'ileri (vr. 71b). 

Nüshası: 

Bu eserin Süleymâniye Ktp. Kılıç Ali Paşa 1032/2 numarada kayıtlı bulunan tek 

nüshası 202 x145, 143 x 86 mm. ebadında 14b -100a vr. 16 satır halinde beyaz kâğıda, ta‘lîk 

hat ile, siyah mürekkeble yazılmıştır. 

Eserin nihâyetindeki istinsah kaydında, bu çalışmanın Sîvâsî'ye ait olduğu ve 

onun tarafından Türkçeye tercüme edildiği; yirmi kadar eserden cem‘ olunduğu ifâde 

edilmektedir. Eserin istinsah tarihi belli değildir. 

b. Dîvân  

Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazabilen Sîvâsî, şiirlerinde yalnızca gazel 

nazım türünü kullanmıştır. Şiirlerinden bazıları onun bütün eserlerinde dağınık hâlde 

gözükse de bunlardan bir çoğunu "Dîvânçe"sinde toplamıştır. 175 

Gündoğdu, Abdülmecîd Sîvâsî'nin yazdığı şiirler hakkında şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: 

"Şiirlerinde aruz veznini kullanan şâirimiz bu hususta pek başarılı 
değildir. Şiirleri baştan başa aruz hatalarıyla doludur. Şiirleri son derece 
gözel de değildir. Bu şiirlerin önemli özelliği okuyucuları kendisine çekecek 
bir şekilde samimiyetle yazılmış olmalarıdır. Zira o şiirlerinde sanat gayesi 
gütmemiş fikirlerini samimi bir şekilde ifâde etmeyi tercih etmiştir."176 

Abdülmecîd Sîvâsî, şiirlerinde genellikle Şeyhî mahlasını kullanmıştır. Onun 

Dîvân'ı 79 gazel ve 588 beyitten oluşmaktadır. Eserde üç tane de na't vardır. 

                                                 
175 Gündoğdu, a.g.e., s. 206. 
176 Gündoğdu, a.g.e., s. 206. 
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Dîvânçe'deki 48. gazel Arapça'dır. Sîvâsî'nin şiirlerinde zaman zaman Arapça, 

Farsça beyit ve mısralara da rastlanmaktadır. Dîvânda toplam 25 mısra Arapça ve 

Farsça'dır. 

Muhtevası: 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin Dîvân'ında yer alan şiirlerin teması tasavvufi ve dinî 

mâhiyetlidir. Bütün eserlerinde ısrarla vurgulamaya çalıştığı itikadı tashîh ve Şerî‘at'ı tatbik 

ile kâmil bir mürşidin terbiyesinde Hakka vuslat, Sîvâsî'nin Dîvân'ında da vurgulamaya 

çalıştığı temel özelliktir. 

Sîvâsî, Dîvân'ında zahirî ilimleri elde etmenin lüzumunun yanında, bâtınî ilmin 

yüceliğini de ortaya koymaya çalışmış; bâtınî ilmin de tarîkata intisâb edip, kâmil bir 

mürşidin rehberliğinde gerçekleşebileceğini vurgulamıştır.177 

Nüshaları: 

1- Eserin bu nüshası, İstanbul  Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar, 510 

numarada kayıtlıdır. Sîvâsî'nin Dîvân'ı 110 varaktan oluşan mecmuanın içinde 52b-79a 

vr. arasında bulunmaktadır. 207 x 147, 142 x 80 mm. ebadında 17 st. halinde kaleme 

alınan eserin bu nüshası, M. Abdusselâm tarafından 1077/1666 tarihinde, nesîh hatla 

istinsah edilmiştir. 

2- Eserin ikinci nüshası Süleymâniye Ktp. Lala İsmail Kitaplığı 453/1 de 

bulunmaktadır. Bu nüshada 62 ilâhi ve gazel bulunmaktadır. Eser, 230 x 160, 140 x 80 mm. 

ebadında 1-18 vr. 20 st. halinde nesîh hat ile 1168/1755 tarihinde istinsah edilmiş olup, bu 

nüshanın müstensihi belli değildir.  

3- Sîvâsî'nin Dîvân'ının tespit edebildiğimiz üçüncü nüshası ise Süleymâniye Ktp. 

Halet Efendi Kitaplığı 698/1 de kayıtlıdır. Eser, 260 x 155, 170 x 90 mm. ebadında 130 vr. 

11 st halinde ta‘lik hat ile yazılmıştır. Tehzipli meşin cilt içinde bulunan bu nüshanın, 

müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

                                                 
177 Divan hakkında daha geniş değerlendirmeler için bkz. Toparlı, s. 9-10. 
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c. Dürer-i Akâid ve Ğurer-i Külli Sâik ve Kâid  

Sîvâsî'nin Türk dilinde kaleme aldığı bu eser akâid, kelâm, tasavvuf ve itikâdî 

mezheplerle alâkalı konuları ihtiva etmektedir.  

Te'lîf Sebebi: 

Abdülmecîd Sîvâsî, eserin mukaddimesinde, yaşı elliyi aşıp ömrünün sonlarına 

yaklaştığını hissettiği dönemlerinde mü'minlerin duasını almak, doğruluk ve güzel bir isimle 

anılmak için faydalı bîr eser ortaya koymaya niyetlendiğini, bunun için de gençlik yıllarında 

"Mevâkıf", "Makâsıd", "Milel", "Umde", "Şerh-i Akâid-i Taftazânî", "Bahru'l - Kelâm", 

"Fıkh-ı Ekber", "Müsayere-i İbn Hümâm" ve "Melekût" gibi kitaplardan derlediği görüşleri 

hakkı isbat ve bâtılı red adına insanların faydalanmaları için bir araya toplayıp muhtelif 

tefsîr ve fetvâ kitaplarıyla "Akâid-i Şâfi‘iyye"den mahalline münâsip bulduklarını ekleyip 

kaleme aldığını ifâde etmekte, ismini de "Dürer-i Akâid ve Gurer-i Külli Sâikin ve Kâid" 

koyduğunu belirtmektedir.178  

Muhtevası: 

Nüshalarının çok olmasından hareketle Sîvâsî'nin en çok okunan eserlerinden biri 

olduğunu tahmin ettiğimiz179 bu eser şu bölüm başlıklarını ihtiva etmektedir: 

Mukaddime ve Mansur Devânikî hikâyesi(vr. 10a),  

İmân ve İslâm(vr. 14a),  

Îmânın artması ve eksilmesi(vr. 14a)  

Hızır aleyhisselâm'ın duâsı(vr. 14b),  

Ye's halinde imânın durumu(vr.16b),  

İcmalî îmân ve mukallidin îmânı(vr.18b-19a),  

Îmânda tevkid(vr. 20b),  

Ma'rifet(vr. 20a-22a),  

İmânın mahluk olup olmadığı (vr. 22b),  

                                                 
178 Sîvâsî, Dürer-i Akâid, vr. 2a-2b. 
179 Gündoğdu, a.g.e., s. 186. 
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Ehli-i kıble ve onları küfürle itham etmenin beyanı(vr. 23a),  

Îmânın rükünleri(vr. 26a),  

Küfürlerine hükmedilen sapık fırkalar(vr. 27b.),  

Tevhîd ve sıfatlar meselesi ve müteşabih âyetler(vr. 33b),  

Rüyada Cenâb-ı Hakk'ı görme(vr. 41a),  

Cenâb-ı Hakk'ı âhirette görmenin hakîkati(vr. 42a), 

Nebînin tarifi ve sâir enbiyâ (vr. 48b),  

Hz. Peygamber'in diğer nebîlere üstünlüğü(vr. 52a),  

Hz. Peygamber'in fazileti ve Mi'râc'daki halleri(vr. 54b-55a),  

Enbiyâ'nın ‘ismeti(vr. 58a),  

Hulefâ-i Râşidîn'in faziletleri (vr. 60a),  

Aşere-i Mübeşşere'nin faziletleri(vr. 62a),  

Bedir Ehli'nin fazileti(vr. 62b),  

"Velî"nin tarifi, mu'cize, keramet ve istidrâc(vr. 67a),  

Ebû Hanîfe, Mâtüridî ve Eş'arî'nin halleri(vr. 70b-7Ta), 

 Sultânlanın hallerini beyan(vr. 73a),  

Emr-i bi'l-ma'rûf, nehy-i ani'l-münker(vr. 73b),  

Farz-ı ‘ayn ve farz-ı kifâye(vr. 77a),  

Keffârâtın çeşitleri(vr. 78b),  

Allah sevgisi(vr. 81a),  

Ölülere dua etmenin faydaları(vr. 82a),  

Kader hakkındaki i‘tikâdlar(vr. 83a),  

Fısk ile îmânın gitmeyeceği(vr. 85b),  

Teklif-i mâlâ yutak(vr. 87a),  

Büyük günah işleyenlerin durumu ve cehenneme gireceklerin oradan bir daha 
çıkamayacakları (vr. 87b),  
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Şirk ehlinin affedilmeyeceği, şefâ‘at ve Hz. Peygamber'in anne-babasının 
durumları(vr. 94b),  

Âhiret işlerine ta‘alluk eden i‘tikâdî mevzûlar(vr. 106b), 

 Rûh'un mahiyeti(vr. 110a),  

Haşrin halleri(vr. 110b),  

Müvekkel melekler (vr. 113a),  

İsa aleyhisselâm'ın yer yüzüne inmesi(vr. 114a),  

Kitâbın hâtimesi(vr. 116a),  

Hâtimenin hâtimesi(vr. 117b),  

Sülûkun faydaları(vr. 119a) 

Müellif, eserinin sonunda meşguliyetinin fazla olmasından dolayı geceleri fırsat 

buldukça yazmağa çalıştığı bu eserini, on yedi parça muteber kaynaktan faydalanmak 

suretiyle hazırladığını belirtir.180 

Nüshaları: 

l- Yukarıda muhtevasını aktardığımız bu nüsha Süleymâniye Ktp. Mihrişah Sultân 

300 / 1 numarada kayıtlıdır. Eser, 200 x 140, 140 x 80 mm. Ebadında, 120 vr. 15 st. 

halinde beyaz kağıda nesîh hattıyla ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Bölüm başlıklarının 

yazılışında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Yine âyet, hadis ve şiirlerin üzerine kırmızı 

mürekkeple çizgi çekilmiştir. Eserin istinsah tarihi belli değildir. Süleymâniye Ktp. Esat 

Efendi Kitaplığı 3627 / 2 numara bulunan nüshada Sîvâsî'nin bu eseri 1024 Rebiülevvel 

ayında te'lif ettiği zikredilmektedir. Buradan hareketle incelediğimiz nüshanın Sîvâsî'nin 

kendi hattı olduğu kesin ise bu nüshanın 1024 / 1615 yılında yazılmış olduğunu 

söyleyebiliriz.181 

2- Süleymâniye Ktp. İbrahîm Efendi Kitaplığı 250 numaradaki nüsha: Bu 

nüsha 265 x 146, bbxbb mm. ebadında 81 vr. 17 st. halinde olup, talik hat ile 

yazılmıştır. Müstensihi belli olmayan bu nüsha 1039/1629 da istinsah edilmiştir. 

Kahverengi meşin ciltlidir. 
                                                 
180 A.g.e., vr.121a. 
181 Gündoğdu, a.g.e., s. 187. 
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3- Süleymâniye Ktp. İbrahîm Efendi Kitaplığı 241 numaradaki nüsha: Bu nüsha 

da 209 x 135, 138 x 75 mm. ebadında 96vr. 15 st. halinde olup, nesîh hat ile 

yazılmıştır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

4- Süleymâniye Ktp. Esad Efendi Kitaplığı 3627 / 2 numaradaki nüsha: Bu 

nüsha 200x139, 152x81 mm. ebadında 24-87vr. 15 st. halinde olup, ta‘lik hat ile 

yazılmıştır. Muhammed b. Mustafa tarafından istinsah edilen bu nüshanın istinsah tarihi 1088 

/ 1677'dir. 

5- Süleymâniye Ktp. Reisülküttap Kitaplığı 527 numaradaki nüsha: Bu nüsha 203 

x 117, 165 x 60 mm. ebadında 81 vr. 21 st. halinde olup, ta‘lik hat ile yazılmıştır. 

Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

6- Süleymâniye Ktp. Çelebi Abdullah Efendi Kitaplığı 195 / 2 numaradaki 

nüsha: Bu nüsha 212 x 153, 163 x 108 mm. ebadında 30-109 vr. 17st. halinde nesih hat 

ile yazılmıştır. Mustafa Çavuş b. Mehmed tarafından istinsah edilen bu nüshanın istinsah 

tarihi 1058/1648'dir. 

7- Süleymâniye Ktp. Kılıç Ali Paşa Kitaplığı 530 /m'de kayıtlı olan nüsha: Bu 

nüsha 205 x 149, bb x bb mm. ebadında 134 vr. 15st. halinde nesîh hat ile yazılmıştır. 

Ahmed Sa'îd tarafından istinsah edilen bu nüshanın istinsah tarihi 1170 / 1756 dır. 

8- Süleymâniye Ktp. Laleli Kitaplığı 2408 / 1 numarada kayıtlı olan nüshası: 

Bu nüsha 346 x 208, 245 x 135 mm. ebadında 1 + 39 vr. 25st. halinde nesîh hat ile 

yazılmıştır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

9- Tercüman Gazetesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar kataloğunda kaydedilen 

nüsha: Bu nüsha 210 x 150, 150 x 80 mm. ebadında 11 + 54 vr, 21 st. halinde nesih hat 

ile aharlı samani renkte orta kalın kağıda yazılmıştır. 

10- İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar, 2339 numarada kayıtlı 

olan bu nüsha, 95 x 157 ebadında, 1b-157a vr. 17st. halinde beyaz kâğıt üzerine siyah 

mürekkeple ve nesîh hat ile yazılmıştır. Yazılar yaldızlı mürekkeple çerçeve içine alınmış, 

konu başlıklarının yazımında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Küçük ebadlı olan bu eser 
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yeşil bez ciltle kaplanmıştır. Müstensihi Şam defterdarlarından Muhammed Sehrâb'dır. 

İstinsah tarihi 1050 / 1640 dır. 

11 - İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar, 5888 numarada kayıtlı 

olan bu nüsha, 1b-105a vr. 15 st. halinde parlak beyaz kağıda siyah mürekkeple ve talik hat 

ile yazılmıştır. Yazılar yaldızlı cetvel içine alınmıştır, müstensihi Muhammed b. Ebû Bekr b. 

İbrahim b. Receb es-Sîvâsî'dir. İstinsah tarihi belli değildir. Kitabın sırtı kahverengi 

meşinle, kapaklar ise eflatun renkli kâğıtla kaplanmıştır. 

12-  İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar, 2256 numarada kayıtlı 

olan bu nüsha, 100 x 208 mm ebadında, I+2b-89b vr., 21 st. halinde beyaz parlak kağıda, 

siyah mürekkeple yazılmış; konu başlıklarının yazımında kırmızı mürekkep 

kullanılmış. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Kitabın sırtı kahverengi meşinle, 

kapaklar ebrulu kâğıtla kaplanmıştır. Ebrular silik vaziyettedir. 

13-  İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe  Yazmalar, 5905 numarada kayıtlı 

olan bu nüsha 152 x 212 mm. ebadında lb-58a vr., 21 st. halinde beyaz kâğıt üzerine 

siyah mürekkeple ve nesîh hat ile yazılmıştır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

Kitap açık kahverengi ciltle kaplanmıştır. Kapak içleri parlak ve güzel desenli ebrulu 

kâğıtla kaplanmıştır. 

14-  İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar, 1566 / 2 numarada 

kayıtlı olan bu nüsha 72a-134b vr. 20 st. halinde beyaz kâğıt üzerine siyah 

mürekkeple yazılmıştır. Yazılar yaldızlı çerçeve içine alınmıştır. Eser siyah deri ciltle  

kaplıdır. 

15- Bu eserin bir diğer nüshası da İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphânesi'nde 

mevcuttur. 

d. Kasîde fî Medhi'n - Nebî ‘Aleyhi's - Selâm  

Abdülmecîd Sîvâsî'nin, bu kasîdesini Hz. Peygamber(sav)'i medhetmek için 

yazmıştır. Kasîde 132 beyitten müteşekkildir. Bu nüsha Süleymâniye Ktp. Şehid Ali 

Paşa Kitaplığı 2755/4 numarada kayıtlıdır. Kasîde, 178 x 104, 124 x 55 mm. ebadında, 33-

35 vr. 23 st. halinde nesîh hat ile ve siyah mürekkeple kaleme alınmış; yazıların dört tarafı 
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kırmızı mürekkeple çerçeve içine alınmıştır. Kasîde'nin müstensihi ve istinsah tarihi belli 

değildir. 

Sîvâsî'nin bu kasîdesi aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Ktp. Türkçe Yazmalar 

No: 196'da bulunan Cezîre-i Mesnevî'nin sonunda 114b-l 15a varaklan arasında da yer 

almaktadır.182 

e. Kasîde-i  Abdülmecîd Sîvâsî  

Te'lîf Sebebi: 

Abdülmecîd Sîvâsî, 1011/1602 senesinde Şam'da Yahya(as)'ın türbesi civarında, 

zâhir ulemâsından birinin sûfîler tâifesini inkâr etmesi üzerine, ona cevâben Arapça 

olarak bu Kasîde'sini kaleme almıştır. 

Sîvâsî, bu Kasîde'sini daha sonra Abdullah-ı Bosnevî'ye göndermiş, o da bu 

kasîdeyi tahkîk, tetkîk ve şerh etmiş ve bu şerhini "Cilâu ‘Uyûni'l - ‘Arayîsi'1 - 

Muhaddara" diye isimlendirmiştir.183 

Nüshaları: 

l- Kasîde'nin bu nüshası Süleymâniye Ktp. Ayasofya Kitaplığı 2077/5 

numarada kayıtlıdır. Kasîde 52-88 varak, 19 st. Halinde, nohudi beyaz kağıda, ta‘lik hat 

ile ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Müstensihi belli olmayan eserin istinsah tarihi 

1039/1629'dur. 

2- Kasîde'nin diğer nüshası da Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. Emânet Hazinesi 1307 

numarada kayıtlıdır. Nesih hatla yazılan bu nüsha 48 varaktan müteşekkildir. Eserin 

müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

 

f. Kaza  ve  Kader Risalesi  

                                                 
182 Gündoğdu, a.g.e., s. 208. 
183 Bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 211. 
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Abdülmecîd Sîvâsî'nin bu eseri Bâyezid Devlet Kütüphânesi'ndeki fiş 

kaydında "Kader Hakkında Risale", İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphânesi'ndeki 

fiş kaydında ise "İrâde-i Cüziyye Risalesi", şeklinde geçmektedir. "Sîvâsî'nin 

eserlerinden bahseden kaynakların hiç birisinde ismi yer almayan bu risalenin muhtevası 

dikkate alındığında ismi kanaatimize göre "Kaza ve Kader Risalesi" olmalıdır."184 

Te'lif sebebi: 

Kendi ifâdesine göre Sîvâsî bu eserini, bir şahsın kendisinden kader konusunda 

örnek bir eser yazmasını ricâ etmesi üzerine yazmıştır. Eserin bazı kısımlarını Arapça, 

bazı kısımlarını da Türkçe yazdığını yine kendisi dile getirir.185  

Sîvâsî, bu eserini, kazâ ve kaderin hakîkatini beyan; işledikleri günahları 

Allâh’a nispet eden isyankârları reddetmek için kaleme aldığını söyler. 

Muhtevası: 

Kader konusunda konuşmayı Hz. Peygamber’in yasaklamasına rağmen edepsiz 

günahkârların ve inanmayanların Allâh’a zulüm isnâd etmelerine mani olmak için bu 

konuda konuşanın mazur görülmesini söylemektedir.  

Abdülmecîd Sîvâsî, kader konusunu tevhîdle irtibatlandırarak "havass'ın 

tevhîdi" ve "umûmun tevhîdi" olmak üzere iki tevhîdden bahseder. Sîvâsî’ye göre, 

Allah'ın zâtı üzerine hiç bir kusur nispet etmemek olan kâmil kişilerin tevhîdi, avam için 

cebirdir. Umûmun tevhîdi ise Allah'a cebir isnadı tehlikesinden uzak durmaktır. 

Sîvâsî bu eserini Kaderiye, Cebriye, Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet'in kader 

konusundaki görüşlerini aktararak sonlandırır. 

Kader konusunda âyet ve hadislerin yanında Hz. Ali, İmâm-ı Gazâlî, İbn 

Arabî, Ebûssuûd, Ebû'l-Mu'în en-Nesefî gibi zâtların görüşlerini de aktaran Sîvâsî, 

                                                 
184 Gündoğdu, a.g.e., s. 191. 
185 Sîvâsî, İrâde-i Cüziyye Risâlesi, İ.Ü. Merkez. Ktp., Türkçe Yazmalar, No: 1903, lb-2a. 
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zaman zaman Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerle de eserini zenginleştirmeye gayret 

etmiştir. 

Nüshası: 

l- Bu eserin incelediğimiz nüshası İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe 

Yazmalar Bölümü 1903 numarada kayıtlıdır. 1b-l0b vr. 21 st. halinde beyaz kağıda, nesîh 

hattıyla yazılmıştır. Ayetlerin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Müstensihi ve istinsah 

tarihi belli değildir. Eserin sırtı kırmızı meşin, kapaklar siyah bez ciltle kaplıdır. 

g. Letâifü'l - Ezhâr ve Lezâizü'l - Esmâr  

Eserin ismi, gerek kütüphane fiş kayıtlarında gerekse Sîvâsî'nin eserlerinden 

bahseden kaynaklarda farklı şekillerde verilmiştir. Bu eserin farklı isimlerinden tespit 

edebildiklerimiz şunlardır: "Letâifü'l - Ezhâr ve Lezâizü'l - Esmâr", "Nesâyihü'l - Mülûk", 

“Şumûs-ı Âyât ve Akmâr ve Ahâdîs-i Nucûm", "Şerh-i Hadis-i Erba'în". Eser her ne kadar 

farklı şekilde isimlendirilse de hepsi aynı eserdir.186 

Eseri farklı isimlendirmelerin muhtemel sebeplerini Gündoğdu şöyle îzâha çalışır:  

"Fiş kayıtlarında görülen bu farklı isimlendirme şekilleri kanâatimize 
göre bu nüshalar içinde esrin isminin geçmemiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Nitekim bu eserin "Nesâyihü'l-Mulûk" ismiyle fişlenmesi, 
eserin Sultân I. Ahmed'in emri üzerine yazılmış olması ve Sîvâsî'nin bu eserde 
padişaha nasihat ve tavsiyelerde bulunmuş olmasından kaynaklanmış 
olabileceği gibi, nüshanın ilk sayfasında sonradan yazıldığını tahmin ettiğimiz 
kayıtta yer alan "Nesâyihu'l-Mulûk" ibaresinden de kaynaklanmış olabilir. 

Diğer taraf tan aynı zorluk İ. Ü. Merkez Kütüphanesi'n de ki 
fişlemede de söz konusu olmuş olacak ki, 1886 numarada bulunan nüshanın 
ikinci varağında Sîvâsî'nin, eserin muhtevasını ifâde tarzında kullanmış olduğu 
"Bu şumûs-ı âyât ve akmâr-ı ehâdîs ve nucûm-ı rivâyât" sözlerinden hareketle 
fış kaydında eserin ismi "şumus u âyât ve akmâr ve ahadis-î nucum" şeklinde 
yazılmıştır."187  

                                                 
186 Gündoğdu, a.g.e., s. 180. 
187 Gündoğdu, a.g.e., s. 179-180. 
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Eserine halis niyet konusuyla girizgâh yapan Sîvâsî, bu eserini  Sultân I. Ahmed'in 

emri üzerine ve elli yedi kaynaktan istifâde ederek kaleme aldığını bizzat kendisi ifâde 

eder.188 

Muhtevası: 

Toplumda beliren kötü ahlâkın sebebinin taklîdî îmândan kaynaklandığını söyleyen 

Sîvâsî’ye göre bundan kurtulmanın yolu farzları îfâ, Hakk’ı halka tercih etmek, bid’atlerden 

ve bid’at ehlinden uzak durup orta yolu tercîh etmektir. Bu noktada, padişah da halka örnek 

olacağı için, müellif padişaha da tavsiyelerde bulunur. 

Sîvâsî bu eserinin ilk faslında "elfâz-ı küfür" meselesini ele alır. Tasavvuf ehlinin 

ehl-i tevhîd olduğunu, tarîkatde icra edilen semâ' ve raksın meşrûluğunu savunur. Müellif bu 

bölümü, Hz. Peygamber(sav)'in faziletlerini açıklayarak bitirir. 

Abdülmecîd Sîvâsî ikinci fasılda, imân ve irfan; farz-ı ‘ayın ve farz-ı kifâye 

konularıyla, taklîdî ve tahkîkî imân mes'elesini ele alır. 

Müellif, devrindeki ilim ehlinin ilmiyle âmil olmadıklarını, rüşvet ve paraya 

teveccüh ettiklerini, bunun da ümmetin fesâdına ve toplumda bid'atlerin artmasına sebep 

olduğunu anlatır. Günahlardan ve kötü ahlâktan kurtulmak için bu farzları tatbik edip, 

çocuklara da öğretmek gerektiğini savunur.  

Sîvâsî, günah işleyenlerin bazı sâlihlerden istimdâd dilemelerindense Kur'ân ve 

sünnete sarılmalarının daha doğru olduğunu dile getirmektedir. Eserde, îmân - amel 

münasebeti; amellerin kabul olması için gerekli şartlar ve takva konularını da açıklamaya 

çalışır. 

Sîvâsî, eserini, şu sözleriyle sonlandırır: "Padişahımız ehl-i Hakk'tır. Niyeti hâlis ve 

murâdı haktır. Mercûdur ki, Nûr-ı Hakk'la derunu pür nûr olup, daima kalb-i şerifi i'lâ-i 

şer‘le mesrûr ve a'dâsı makhûr ola"189 

 

                                                 
188 Sîvâsî, Letûifü'l-Ezlıâr, vr. 7b 
189 Sîvâsî, Letâifü'l — Ezhâr, vr. 174a. 
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Nüshaları: 

l- Eserin incelediğimiz bu nüshası Süleymâniye Kütüphânesi, Mihrişah Sultân 

Kitaplığı 255 numarada kayıtlıdır. Eser, 245 x 150, 170 x 75 mm. ebadında 174 vr. 19 satır 

halinde beyaz kâğıt üzerine nesîh hattıyla ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Yazılar kırmızı 

mürekkeple çerçeve içine alınmıştır. Mehmed b. Ahmed el-Bursevî tarfından istinsah edilen 

eserin stinsah tarihi belli değildir. 

2. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphânesi, Türkçe Yazmalar 1886 numarada 

bulunan nüshası lb-185b varak, 17 satır halinde beyaz kâğıt üzerine siyah mürekkeple 

yazılmıştır. Yazılar yaldızlı mürekkeple çerçeve içine alınmıştır. Âyet, hadis ve şiirlerin 

yazımında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Müstensihi Derviş Mehmed es-Sîvâsî'dir. 

İstinsah tarihi belli değildir. 

 3. Eserin İstanbul Üniversitesi, Merkez Kütüphânesi Türkçe Yazmalar 1828 

numarada bulunan nüshası lb-186b varak, 19 satır halinde beyaz kâğıt üzerine siyah 

mürekkeple yazılmıştır. Yazılar yaldızlı mürekkeple çerçeve içine alınmıştır. Âyet, hadis ve 

şiirlerin yazımında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Eserin bu nüshası 1021 tarihinde Derviş 

Mehmet Sîvâsî tarafından istinsah edilmiştir. Eser kahverengi meşin ciltle kaplanmıştır.  

4. Eserin Süleymâniye Kütüphânesi, Laleli Kitaplığı 1613 m.de bulunan bu nüshası 

257 x 163, 177 x 103 mm. ebadında, 143 vr. 17 satır halinde beyaz kağıt üzerine talik hat ile, 

siyah mürekkeple yazılmıştır. Yazılar kırmızı mürekkeple çerçeve içine alınmıştır. 

Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

h. Makâsıd-ı Envâr-ı Ğaybiyye ve Mesâ‘id-i Ervâh-ı Tayyibe ve 

Ayniyye   

Bu eser Yâr Ali b. Siyavûş b. Avren Divriğî(ö.812/1409)'nin Farsça olarak kaleme 

aldığı "Kitâbu'l-Makâsıdı'n — Nâciye fî'l-Mebde'i ve'1-Me'aşi ve'1-Mead" adlı eserinin 

Sîvâsî tarafından yapılan Türkçe tercüme ve şerhidir. 
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Abdülmecîd Sîvâsî, bu eserdeki hikmetli ibâreleri, ıstılah ve kavramları şerh etmiş; 

yaptığı ilavelerle eseri zenginleştirmiştir. Sîvâsî bu eserine uMakâsıd-ı Envâr-ı Gaybiyye ve 

Mesâ'id-i Ervâh-ı Tayyibe ve 'Ayniyye" ismini vermiştir. 

Bu eserde, varlık âleminin sırları, esmâ-i ilâhiyye, sıfât-ı ilâhiyye, nüzul ve 

‘urûcun mertebeleri, nefis ve mertebeleri, ilmin dereceleri, kâinatın mertebeleri ve tevhîdin 

sırları gibi konular işlenmektedir. 

Nüshaları: 

l- Eserin yukarıda incelediğimiz nüshası İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe 

Yazmalar 2233 numarada 1b-95a varak, 21 st. halinde beyaz kağıda siyah mürekkeple 

yazılmıştır. Konu başlıkları ile âyet ve hadislerin yazımında kırmızı ve mavi mürekkep 

kullanılmış, sayfa yazıları kırmızı mürekkeple çerçevelenmiştir, ibarelerin kenarlarına yer 

yer şerhler düşülmüştür. Eser kahverengi meşin ciltle kaplıdır. Müstensihi ve istinsah tarihi 

belli değildir. 

2- Eserin Bâyezîd Devlet Ktp. Veliyüddîn Efendi 1855 numarada bulunan bir başka 

nüshası, lb-95a varak, 21 st. halinde nohudî beyaz kağıda siyah mürekkeple yazılmıştır. 

Konu başlıkları âyet ve hadislerin yazımında kırmızı ve mavi mürekkep kullanılmış, sayfa 

yazıları kırmızı mürekkeple çerçevelenmiştir. Eser kahverengi meşin ciltle kaplıdır. 1173 

tarihinde Seyyid Lütfullâh b. Seyram tarafından istinsah edilmiştir. 

i. Mektupları  

Abdülmecîd Sîvâsî'nin anadolunun çeşitli yerlerinde halifeleri ve müridleri 

bulunmaktaydı. Bunların sorularına cevap mahiyetinde, birtakım tarikat meseleleri hakkında 

bilgi şeklinde ve onlardan durumları hakkında bilgi edinmek bâbından birtakım 

mektuplarının olması gerektiği düşünülebilir. Nitekim bu söylediğimiz konularla ilgili olarak 

Sîvâsî'nin tespit edebildiğimiz mektupları şunlardır:  
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l- Sîvâsî Efendi'nin Hüsam Dede(?) tarafından kendisine gönderilen mektublara 

muhiblerinden olan İsmail Efendi(?)'nin ricası üzerine verdiği cevapları ihtiva eden bir 

mektubu Süleymâniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır."190 

Muhtevası: 

Abdülmecîd Sîvâsî bu mektupta "óasbünellÀh" ve "lÀ ilÀhe illallÀh" kelimeleri 

üzerinde durur. Sîvâsî'ye göre hakîkî tevhîde mâsivâdan yüz çevirip Hakk'a yönelmekle 

ulaşılabilir. Sâlik Allâh'ın sıfatlarında fenâ bulmadıkça evliya ve sâdıklardan olamaz. 

Sîvâsîs, Velî olmak için önce fenâ fi'l-velî, sonra fenâ fi'r-Resûl ve en son da fenâ fillâh 

mertebelerinin aşılması gerektiğini söyler. 

Sonra Hüsam Dede'nin bazı sorularını cevaplayan Sîvâsî, onun selâmına mukâbele 

eder; ondan duâ isteyerek ve kendisine duâ ederek mektubuna son verir. 

Nüshaları: 

l- Mektubun incelediğimiz bu nüshası Süleymâniye Ktp. Mihrişah Sultân 

Kitaplığı 300 / 5 numarada kayıtlıdır. Mektup, 200 x 140, 140 x 80 mm. ebadında 212b-

221b vr., 15 satır halinde, nohudî beyaz kâğıt üzerine nesîh hat ile siyah mürekkeple 

yazılmıştır. "Nizami bir mektup formu taşımadığından bu mektubun Sîvâsî Efendi 'nin 

Hüsam Dede'ye gönderilen mektubu olmadığı ve istinsah edildiği anlaşılmaktadır."191 

Mektubun müstensihi ve istinsah tarihine dair bir kayıt yoktur. 

2- Bu mektubun ikinci bir nüshası Süleymâniye Ktp. Şehid Ali Paşa 1364 / 4 

numarada bulunmaktadır. Bu nüsha 67 X 140, 200 x 140 mm, ebadında 126b-137b vr., 15 

st. halinde, beyaz kâğıt üzerine nesîh hat ile siyah mürekkeple yazılmıştır. Yazılar kırmızı 

mürekkeple çerçeve içine alınmıştır. 

                                                 
190 Gündoğdu, a.g.e., s. 193. 
191 Gündodu, a.g.e., s. 194. 
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3- Sîvâsî Efendi'ye ait başka bir mektubun bir kısmına ait ibare de Nazmî Efendi 

'nin "Mi'yar-ı Tarîkat-ı İlâhî" adlı eserinin başladığı varağın boş olan ilk sayfasında yer 

almaktadır.192  

j. Meyâdînü'l - Fursân  

Abdülmecîd Sîvâsî'nin Farsça gramer kaideleri ve Farsça kelimelerin lugatına 

dair hazırladığı bir eseridir. 

Te'lîf sebebi: 

Kitabının mukaddimesinde Sîvâsî, büyük kardeşi Feyzullâh Efendi'nin 

Mesnevî'de yapılacak istihraç için kolaylık olsun diye, Farsça müştakkatı açıklamasını 

istemesi üzerine "Sıhaheyn", "Cami"', "Bahru'l-Garâib" vb. muhtelif kaynaklardan, 

üzerinde bir sene boyunca çalışarak bu eseri hazırladığını, dokuz müsveddeden sonra 

yazdığını söylemektedir.193 

Muhtevası: 

Müellif eserin başında Farsça sarf kaideleriyle alâkalı ma‘lûmâta yer vermiş, daha 

sonra lügat kısmına geçmiştir. 

Eserin lügat kısmında önce kelimeleri alfabetik olarak sıralamış, daha sonra da 

kelimelerin Türkçe mânâsını vererek onları açıklamıştır. Zaman zaman kelimenin şaz, müştak 

vs. olduğunu belirtmekte, bazen de gerekli olduğunda kelimeleri i'lal etmektedir. 

Nüshaları: 

l- Eserin bu nüshası Süleymâniye Ktp. Aşir Efendi Kitaplığı 3935/1 numarada 

kayıtlıdır. Bu nüsha 250 x 150, 195 x 85 mm. ebadında 7l vr. 15 st. halinde kaleme 

alınmıştır. Eser, suyolu filigranlı kağıda, ta‘lîk hattıyla ve siyah mürekkeple yazılmıştır. 

Söz başları, duracaklar ve işaretler kırmızı mürekkeple belirlenmiştir. Miklebi yıpranmış, 

al renkte meşin bir cildi vardır. 

                                                 
192 Sîvâsî'nin mektupları hakkında daha geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 193 — 195. 
193 Sîvâsî, Lugat-ı Mesnevî, Süleymâniye Ktp., Aşir Efendi, No: 385, vr., 2a-2b. 
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Eserin sonunda yer alan müstensih kaydına göre bu nüshanın istinsah tarihi 

1021/1612'dir. Eserin müstensihi belli değildir. 

2- Bu eserin diğer nüshası ise Nûruosmaniye 4323/4886 numarada bulunmaktadır. 

Eser 280 x 185, 140 x 92 mm. ebadında 64 varak, bb st. Halinde kaleme alınmıştır. 

Beyaz parlak kağıda, siyah mürekkeple ve talik hatla yazılmıştır. Başlıkların yazımında 

kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Kapakları ebrulu kartonla ciltlenmiş olan eserin, sırtı 

kahverengi meşin ciltlidir. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

k. Miskâlü'l-Kulûb  

Bu eser tasavvuf ilmine dâir yazılmıştır. 

Eserin Te'lîf Sebebi: 

Abdülmecîd Sîvâsî, halk arasında gafletin yaygınlaşıp, kendilerini hidâyete ermiş 

ve hidâyete erdirici olarak görüp sapıtanların ve halkı saptıranların çoğaldığını; bunların 

evliyâyı inkâr etmesi üzerine kendisini kıramayacağı değerli birinin kendisinden bu konuyla 

alâkalı bir eser yazmasını istediğini söyler. Bunun üzerine bu eserini kaleme aldığını ve 

eserine seçilmiş hayırlı kimselerin ilhâmlarıyla kalpleri parlatması için "Miskâlü'l - 

Kulûb" adını verdiğini söyler.194  

Sîvâsî, yine eserin te'lîfiyle ilgili olarak, talebelerinden bazılarının kendisinden 

tasavvufla ilgili örnek bir eser yazmasını talep ettiklerini, bunun üzerine bu eserini yazmaya 

başladığını bildirir.195 

Muhtevası: 

Eserine tasavvufun esâsı saydığı Ebû Hureyre(r.a.)'nin, "Nebî(sav)'den iki 

kab(dolusu) ilim belledim. Bunlardan birini(size) intişâr ettim. Diğerine gelince onu 

meydana çıkaracak olsam benim şu boğazım kesilir."196 Hadisiyle başlayan müellif, 

buradan hareketle sûfîlerin zâhidâne hayatlarıyla Ashâb-ı Suffa'ya benzediklerini 

söylemektedir. Onların gittiği yolu tercîh edenlerin de zâhirî ve bâtınî ilimlerde mesâfe 

                                                 
194 Sîvâsî, Miskâlü'l — Kulûb, vr. 1b-2a. 
195 A.g.e., vr. 2a, 2b. 
196 Buhârî, İlim 42. 
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kat‘ ettiklerini söylemektedir. Bununla beraber Şerî‘at'a bağlılığın gerekliliğine de ısrarla 

vurgu yapar.  

Eserinde sahte sûfî ve şeyhlere de işâret eden müellif, bâtın ehlinin ve sülûk 

ehlinin vasıflarını, şeyh-mürid münasebetini, sâlikin seyr u sülûk mükellefiyetlerini ve 

sülûk esnasında riâyet edeceği edepleri; şeyhe karşı, kendisine karşı ve ihvâna karşı olmak 

üzere uyması gereken sorumlulukları anlatır. 

Sîvâsî, bu eserinde tasavvufa dâir özlü ta‘rifler yapar. Tasavvufla alâkalı ricâlü'l — 

gayb, semâ, keşf gibi belli başlı bazı konulara da değinir. 

Sîvâsî, eserine mübtedî, mutavassıt ve müntehî müridin yapacağı vird ve 

davranışlara dair bilgilerle son verir. 

Nüshası: 

Eserin ulaşabildiğimiz bu tek nüshası İstanbul Üniversitesi Merkez 

Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Kitaplığı 2311 numarada kayıtlı olup, 160 x 145, 145 x 75 

mm. Ebadında, 39a-95b vr., 17 satır halindedir. Nesih hatla beyaz kâğıda siyah mürekkeple 

yazılan bu eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.  

l. Mi'yâr- ı   Tarîk  

Tasavvufî konulardan bahseden eser Türk dilinde kaleme alınmıştır. 

 Muhtevası: 

Abdülmecîd Sîvâsî, alışılmışın dışında te'lîf sebebini açıklamamaktadır.  

Müellif, enbiyâ ve evliyânın yoluna giren mürid ve şeyhlerin vasıflarını, bu yolda 

dikkat etmesi gereken hususları anlatır. O, nefsi terbiyenin Şerî‘at'le, kalbi tasfiyenin tarîkatle ve 

ruhu tahliyenin de hakikat yoluyla olacağını çeşitli  misallerle îzâh eder. 

Sîvâsî, eserin son bölümünde ise kâmil şeyhlerin yirmi üç özelliğini sıralamaktadır. 
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Nüshaları: 

l- Eserin Süleymâniye Ktp., Mihrişah Sultân 300/3 numarada kayıtlı bulunan 

incelediğimiz bu nüshası 200 x 140, 140 x 80 mm. ebadında 171-202 vr. 15 st. halinde beyaz 

kâğıt üzerine nesîh hat ile ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Ahmed b. Bahşî ez-Zîlî tarafından 

istinsah edilen bu nüshanın istinsah tarihi belli değildir. 

2- Bu eserin diğer bir nüshası ise yine Süleymâniye Ktp. Şehid Ali Paşa Kitaplığı 

1367/2 numarada kayıtlı bulunmaktadır. 67 x 140, 200 x 140 mm ebadında 70b-l 12a vr. 13 st. 

halinde beyaz kâğıt üzerine siyah mürekkeple yazılmıştır. Yazılar kırmızı mürekkeple çerçeve 

içine alınmıştır. Eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

m. Müşkilât-ı  Mesnevi  

Abdülmecîd Sîvâsî, bu eserini Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde geçen müşkil ve muğlak 

kelimeleri açıklamak için yazmıştır. Bu işi yaparken takip ettiği usûl şöyledir:  

Sîvâsî önce muğlak kelimeleri son harflerine göre bâblara ayırmış, bu babları da 

kelimenin ilk harfine göre alfabetik olarak fasıllara ayırmak sûretiyle eseri yirmi sekiz fasılda 

tâmamlamıştır. Her fasılda, önce Arapça sonra Farsça lafızları harf sırasına göre şerh 

etmiştir. 

Nüshası: 

l- Eserin tespit edebildiğimiz tek nüshası Süleymâniye Ktp. Nafiz Paşa 1491 

numarada kayıtlı bulunmaktadır. Bu nüsha, 203 x 122, 145 x 70 mm. ebadında 70vr. 17 st. 

halinde kaleme alınmıştır. Eser beyaz kâğıt üzerine, siyah mürekkeple ta‘lik hat ile yazılmış, 

kelimelerin üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 1216/1801 tarihinde istinsah edilen eserin 

müstensihi belli değildir. Kitabın sırtı meşin, kapakları ise ebrulu kâğıtla kaplanmıştır. 
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n. Nasîhatnâme (Pendnâme)  

Abdülmecîd Sîvâsî'nin bu eseri, İmâm-ı Azam'ın İmâm Ebû Yûsuf'a yaptığı 

nasihatlerin197 tercümesinden oluşan küçük bir risâledir. 

Bu nüshanın üzerinde, eserin ismi "Nasîhatnâme" olarak geçerken; Süleymâniye 

Kütüphanesi'ndeki fiş kaydında ve  eserin girişinde Sîvâsî tarafından "Pendnâme" olarak 

zikredilmiştir.198 

Tercüme Sebebi: 

Sîvâsî, eserinin başında, bir pendnâme yazmak istediğini, ancak İmâm A‘zam 

Hazretleri'nin nasihatlerini câmi‘ ve bu konuda yazılanların tamamından daha faydalı 

bulduğu için, yeni bir eser yazmaktansa, bu eseri tercüme ettiğini söyleyerek tercüme 

sebebini izhâr eder.199 

Abdülmecîd Sîvâsî bu eseri kelimesi kelimesine tercüme etmemiştir. O, ibareleri 

kendi anlayışı doğrultusunda serbest bir şekilde tercüme etmiş, hatta tercüme esnâsında yer 

yer esere  ilâvelerde de bulunmuştur.200 

Nüshası: 

l- Eserin tespit edebildiğimiz tek nüshası Süleymâniye Kütphanesi, Murat 

Buhari Kitaplığı 326/4 numarada kayıtlıdır. Bu eser, 213 x 153, 135 x 75 mm. ebadında, 

54-58 vr., 17 st. halinde nohudî beyaz kâğıt üzerine nesîh hattıyla yazılmıştır. 1195/1780 

yılında istinsah edilen eserin müstensihi belli değildir. 

o. Risâle-i   Fir'avn  

Süleymâniye Ktp. Mihrişah Sultân Kitaplığı 294 / 5 numarada kayıtlı bulunan bu 

risâle Abdülmecîd Sîvâsî adına fişlenmiştir. Ancak risâlenin hemen başında yer alan 

"İstanbul'da Fir'avn'ın îmân ile hatm ve ademinde azim niza' olunmağın azizimiz ve 

                                                 
197 Krş. Kerderî, İmam Hafizi'd-Din b. Muhammed(ö.867), Menâkıbu Ebi Hanîfe, Daru'1-Kütübi'l - Arabiyye, 
Beyrut, Lübnan, tsz., II, 365 vd. 
198 Gündoğdu, a.g.e., s. 210. 
199 Bkz. Sîvâsî, Pendnâme, Süleymâniye Ktp, Murat Buhari, No: 326/4, vr. 1b. 
200 Bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 210. 
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şeyhimiz Sîvâsî Efendi hazretleri yevm-i muhlaslerine; "benim eşğalim var, cem' ve te'lîfe 

miknetim yoktur. Siz tefâsîr ve ehâdîs tetabbu' idüb, bu hususta varid olan ehâdîs ve ahbarı 

cem' idün." diyü buyurmağın imtisâlen li-emrihim cem' olundu. Fî sene ihdâ ve işrîne ve 

elf."201 ifâdelerden de anlaşıldığı üzere bu risâle Sîvâsî tarafından değil de onun emri üzere 

müntesibleri tarafından yazılmıştır.202 

Sîvâsî'nin emrine ittibâen bu risâleyi kaleme alan zât, eserin sonunda yer alan 

kayda göre Hacı İsmail b. Hacı Sinan es-Sîvâsî'dir.203 

Sîvâsî'nin isteğiyle yazılan bu risâle, onun görüşlerini de yansıtması açısından 

bizim için önemlidir. 

Nüshası: 

l- Araştırmalarımız esnâsında tek nüshasına ulaşabildiğimiz risâle, Süleymâniye 

Ktp. Mihrişah Sultân Kitaplığı 294 / 5 numarada kayıtlıdır. Eser 200 x 130, 140 x 70 

ebadında; 91b-95b vr., 23 st. halinde, nohudî beyaz kağıda, nesîh hat ile siyah mürekkeple 

yazılmıştır. Risâle, 1021 / 1612 tarihinde Mustafa es- Sîvâsî tarafından hazırlanmıştır. 

p. Şerh-i  Cezîre-i  Mesnevî  

Bu eser, XVI. yüzyılın ünlü Mevlevi şâirlerinden biri olan Yenicevardarlı Yûsuf-ı 

Sîne-çâk(ö.953/1546)'ın Mevlânâ'nın Mesnevî'sinden 366 beyit seçerek meydana getirdiği 

"Cezîre-i Mesnevî"'nin şerhidir.204 Abdülmecîd Sîvâsî de bu eseri 1011/1602 tarihinde 

"Şerh-i Cezîre-i Mesnevî" adıyla şerh etmiştir. 205 

Nazmî Efendi Sîvâsî'nin bu şerhi hakkında şu sitâyiş kâr ifâdeleri 

kullanmaktadır: "Sîvâsî Efendi Cezîre-i Mesnevî-i Şerif'e bir şerh yazmışlardır ki, nazîri 

muhâl, misli gayr-i ihtimâldir…"206 

 

                                                 
201 Sîvâsî, Firavun’un Îmânına Dâir Risâle, vr. 1b. 
202 Gündoğdu, a.g.e., s. 192. 
203 A.g.e., vr. 7b. 
204 Gündoğdu, a.g.e., s.198. 
205 Bu eserin diğer şerhleri için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 198. 
206 Nazmî, s. 120. 
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Te'lif Sebebi: 

Sîvâsî, bu eseri te'lîf sebebini ve şerh yaparken takip ettiği usûlü şöyle açıklar: 

"Mevlânâ (Mesnevî'sinde) bazı yerleri tafsil ederken,bazılarında da î'cazda bulunmuş, herkesi 

kendi nefesine kıyasla anlamaya sevk etmiştir. Ben de yine onun himmetleriyle bu yerleri 

açıklayıp bu cevhervâri ifadelerden maksat nedir, Kur'ân'dan hangi âyete, ve hadislerden 

hangisine işaret edilmiştir onu tesbit etmeye çalıştım. Şerhe başlamadan önce kelimelerin 

lügat lügat manalarını verip, sonra da tahkîk ve tatbik yollarından şüpheleri giderip 

kaynaklarına işaret ettim. Yani her birinin mânâsını tahkîk edip, sâlikin vicdanına hangi 

açıdan uygun düşeceğini bildiğim kadarıyla açıkladım. Böylece bu eser ortaya çıkmış oldu… 

Eseri yazmaya başladığım tarih 1011/1602 yılının Rebiülevvel ayının ortalarında idi. Bu 

dönem de padişah da Sultân Mehmed b. Sultân Murâd idi."207 

Sîvâsî, beyitleri şerh ederken âyet ve hadisler yanında konuyla ilgili olarak 

mutasavvıfların görüşlerini de aktarmıştır. Bunun yanında zaman zaman da kendi 

şiirleriyle şerhini zenginleştirmiştir. 

Nüshaları: 

l- İncelediğimiz bu nüsha Süleymâniye Ktp. Hacı Mahmûd Efendi Kitaplığı 2453 

numarada 193 x 127, 145 x 85 mm. ebadında 141 vr. 17 st. halinde nesih hatla nohudi 

beyaz kağıda siyah mürekkeple yazılmıştır.  

Beyitlerin hattında mavi mürekkep kullanılmış, yazılar kırmızı mürekkeple 

çerçeve içine alınmıştır. Bazen de gerek Mesnevi beyitleri gerekse âyet ve hadislerin 

yazımında kırmızı mürekkep kullanılmıştır.  

Bu şerh Abdülmecîd Sîvâsî tarafından 1011/1602 tarihinde yazılmıştır. Eser 

aynı yılın Cemaziyelâhir ayında istinsah edilmiştir. Müstensihi Hüseyin b. Şemseddîn 

el-Kızılcavî'dir. Eser Mesnevî'nin dördüncü cildinin 536. beytinin şerhiyle sona ermektedir.  

2-  Eserin bu nüshası Süleymâniye Ktp. Hacı Mahmûd Efendi Kitaplığı 2527/2 

numarada kayıtlıdır. 206 x 150, 155 x 95 mm. ebadında, 8-92 vr. 21 st. halinde beyaz 

                                                 
207 Sivasi, Şerh-i Cezîre-i Mesnevi, vr. 4a-6a. 
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kağıda siyah mürekkeple yazılmıştır. Beyitler, konu başları, âyet ve hadisler kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır.  

Bu nüshada eserin ismi kitabın içinde "Şerh-i Müntehabât-ı Mesnevi", fiş 

kaydında ise "Şerh-i Mesnevi" olarak geçmektedir. Kapakları bez kaplı ve döğmeli, sırtı 

kahverengi meşin ciltle kaplıdır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

3-  Bu nüsha, Süleymâniye Ktp. Hacı Mahmûd Efendi Kitaplığı 2453 numarada 

"Şerh-i Mesnevi" şeklinde kayıtlıdır. Bu nüsha 198 x 127, 145 x 85 mm. ebadında, 141 

varak, 19 st. olarak yazılmıştır. Nesih hat ile nohudî beyaz kağıda, siyah mürekkeple 

yazılmıştır. Miklepli, kapakları ebru kâğıt kaplı, sırtı ve kenarları kahverengi meşin ciltli olan 

nüshanın müstensihi belli olmayıp 1011 tarihinde istinsah edilmiştir.  

4-  Süleymâniye Ktp. Kasideci-zâde Kitaplığı 327 numarada kayıtlıdır. 158 

x 115, 120 x 80mm ebadında, 126 varak, bb. st. halinde nesih hatla, nohudî beyaz kağıda, 

siyah mürekkeple yazılmıştır. Bölüm başlıkları ve beyitlerin yazımında kırmızı mürekkep 

kullanılmıştır. Eser kahverengi meşin ciltle kaplanmıştır. Eserin müstensihi ve istinsah tarihi 

belli değildir. 

5-  Eser, İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar, 196 numarada 

"Şerh-i Mesnevî-i Şerif li-Şemsüddîn Sîvâsî" adıyla kayıtlıdır. Fakat bu eser esâsena 

Şemseddîn-i Sîvâsî'ye değil, Abdülmecîd Sîvâsî'ye aittir.208  

 Bu nüsha 200 x 150, 145 x 85 mm. ebadında 3b-113a varak, 21 st. halinde 

nesih hatla kaleme alınmıştır. Eserde nohudî beyaz kağıt ve siyah mürekkep kullanılmıştır. 

Ayet, hadis ve konu başlıkları ile Mesnevi beyitleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Beyitlerin üzeri yeşil mürekkeple çizilmiştir. Kapakları benekli karton, sırtı ise kahverengi 

meşin ciltle kaplanmıştır. 1047/1637 tarihinde Ömer b. el-Hac İlyas es-Sîvâsî tarafından 

istinsah edilmiştir. 

 

 

                                                 
208 Gündoğdu, a.g.e., s. 200. 
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r. Şerh-i  Hilye-i   Rasûl209   

Te'lif Sebebi: 

Abdülmecîd Sîvâsî bu eserinin mukaddimesinde, "Ma‘rifet ve kurbetin sebeb-i 

azîmi'nin Hz. Mahbûb-ı Hûda'yı  sevmek ve  sevdirmek olduğunu, "el-meóabbetü ba‘de'r 

— ru'yeti"210 tıbkınca kâmil mânâda muhabbetin de şuhûdla gerçekleşeceği için "Hilye-i 

Mahbûb-ı Hüdâ"yı…" tercüme ettiğini belirtmektedir. 

Sîvâsî, on kadar metin ve şerhten derleme suretiyle bu eserini kaleme aldığını 

ifâde etmektedir.211 

Muhtevası: 

Sîvâsî eserinde Hind b. Kale'nin Peygamberimiz(sav)'i tavsîf ettiği 

Tirmizî'nin "Şemail"inde yer alan "Hilye" hadisini212 esas almıştır. Bunun yanında 

hadisin Timizî'deki metninin muhtevasına başka hadislerden de kelime ve cümleler derc 

etmek ve kendine ait şiirleri de serpiştirmek suretiyle213 Peygamberimiz(sav)'in hilyesini 

ortaya koymaya gayret etmiştir. 

Nüshaları: 

l- Eserin bu nüshası Süleymâniye Ktp. Serez Kitaplığı 3935/1 numarada 

kayıtlıdır. Bu nüsha 202 x 115, bb x bb mm. ebadında 4-13 vr. bb. satır halinde, parlak 

olmayan beyaz kağıda nesîh hattıyla ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Eserdeki bazı 

kelimelerin yazılışında kırmızı mürekkep kullanılmış, âyet ve hadislerin üzerine kırmızı 

çizgi çekilmiştir. Eserin müstensihi Mehmed isminde bir zât olup, istinsah tarihi belli 

değildir. 

2- İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Türkçe Yazmalar 621 numarada kayıtlı 

bulunan bu eserin diğer nüshası 58b-67a vr. 17 st. halinde nohudî beyaz kâğıt üzerine, siyah 

mürekkeple yazılmıştır. Yazılar mavi mürekkeple çerçeve içine alınmıştır. Eserin bu 
                                                 
209 Bu eserin farklı isimlendirmeleri için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 208. 
210 Muhabbet, ru'yetten sonradır. 
211 Müellifin bu eseri te'lîfi sebebiyle ilgili daha geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 209. 
212 Krş. et-Tirmizî, s. 6-11, hadis nr. 7. 
213 Gündoğdu, a.g.e., s. 209. 
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nüshasının müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Eser yeşil deri ciltle kaplanmış 

olup, kapaklar sarı yaldızla çerçevelenmiştir. 

Sîvâsî, Hz. Peygamber(sav)'in hilyesiyle alâkalı bu şerhi, "Bidâ‘atü 'l- Vaizîn" adlı 

eserinde, iki numaralı hadisi şerh ederken küçük farklarla aynen aktarmıştır.214  

Her iki nüshada da istinsah tarihleri belirtilmediği için, bu nüshalardan hangisinin 

daha önce yazıldığını tespit etme imkanımız olmamıştır. 

s. Şerh-i  Kasîde-i  Mîmiyye  

Abdülmecîd Sîvâsî bu eserini, muhiblerinin ısrarı üzerine kaleme almıştır. Sîvâsî, 

eserin mukaddimesinde bu şerhi yazarken hiçbir kitaba, sözlüğe, deftere müracaat etmeden 

Mevlânâ'nın fuyûzât ve fütuhâtından istimdâd ederek kalbine gelen şeyleri yazdığını 

söylemektedir. 

Bu eser hakkında Gündoğdu şu tespîti yapar:  

"Sîvâsî Efendi'nin bu eseri Mevlânâ'nın on bir beytten oluşan 
eserinin şerhidir. Yaptığımız araştırmalarda bu beyitlerin Mevlânâ'nın 
malum eserlerinin hiç birisinde yer almadığını gördük. Bu da Mevlânâ'ya ait 
bu beyitlerin tesbiti açısından Sîvâsî'nin bir katkısını ortaya koymaktadır."215 

Müellif, eseri kaleme alırken şu usûlü tâkip etmiştir: Önce beyitlerin Türkçe 

tercümesini yapmış, daha sonra bu beyitlerde geçen lafızların tahkîkini yaparak, onların 

hangi manada kullanıldıklarını, beyit içinde hangi manaya geldiğini açıkladıktan sonra 

beytin tümünü birlikte ele alıp şerh yapmaktadır. Sîvâsî, bazen beyitleri ayetlerle 

delillendirmiş, bazen de kendi şiirleriyle şerhine renk katmıştır. 

Nüshaları: 

l- Eserin incelediğimiz bu nüshası, Süleymâniye Ktp. Mihrişah Sultân Kitaplığı 

300/4 numarada kayıtlıdır. Eser, 200 x 140, 140 x 80 mm. ebadında 203-211 vr, 15 st. 

halinde nesih hat ile beyaz kâğıt üzerine, siyah mürekkeple yazılmıştır. Bu nüshanın 

sonunda "Mevlânâ'ya teveccühden sonra aynı gecenin iki saati içinde, vâsılların kutbu, 

                                                 
214 Krş., Sîvâsî, Bidâ‘atü'l — Vâizîn, vr. 4b-10a. 
215 Gündoğdu, a.g.e., s. 201. 
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talihlerin yardımcısı Şeyh Abdulmecîd-i Sîvâsî'nin hattından nakledildi." ibaresinden eserin 

bu nüshasının müstensih hattı olduğu anlaşılmaktadır.216 Bununla beraber istinsah edenin 

ismi ve istinsah tarihi bulunmamaktadır. 

2- Süleymâniye Ktp. Esad Efendi Kitaplığı, 1755/16 numarada 193 x 122, 152 x 

72 mm. ebadında, 17 st. halinde nesih hatla, beyaz kağıda, siyah mürekkeple 

yazılmıştır. 1220/1805 tarihinde istinsah edilen bu nüshanın müstensihi belli olmamakla 

beraber, eserin sonunda Kudretullâh Efendi el-Mevlevî'nin nüshasından istinsah 

edildiğine dair bir kayıt bulunmaktadır. 

3- Süleymâniye Ktp. Daru'l - Mesnevî Kitaplığı, 253/2 numarada 241 x 159, 

bbxbb mm. ebadında bb. st. halinde nohudi beyaz kağıda, siyah mürekkeple ve ta‘lik 

hatla yazılmıştır. Eserin müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

4-  Süleymâniye Ktp. Şehid Ali Paşa Kitaplığı 1367/3 numarada kayıtlı olan eser 

700 x 140, 250 x 135 mm. ebadında 114b-126a vr. 13 st. halinde nohudî beyaz kağıda 

siyah mürekkeple ve nesih hattıyla kaleme alınmıştır. Yazılar kırmızı mürekkepli çizgiyle 

çerçeve içine alınmıştır. Nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi belli değildir.  

t. Şerh-i Mesnevi  

Şerh-i Mesnevi, Abdülmecîd Sîvâsî'nin en meşhur eserlerinden biri dir. Sîvâsî'nin 

eserlerinden bahseden kaynakların hemen hepsinde bu eserin ismi geçmektedir.  

Eserin, Sîvâsî'nin kendi hattıyla kaleme aldığı nüshası MEB Ankara Genel 

Kitâplığı 683 numarada kayıtlıdır. Bu nüshanın ilk varaklarında, sonradan yazıldığı 

anlaşılan bir kayıtta, "Şerh-i Mesnevî-i Şerif Şemsüddîn Sîvâsî bi-hattihi" şeklinde eser 

Şemseddîn Sîvâsîye aitmiş gibi gösterilse de, diğer bir varakta eserin Abdülmecîd 

Sîvâsî'ye ait olduğunu gösteren kayıtlar mevcûttur.217  

                                                 
216 Gündoğdu, a.g.e., s.201. 
217 Bu konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. Gümdoğdu, a.g.e., s. 195. 
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Abdülmecîd Sîvâsî'nin, "Şerh-i Mesnevi" isimli eseri Mevlânâ'nın Mesnevî'sine 

yapılan şerhlerin ilklerindendir. Muhammed Nazmî, Sîvâsî^nin bu eseriyle alâkalı olarak 

şunları söyler: "Nefsinde bir şerhdir ki, tamâm Mevlânâ'nın murâdları üzeredir."218 

Eserin Te'lif Sebebi: 

Abdülmecîd Sîvâsî rüyada Mevlânâ'nın kendisine bu eseri şerh etmesini istemesi 

ve I. Ahmet'in emri üzerine kaleme almıştır.219 

Abdülmecîd Sîvâsî'nin bu şerhi, Mesnevî'nin birinci cildinin ortalarındaki 

"Arslanın kuyuya bakması ve kendisiyle tavşanın akislerini görmesi" başlıklı hikâyenin 

ortalarında kalmıştır. Sîvâsî bu hikâyenin on iki beytinin şerhini yapmış, daha 

sonraki on üç beytin şerhini yapmadan yazarak eserini Mesnevinin 1328. beytinde 

bırakmıştır. Şerhini ise 1315. beyte kadar yapmış, fazla olmasa bile bazen şerh 

etmediği beyitler de olmuştur.  

Sîvâsî bu eserin şerhinde şu metodu takip etmiştir: Önce beyitleri kelime 

ve terkib hâlinde tercüme etmiş, daha sonra açıklamalarda bulunmuştur. Beytleri 

şerh ederken âyet ve hadislerden iktibaslar yapmış, ara sıra bâzı meşâyihin söz-

lerinden de istifâde etmiştir. Diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de yeri 

geldikçe kendi şiirlerine yer vermiştir. Şerhleri yerine göre bazen uzun bazen de kısa 

tutmuş, bâzı beyitlerin de sâdece tercümesini vermekle yetinmiştir. 

Nüshaları: 

1-  Eserin bu nüshası MEB Ank. Genel Kitâplığı 683 numarada 

kayıtlıdır. Eser 210 x l45-bb mm.  lb-166b vr. bb. st. hâlinde, nohudî beyaz 

kâğıda siyah mürekkeple kaleme alınmıştır. Beyitler ve bölüm başlıkları kırmızı 

mürekkeple yazılmış olup, beyitlerin ve bölüm başlıklarının üstleri yine kırmızı 

mürekkeple çizilmiştir. Eser miklebli, sırtı meşin, bez kaplı, mukavva ciltlidir. 

Müellif nüshadır. 

2-  Bu nüsha, Süleymâniye Ktp. Antalya/Tekelioğlu, 391 numarada 

                                                 
218 Nazmî, s. 121. 
219 Eserin te'lîf sebebiyle ilgili daha geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, a.g.e., s. 195-196. 
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bulunmaktadır. Eser 295 x 185, 205 x 100 mm. ebadında 321 vr. 15 st. hâlinde 

nesîh hat ile kül renkte  yerli  kâğıda  siyah  mürekkeple yazılmıştır. Yazılar  

yaldızlı mürekkeple çerçevelenmiş, beyitlerin yazımında mavi mürekkep kul-

lanılmıştır. Sırtı mavi renkli kâğıtla onarılmış, kapaklar kahverengi meşin ciltle 

ciltlenmiştir. Cilt kapağı salbek şemseli, köşebentli ve zencireklidir. Mehmed Sıddık 

ve Şeyh Hasan'a ait mülkiyet kayıtları ile Hacı Osman-zâde Muhammed Ağa'nın 

hicri 1221 tarihli vakıf kaydı vardır. Müstensihi ve istinsah târihi belli değildir. 

Asıl nüshaya benzeyen bu nüsha 997. beyitte son bulmuştur. Bu nedenle de asıl 

nüshaya göre eksiktir. 

 3- Bâyezid Devlet Ktp. Velîyüddîn Efendi, 1651 numarada kayıtlı olan 

bu nüsha "Meulânâ  Bibliyografyas"nda "Şerh-i  Müntehabât-ı Mesnevî" olarak 

verilmektedir.220 Ancak eserin başında yer alan ilk varakta bu eserin isminin Şerh-i 

Mesnevî-i Şerif olduğuna dâir kayıt yer almaktadır. Bu varakta sonradan yazıldığı 

anlaşılan ve kurşun kalemle yazılan kayıtta da eserin ismi Tercüme-i Mesnevi 

olarak gösterilmiştir. Doğrusu Şerh-i Mesnevi olmalıdır.221 Bu nüsha 295 x 200, 

195 x 95 mm. ebadında, 262 vr. 21 st. hâlinde nesih hatla beyaz kâğıt üzerine 

siyah mürekkeple yazılmıştır. Yazılar kırmızı mürekkeple çerçeve içine alınmış, 

beyitlerin yazımında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Eser vişne çürüğü parlak 

meşin ciltle kaplanmış, kapak üzeri hafif oyuk şemseli olup, içleri ebrulu kâğıtla 

kaplanmıştır. Bu nüshanın müstensihi ve istinsah târihi belli değildir. 

4- Bu eserin tespit edebildiğimiz diğer nüshası, İzmir (Tire) Necip 

Paşa Ktp. 312 numarada kayıtlıdır. Eser, 189 x 135,   126 x 70 mm. ebadında  

159 varak  19 st.  hâlinde, nesih hatla kaleme alınmıştır. Bu nüshanın müstensihi 

ve istinsah târihi belli değildir. 

u. Tefsîr-i Sûreti'l - Fâtiha222 

 

                                                 
220 Mehmet Önder, Mevlânâ Bibliyografyası, (Yazmalar), Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Ank. 1974, II, 827. 
221 Gündoğdu, a.g.e., s. 198. 
222 Abdülmecîd Sîvâsî'nin bu çalışmamıza konu olan eseridir. 
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v. ‘Uddetü'I-Müsta'iddîn  

Abdülmecîd Sîvâsî bu eserini Arapça sarf ilmine dâir yazmıştır. 

Te'lif sebebi: 

Eserin mukaddimesinde  eserin te'lîf sebebi hakkında şu bilgiler verilmiştir: 

"Ey ilim yolundaki Efendim! Senin muhabbetin beni zor ama bütün gayretimi sarf 

ederek bir eser yazmaya mecbur etti. Duyduğum bu mecburiyetten hareketle siz azîz 

talebelerim için ez-Zemahşerî'nin "el-Mufassal", İbn-i Hâcib'in "Safiye" adlı eserleriyle 

muhtelif lügat ve diğer Arap dili kaynaklarından istifâde ederek sarfla ilgili bu eserimi 

geniş kapsamlı olarak yazdım. Bu eserde muğlak gözüken bütün bina bâblarnı ele aldım 

ve bu bâbların kullanılması hususundaki gerekliliği ve talebelerin de bundan kolayca 

istifâde etmelerini hedefledim ve eserin ismini "‘Uddetü'l-Mustaiddîn" (Yola çıkanlara 

malzeme) koydum."223 

Muhtevası: 

Sîvâsî, eserinde önce fiillerin mazi ve müzârîlerini vererek semâ‘î mastarlarını 

göstermiş, daha sonra da mastarları kıyâsî olarak gelen fiillere geçmiştir. Öncelikle semâ‘î 

mastarlar üzerinde duran müellif, bazen de kanaatini "es-Sıhah", "el-Muğnî", "el-

Kâmus", "el-Mütenebbî" gibi çeşitli Arapça eserlerden getirdiği delillerle güçlendirmiştir. 

Diğer taraftan lâzım ve müte‘addî fiillere değinen müellif, onların ifâde ettiği 

mânâlardan da bahsetmektedir.  

Müellif, sarf'ta bulunan bütün bina bâblarını ve mülhakatını bir bir ele alıp 

açıklamakta, her bâbın mânâlarını vererek örneklendirmektedir. Sîvâsî bu eserinde diğer bazı 

sarf kitaplarında olduğu gibi îlal, idğam ve benzeri konulara temas etmemektedir. 

Nüshası: 

l- Bu eserin tespit edebildiğimiz tek nüshası Süleymâniye Ktp., Kasideci-zâde, 

731/2 numarada kayıtlıdır. Eser, 190 x 118, 133 x 62 mm. ebadında 24-47 vr., 15 st. 

                                                 
223 Sîvâsî, ‘Uddetü'l - Musta'iddin, Süleymaniye Ktp., Kasideci-zâde, No: 731/2, vr. 2a-2b. 
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halinde parlak beyaz kağıda, ta‘lik hat ile ve siyah mürekkeple kaleme alınmıştır. Bu nüsha 

Süleyman b. Ahmed tarafından 1024/1615 tarihinde istinsah edilmiştir, 

2. Kaynaklarda Yer Alıp da Kütüphânelerde Bulunamayan Eserleri 

a. Kahru's-Sûs 

Bu eserin ismi Hediyyetü'l - İhvân, Hediyyetü'l - Ârifîn, Ziyâret-i Evliya ve 

Osmanlı Müellifleri'nde geçmektedir. Hediyyetü'l - İhvân'da verilen bilgilerin dışında, bu 

eser hakkında ma‘lûmâtımız yoktur.224 

Muhtevâsı: 

Nazmî'nin şu ifâdeleri bu eserin içeriği hakkında bize önemli ip uçları 

vermektedir: "Sîvâsî'nin şerî'at, tarîkat, ma'rifet ve hakikatte benzerleri olmadığı, bu 

eseri mütalaa edenlerin ma'lumudur." Ayrıca "Hediyyetü'l - İhvân" da bu eserden yaptığı 

alıntılar, eserin tasavvufî konuları muhtevî olduğu noktasında önemli ipucu vermektedir.225 

Eserin dili konusunda Nazmî'nin "Hediyyetü'l - İhvân" adlı eserine bu eserden 

yaptığı alıntıların Arapça olması, onun Arap dilinde kaleme alındığı hususunda ip uçları 

vermektedir. Vassâf'ın da Sefîne'de Sîvâsî'nin eserlerini serdederken  bu eserin Arapça 

olduğunu bildirmesi226 onun Arapça olarak kaleme alındığını te'yîd etmektedir.227 

b. Tercüme-i  Kelâm  

Sîvâsî "Miskâlü'l - Kulûb" adlı eserinde, "Tercüme-i Kelâm" isimli bir eserinin 

olduğundan bahsetmekte; "Tefsîru Sûreti'l — Fâtiha" isimli eserinde de "îmân-ı ye's" 

konusunu anlatırken eserin hâmişinde "Türkî Kelâm risâlemizde mestûrdur."228 diye bir 

ibârede yine aynı eserin ismi geçmektedir.  

Cengiz Gündoğdu bu eserle ilgili şu ma‘lûmâtı verir: 

                                                 
224 Gündoğdu, a.g.e., s. 212. 
225 Gündoğdu, a.g.e., s. 212. 
226 Vassâf, III, 258. 
227 Gündoğdu, a.g.e., s. 212. 
228 Bkz. Sîvâsî, Tefsîru Sûreti'l — Fâtiha, vr. 49a. 
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"Ancak araştırmalarımız esnasında gerek kütüphanelerde gerekse 
Sîvâsî Efendi'nin eserlerinden bahseden kaynaklarda bu isimde bir esere 
rastlayamadık. Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ'da Sîvâsî Efendi'nin 
eserleri arasında "Kitâbu İlmi'1 - Kelâm" adlı bir eserinin olduğunu 
belirtmektedir229 ki, kanâatimize göre bu eser Sîvâsî Efendi'nin sözünü ettiği 
"Tercüme-i Kelâm" adlı eseri olmalıdır."230 

Eserin Muhtevâsı: 

Sîvâsî Miskâlü'l — Kulûb isimli eserinde "Tercüm-i Kelâm"ın muhtevâsı hakkında 

şunları söyler: Ehl-i Sünnet yolundan sapanların; tenâsuhî, hulûlî, hurûfî, vücûdî, mübâhî, 

cebrî ve kaderîler vs. gibi yetmiş üç fırkaya ayrıldıklarını, dolayısıyla bunların tafsillerine yer 

verdiğini bizzat kendisi söylemektedir. 231 

Bu eser kakkında Gündoğdu şu değerlendirmeyi yapar: 

"Bu ifâdelerden hareketle eserin müellifimizin yine aynı konulardan 
bahseden "Dürer-i Akâid" adlı eseri olabileceğini de düşünebiliriz. Diğer 
taraftan "Sefine" yazarının bu eseri isim listesine alırken onun en çok tanınan 
ve değişik kütüphanelerde pek çok nüshası bulunan "Dürer-i Akâid" adlı 
eserinden bahsetmemesi bu ihtimâlimi kuvvetlendirmektedir. Fakat bu tür 
konulardaki hassasiyetini bildiğimiz Sîvâsî'nin bu isimle müstakil bir eser 
yazdığı da düşünülebilir."232 

3. Diğer  Eserleri 

Sîvâsî'nin, kaynaklarda ismi geçen, ancak haklarında bilgi bulunmayan bir çok 

risâlesinin ismi zikredilir. 

Bu kaynaklardan Hediyyetü'l - Ârifîn'de Abdülmecîd Sîvâsî'ye âit olduğu söylenen 

şu risâlelerin ismi geçmektedir: 

1- Şurûtu's-Salât 

2- Keffâratu'l - Hams 

3-  Risâletü'l - İslâm ve'1-Îmân 

                                                 
229 Vassâf, III, 258. 
230 Gündoğdu, a.g.e., s. 212. 
231 Sîvâsî, Miskâlü'l — Kulûb, vr. 6a. 
232 Gündoğdu, a.g.e., s. 212. 
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4-  Risâletü'l - Kebâir ve Şerhuhâ233 

Sefine'de de şu eserler Sîvâsî'ye nispet edilmektedir: 

1-  Beyânu Şerhu'l-Kebâir 

2-  Hadis-i Erba‘în 

3-  Kerâhiyye 

4-  Kitâb-ı Keffârât-ı Hams 

5-  Metin fı'n-Nahv  

6-  Metin fîs'-Sarf 

7-  Mufassal Şurûtu's - Salât. 

8-  Risâle-i Hızır Aleyhi's — Selâm 

9-  Risâle-i Mufassala fî Hakki'1 - Îmân ve'l — İslâm 

10- Risâle-i Mufassala fî'1-Ecnihâ 

11- Risâle-i Mufassala fî's-Salât 

12-  Risâle-i Niyet  

13-  Risâle-i Savm 

14- Şerh-i Hadis-i Âfâk234 

Vassâf'ın zikrettiğine göre "Hadis-i Erba‘în", "Kitâb-ı Keffârât-ı Hams", "Risâle-i 

Niyet" ve "Risâle-i Savm" isimli eserler Türkçe, diğerleri Arapça olarak kaleme alınmıştır.   

Görüldüğü gibi Bağdatlı İsmail Paşa'nın zikrettiği eserleri küçük değişikliklerle 

Vassâf da zikretmiştir. 

Bu zikredilenlerden anlaşıldığına göre, ilerde yapılacak çalışmalar Sîvâsî'nin 

eserleri hakkında daha detaylı bilgilere sâhip olmamızı sağlayacaktır. Zamanla araştırmalar 

esnâsında zikredilen eserlerin farklı nüshaları tespît edilecek; Sîvâsî'nin şimdilik tespît 

edilemeyen yeni eserleri gün yüzüne çıkarılacak; belki ona nispet edilen eserlerin 

bazılarının bir başkasına âit olduğu ortaya çıkacak. Bu saydıklarımız şimdilik tespît 
                                                 
233 Bağdatlı İsmail Paşa, 1, 62. 
234 Vassâf, III, 258-259. 
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edilebilenlerdir.
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                                       III. BÖLÜM 

[TEFSÌR-İ SßRETİ'L -  FÁTİHA] 
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A. ESERİN TANITIMI 

1. Eserin Mevcut Nüshaları 

a."Tefsîr-i Sûreti'l — Fâtiha" 

Eserin bu nüshası Süleymâniye Ktp. Şehid Ali Paşa Kitaplığı 1367 / 1 numarada 

kayıtlıdır. Eser 69 x 150, 200 x 140 mm. ebadında, 1-69 vr. 13st. halinde beyaz kağıda 

güzel bir nesih hatla kaleme alınmıştır.  

Bu nüshadaki yazılar harekelenmiştir. Fakat zaman zaman harekelemede hataların 

yapıldığı dikkat çekmektedir. Bazen bu hareke hataları âyetlerde bile yapılmıştır. Yazılar 

kırmızı mürekkeple çerçevelenmiş olup, âyet ve hadislerin üstü de yine kırmızı mürekkeple 

çizilmiştir. Sayfaların kenarında açıklamalar (hâmiş) bulunmaktadır. Eser kahverengi meşin 

ciltlidir.  

Eserin müstensihi ve istinsah tarihi kesin olarak belli değildir. Ancak mecmua 

içindeki "Tefsîru Sûreti'l — Fâtiha" ile aynı yazı özelliklerine sâhip, bir başka risâlenin 

sonundaki kayıtta, risâlenin h. 1031 (m. 1622) yılında Rebîülâhir'in sonlarında Ahmed b. 

Bahşî ez-Zîlî tarafından yazıldığına dâir kayıt vardır. Aynı mecmua içinde farklı iki risâlede 

kullanılan hattın birbirinin aynı olması, nüshaların aynı müstensih tarafından istinsah 

edildiği ihtimalini ortaya koymaktadır. Bu nedenle de çalışmamızda ulaşabildiğimiz dört 

nüsha arasından bu nüshayı esas olarak kabul ettik. 

b. Eserin bu nüshasının başına isim yazılmamış. Süleymâniye Kütüphânesi'nde fiş 

kayıtlarında bu esere rastlayamadık. Bu esere merhûm Ziyâ Demir'in yüksek lisans 

tezinde235 verdiği numaradan ulaştık.  

Eserin bu nüshası Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, 394 / 1 numarada 

kayıtlıdır. Ancak eser bu numarada bulunabilmekle beraber, eserin fiş kaydı muhtemelen 

kaybolmuştur. 

Bu nüsha 250 x 177, 155 x 100 ebatlarında, 1-26 vr. 19 st. olarak istinsah 

edilmiştir. Yazılar nesih hatla, harekesiz olarak yazılmıştır. İlk sayfalarda geçen bazı 

                                                 
235 Demir, 21-23.  
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kelimeler, fasıl ve bölüm başları ile tefsîri yapılan Fâtiha Sûresi'nin âyetleri kırmızı 

mürekkeple yazılmış. Eserde geçen âyet ve hadis-i şeriflerin üzeri kırmızı mürekkeple 

çizilmiş olup, varaklardaki yazılar çerçeve içine alınmamıştır. Sayfaların kenarında 

açıklamalar (hâmiş) bulunmaktadır.  

Eserin dışı meşin ciltle kaplanmıştır. Sûrenin sonunda yer alan kayda göre bu nüsha İbrâhîm 

b. Lâ‘lî tarafından istinsah edilmiş olup, eserin istinsah tarihi belirtilmemiştir. Ancak aynı 

mecmu‘a içinde, yine aynı şahıs tarafından istinsah edilen bir risâlenin sonundaki kayıtta, o 

risâlenin istinsahının h. 1036 (m. 1626) yılının Rebîülevvel ayının ortalarında bitirildiğine 

dâir kayıt yer almaktadır. Buradan da çalışmamızın konusu olan eserin bu nüshasının da 

aynı tarihlerde istinsah edildiği sonucu çıkarılabilir. 

c. Sûre-i Fâtiha 

Süleymâniye Kütüphânesi, Hüsrev Paşa 121 / 2 numarada kayıtlı olan eserin 

başına isim konulmamış. Eser verilen numarada olmakla birlikte, bu nüshanın fiş kaydı da —

muhtemelen- kaybolmuştur. Demir'in çalışmasından anlaşıldığına göre bu eserin fiş 

kaydında eserin ismi " Sûre-i Fâtiha ve Tasavvufî Risâle" olarak geçmektedir.  

Eser 190 x 130, 142 x 80 mm. Ebatlarında; 113-137 vr. ve 21 st. halinde ta‘lik 

hatla kaleme alınmıştır. Metin harekesiz olarak yazılmış.  Bu nüshanın hattının okunması 

diğer nüshalara göre daha zordur. Yazıların kenarına çizgi çekilmemiş. 

Bu nüshada da ilk sayfalardaki bazı kelimeler ve"fasl" kelimesi risâlenin her 

yerinde  kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metnin tamamında geçen âyetlerin, hadislerin 

üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çekilmiştir.   

Diğer nüshaların aksine, bu nüshada sadece metne yer verilmiş, diğer nüshalarda 

metnin kenarlarında hâmiş kısmında bulunan bazı açıklamalara bu nüshada yer 

verilmemiştir. Yine bu nüshada, zaman zaman diğer nüshalara göre daha fazla eksiklere 

rastlanmaktadır. Eserin bu nüshasının müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 
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d. Risâle fî Tefsîri Sûreti'l — Fâtiha bi-Lisâni't - Türkî 

Bu nüsha, Süleymâniye Kütüphânesi, Mihrişah Sultan 300 / 2 numarada kayıtlıdır. 

Eser, 200 x 140 (140 x 80) mm. ebadında, yeşil bezle kaplı, siyah meşin yıpranmış bir cildi 

vardır. "Risâle fî Tefsîri Sûreti'l — Fâtiha", mecmuanın "121a - 171a" arası varaklarında 

bulunmaktadır. Kitabın varakları orta kalınlıkta sarımtırak âharlı ve sağlam fakat şirâzeden 

ayrılmış. 15 satırdan oluşan sayfalar cetvelsiz normal genişliktedir.  

Eserin başında tercüme ve tefsiri yapılan âyetlerle, fasılların yazımında kırmızı 

mürekkep kullanılmış; kitabın ilk sayfalarında birtakım cümle ve kelimeler kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Yine risâlede geçen, âyetlerin, hadislerin ve fasılların üzerine 

kırmızı mürekkeple çizgi çekilmiş. Risâlenin metni nesih hatla harekeli olarak yazılmıştır.   

Başlıksız olan kitap ve hüviyeti kısaca ilk sayfada şu ibare ile belirtilmiştir: 

"Risâle fî Sûreti'l — Fâtiha bi-Lisâni't — Türkî. Sülûkun beyânı, sâliklerin kısımlarıyla 

hallerinin beyânı ve keyfiyetleri."  

Sayfaların kenarında açıklamalar (hâmiş) bulunmaktadır.  

Eserin müellif mi yoksa müstensih hattı mı olduğuna dair herhangi bir kayıt 

olmadığı gibi yazım tarihi de belli değildir. 

2. Kaynakları 

Abdülmecîd Sîvâsî, istifâde ettiği kaynakların ismini genellikle belirtmiştir. 

Eserinde özellikle adından Şeyh-i Ekber diye behsettiği İbn-i Arabî'den önemli ölçüde 

istifâde etmiştir. 

a. Füsûsu'l — Hikem 

Tasavvuf düşüncesinin temel kitaplarından biri olan eserin tam adı "Füãÿãü'l — 

Hikem ve Huãÿãü'l — Kilem"dir. Füsûsu'l — Hikem, Muhyiddin İbnü'l — Arabî'nin (ö. 638 / 

1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan eseridir. 
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Diğer eserleri gibi bu eserinin de "nefsin yol açtığı garazlardan münezzeh bir 

mukaddes makamdan geldiğini" söyleyen İbnü'l — Arabî kendisinin eserin müellifi değil 

mütercimi sayılması gerektiğini özellikle ifâde eder.  

Füsûsu'l — Hikem, yirmi yedi peygamberin hikmetlerine izâfeten yirmi yedi 

bölüme ayrılmıştır.  

Eserin ana temasının "insan-ı kâmil" olduğu söylenebilir. Hikmetin asıl kaynağının 

nebevî olduğuna işaret edilen kitapta baştan sona zâtiyyet, ulûhiyyet, rubûbiyyet, vücûd, 

adem, âdem, âlem, insan-ı kâmil, hakîkat-ı Muhammediyye, hakîkat, vahiy, tecelliyât, 

zuhûr, akıl, ruh, nefis, isimler, sıfatlar, vahdet, kesret, nübüvvet, velâyet, imâmet, ilim, 

ma‘lûm, şirk, küfür, irâde, küllîler, cüz'îler, ibâdet, kıyâmet gibi metafizik konulara İbnü'l — 

Arabî'nin bakış açısından açıklamalar getirilmektedir. 

Hz. Âdem ile başlayıp Hz. Muhammed (sav) ile son bulan Füsûsu'l — Hikem'de 

bölümlerin bir kronolojik sırası olmadığı gibi belirli bir fikrî bütünlüğü takip ettiği de 

söylenemez. 

Sadreddin Konevî'nin eliyle yazılan ve müellifi tarafından görülen nüshası İstanbul 

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndedir (nr. 1933). Ebü'1-Alâ el-Afîfî tarafından açıklamalarla 

yayımlanan (Beyrut 1946) eser üzerine birçok şerh ve reddiye yazılmıştır. 236  

b. el-Fütûhâtü'1 - Mekkiyye 

Kısaca el-Fütûhât olarak da anılan eserin tam adı "el-Fütûhâtü'1 - Mekkiyye fî 

Ma‘rifeti'l - Esrâri'l - Mâlikiyye ve'l — Mülkiyye"dir. Eser Muhyiddin İbnü'l - Arabî'nin (ö. 

638/1240), tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseridir. 

el-Fütûhâtü'1-Mekkiyye, müellifin "sifr" adını verdiği otuz yedi kitaptan meydana 

gelir. Bunlar cüzlere, fasıllara, bâblara ve meselelere bölünmüştür. Ancak eser ana şema 

olarak altı fasla, fasıllar da 560 baba ayrılmıştır. Eserin bazı bölümleri bir iki sayfa, bazıları 

da müstakil bir kitap hacmindedir. 559. bölüm hacim itibariyle en geniş bölümdür. Öte 

yandan eserin muhtevası da belli bir plana uymaz.  

                                                 
236 Eser hakkında detaylı bilgi için bkz. Kılıç, Mahmud Erol, "Fusûsü'l — Hikem", DİA,  XIII, 230-237; Kılıç, 
Mahmud Erol, "İbnü'l — Arabî", DİA, XX, 514.  



 73

el-Fütûhât esas itibariyle mensur bir eser olmakla birlikte içerisinde bir hayli şiir 

bulunur. Bu şiirlerin sayısı İbnü'l - Arabî'nin divanında yer alan şiirlerin yaklaşık beş katına 

ulaşır. Müellif ayrıca bu şiirleri "Nazmü'l - Fütûhi'l — Mekkî" adıyla bir eserde 

toplamıştır237. Genellikle her bölüm bir şiirle başlar. Müellif bu şiirlerin o bölümün âdeta 

birer özeti olduğunu, bunların kendilerine özgü mânaları bulunduğunu vurgular. 

Eserde nakledilen âyet ve hadislerin sayısı da oldukça fazladır. el-Fütûhât'ta tefsir 

ve te'vili yapılan bu âyetler Mahmûd Gurâb tarafından derlenerek "Rahmetün mine'r - 

Rahmân fî Tefsîri'l — Kurbân" adıyla dört ciltten oluşan bir eser meydana getirilmiştir (Şam 

1989). 

el-Fütûhât'a tasavvufî bir Kur'ân tefsiri demek de mümkündür. 

Çeşitli vesilelerle tefsir, hadis, fıkıh ve kelâmla ilgili pek çok meseleye temas eden 

ve bunlara dikkate değer açıklamalar getiren İbnü'l - Arabî'nin bu hacimli eseri yazıldığı 

tarihten itibaren pek çok âlimin dikkatini çekmiş, defalarca istinsah edilmiş, şerh ve ihtisar 

şeklinde bazı çalışmalara konu olmuştur. 

Sadece İstanbul kütüphanelerinde birçok yazma nüshası bulunan eserin 1238 

yılında tamamlanmış müellif hattı nüshası İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndedir 

(nr. 1845-1881). Konya nüshası olarak bilinen ve otuz yedi ciltten meydana gelen bu nüsha 

itinalı bir mağrib neshiyle yazılmıştır.  

Müellifin yazdığı bugün mevcut olmayan ilk nüshadan istinsah edilen Beyazıt 

Devlet Kütüphanesi'ndeki el-Fütûhât nüshası238 dört cilt halindedir. Bu nüsha yukarıda 

tanıtılan nüsha ile bazı farklılıklar göstermektedir. "Beyazıt nüshası" olarak tanınan eser 

683 (1284) yılından önce istinsah edilmiştir.  

İbnü'l - Arabî'nin İsmail b. Sevdekîn en-Nûrî adlı talebesi tarafından ilk nüshadan 

istinsah edilen Fâtih nüshası eserin XVIII-XXVII. ciltlerini ihtiva eder239.  

                                                 
237 Halep, Ahmediye Ktp., nr. 774. 
238 nr. 3743-3746. 
239  Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 275. 
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Beyazıt Devlet240 ve Nuruosmâniye241 kütüphanelerindeki nüshalar da oldukça eski 

tarihli olup sonlarında semâ kayıtları vardır. 

Molla Fenârî'nin oğlu hattat Celâleddin Efendi tarafından istinsah edilen şahâne 

hatla yazılmış ve tehzîbli nüsha bugün Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir242. Ayrıca yine 

Süleymaniye243 ve Topkapı Sarayı Müzesi244 kütüphanelerinde nefis tezhipli el-Fütûhât 

nüshaları bulunmaktadır. 

Eser ilk olarak Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî tarafından Mısır'da neşredilmiştir 

(Bulak 1297). Kitap 1876 ve 1911'de tekrar basılmış, bu son baskının Beyrut'ta birçok 

tıpkıbasımı yapılmıştır245. Üçüncü basımda önceki baskılara göre bazı farklılıklar ve baskı 

hataları bulunduğundan ilk baskı daha muteber sayılır. Eserin son bölümü olan "Vesâyâ" 

ayrı bir kitap olarak el-Vesâyâ adıyla birkaç defa basılmıştır (meselâ bk. Beyrut 

1408/1988). 

Tahkikli bir neşri de aslına uygun olarak otuz yedi cilt halinde Osman Yahya 

tarafından yapılmakta iken XIV. cildin neşriyle yayın durmuştur. Eserin Mahmûd Matacî 

tarafından tahkiksiz bir neşri yapılmıştır (1-1X, Beyrut 1994). 

el-Fütûhât'ın tam bir şerhi yoktur.246  

el-Fütûhât'm şerhinden ziyade ihtisarları yapılmıştır. Çeşitli kütüphanelerde 

"Kıta‘ât mine'l — Fütûhât" veya "Müntehabât mine'l — Fütûhât" adı altında kayıtlı pek çok 

seçme vardır. Bunların en meşhurları Abdülvehhâb eş-Şa'rânî'nin "el-Yevâkît ve'l - 

Cevâhir"i ve bunun da ihtisarı olan "el-Kibrîtü'l - Ahmer"idir. Yine aynı müellif "Levâkıhu'l 

- Envâri'l — Kudsiyye" adını verdiği bir ihtisar çalışması daha yapmıştır.247  

                                                 
240 Veliyyüddin Efendi, nr. 1752. 
241 nr. 2506-2507. 
242 Turhan Valide Sultan, nr. 187. 
243 Antalya [Tekeli-oğlu], nr. 388; Mehmed Ağa Camii, nr. 125. 
244 III. Ahmed, nr. 98. 
245 Beyrut, ts. (Dârü's - Sadr). 
246 Fütûhât'ın yarım olan bazı şerh çalışmaları hakkında detaylı bilgi için bkz. Kılıç, Mahmud Erol, "el-
Fütûhâtü'l — Mekkiyye", DİA, XIII, 251-258. 
247 Fütûhât'ın ihtisârları hakkında geniş bilgi için bkz. Kılıç, Mahmud Erol, "el-Fütûhâtü'l — Mekkiyye", DİA, 
XIII, 251-258. 
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el-Fütûhât'ın mecaz ve istiarelerle örülü sembolik bir dile sahip olması ve 

muhtevasının fikrî yoğunluğu sebebiyle tercüme edilmesi oldukça güçtür. Bazı dillere kısmî 

tercümeleri yapılmışsa da henüz eserin tamamının çevirisi bulunmamaktadır.248  

c. ‘Ankâü Muğrib fî Ma‘rifeti Hatmi'l — Evliyâ ve Şemsi'l - Mağrib 

Muhyiddin İbnü'l — Arabî (ö. 638/1240), bu eserinde "anka" imajından 

faydalanarak mutlak şekilde âlem-insan benzerliğini (büyük âlem-küçük âlem), insanın 

küçük âlem olduğunu ve mehdînin âlemdeki yerini tespît etmeye çalışmıştır.249 

d. Envâru't — Tenzîl ve Esrâru't — Te'vîl 

Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. Ömer b. Muhammed b. Ali 

eş-Şîrâzî el- Beyzâvî'nin (ö. 685/1286) Kur'ân tefsiridir. 

Orta hacimde özlü bir tefsir olan "Envârü't — Tenzîl"de rivâyet ve dirâyet metotları 

birlikte kullanılmıştır. Âyetlerin tefsîrinde diğer âyetlere, hadislere, sahâbe sözlerine ve 

tabiînin görüşlerine başvurulmuş, bunların zayıf olanlarına "kîle" veya "ruviye" ifadesiyle 

işaret edilmiştir. Bu arada tefsîrde İsrâiliyat türünden bazı rivâyetlere de yer verilmiştir.  

Eserde geçmiş önemli müfessirlerin görüşleri özetlendikten sonra, bazen bunlara 

Arap şiiriyle istişhâdda bulunularak, ayrıca dil kaidelerine ve aklî istidlallere dayanılarak 

ortaya konan yeni görüşler ilâve edilmek suretiyle dirâyet metodu uygulanmıştır ki 

müellifin tefsir ilmindeki gücünü gösteren asıl bölümler bunlardır.  

İtikadî konularla alâkalı âyetlerin tefsirinde özellikle Mutezile ile Ehl-i sünnet 

arasındaki ihtilâflara temas edilmiş ve genellikle Ehl-i Sünnet'in görüşleri isâbetli 

bulunmuştur. Zaman zaman Kur'ân-ı Kerîm'de, muarızlara karşı getirilen aklî delillerin 

mantıkî kıyas esasına göre açıklandığı görülür.  

Beyzâvî tefsîrinde ahkâm âyetlerini tefsir ederken fıkhî mezhepler arasındaki 

ihtilâflara da temas etmiş; kevnî âyetlerin yorumunda ayrıntılı açıklamalar yapmıştır. 

                                                 
248 Fütûhât'ın kısmî tercümeleri için bkz. a.g.md., s. 251-258. 
249 Uludağ, Süleymen, "Anka", DİA, III, 200-201. 
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Beyzâvî, el-Keşşâf'tan fazlaca iktibaslar yaptığından Envârü't - Tenzîl bazı 

âlimlerce onun bir özeti olarak kabul edilmiştir. 

İstanbul, Kahire, Bombay, Leknev gibi ilim merkezlerinde birçok defa basılan 

eseri H. O. Fleischer Leipzig'te neşretmiş (1846-1848), bu neşri esas alan Winand Feel 

tarafından hazırlanan bir fihristle birlikte aynı yerde tekrar basılmıştır (1878). 

Eserin tamamı veya İhlâs ve Fatiha sûreleriyle Âyetü'l-kürsî gibi bazı bölümleri 

üzerinde şerh, haşiye ve ta'lik tarzında gerçekleştirilen çalışmaların sayısı 250'den fazladır. 

İbn Temcîd (İstanbul 1287), Şeyhzâde Mustafa b. Kocâvî (İstanbul 1283), Abdülhakîm es-

Siyâlkûtî (Kahire 1271), Şehâbeddin el-Hafâcî (Kahire 1283) ve İsmail b. Muhammed el-

Konevî (İstanbul 1283) tarafından yapılan haşiyeler "Envârü't — Tenzîl" üzerindeki ça-

lışmaların en meşhurları arasında yer alır.  

Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman (ö. 874/1469) "Envârü't — Tenzîl"i ih-

tisâr etmiş, Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (ö. 1031/1622) "el-Fethu's - Semavî fî Tahrîri 

Ehâdîsi'l — Beyzâvî" ve Himmetzâde Muhammed b. Hasan ed-Dımaşkî (ö. 1175/ 1761) 

"Tuhfetü'r - Râvî fî Tahrîri Ehâdîsi'1 — Beyzâvî" adlı eserlerinde Beyzâvî'nin tefsîrinde 

bulunan hadisleri tahric etmişlerdir.250  

e. Kûtü'l — Kulûb 

Tam adı "Kûtü'l - Kulûb fî Mu‘âmeleti' l - Mahbûb ve Vasfi Tarîki'l - Mürid ilâ ma-

Kâmi't — Tevhîd" olan kitap, Ebû Tâlib el-Mekkî'nin (ö. 386/996) tasavvufa dair eseridir. 

Kûtü'l - Kulûb kırk sekiz bölümden meydana gelir. Eserde farz ve nafile ibadetlere, 

evrâd ve dualara, nefis, kalp, ruh ve bunların çeşitli hallerine, muhâsebe, murâkabe, vesvese, 

gaflet ve müridlerin göz önünde bulundurmaları gereken hususlara ve tasavvufî makamlara 

geniş yer verilmiştir. Konular anlatılırken âyet ve hadislere, sahabe ve tabiîn sözlerine 

başvurulmuş, ayrıca sûfîlerin söz ve menkıbelerinden de istifâde edilmiştir. Bununla birlikte 

Kûtü'l - Kulûb sadece bir tasavvuf kitabı değildir.  

                                                 
250Eser hakkında daha geniş ma‘lûmât için bkz. Cerrahoğlu, İsmail "Envârü't — Tenzîl ve Esrârü't — Te'vîl", DİA, XI, 
260-261. 
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Eserde namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin manevî ve tasavvufî mânaları yanında 

fıkhî yönleri de açıklanmış, ahlâk ve eğitim konularına da yer verilmiştir.  

Konular anlatılırken yer yer İsrâiliyat'tan alıntılar yapılmış, Arap atasözleri, Araplar'ın 

örf ve âdetleriyle ilgili şiir ve kıssalar nakledilmiştir. Ebû Tâlib el-Mekkî, ele aldığı konuları geniş 

bir tahlile tâbi tutarak yorumlamış, bazen de eleştirilerde bulunarak özellikle bid'atlara dikkat 

çekmiştir. 

Ehl-i Sünnet'in görüşlerinin esas alındığı Kûtü'l - Kulûb'da Mu'tezile, Mürcie ve 

Haricîler eleştirilmiş, Mu'tezile tenkit edilirken Selef i‘tikâdı savunulmuştur. Allah'ın sıfat, fiil ve 

isimleri, özellikle tevhid konusu tasavvuf açısından da açıklanmıştır. Tasavvufu şeriatla 

bütünleştirici bir yaklaşımı içermesi eserin çok ilgi görmesine sebep olmuştur. 

Ebû Abdullah el-Mühtedî, eseri "Tebsîtu Kitâbi Kûti'l — Kulûb"  adıyla şerhetmiş; 

İbn Abbâd er-Rundî, "el-Beyânü'ş — Şâfî", Muhammed el-Esvî, "Hayâtü'l - Kulûb fi 

Keyfiyeti'l - Vüsûl ile'l — Mahbûb" adlı eserlerinde Kûtü'l - Kulûb'un anlaşılması güç 

bazı ifadelerini açıklamışlardır. Hindli sûfî Gîsûdırâz'ın da bu tarz bir eseri vardır. Muhammed b. 

Halef el-Ümevî adlı bir Endülüslü âlim Kûtü'l - Kulûb'u  "el-Usûl ile'l - Ğarâzi'l - Matlûb 

min  Cevâhiri Kû ti'l — Kulûb"  adıyla özetlemiştir. Hüseyin b. Ma‘n ile Derviş  Abdülkerîm b. 

Ali de eseri özetlemişlerdir.251 

Kûtü'l — Kulûb ilki Kâhire'de olmak üzere birkaç defa basılmıştır.252 Eserin tenkitli 

neşri Abdülmün‘im Hifnî tarafından yapılmıştır253. Kûtül - Kulûb, dipnot ve açıklamalar 

eklenerek Von Richard Gramlich tarafından "Die Nahrung der Herzen Abû Tâlib al-Makkis 

Qüt al-qulüb" adıyla Almanca'ya çevrilmiştir.254  

f. ‘Umdetü'l — Kârî fî Şerhi Sahîhi'l — Buhârî 

Müellifi Ebû Muhammed (Ebü's-Senâ) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. 

Ahmed el-Aynî (ö. 855 / 1451)dir. ‘Aynî, Türk asıllı Hanefî fakihi, tarihçi, hadis ve dil 

âlimidir.  
                                                 
251 Keşfü'z - Zünûn, II ,  1361. 
252 I-II, Beyrut, ts.; I-II, Kahire 1351/1933; I-V, Kahire 1937, I-II, Kahire 1961; nşr. Ahmed Ata, Kahire, 1964. 
253 I-II, Kahire, 1412/1991. 
254 I-1V, Stuttgart, 1992-1995. Eser hakkında daha geniş bilgi için bkz. Saklan, Bilal, "Kûtü'l — Kulûb", DİA, 
XXVI, 501-502. 
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Aynî'nin, ‘Umdetü'l — Kârî fî Şerhi Sahîhi'l — Buhârî  isimli eseri Sahîh-i 

Buhârî'nin diğer şerhlerine nispetle daha derli toplu ve düzenlidir. Müellif bu şerhini, İbn 

Hacer'in Fethu'l — Bârî isimli şerhini gördükten sonra kaleme almış ve bazı konularda üstü 

kapalı da olsa onu tenkit etmiştir.  

‘Umdetü'l — Kârî'nin muhtelif baskıları yapılmıştır: (I-XIII, İstanbul 1308-1311; I-

XIII, Kâhire 1348; I-XXV, Kâhire 1348 ve I-XX, Kâhire 1392 / 1972).255 

g. el-Hidâye 

el-Hidâye, Burhâneddin el-Merginânî'nin (ö. 593 / 1197) Hanefî fıkhına dair 

kaleme almış olduğu eserdir. O, Hanefî fıkhının en tanınmış ve muteber metinlerinden biri 

olup müellifin, Kudûrî'ye ait "el-Muhtasar" ile Muhammed b. Hasan eş-Şeybânînin "el-

Câmiu's — Sağîr"inde mevcut meseleleri bir araya getirmek suretiyle kaleme aldığı 

"Biddyetü'1 — Mübtedî" adlı eserinin şerhidir.  

Mergînânî, Bidâyetü'l - Mübtedî'yi önce Kifâyetü'l - Müntehî adıyla şerh etmeye 

başlamış, ancak eser büyük bir hacme ulaşınca okuyucuya bıkkınlık vereceğini ve kullanım 

zorluğu sebebiyle yeterince faydalı olmayacağını düşünerek el-Hidâye'yi hazırlamıştır. el-

Hidâye'de ayrıntılarına girmediği bazı meseleler için de bu şerhe atıflarda bulunmuştur.  

Nüshalarının bolluğu, üzerine yapılan şerh, haşiye ve ta'lik gibi çalışmaların 

çokluğu el-Hidâye'ye verilen önemin bir göstergesidir. Eserin bu kadar rağbet görmesinin 

sebebi güvenilir olması, muhtevasının dolgunluğu ve üslûbunun güzelliğidir.  

el-Hidâye birçok defa basılmıştır (Kahire 1282, 1326, 1928, 1355, I-II, 1326, 

1327, 1371, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd, I-IV, 1385 / 1966; Kazan 1888; I-II, Kalküta 

1234; I-IV, Kanpûr 1289-1290, Leknevî'nin "Müzeyyiletü'd — Dirâye"siyle birlikte, Leknev 

1314; Delhi 1306, 1328, 1331).  

Eser Gulâm Yahya Han, Tâceddin Bengâlî, Mîr Muhammed Hüseyin ve 

Şerîatullah Senbelî tarafından Farsça'ya (Kalküta 1807; I-IV, Leknev 1874), bu tercümesi 

esas alınarak Charles Hamilton tarafından İngilizce'ye (I-IV, The Hedaya or Guide, London 

                                                 
255 Aynî ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Koçkuzu, Ali Osman, "Aynî, Bedreddin", DİA, IV, 271-272. 
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1791, Arapça metniyle birlikte; London 1870, 1957, 1963; Lahore 1870, bazı bölümleri 

çıkarılarak; Leiden 1977), Hasan Ege (Hidâye Tercemesi, I-III, İstanbul 1982-1984) ve 

Ahmed Meylânî (el-Hidâye Tercemesi, İstanbul 1991) tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 

el-Hidâye üzerine altmış civarında şerh ve haşiye yazılmıştır256.  

h. el-Bahrü'r - Râik 

el-Bahrü'r - Râ'ik, Ebü'l-Berekât en-Nesefî'nin (ö. 710/1310) Kenzü'd - Dekâik 

adlı Hanefî fıkhına dair kaleme aldığı eserine, Zeynüddin İbn Nüceym (ö. 970 / 1563) 

tarafından "el-İcâretü'1 - Fâside" bahsine kadar yapılan şerhin ismidir. 

Bu şerhe Muhammed b. Hüseyin b. Ali et-Tûrî el-Kâdirî bir tekmile, İbn Âbidîn 

"Minhatü'l — Hâlik ‘ale'l - Bahri'r — Râik" adıyla bir haşiye yazmıştır. Eser bu haşiye ile 

birlikte basılmıştır.257  

Hayreddin b. Ahmed er-Remlî'nin de (ö. 1081 / 1671) "Mazharü'l - Hakâiki'l — 

Hafiyye" adlı bir haşiyesi vardır.  

İbn Nüceym, atıflarda bulunduğu kaynakların bir listesini kitabın başında verir. 

Ayrıca mevzûları incelerken de konuların kaynaklarını belirterek bunlardan iktibaslarda 

bulunur. Böylece kendi zamanına kadarki Hanefî fıkıh kitaplarının bir özetini meydana 

getirir.  

Mezhep imamının, öğrencilerinin ve mezhebin sonraki âlimlerinin görüşlerine 

yer verilen şerhte tercih edilen ictihadlar belirtilir. Bu arada yer yer diğer mezheplerin 

görüşleri ele alınarak mukayeseler yapılır ve mezhebin benimsediği hükmün üstünlüğü 

delillerle gösterilmeye çalışılır.258 

i. Menâkıbü'l — İmâmi'l - A‘zam Ebî Hanîfe 

Menâkıbü'l — İmâmi'l - A‘zam Ebî Hanîfe, Hanefî fıkıh âlimlerinden Hâfızüddîn 

Muhammed b. Muhammed b. Şihâb el-Kerderî el-Hârizmî el-Bezzâzî'ye (ö. 827 / 1424) 

                                                 
256 Kallek, Cengiz, "el-Hidâye", DİA, XVII , 471-473. 
257 I-VIII, Kahire, 1311, 1323, 1334; I-IX, nşr. Zekeriyyâ Umeyrât, Beyrut, 1418/1997. 
258  Bu eser hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Yaman, Ahmet, "Kenzü'd — Dekâik", DİA, XXV, 261-262. 
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âittir. Müellif, İbnü'l — Bezzâzî diye de bilinir. Bezzâzî, usûl ve furû‘ ilimlerinde zamanın 

önde gelen âlimlerinden kabul edilmiştir. 

Ebû Hanîfe ve talebelerinin biyografilerini ihtivâ eden Menâkıbü'l — İmâmi'l -

a‘zam Ebî Hanîfe, Muvaffak b. Ahmed el-Mekkî'nin (ö. 568 / 1172) aynı adı taşıyan 

kitabıyla birlikte basılmıştır.259 Eserin II. Murad adına Muhammed b. Ömer el-Halebî 

tarafından yapılan Türkçe tercümesinin iki nüshası Süleymâniye Kütüphânesi'nde 

bulunmaktadır.260 

j. el-Fetâva'l — Bezzâziyye 

Risâlede, Sîvâsî'nin eserin tam adını ve müellifini vermeden "FetÀvÀ'da eydür…" 

ifâdesiyle kastettiği eserdir. 

Bezzâzî, asıl adı "Câmiu'l — Vecîz" olan ve "Fetâva'l — Kerderî" diye de bilinen bu 

meşhur eserini 812 / 1409-10 yılında bitirmiştir. Eserde ilk Hanefî imamlarının görüşleriyle 

daha sonraki devirlerde Hanefî âlimler tarafından verilen fetvâlar muteber kitaplardan 

özetlenerek derlenmiştir. Bezzâzî zaman zaman bu görüşler arasında tercih yapar. Bazen de 

kendi zamanındaki meselelerle alâkalı fetvâlara eserinde yer verir. Birçok yazma nüshası 

bulunan eser, birkaç defa basılmıştır.261  

k. İbnü'l — Fârız'ın Dîvân'ı 

Ebû Hafs (Ebü'l — Kâsım) Şerefüddîn Ömer b. Alî b. Mürşid es-Sa‘dî el-Hamevî 

el-Mısrî (ö. 632 / 1235) gerek Mısır'daki Mukattam dağında gerekse Mekke civarındaki 

vadilerde münzevi bir hayat yaşamış, riyâzet yapmış, defalarca erbaîne girmiş, âdeta 

dağlarla, vâdilerle, buradaki bitki ve hayvanlarla dostluk kurmuş, bunları hayatının bir 

parçası haline getirmiş, şiirleriyle özdeşleştirmiştir. İbnü'l — Fârız şiirlerinde tasavvufî ve 

ilâhî aşkı dile getirmiştir. 

                                                 
259 I-II, Haydarâbad, 1321; I-II, Beyrut, 1981, I. cilt Mekkî'nin, II. cilt Bezzâzî'nin eseri. 
260 Düğümlü Baba, nr. 523, m 20, 4 + 342 varak; Tahişr Ağa nr. 299, 208 varak. Eser hakkında daha geniş bilgi 
için bkz. Özel, Ahmet, "Bezzâzî", DİA, VI, 113-114. 
261 Kazan 1308, Bulak, 1311, Kâhire, 1323. Eser hakkında daha geniş bilgi için bkz. Özel, Ahmet, "Bezzâzî", 
DİA, VI, 113-114.  
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İbnü'l — Fârız'ın, Dîvân'ındaki en önemli şiir daha çok "el-Kasîdetü't — Tâiyye" 

veya "et-Tâiyyetü'l — Kübrâ" olarak bilinen kasîdedir.  

İbnü'l — Fârız bu kasîdeye önce "Enfesü'l — Cenân ve Nefâisü'l — Cinân" ardından 

"Levâihu'l — Cenân ve Revâihu'l — Cinân" adını vermiş, daha sonra rüyada gördüğü Hz. 

Peygamber(sav)'in işâreti üzerine "Nazmü's — Sülûk" diye isimlendirmiştir. 750 beyitten 

fazla olan bu kasîde şâirin bir tür mânevî yolculuğunun rûhî mi‘râcının tasvîridir. 

İbnü'l — Fârız'ın ikinci önemli şiiri "el-Kasîdetü'l — Hamriyye" olarak da bilinen 

"el-Kasîdetü'l — Mîmiyye"dir. Bu kısa kasîdesinde şâir ilâhî aşkı bâde tarzında tasvîr eder.262 

l. Rumûzü'l — Künûz fi'l-Cifr 

Eserin müellifi, mutasavvıf-şâir olan İbn Îsâ'dır  (902-967 / 1496-97-1559-60). 

Döneminde cifr ilminin en tanınmış mümessillerinden biri olan İbn Îsâ'nın vefk 

yazmakta mâhir olduğu nakledilir. Bazı kaynaklarda tabip olduğu ve tıbba dâir bir eser 

kaleme aldığı da belirtilmektedir.  

Rumûzü'l — Künûz fi'l-Cifr, on iki fasıldan meydana gelmektedir. Eser 965'te 

(1557-58) tamamlanmış olup bu tarihten hicrî 2035 yılına kadar meydana gelecek 

olacaklardan söz etmektedir.263  

m. Mesnevî 

Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî'nin (ö. 672 / 1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm 

kültürünün en önemli eserlerinden biri. 

Tasavvufun bütün konularını didaktik bir üslûpla ele alan eser zengin bir şerh 

geleneğine de zemin hazırlamıştır. 

                                                 
262 İbnü'l — Fârız ve Tâiyye hakkında geniş ma‘lûmât için bkz. Uludağ, Süleyman, "İbnü'l — Fârız", DİA, XXI, 
40-43. 
263Süleymâniye Kütüphânesi, Esad Efendi, nr. 1986; Fâtih, nr. 3432; Hacı Mahmud Efendi, nr. 4224, 4981. İbn 
Îsâ ve eserler' hakkinda daha geniş bilgi için bkz. Komisyon, "İbn Îsâ", DİA, XX, 91-92.  
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Mesnevî'nin ne zaman yazılmaya başlandığı konusunda kesin bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak Mevlânâ, I. cildin bitiminde bir müddet aradan sonra II. cildin 

yazımına 15 Receb 662 (13 Mayıs 1264) tarihinden itibaren devam ettiğini bildirir. 

Mesnevî'deki tasavvufî düşüncenin temelini sûret (zâhir) ve mânâ (bâtın) ilkesi 

oluşturur.  

Dünya kütüphanelerinde çok sayıda yazma nüshası bulunan Mesnevi'nin Konya 

Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi'ndeki (nr. 51) Veledî yazması en eski Mesnevi nüshası kabul edilir. 

Kültür Bakanlığı bu nüshanın iki farklı boyutta (49 x 32 ve 32 x 33 cm.) tıpkıbasımını 

yaptırmıştır (Ankara 1993). Mesnevi neşirlerinde genellikle Veledî nüshası esas alınmıştır.  

Mesnev'nin Konya'da bulunan nüshalarıyla İran ve Hindistan kütüphanelerindeki 

nüshaları arasında büyük farklılıklar vardır. Abdüllatîf b. Abdullah, bu farklılıkları tesbît etmek 

gayesiyle 1032'de (1623) seksen kadar nüshayı karşılaştırarak Nüsha-i Nâsiha-i 

Mesneviyyât-i Sakîme adlı bir eser hazırlamıştır. 

Mesnevî'nin eski nüshalardaki vezin aksaklıkları, geç dönem yazmalarında 

görülmemektedir. Bu durum, vezin aksaklıklarının müstensihler tarafından zaman içe-

risinde giderildiğini göstermektedir. Öte yandan Mevlânâ'nın kısaca anlattığı hikâyelerin 

bazı ilâvelerle uzatılması nüshalardaki beyit sayısını etkilemiştir. Mesnevî nüshalarındaki 

beyit sayısı 25.585 ile 26.660 arasında değişmektedir.  

Mesnevi ilk olarak 1221'de (1806) İsmâil Ankaravî'nin Mecmûatü'l - Letâif adlı 

şerhiyle birlikte Kahire'de basılmıştır. Bu baskıda VII. cildin şerhi yer almamaktadır. 

Eserin Mısır (Bulak 1241), İran (Tebriz 1264) ve Hindistan'da (Bombay 1266-1267) 

yapılan baskılarının ardından XIX. yüzyılda yirmiyi aşkın baskısı gerçekleştirilmiştir.  

Eserin ilk tenkitli neşrini Reynold Alleyne Nicholson yapmıştır. Mesnevî'yi İngi-

lizce'ye çevirip şerh eden Nicholson, çeşitli Mesnevi nüshalarına ve eserin ilk basımlarına 

dayanarak I ve II. ciltleri yayımlamış, Hellmut Ritter'in uyarısıyla diğer ciltlerde Veledî 

nüshayı esas alıp neşri tamamlamıştır (I-VII, London 1925-1940). 
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Yazıldığı günden bu yana dünyada hakkında tercüme, sözlük, şerh gibi birçok 

çalışma yapılan ve hâlen yapılmakta olan Mesnevî'nin hemen bütün dünya dillerinde 

tercüme veya antolojileri bulunmaktadır.264  

n. Abdurrahman Câmî'nin Dîvân'ı 

Nakşibendî Tarîkatı'na mensup İranlı âlim ve şair olan Abdurrahmân Câmî'nin 

tam adı Nûrüddîn Abdurrahman b. Nizâmiddîn Ahmed b. Muhammed el-Câmî'dir (817-898 

/ 1414-1492). 

Fars şiirinin en büyük üstatlarının sonuncusu sayılan Câmî, üstün şairlik kabiliyeti 

yanında dinî, edebî ve aklî ilimlerle tasavvuftaki derin vukufundan bütün şiirlerinde, 

mesnevilerinde ve özellikle tasavvufî mesnevilerinde geniş bir şekilde faydalanmış, ele 

aldığı konulan çok rahat ve sade bir dille anlatma gücünü göstermiştir.  

Câmî'nin başlıca edebî eserleri Farsça'dır. Bunun yanında Arapça eserler de 

kaleme almıştır. 

Kaynaklarda Câmî'nin Farsça ve Arapça kırk beşin üzerinde eseri bulunduğu 

zikredilmektedir. Ancak bunların bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Eserlerinin konusunu 

tasavvuf, edebiyat, edebî ve dinî ilimler teşkil eder. Cami, tasavvufa dair yazdığı müstakil 

risale ve kitapları yanında tasavvufî görüşlerini bütün manzum ve mensur eserlerine 

serpiştirmiştir. Bu bakımdan eserlerinin konu itibariyle tasnife tâbi tutulması oldukça 

güçtür. 

Abdülmecîd Sîvâsî, Câmî'nin şiirlerinden iktibaslar yaptığı için biz burada sadece 

şiirlerini topladığı eserlerini kısaca tanıtmaya çalışacağız. 

1. Divanları: Câmî, müstakil mesnevileri dışındaki kaside, terciibend, terkibibend, 

gazel, kısa mesnevi, kıta, rubâî ve muammalardan ibaret olan şiirlerini üç divanda 

toplamıştır.  

"Fâtihatü'ş — Şebâb" adını verdiği ilk divanı 884 (1479) yılında tertip edilmiş olup 

gençlik yıllarına ait şiirlerini, ertesi yıl düzenlediği "Vâsıtatü'l - ‘Ikd" adlı divanı orta yaş 

                                                 
264 Mesnevî hakkında detaylı bilgi için bkz. Ceyhan, Semih, "Mesnevî", DİA, XXIX, 325-334. 
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şiirlerini ihtiva eder. "Hâtimetü'l — Hayât" adıyla 896 (1491) yılında düzenlediği üçüncü 

divanı ise yaşlılık dönemi manzumelerinden oluşmaktadır.  

Câmî'nin divanları İran dışında İstanbul (1284 / 1867), Leknev (1876), Kanpûr 

(1890) ve Lahor'da (1933) basılmıştır. Divanların İran'da Hüseyin Pejman'ın önsözüyle 

yapılan baskısında (Tahran 1317 hş.) Câmî'nin bütün şiirleri mevcut değildir. Hâşim 

Râzî'nin 302 sayfalık mukaddimesiyle birlikte Dîvân-i Kâmil-i Câmî adıyla yapılan baskı 

ise (Tahran 1341 hş.) Câmî'nin üç divanını da kapsamaktadır. Divanların oldukça eksik 

olarak Almanca'ya yapılan tercümeleri Leipzig (1855) ve Wien'de (1858) yayımlanmıştır.  

2. Heft Evreng265. Câmî'nin Silsiletü'z - Zeheb, Selâmân ü Ebsâl, Tuhfetü'l - Ahrâr, 

Subhatü'l - Ebrâr, Yûsuf u Züleyhâ, Leylâ vü Mecnûn, Hırednâme-i İskenderî adlı yedi 

mesnevisinden oluşan bir eserdir. Çeşitli yazma nüshaları bulunan eser Murtazâ Müderris-i 

Gîlânî tarafından neşredilmiştir (Tahran 1337 hş.).  

3. Şerhu Fusûsü'l - Hikem. Sîvâsî, zaman zaman Câmî'nin Füsûs şerhine de atıfta 

bulunur. Şerhu Fusûsü'l — Hikem, Fusûsü'l — Hikem'in Arapça şerhi olup 896 (1491) yılında 

kaleme alınmıştır. Eser, Abdülganî en-Nablûsî'nin Şerhu Cevâhiri'n-Nusûs fî halli 

kelimâti'l-Fusûs adlı eserinin (l, İstanbul 1304, II, Kahire 1323) kenarında basılmıştır.266  

3. Telif Usûlü 

Abdülmecîd Sîvâsî bâtınî ilimlerin yanında zahirî ilimleri de tahsîl etmiş bir zâttır. 

Onun bu özelliği eserinin hemen her yerinde kendini hissettirir. 

Sîvâsî, düşüncelerini ifâde ederken onları mutlaka âyet ve hadislere dayandırmaya 

gayret eder. Bu nedenle eserinde geçen âyet ve hadislerin sayısı oldukça fazladır. 

Müellif, eserde geçen âyetlerin sûrelerinin ismini zikretmez.  

Sîvâsî eserine aldığı hadis-i şerifler için şu yolu takip eder: O sayısı az olmakla 

beraber hadisleri aldığı kitabın / kitapların ismini zikretmekle beraber genellikle hadislerin 

                                                 
265Abdurrahmân Câmî'nin yedi mesnevîden oluşan bu eseri hakkında gemiş ma‘lûmât için bkz. Kurtuluş, Rıza, 
"Heft Evreng", DİA, XVII, 157-158.  
266 Abdurrâhmân Câmî ve eserleri hakkında geniş ma‘lûmât için bkz. Okumuş, Ömer, "Câmî, Abdurrahman", 
DİA, VII, 94-99.  
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kaynaklarını vermez. Bazen hadisin yalnız sahâbe râvîsini, bazen de hadisin geçtiği 

kaynakla beraber râvîyi verir. 

Eserindeki görüşlerini âyet ve hadislerden başka, zâhir ulemâsından ve meşhur 

sûfîlerden yaptığı nakillerle ispatlamaya çalışır. Özellikle "Şeyh-i Ekber" olarak zikrettiği 

İbn-i Arabî'den nakiller yapar. 

Bununla birlikte Mevlânâ'dan (ö. 672 / 1273), Abdurrahmân Câmî'den (898 / 

1492), Hâfız'dan (ö. ???), Yunus'tan (720 / 1320) aktardığı şiirlerle eserini süsler; zaman 

zaman da kendi şiirlerine yer verir. 

Sîvâsî, risâlesinde konunun içeriğine ve yerine göre farklı eserlere de atıflarda 

bulunur.  
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[B. MUKADDİME] 

[1. Allâh'a Hamd]   

SipÀsi bì‘add merãÿãi’l - eãÀã, ol sulùÀn bì-sipÀh ve Rabbü’l - cinne ve’n - nÀsa 

sezÀdır ki; muúaddiru’l - eyyÀm ve’ş - şuhÿr ve müdebbire aóvÀli’l - cumhÿrdür.  

[2. Resûlüne Salât ve Selâm] 

Ve ãılÀt-ı ãalÀt ve teslìmÀt-ı selìmÀt ‘ani’r - riyÀ ol Eşref-i VesÀil'e ve Ekber-i 

VesÀiù'e olsÿn. MürekkebÀt ve besÀyiù ‘adedince267 maõhar-ı "‘allemeke mÀ lem tekün 

ta‘lem."268 Tilmìõ-i mekteb òÀne-i "senüúriüke felÀ tensÀ".269 ÚÀri-i ders-i "fe-evhÀ".270 

Muóaúúiú-i mebóaå-i "ve mÀ yanùiúu ‘ani’l - hevÀ".271 ‘Áric me‘Àric [1b] "åümme denÀ".272 
273 DÀric medÀric "ev ednÀ".274 Şeh-i serìr-i "úÀbe úavseyn".275 ÒulÀãa-i kÀf ve nÿn-i 

kevneyn. Aãl-ı mükevvenÀt. Mebde-i kÀinÀt. MellÀó-ı baór-ı melÀóat. Ve ser-defter-i 

maòlÿúÀt. DermÀn-ı derd-i hÀy-ı276 günahkÀrÀn. SÀóa-i277 maóşer. Şefî‘-i sitemkÀrÀn278. Ve 

meded-i her bì-meded ü derbeder. ÇirÀà-ı279 tÀbÀn-ı tìredilÀn. Ehl-i şÿr ve şer. Bi-vechin, 

keşemsi’ê-êuóÀ; bel hüve enverun. Maúãÿd-i ez-vücÿd-i mülk ve melekÿt. Ve feleki’l - 

eflÀk. ‘Árif-i me‘Àrif-i remz-i "lÀ uóãì". Ve ‘Àlim-i me‘Àlim-i sırr-ı mÀ ‘arafnÀke. MihmÀn-ı 

òÀãã-ı şeb-i mi‘rÀc ve cÀlis-i serir-i leyle-i esrÀ. ÒudÀ-bìn ve kÀmil yaúìn, "ve leúad raÀhu 

nezleten uòrÀ".280  

 

 

                                                 
267 B + "ki". 
268 Nisâ’, 4/113. 
269 A'lâ, 87/6. 
270 Necm, 53/10. 
271 Necm, 53/3. 
272 Necm, 53/8. 
273 C + "ve". 
274 Necm, 53/9. 
275 Necm, 53/9.  
276 D — "hÀ günahkÀrÀn". 
277 HÀmiş : "SÀóÀ: maóşer dìmekdür. SÀóa, meydÀndur." 
278 HÀmiş: "SitemkÀr: GünahkÀr." 
279 D = "çiraà". 
280 Necm, 53/13. 



 87

[3. Hz. Peygamber(sav)’in Âl ve Ashâbına Selâm] 

Ve Àl ve aãóÀbına olsÿñ ki; [2a] her birì dÀfi‘-i mìà-i ôulem-i rÀh-ı dìn. Ve Nücÿm-

i HüdÀ. Ve enìsÀn-i bezm-gÀh-ı tecellì-i òÀãã-ı irtiêÀ. ÙÀli‘Àn-ı281 meùÀli‘-i nücÿm-i "åümme 

evraåne282 lleõìneãùafeynÀ".283 CelìsÀn-ı ãÀóib-i òalvet òÀne-i "lì ma‘allahi vaútün lÀ 

yesi‘ahü’l - melÀiketü ve’l - enbiyÀ"284. SefìrÀn-ı esfÀr. Felyübelliàı’ş-şÀhid el-àÀib 

mu‘ìnÀn-i külli tÀibin ve Àibin285, dirler.  

ÒuãÿãÀ Óaêret-i ÇÀr-ı YÀr-ı bÀ-ãafÀ ki; her birì ‘imÀd-ı binÀ-i dìn-i metìn. Maõhar-

ı286 "inneke le ‘alÀ òuluúın ‘aôim"287. Ve "‘ale’l óaúúı’l mübìn"288 dìrler.  

[4. Padişaha Medhiye] 

áıbbe õÀlike.  

áurre-i cebhe-i salùanat. Melik-i milÀk-ı milk-i àayret. Ôıll-i õalìl-i ‘adÀlet. Emn ve 

emÀn-ı òayr-ı ümmet. Mu‘izzü’d-dìn, mu‘ìnü‘ş - şer‘i ve’s - sünnet. ‘Ámil-i óukm-i óakem-

i muókem-i [2b] "faóküm beyne’n - nÀsi bi’l óaúúı ve lÀ tettebi‘i’l - hevÀ"289. Bi-‘uluvvi’l 

himmeti. Ve sümüvvi’ş290 - şefeúati ve’l - HüdÀ. ‘Akl-ı evvel. Ve maõhar-ı ‘aúl-ı küll ve 

lübb-i lübÀb. Necìb-i efóam-i nücebe-i aêrÀb-i encÀb. Naúìb-i nücebe-i erbÀbi’l - elbÀb. 

Necm-i nÀcim-i burc-i cirÀat. Ve cÿd ve semÀóat. Bedr-i maùla‘-ı ‘izzet. Şems-i ãabÀh-ı 

ãabÀóat, dÀric-i medÀric. Naãr ve iclÀl. ‘Áric-i me‘Àric-i cÀh ve celÀl. BahÀi’d - devleti’l - 

bÀhiyeti’l - bÀhireti. áurrati’s291 - salùanati’z - zÀhiyeti’z - zÀhireti. Mÿãılü292 limen 

                                                 
281 C — "ùÀli‘Àn". 
282 Âyette geçen “el-KitÀb” kelimesi unutulmuş. 
283 Fâtır, 35/32. 
284 Benzer rivâyetler için bkz. Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdurraûf b. Tâcilârifîn b. Ali; Feyzu'l - Kadîr 
Şerhi'l - Câmii's-Sağîr min Ehâdîsi'l - Beşîri'n — Nezîr; tash. Ahmed Abdüsselâm; Beyrut: Dâru'l - Kütübi'l-
İlmiyye, 1994, 6 c.; IV, 7, hadis nr. 4377; Ali el-Kârî, Ubu'l-Hasan Nûreddîn Ali b. Sultân Muhammed; el-
Masnû' fî Ma'rifeti'l-Hadisi'l - Mevzû'; thk. Abdülfettâh Ebû Gudde; Haleb: Mektebetü Matbû'ati'l - İslâmiyye, 
1969, II, 151, hadis nr. 259; Aclûnî, Ebu'l-Fidâ İsmâîl b. Muhammed; Keşfü'l - Hafâ ve Müzîlü'l - İlbâs Ammâ 
İştehere mine'l - Ehâdîs alâ Elsineti'n — Nâs; tah. Eş-Şeyh Muhammed ‘Abdulazîz el-Hâlidî Beyrut: Dâru'l — 
Kütübi'l - ‘İlmiyye, 1997, 2 c.; II, 156. 
285 HÀmiş: "TÀb" ve "Àb", ìkìsì de "rec‘" ma‘nÀsına; "tÀyib", "Àyib" ism-i fÀ‘illerdür."  
286 C + "sırr". 
287 Kalem, 68/4. 
288 Neml, 27/79. 
289 Sâd, 38/26. 
290 HÀmiş: "Sümüvv, ‘ulüvv : Ìkisì de ‘Àlì dìmekdür." 
291 D = "àurre" yerine "‘izzet" kelimesi kullanılmış. 
292 B, C + "el-eyÀdì". 
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emmeleh293. Mebõÿli’s - savni ilÀ men emmeleh294. Keffe seóÀb-i birrin mÀùırın. Ev295 ‘ibÀb-

ı  baórin zÀòirin. A‘nì bihì: Mu‘izzü milk ve millet ve nuãret-i dìn. Şeh-i şÀhÀn-ı sulùÀni’s - 

selÀùìn. Encümü leşker ve gerdÿn, [3a] vaúÀr-ı òusre rev. Sikender'dür. Ve cem-i óaşmet 

Ferìdÿn fer ve ‘Àlì - tebÀr. ÒÀdimü’l - óaremeyn, sulùÀnü’l - meşriúayn. MÀói’l - küfr, 

óÀmi’l - İslÀm. ÚÀtilü’r - RavÀfiêi ve’l - MelÀóideti ve’z - ZenÀdiúati’l - liÀm296. Zìver-i tÀc 

ve taòt.297 Serìr-i salùanat-ı hümÀyÿn baòt. A‘nì bihì: ‘İzzetlì ve sa‘Àdetlì. Ve298 Faòr-i 

EnbiyÀ ‘Àdetlì. Òalefü’s - selef. Ve selef-i aòlÀfihim ve baúiyyetü‘s - selef. Ve 

naúıyyetü’l299- óalef. el-cÀmi‘u li maóÀsinihim ve evãÀfihim. Zeynü’l - emkineti ve’l - 

ezmÀn. TÀmmü’l - keremi ve şÀmilü‘l - iósÀn. İnsÀnü’l - ayn. Ve ‘aynü a‘yÀni’l - insÀn, 

mümidd-i ‘ulemÀ. Ve muóibb-i ãuleóÀ. Ve mu‘izzü’l  - fuêalÀ. el-baóru’ù - ùÀmì. el-berru’s - 

sÀmì. en-nehru’n - nÀmì. İlhÀmi’l - [3b] hÀmì. Úırem-i úurÿmi’s - selÀùìn. Fì iúameti binÀi’d 

- dìn. ÜsùüvÀneti’l - esÀùìn. AllÀhümme irfa‘ òıyÀme mecdihì. Ve úudretihì300. Ve ‘adlihì. 

Bi-şeddi eùnÀbihÀ301, ‘alÀ farúi’l - ferúadi, yesteôıllü302 bihi’r - reÀyÀ’l - maórÿrìn bi-nÀri’ô - 

ôulem, kemÀ isteôalle bi-sakfin merfÿ‘in, bilÀ ‘amedin yÀ RabbenÀ’úrin bi’n-necÀói ve’n-

necÀ aãbÀóahÿ. Ve revÀóahÿ. Ve mesÀehÿ. YÀ303 Rabbena’óris fì maúÀmi su‘ÿdihì. İúbÀlihì 

ve celÀlihì ve melÀihì.  

Beyt304 

Aãìlü’l-‘ırúı sulùÀn bin305 sulùÀn.  

CihÀn-baòş ve cihÀn-gìr ve cihÀn-bÀn.  

Ïlÿr şahlar ìçünde Àna ‘unvÀn.  

Şerefle iftiòÀr Ál-i ÏåmÀn.  

                                                 
293 Bu kelimenin üzerinde, iki satır arasında, şu açıklama var: "RecÀ dìmekdür."   
294 Bu kelimenin üzerinde, iki satır arasında, şu açıklama var: "Ey úaãd." 
295 B = "ve". 
296 C = "el-liyÀm". 
297 C + "zeyn". 
298 B — "ve".  
299 C — "ve naúıyye". 
300 C = "úadrihì". 
301 HÀmiş : "AùnÀbühÀ : AùnÀb, “ùnb” lafôınuñ cem‘ìdür, çadır ipì dìmekdür." 
302 B, C, D + "liyesteôille". 
303 C — "yÀ". 
304 C = "şi‘r". 
305 B = "ibn". 
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CihÀn ùurduúca şÀhım ber-úarÀr ïl.  

Ôaferle ber-murÀd-ı306 kÀm u kÀr ïl. 

 ‘AdÀlet [4a] şehrinün cevher-fürÿşì, celÀdet meclìsünün cür‘a-nÿşì. AllÀhümme 

veccih evcehe vücÿhi'l - müteveccihìne mine'l - Òaêri ve’l - İlyÀs ve’l - eúùÀbi ve’l - 

meşÀyiòi ve’l -‘Àrifìne tücÀheke li'rtifÀ‘i şÀnihì ve ùavvele ‘umrahÿ  bi’zdiyÀdi õekÀhu307.  

MüfredÀtını nuúad İmÀm-ı a‘del-i ekmel. Ser mülÿk-i kirÀm. SivÀd-ı ma‘reke-i 

óükm-i mÀh-ı ‘adl-i sihÀm. MedÀr-ı dÀr-ı himem-i kÀm u kÀr. Ker ÀrÀm rimÀó-ı rÀmió ï ser 

ve308 devóa-i İslÀm vedÿddür ki ïrÀ. KemÀl-i kÿs-i309 kerem ‘ulüvv der ki ïdÿr. Humÿm-ı 

dehr-i devÀm heme merÀóil ïrÀ. Du‘À-i ‘Àlem-i ‘ilm heme merÀsim ïrÀ ïrÀ310. Ve dÀd-ı ehl-i 

merÀm müdÀmıdür ki; [4b] kÀmil vüsÿl ï ma‘mÿr umÿrdür ki; ï muókemi’l - umÿr-i 

devÀm.  

ElÀ ve hüve’s - sulùÀn bin es-sulùÀn, SulùÀn311 OåmÀn ÒÀn312 İbn313 Aómed ÒÀn 

İbn314 Muóammed ÒÀn. ÙavvelellÀhu315 ve medde devletehÿ’z - zÀhirete’l - bÀhirete fì külli 

Ànin ve óìnin, ‘alÀ mefÀriúı’l — müslimìne ilÀ inúırÀêı’z — zamÀni ve ilÀ yevmi’d — dìn, bi-

Muóammedin ve Àlihì ve asóÀbihì ve aóbÀbihì sÀlikì ùarìúihì ve úÀri‘ì bÀbihì bi raómetike yÀ 

Eróame’r — RÀóimìn. 

                                                 
306 C + "ve". 
307 B, D + "fì umÿri'd-dìn"; C + "fì ‘umÿri'd-dìn müfredÀtını nuúad".  
308 C — "ve". 
309 C + "ve". 
310 B — "orÀ". 
311 D — "sulùÀn". 
312 C — "òÀn". 
313 B = "bin". 
314 B = "bin". 
315 B, C + "‘umrahÿ". 
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[C. FÂTİHA SÛRESİ’NİN TEFSÎRİ] 

[Müellifin Tefsîrini Yaptığı Kavramlar] 

áıbbe õÀ.316 Bir gÿn iòvÀn-ı dìnden birìsì Sÿre-i FÀtióÀ’nun tefsìrinì mülaòòaãan 

beyÀn ve "en‘amte ‘aleyhi"den317 murÀd kimdür, ya‘nì mün‘amün aleyh ïlÿb àaêabullahdan 

ve güm-rÀhlıúdan [5a] úurtilÀnlar kìmlerdür? ‘AyÀn eyleñ, diyÿ taêarru‘ itmeğìn "raddü’s — 

sÀili, leyse mine’l — mürüvveti" maêmÿnunca, úadru’l — úudreti derc-i vücÿdumuzda 

bÿldÿàumuzì silk—i ôuhÿra naôm itdük. Mu‘teúıden haúúa’l-i‘tiúÀdi’s — selìmi bi-ennehÿ lÀ 

óavle ve lÀ úuvvete illÀ billÀhi’l - ‘Aliyyi’l - ‘Aôìm.  

[1. Besmele ve Besmelenin Sûreden Olup Olmaması] 

BismillÀhi’r — RaómÀni’r — Raóìm, mine’l — FÀtióati. İntehÀ. Ya‘nì besmele 

FÀtióa’dan cüzdür.  

Mekke ve Kÿfe úurrÀsí ve fuúahÀsí ve Ìbnü’l — MübÀrek318 ve ŞÀfi‘ì319, 

FÀtióa’dandür dìdìler; ammÀ Medìne ve Baãra ve ŞÀm úurrÀsí ve fuúahÀsí ve MÀlik320 ve 

EvzÀ‘ì321 değildür dìdìler. İmÀm-ı ‘Aôam322 haêretlerì nefyen ve iåbÀtan bir söz sïylemedi, 

ya‘nì sÿredendür, yÀ değildür dìmedì,323 fe ôunne,324 intehÀ.325 

                                                 
316 B = "õÀlik"; C = "ibtede' kelÀm". 
317 B, C = "‘aleyhim'den". 
318 Ebû Abdirrahmân Abdullâh b. Mübârek b. Vâzıh el-Hanzalî el-Mervezî (ö. 181/797). Kendisi Tebeü't — 
tâbiînin ileri gelenlerinden muhaddîs, zâhid ve fakih bir zâttır. Kitâbü'z — Zühd ve'r — Rekâik, Kitâbü'l — Cihâd, 
el-Müsned, Kitâbü'l — Birr ve's — Sıla, es-Sünen fi'l — Fıkh, Kütâbü't — Tefsîr, Kitâbü't — Târîh onun eserleri 
arasında yer alır. (Abdullâh b. Mübârek ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. Küçük, Raşit, "Abdullah 
b. Mübârek", DİA, I, 122 — 124.)  
319 Tam adı Ebû Abdullâh Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi‘î (150-204/767-820)dir. (Hayatı ve eserleri hakkında 
geniş bilgi için bkz. Özel, Ahmet, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Ankara, 1990, 209 s.; s. 154—156.  
320 Ebû Hazma Enes b. Mâlik b. Nadr el-Ensârî (ö. 93/711—12). (Enes b. Mâlik hakında geniş bilgi için bkz. 
Canan, İbrahim, "Enes b. Mâlik", DİA, XI, 234—235.) 
321 Ebû ‘Amr Abdurrahmân b. ‘Amr b. Yuhmid el-Evzâ‘î ( 88-157/707-774). (Evzâî hakkında geniş bilgi için 
bkz. Öğüt, Salim, "Evzâî", DİA, XI, 546—548.) 
322 Ebû Hanîfe Nu‘mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh (80-150/699-767). (Ebû Hanîfe akında geniş bilgi için bkz. 
Komisyon, "Ebû Hanîfe", DİA, X, 131—145.) 
323 HÀmiş : "Ba‘êılar ìtdì murÀd bÿdur ki ya‘nì FÀtióa’dan değildür  àayr-i sÿreden daòì değildür bÀşúa Àyetdür 
fÀãıla ìçÿn gelmişdür. (B — " áayr-i sÿreden daòì değildür.")" 
324 C = "neôunnü". 
325 Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. Ömer b. Muhammed b. Ali eş-Şîrâzî el- Beyzâvî, 
Envâru't — Tenzîl ve Esrâru't — Te'vîl, I, 5, Dersa‘âdet, İst., [t.s.], 2 c. 
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ÚÀêí: [5b] İmÀm’uñ sükÿtundan añlandíğı326 besmele sÿreden ïlmaya. İmÀm 

Muóammed’e bÿ bÀbda ãïrduúlarında, deffeteyn arÀsí kelÀmullÀhdür, dìdìler.327 Bÿ sïz 

besmelenüñ328 ÚurÀn’dan ïlmasıní gïsterur. LenÀ eóÀdìå. İntehÀ.329 ÚÀêí eydür: Bizimçÿn 

óadìåler vÀrdür ki besmelenüñ FÀtióa’dan ïlmasına delÀlet ìder. Birì bÿdür ki Ebÿ Hüreyre 

rÀvìdür ki Óaêret ‘aleyhi’s — selÀm buyÿrdì: “FÀtióa yedì Àyetdür: Birì besmeledür.”330 ve 

Ümmü Seleme rÀviyedür ki Óaêret ‘aleyhi’s — selÀm FÀtióa ïúuyÿb besmeleden Rabbi’l-

‘Àlemìne dek bir Àyet ãÀydì331 ve ìkì cild arÀsí KelÀmullÀh ìdü. Ve yine ittifÀú ìtdüklerì de 

şÀhid ve delìldür ki besmele FÀtióa'dan ïla.332 İntehÀ.333  

LÀkin Óanefiyye eydür: Biz bÿ bÀbda icmÀ‘í334 teslìm itmezüz335. ZìrÀ İbn-i 

Mes‘ÿd336 ve MÀlik ve úudemÀ-i Óanefiyye'den337 [6a] cem‘-i keåìr, besmele aãlÀ 

ÚurÀn’dan değildür, diyÿ ittifÀú itdìler. "Ve mÀ beyne deffeteyni kelÀmullÀh" ïlmaúdan, 

besmele sÿreden ïlmaú lÀzım gelmez.338  

                                                 
326 B = "añlanÿr ki". 
327 HÀmiş: "ŞÀfi‘ì Óaêretlerì’nüñ ïl üstÀdí Vekì‘ ìdì. Bir zamÀn Vehb’den de aldí, ba‘dehÿ MÀlik’den ïúìdì ve 
İmÀm Muóammed’den daòì ïúìdì. (D — " Ve İmÀm Muóammed’den daòì ïúìdì.") Min Şerói Manôÿme." 
328 HÀmiş: "Besmele, fi‘l-i mÀêìdür. "ÚÀle bismillÀhi’r — RaómÀni’r — Raóìm" dìmekdür. Yübesmilü, ke-
"yüdaòricü", muêÀri‘dür. Besmele gÀh  maãdar ïlÿr, besmele dìmek ma‘nÀsına; gÀh ism-i maãdar ïlÿr ve 
bismillÀhi’r-RaómÀni’r — Raóìm ismì ïlur." 
329 C — "İntehÀ". 
330 Ebû Bekr Ahmed b. El-Hüseyin b. Ali Beyhakî, el-Minnetü'l — Kübrâ Şerhu ve tahricu's — Süneni's — Suğrâ 
li'l — Hâfız el-Beyhakî, Kitâbü's — Salâh, Bâbu İftitâhi'l — Fâtihati'l — Kitâbi bi-Bismillâhi'r — Rahmâni'r — 
Rahîm ve'l beyâni ennehâ âyetün minhâ ve iftitâhi sâiri's — süveri bihâ sivâ Sûreti Berâe, hadis nr. 386, I, 463, 
(Muhammed Ziyâü'r — Rahmân A‘zamî), Riyad: Mektebetü'r — Rüşd, 2001/1422, 9 c.  
331 Beyhakî, Kitâbü's — Salâh, Bâbu İftitâhi'l — Fâtihati'l — Kitâbi bi-bismillâhi'r — Rahmâni'r — Rahîm ve'l beyâni 
ennehâ âyetün minhâ ve iftitâhi sâiri's — süveri bihâ sivâ Sûreti Berâe, hadis nr. 388, I, 464.  
332 Beyzâvî, I, 5. 
333 C — "intehÀ". 
334 D — "icmÀ‘". 
335 HÀmiş: "İcmÀ‘ì ya‘nì icmÀ‘ vÀrìdken teslìm itmezüz. (B — " İcmÀ‘ì")" 
336 Ebû Abdirrahmân Abdullâh b. Mes‘ûd b. Habîb el-Hüzelî (ö. 32/652-53): İlk Müslümanlardan ve aşere-i 
mübeşşereden bir zâttır. Kendisi Kûfe tefsîr ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur. İbn Mes‘ûd hakkında geniş 
bilgi için bkz. Cerrahoğlu, İsmâîl, "Abdullâh b. Mes‘ûd", DİA, I, 114-117. 
337 HÀmiş: "ÚudemÀ-i Óanefiyye dìdi ki: ZìrÀ müteaòòirìn dìdiler ki; Úur’Àn’dandür, sÿreler arÀsıní faãl ìçÿn 
gelmişdür;  yÀòÿd sÿreler ‘adedince Àyetdür, sÿre arÀsında teberrük ìçÿn inzÀl ïlunmışdur, didìler. Cüzdür 
dìyenler de iòtilÀf itdìler, her sÿreden mì cüzdür, yïúsa FÀtióa’dan mì? ŞÀfi‘ì úavl-i úadìminde FÀtióa’dandür 
dedìler; ammÀ úavl-i cedìdinde bütün Àyet değildür, bir Àyetiñ bir miúdÀrındandür didì. Pes, BeyêÀvì bïyle 
añlanmaú gerek. BÿrÀda tefevvühÀt çïúdur ammÀ úavl-i óaúú ki tefÀsìr-i muùavvelede yÀzmışdür bÿ 
yÀzdıúımızdür." 
338 HÀmiş: "ÓÀl bÿ ki; maãÀóifì àayrídan tecrìd itmekde mübÀlaàa ìle me’mÿrlarìken. İntehÀ, bÿñÀ da cevÀb 
ÀsÀndür ki; biz àayrí dìmezüz, Úur’Àn’dadür; lÀkin sÿreler cüz değildür  dìrüz dìmekle. (B, D = Úur’Àn’dadür.)" 
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Ve yine ÚÀêí eydür: Besmelei muãóaflarda iåbÀt itmeğe ittifÀúlarí da delìldür ki,339 

besmele sÿreden ïla.340  

Yine Óanefiyye dìmek ïlÿr ki; muãóaflarda iåbÀtdÀn lÀzım gelen, müctemilÀtdür. 

İótimÀldür cümle sÿrelerden ïmlaya, sÿreler arÀsıní faãl ìçÿn ïla, yÀ sÿreler arÀsında terk 

ìçÿn inzÀl ïlmış ïla, yÀ bir sÿreden ïla. ‘Ám, òÀããı müstelzim ïlmaz ve muótemel ìle da‘vÀ 

åÀbit ïlmaz. Ve ŞÀfi‘iyye'nüñ añdÿàí óadìåler ve icmÀ‘, cümlesì delìl-i vÀóiddür ki ancaú 

ôanní ifÀde ìder.341  

[2. "Allâh" İsmi] 

Allah, ism-i õÀtdür, müstecmi‘-i cemì‘-i ãıfÀtdür. Ániñçÿn ‘inde’t — taóúìú, "İsm-i 

A‘ôam" bÿdür. ZìrÀ sÀir ãıfÀt ve ef‘Àl, esmÀsınuñ merÀtib [6b] ve342 me‘Ànìsi343 ve nÿr-i344 

fevÀyidinì cem‘ itmişdür.345 Ser çeşme-i esmÀdür ve bir baóirdür ki; cümle enhÀr ve ‘uyÿn, 

esmÀ ve me‘Ànì ve aókÀm ve mebÀnì cümle andan münşa‘ibdür.  

KÀşife-i cedìde: Óaêret-i ÚurÀn’í yïúla, gïze úanúí ismì çïú gelÿrse, İsm-i A‘ôam 

ve eóabb-i esmÀ ïldÿr. ZìrÀ "men eóabbe şey’en ekåera õikrahÿ" buyÿrulmışdür. 

Pes, Allah lafôí maóbÿbü’l - esmÀdür; lÀkin ba‘êılar aàzından ÀåÀrì ôÀhir 

ïlmadÿàí, àaybet ve kiõb ve bühtÀndan pÀk lisÀn bÿlunmadÿàındandür ki; õikr-i ism-i pÀke 

ùÀhir ve muúaddes dil gerekdür, ve riyÀêat ve òalvet ve õikrile beşeriyyet lisÀnını, lisÀn-ı 

úudrette maóv ìdüb "küntü lehÿ sem‘an ve baãaran ve yeden ve lisÀnen"346 feóvÀsınca yirìne 

úudret lisÀní gelmek gerekdür. TallÀhi dìdükde, emvÀt óayÀt bÿla. ZìrÀ ki fenÀ fillÀh ïlÀn 

‘Àrifüñ ber-murÀd [7a] ìçÿn yÀ AllÀh dìdüğì, hemÀn Allah’ın kün dìdüğì gibì ïlÿr, Haúú’un 

                                                 
339 C — "ki". 
340 Beyzâvî, I, 5. 
341 HÀmiş: "Sÿreden dìdük; eğer FÀtióÀ, eğer sÀyir tÀ Şafi‘iyyenüñ úavl-i úadìmine ve óÀdiåine ta‘rìê ïla." 
342 C — "ve". 
343 B, D + "meÀnìsinì". 
344 B, C + "ve". 
345 HÀmiş: "HÀõÀ úavlün ba‘de’t — teslìm ve úad beyyene ‘ademe’t — teslìm." 
346 İbn Hacer el-Askalânî, Ebu'l-Fazl Şehâbeddîn Ahmed; Fethu'l - Bari bi-Şerhi Sahîhi'l — Buhârî; tahk. 
Abdulazîz Abdullâh b. Baz, Muhammed Fuad Abdulbâki. (y.y.): Dâru'l - Fikr, [t.y.]; 13 c; XI, 343-344; İbn 
Receb, Ebu'l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed; Câmiu'l - Ulûm ve'l-Hikem fî Şerhi Hamsîne Hadisen; 
Amman: Dâru'l - Furkân, 1990, s. 534. 
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ãıfatí anÀ lisÀn ïlÿr, du‘Àsí redd ïlmÀz "ve mÀ rameyte iõ rameyte velÀkinnellÀhe ramÀ"347, 

"innelleõìne yübÀyi‘ÿneke innemÀ yübÀyi‘ÿne348llÀh"349 bÿ sırdür.  

M. SÀliküñ külliyyetì fenÀ bÿlınca, cümle a‘êÀ ve beşeriyyetì de esmÀda fenÀ 

bÿlÿb elì, ayaàí, gïzì, úÿlÀàí, úalbì, irÀdetì úudrete350 tebdìl ïlÿr. Óaúú’ile ùÿtÀr, Óaúú’ile 

yÿrür, Óaúú’ile ìşüdür351 Óaúú’ile gïrür. Ánıñçÿn her dìdüğì vücÿda gelÿr. 

[3. "el-Hamdü Lillâh"] 

"el-Óamdü lillÀh":  Óamd, luàatte åenÀya dìrler; ısùılÀóda cemìl-i iòtiyÀrì ÿzerìne 

åenÀ itmekdür. Óamdün mevridì òÀããdür ki dile maòãÿãdür; müte‘alliúì ‘Àmmdür ki; 

úable’n - ni‘me de ba‘de’n - ni‘me de ïlÿr; ammÀ şükrüñ  mevridì Àmm, el ve dil ve úalb ve 

ãÀyir a‘êÀyla ïlÿr.  

Pes, cümle ‘ibÀdet şükürdür, müte‘alliúì òÀããdür ki ancaú ba‘de’n - ni‘me ïlÿr. 

[7b]   

[4. "Rabbi’l — ‘Âlemîn"] 

"Rabbi’l - ‘Àlemìn": Ïn sekiz bìn ‘Àlemì yïúdan vÀr ìdicìdür ve her nesnei terbiyye 

ìdÿb, tedrìc ìle kemÀle ìr gïricìdür. Yirì352 ve gïğì ve mÀ fìhÀyı ve ‘anÀãırí ve óayvÀnÀtí ve 

me‘Àdıní yarÀdıcídür353. Ve nemÀya354 úÀbil ïlÀn, eşyÀyí az az bÿyìdüb bisleyicìdür355. 

Ïl ÕÀt-ı Úadìm'dür ve cümle ‘Àlem óÀdiådür, yïàıken cümlesinì Óaú Te‘ÀlÀ vÀr 

itmişdür. "Kün" dìmeàì  murÀd itmekile cümle vìrÀnlarí ÀbÀd ìdìcìdür. 

[5. "er-Rahmâni’r — Rahîm"] 

"er-RaómÀni’r — Raóìm": DünyÀ ve Àòıretde lüùf ve kerem ve raómet ìdicìdür. 

                                                 
347 Enfâl, 8/17. 
348 C, D — "innemÀ yi‘ÿnellÀh". 
349 Fetih, 48/10. 
350 C = "úudretine". 
351 D = "ìşìdür". 
352 D = "yerì". 
353 B — "yarÀdıcí". 
354 B, C, D — "nemÀya". 
355 D = "besleyicì". 
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[6. "Mâliki Yevmi’d — Dîn"] 

"MÀliki yevmi’d - dìn": ÚıyÀmet gÿnünüñ ãÀóibì ve pÀdişÀhídür. O gerçi dünyÀ ve 

mÀ fìhÀnıñ da mutaãarrıfí ve pÀdişÀhídür, ammÀ aãıl kemÀl-ı ãalùanat ve nihÀyet-i taãarruf ïl 

günde ôÀhir [8a] ïlduàíçÿn "mÀliki yevmi’d—dìn" dinildì. ZìrÀ dünyÀda mecÀzen ãÀóib-i 

milk ve pÀdişÀh geçinÿr bÿlunÿr, ammÀ rÿz-i maóşerde hìç356 müdde‘ì úÀlmaz ki; "limeni’l - 

mülkü’l - yevm lillÀhi’l - vÀóidi’l - úahhÀr"357 dinildükde bir cevÀb vìrür kìmse bÿlunmaz. 

[7. "İyyâke Na‘büdü ve İyyâke Neste‘] 

"İyyÀke na‘büdü ve iyyÀke nesta‘ìn": Çÿnki sÀlik-i rÀh-ı ùÀ‘at, Óaêret-i Ma‘bÿd-i 

Muùlaú'uñ ulÿhiyyeti ve rubÿbiyyetin ve dÀreynde raóìm ve mün‘im ïldÿàın ve ma‘dÿmlarí 

ìcÀd ve terbiyyet itmekde ve úahr ve ifnÀ itmekde ve tekrÀr óaşr-ı ìcÀd itmeàe kemÀl-ı 

úudretin ve úuvvetin bìldi ve taóúìú itdì ki; cümle vücÿd, kemÀl-ı vücÿd ve lütf ve kerem ve 

úahr ve baùş ve celÀl anÀ lÀyıúdür. Ve cümle õevÀt ve ãıfÀt ve ef‘Àl, "inne ileynÀ 

iyÀbehüm"358 "ve enne359 ilÀ rabbike’l — müntehÀ"360 ÿzre anÀ ‘Àbid361 ìdÿğin bìldì, taóúìú 

ìtdì ki; [8b] ma‘bÿdiyyet ve maómÿdiyyet ve isti‘Ànete lÀyıú ancaú ïldür, andan ïzge lÀyıú 

yïúdür.  

Bi’ê-êarÿreti362 úÿl kendi ve ‘ibÀdetini ve ‘ibÀdetiçün yÀrdım istemeğì anıñçÿn anÀ 

ya‘nì Óaúú’un CenÀbı'na úaãr ve óaãr ìdÿb, ma‘mÿlì ‘Àmile taúdìm itmekle "iyyÀke na‘büdü 

ve iyyÀke nesta‘ìn" didì. Ya‘nì hemÀn sañÀ ùÀpÀruz didì ve sañÀ  úÿlluú ìderuz ve úÿlluàa da 

yine senden ‘avn isteruz didì. Ve çÿnki bÿ i‘tirÀfla bende mevlÀsınÀ teúarrub úÀzÀndì. 

MuòÀùaba ve te’åìr-i kelÀm ve úabÿl-i du‘À devletine lÀyıú ïlÿr. Pes. 

 

 

 

                                                 
356 C = "hìç". 
357 Mü’min, 40/16. 
358 Gâşiye, 88/25.  
359 "A" nüshasında “…inne…” şeklinde harekelenmiş. 
360 Necm, 53/42. 
361 D = "‘Àyid". 
362 B = "bi'ê-êarÿre". 
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[8. "İhdine’s — Sırâta’l — Müstekîm"] 

"İhdina’ã — ãırÀùa’l — müsteúìm" didì: Keennehÿ úÿl na‘büdü ve nesta‘ìn diyince, 

CenÀb-ı ‘İzzet didì363 ki: Úÿlum sañÀ ne gÿne ‘avn ìdeyiz364 diye. Ben de daòí diye ki: Bize 

ãırÀt-ı seviyyeye365 hidÀyet eyle. TÀ a‘êÀ ve óavÀsımız ve nefsimiz ve úalbimiz [9a] ve 

rÿóımız dÀimÀ rıêÀy-ı şerìfüñ yïlına gìde ve yÿz Ààıyla cümlemizì enbiyÀ ve evliyÀ ve 

‘Àrifìn mesleğine irşÀd eyle. TÀ sırr-ı şer‘-i seyyidi’l — enbiyÀ ìle müntehÀmız Cennet ve 

viãÀl ve cemÀl ïla ki;  

[9. "Sırâtallezîne En‘amte ‘Aleyhim"] 

"äırÀùalleõìne en‘amte ‘aleyhim" bÿní beyÀndür: Keennehÿ Óaêret-i Óak diye ki: 

"Úÿlum ãırÀù-ı müstaúìmden murÀdıñ nedür?" Úÿl ìde ki; bizim murÀdımız, mün‘imün 

‘aleyh ïlÀn sevdiğiñ úÿllar gitdÿğì yïldür, bize ïl yïlì tevfìú eyle.  

[10. "Ğayril mağdûbi ‘aleyhim ve leddâllîn"] 

"áayri’l-maàêÿbi ‘aleyhim ve le’ê-êÀllìn." Ya‘nì bizì àaêabuna lÀyıú ve úahrına 

maôhar ïlÀn úÿllarun yïlına sÀlik itme. Ve Dìn-i İslÀm yïlından azanlar rÀhına sÀlik itme.  

YÀòÿd bizì Yahÿd ve NaãÀrÀ gitdÿğì yïla yïllÀma ki; ïlÀr kitÀblarıní ve dìnlerinì 

tevóìde [9b] şirk úÀtÿb ta‘yìr itdìler ve ‘ÌsÀ ve Meryem ve ‘Uzeyr ìçÿn yarÀmaz sïyledìler. 

Ve niçe aókÀmı keõÀlik hevÀlarí beğenmeyÿb taórìf itdìler. Ve Faòr-ı EnbiyÀ Muóammed ü 

MuãùafÀ’nuñ -ãallallÀhu ‘aleyhi ve selem- nÿrí ve ïn bìn úadar mü‘cizÀtí ‘Àlemì 

úÀplamışken ve ekber-i mü‘cizÀt ïlÀn Naôm-ı Úur'Àn-ı Kerìm büleàÀyí maàlÿb ve ‘Àciz ve 

bi’ê-êarÿre "mÀ haõÀ kelÀmu maòlÿúin"366 diyÿb367 óaúìúat-ı Úur'Àn’a i‘tirÀf ìdÿb ekåerì 

MüsülmÀn ïlÿb, ba‘êılar da "ve caóadÿ bihÀ vesteyúanethÀ enfüsühüm"368 ÿzre envÀ‘-i 

mü‘cizÀtí gïrüb úalblerì369 ìnÀnmışken, "ôulmen ve ‘ulüvven"370 caód ve men‘ ìdÿb merdÿd-

i ebedì ïldílar. 

                                                 
363 C = "der ki". 
364 C = "ìdeyin". 
365 Seviyye : Müstaúìm dìmekdür. 
366 C = "el-maòlÿú". 
367 D = "diyÿ". 
368 Neml, 27/14. 
369 B + "êarÿrì". 
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[11. Âmîn] 

"Ámìn." Ya‘nì bÿ duÀmızí úabÿl eyle yÀ Rabbi ki371 ‘urefÀ úatında bÿndan a‘lÀ ve 

ebúÀ ve enfa‘ murÀd yïúdür.  

[12. Fâtiha, Cümle Esrâr-ı Kur’âniyye’yi Câmi’dir] 

Ve372 bilgil ki; Sÿre-i FÀtióa, cümle esrÀr-ı Úur'Àniyei cÀmi‘dür. [10a] ZìrÀ úÿl ki 

kendÿnì yïkdan vÀr ìden Tañrısıní bìle. AñÀ lÀzımdür ki; kendÿnì òalú ve terbiyyet ìden 

mevlÀsına şükr ìde ve õÀtı ve ãıfat ve rubÿbiyyetinì bilmekile anÀ úurbet úÀzÀnÿb, úÀtında 

makbÿlü’d - da‘ve ïla. TÀ dÀreynde ‘izzete lÀyıú ve nikbetden òalÀã ïlÿb; ãadrí, nÿrì ilhÀm 

ve firÀsete Àyìne ïlÿb ve keşfile óaúúí bÀùıldan, nÿrì nÀrdan, gülì òÀrdan373 farú ìde "ve 

lillÀhi derrühüm ve şükrallÀhi374 mesÀathüm" aãóÀb ve tÀbi‘ìn ve müctehidìn ve müfessirìn, 

KitÀb ve sünnet ve icmÀ‘ ve úıyasla ve bÿlÀra naôar ve istinbÀù-ı aókÀmile muóacce-i beyêÀ-

i dìnì ïl mertebe375 rÿşen itdìler ki; úaù‘À õerre úadar şübhe úïmÀdílar. Ve eğer emr-i dìnì 

tamÀm beyÀêa çıúarmasalar, yïlından azÀnlar cümle ümmetì de azdürurlardí ki376  

Óaêret (‘aleyhi's — selÀm) buyÿrur: [10b] "Setefteriúu ümmetì ilÀ åelÀåin ve 

seb‘ìne firúaten. Küllühüm fi’n-nÀr illÀ vÀóideten: Ve hiye mÀ ene ‘aleyhi ve aãóÀbì."377  

Ya‘nì yigirmi ÿç yílda Óaêret-i Faòri EnbiyÀ, Şems-i HüdÀ ïlÿb, i‘tiúÀdiyÀtda 

ve378 ‘ameliyÀtda lÀzım ïlÀn aóvalì aãóÀbına ta‘lìm ve tekmìl ìdÿb; bilÀòara379 "el-yevme 

ekmeltü leküm dìneküm"380  müjdesiyle Óaêreti AllÀh Óabìbi’ne, Ï’l da aãóÀba381, aãóÀb da 

tÀbi‘ìne382 ve müctehidìne beşÀret vìrüb, rÀh-ı dìnde ma‘Àlim-i ‘Àliye vaê‘ ìdÿb ve her 

                                                                                                                                               
370 Neml, 27/14. 
371 C — "ki". 
372 C — "ve". 
373 D — "gülì òÀrdan". 
374 C — "AllÀh". 
375 C = "mertebei". 
376 B — "ki". 
377 Bkz. Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre es-Sülemi; Sünenü't — Tirmizî; Çağrı Yay. İst. 1992/1413, 
3 c.'de 5 c., Kitâbü'l — Îmân, 18; Ebû Dâvûd, Süleymân b. Eş'as b. İshâk el-Ezdî; Sünen-i Ebî Dâvûd; Çağrı 
Yay. İst. 1992/1413, 5 c., Kitâbü's — Sünne 1. 
378 C — "ve". 
379 HÀmiş: "Bi’l — Àòare : Hemzenüñ òÀnuñ rÀnuñ fetóasıyladür." 
380 Mâide, 5/3. 
381 C + "aãóÀbına ve". 
382 C = "tÀbi‘ìn". 
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menzil bÀşında meş‘ale-i ‘Àlem-tÀb úïyÿb, óaúúıyyet-i İslÀm’ı383 ve mÀ fìhi aôherü mine’ş — 

şems ve buùlÀn-ı ùuruk-ı zenÀdiúa ve melÀóide ebyenü mine’l - ems ïlÿb sünen-i 

Muãùafaviyye sÀliklerì, evliyÀ-i kÀmilìnden ïlÿb "lÀ òavfün ‘aleyhim ve lÀhüm yaózenÿn"384  

‘izzet ve sa‘Àdetine sezÀ ïldílar.  

 

                                                 
383 C = "el-İslÀm". 
384 Bakara, 2/112. 
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FAäIL 

SÜLÛK ERENLERİ  

[ABDÜLMECÎD SÎVÂSÎ'NİN BAZI TASAVVUFÎ MEZHEP VE 

ESASLARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ] 

[1. SÛFİYYE] 

[11a] Bilgil ki sülÿk erenlerì envÀ‘dür: Bir bïliğì ãÿfìlerdür ki aãıllarí aãóÀb-ı ãuffe 

mesleğìdür.  

ŞerÀyiù-i sülÿklarí çïúdür; lÀkin cümle şerÀyiùuñ Àzí ve ïzì, nefs-i emmÀreye 

müòÀlefet itdìler ve nefse úuvvet ïlÿb "mÿtÿ úable en temÿtÿ"385 devletinden maórÿm ìden 

keåret-i ekli ve keåret-i şürbì terk ìdÿb Àlet-i êalÀlet ïlÀn dünyÀyí mehmÀ emken elden 

ãÀlÿb, úanÀ‘at úılıcí ìle óırã ve ùama‘ bÀşıní kesÿb ve ùÿl-i emel bïynın ÿrub ve òalúile 

àavàÀyí kesÿb "race‘nÀ ile’l — cihÀdi’l — ekberi" 386 óadìåì ÿzre ceng ve cidÀlí ve úıtÀlí ve 

óırÀbí sÀlik kendì ìçerìsine dÿşÿrüb cÀnıyla cÀnÀn arÀsına óÀil ïlÀn nefsì ve ta‘ayyünì387 

arÀdan ùaró ìdüb ve úuyÿd-i kevniyye-i enfüsì [11b] eğer  ÀfÀúì,  eğer i‘tibÀrí ne úadar vÀrsa 

mücÀhede ìle nÿr-i muùlaúda maóv ìdüb, "Ve úul cÀe’l óaúúu ve zeóaúal bÀùıl"388 ÿzre 

düviyyetì "zülfiúÀr-ı lÀ" ìle hüviyyetde muêmaóil itmekdür. ZìrÀ bÿ terkile sÀlik "Senürìhim 

ÀyÀtinÀ389 fi’l ÀfÀúı ve fì enfüsihim óattÀ yetebeyyene lehüm ennehü’l óaúú"390 sırr-ı 

vaódetine ìrib,391 anda bir ‘Àlem-i iòfÀya ìrişe ki; anÀ ÿlÀşmadín àÀyıbÀna ìmÀn getÿrmek 

küfürdür ki; Füãÿã şerhlerinde mesùÿrdür ki buyÿrulmış: "Li’t-tevóìdi óÀletün men Àmene 

                                                 
385 Muhammed el-Heravî el-Kârî, I, 198, hadis nr. 373; Aclûnî, II, 260; Mübârekfûrî, Ebu'l-Ali Muhammed 
Abdurrahmân b. Abdurrahmân; Tuhfetü'l - Ahvezî bi-Şerhi Câmii't — Tirmzî; thk. Muhammed Abdülmuhsî el-
Ketebî; Kâhire: Müessesetü'l - Kurtube, [t.y.] m + 10 c., VI, 626, hadis nr. 2435. 
386 Aclûnî, I, 375, hadis nr. 1360. 
387 C = "ùab‘íní". 
388 İsrâ, 17/81. 
389 Müstensih, “ÀyÀtinÀ” kelimesini “ÀyÀtünÀ” şeklinde yanlış harekelemiş. 
390 Fussilet, 41/53. 
391 C = "ìrÿb". 
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bihÀ úable ùulÿ‘i’l-óÀli feúad kefer."392 ZìrÀ aúl-ı cüz'ì erbÀbı ancaú ma‘ìşet-i dünyeviyye  ve 

kesb-i ùÀ‘at aóvÀlın bìlÿr. Óaúìúat-ı vücÿddan anuñ ‘ilmì yïúdür.  

ZìrÀ "lì ma‘allahi vaútün lÀ yese‘anì fìhi nebiyyün mürselün ve lÀ melekün 

muúarrebün"393 sırrí ne melekìdür, ne melekÿtìdür; belki sÀ‘at-i òalvet nÿrìdür ki;; 394 [12a] 

ïl nÿr tecellì itdikde "lÀ yebúÀ illellÀhü‘l - VÀóidü’l - ÚahhÀr" ÿzre àayrí úÀlmaz. ‘Álem 

dìdüğüñ dÿş gibì òayÀl ve ôılÀl ïlÿr ve395 óadìå-i BuòÀrì buña şÀhiddür ki buyÿrur: 

"ÓıcÀbühü’n396-nÿr lev keşefehÀ leaóraúa mÀ intehÀ ileyhi baãaruhÿ min òalúıhì".397  

Yine BuòÀrì’de Ebÿ Óüreyre398 rÀvìdür ki; 399 "…emme’å-åÀnì felev beåeåtühÿ400 le 

úuùı‘a minnì hÀõa’l - bül‘ÿm."401  

Ya‘nì Ebÿ Óüreyre eydür ki:402 "Óaêreti RisÀlet’den ìkì ‘ilm öğrendim, birìnì neşr 

ve beyÀn itdüm; ammÀ ìkincìsinì neşr ve beyÀn itsem bïàÀzım kesilÿrdì." 403 

Anıñçÿn "KelÀmü’l — ‘uşşÀúı404 yaùvì ve lÀ yürvÀ"405 buyÿrmışlardür. Nice beyÀn 

ïlunÿr ki; ãabì ìle õevú-i cimÀ‘dan ve úaplÿbaàa ìle semÀdan ve a‘mÀ ìle elvÀndan baóå 

itmekdür.  

                                                 
392 HÀmiş: "AmmÀ ba‘de ùulÿ‘i’l — óal mü’min ve mü’minün bih bir ìdÿğì rÿşen ïlÿr. Anda küfr yïúdur zìrÀ (B 
+ "anda") ìkì yïúdur. ÓÀãılí cümle kÀinÀt ìçre bir sırr-ı vücÿd şühÿd ìder, aní (B + "da") óaúdür der úÿrtìlÿr; 
yïúsa óÀşÀ mümkine vÀcib dìmek, yÀ ‘aksì åümme óÀşÀ." 
393 Bkz. Münâvî, IV, 7, hadis nr. 4377; Ali el-Kârî, II, 151, hadis nr. 259; Aclûnî, II, 156. 
394 C + "Ebÿ Hüreyre aãóab-ı ãuffe ãÿfìlerindendür." 
395 C — "ve". 
396 C = "óıcÀbün". 
397 Bkz. Müslim, İmân 293. Hadis-i şerifin Müslim'de geçen metni şöyle: "ÓıcÀbühü'n — nÿr. (Ve fì rivÀyeti Ebì 
Bekrin: "en-nÀr".) Lev keşefehÿ le-eóraúat sübüóÀtü vechihì mÀ intehÀ ileyhi baãaruhÿ min òalúıhí." 
398 HÀmiş: "Ebÿ Hüreyre aãóÀb-ı ãuffe ãÿfìlerindendür. BÿlÀruñ úuùbì ve reìsì Óaêret-i ‘Alì’dür buyÿrur: "el-
ma‘nÀ hüvallÀh"da ve buyÿrur "lev kellemtüküm ba‘êa semi‘tü ‘an ResÿlillÀhi leúultüm inne ‘Aliyyen ekõebü’l 
— kÀõibìn" buyÿrdì." 
399 C + " Evvelì: Óafiôtü min RasÿlillÀhi vi‘Àeyni, emma'l — ÿlÀ fe-beååeåtü ve emma'å — åÀnì ."  
HÀmiş: "Evvelì: Óafiôtü min RasÿlillÀhi vi‘Àeyni, emma'l — ÿlÀ fe-beååeåtü ve emma'å — åÀnì ." 
400 C = "åebbettühÿ". 
401 Buhârî, İlim, 42. (Hadisin Buhârî'de geşen tam metni şöyle: "… ‘An Ebì Hüreyrete úÀle: Óafiôtü ‘an 
RasÿlillÀhi - sallallÀhu ‘aleyhi ve selem -  vi‘Àeyni fe-emmÀ eóadühümÀ fe-beååeåtühÿ ve emme'l — Àòaru felev 
beååeåtühÿ úuùı‘a hÀõe'l - bül‘ÿm.") 
402 D — "ki". 
403 Buhârî, İlim 42. 
HÀmiş: "Meånevì: Goft, "el-ma‘nÀ hüvalÀh" Şeyòuddìn buyÿrduàì Óaêret-i ‘Alì murÀddür." 
404 D = "kelÀm-ı ‘uşşÀúin". 
405 HÀmiş: "Ya‘nì zühhÀd ‘uşşÀú sïzìn añlıyamazlar. Pes, ïlar arÀsında kelÀm-ı ‘uşşÀú maùvì ve metruk 
gerekdür. ZìrÀ eşrÀf ïlÿr ve "men meneóa’l — cühhÀle ‘ilmen, eêÀ‘ahÿ" buyÿrılmuşdür ve bÀ‘iå fitnede ïlÿr. 
BÀóiåü'r — racüli úurben li-óadìåin lÀ yefhemÿnehÿ illÀ kÀne fitnetühÿ ‘aleyhim buyÿrumuşdur." 
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Beyt:  

"Maórem-i ìn hïş cüz bìhïş nìst. 

Mer zebÀnrÀ müşterì cüz gÿş nìst."406 

[12b] Ve Zeynel ‘Ábidìn óaêretlerì buyÿrur : "İnnì le-ektümü min ‘ilmì cevÀhira, 

keylÀ yerÀhü õÿ vechelin feyeftetinÀhü." Ve Óaêret-i407 MÿsÀ úıããasí buña şÀhiddür ki; 

ãÿfiyye, ümmet-i Muhammed’de bir sırr-ı ‘amìú ïlmaú cÀiz ïla ki; Ànuñ sırrına ‘ulemÀ-i 

ôÀhirì vÀãıl ïlmaya. MÀdÀm ki sülÿkla ìrmeyeler, zìrÀ bÿ sır úaleme ve lisÀna gelmez ve 

gïrünmez. Nitekim vÀlidenüñ memesinden çıúÀn sÿd, ùıflıñ aàzından ìçerì gitdükde 

gïrünmez, ammÀ eåerì, ki óayÀtı ve úudreti ve nemÀdür, gün be gün ôÀhir ïlÿr. Bÿ ma‘nÀyí 

ìmÀen Óaêret-i MevlÀnÀ dìr ki : 

"Kìn süòan şìrest der pistÀn-ı cÀn. 

Bì keşende òïş nemì gerded revÀn."408 

[a. Şer’e Muhâlif Tarîkat Olamaz] 

LÀkin muóaúúaúdür ki409 Şer‘a muòÀlif ùarìúat ve ma‘rifet yïúdür. NihÀyet 

ma‘rifet pÀye pÀyedür, aşÀàí410 pÀye aãóÀbı yÿkÀrí pÀyede ïlÀn aóvÀlì bilmez. Eğer sülÿkla 

[13a] ìrse bilÿrdì. Cümle merÀtib, Şerì‘at pÀyesìdür, sÿç cehliñdür.411 

"Ve kem min àÀibin úavlen ãaóìóan.  

Ve Àfethü mine’l fehmi’s saúìmi."   

Ánıñçÿn ittifÀú itdìler ki; ‘ilm-i şerì‘ate ve uãÿl-i kelÀma şu‘ÿrì ïlmayÀn ùarìúata 

girdükde a‘mÀ ïlÿr; Ànıñçÿn ‘ulemÀya ve ‘ilme ‘adüvv ïlÿrlar. ‘Áúıbet bir úarÀkÿ maóalle 

                                                 
406 "Bu aklın mahremi, akılsızdan başkası değildir. 
      Dilin kulaktan başka müşterisi yoktur." 
407 B = “Ve Óıêır ve MÿsÀ…”; C = “Óaêret-i Óıêır ve MÿsÀ…”.  
408 "Ki bu söz, can memesinde süttür. 
       Çeken olmadıkça güzelce akmaz."  
HÀmiş: "Gïr ki òïş-nümÀ gerded ‘ayÀn dìmez, belki revÀn dìr; zìrÀ sırdür. Sır ‘ayÀn ïlınca ‘Àlem yíúılÿr, Óaúú 
úÀlÿr." 
409 C +  "gïr ki òïş …dür, ‘ayÀn dìmez, belki revÀn dir; zìrÀ sırdür, sır ‘ayÀn ïlınca ‘Àlem lem yíúılÿr, Óaúú 
úÀlÿr." 
410 C — " pÀye aãóÀbı yÿkÀrí". 
411 HÀmiş: "Her kìm şerì‘at, ùarìúatuñ ve óaúìúatuñ (B — " ve óaúìúatuñ") àayrìdür dìse kÀfir ïlÿr. Şerì‘atda 
günÀhdan  óarÀmdan ne úadar ãÀúınsa, (B = " ãÀúınsañ") ïl úadar ùarìúat Àçılÿr. Ùarìúatda maóv ïlÿrsañ óaúìúat 
nümÀyÀn ïlÿr." 
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vÀrur ki Ànda kelÀm ve óikmet ‘ilimlerìnì bìlmeyÀn ve òuãÿãÀ umÿr-i ‘Àmme ve vücÿd 

baóiålerìn ïúímayan, ùarìúatda elbettete mülóid ïlÿr. 

[b. Câhilden Şeyh Olmaz] 

Ve bi óakkıllÀhi Te‘ÀlÀ bÿ faúìr, úırú yíl ümmìye òıdmet eylemiş kimseye cebir ìle 

úadir arÀsında ïlÀn berzaòdan ãïrdüm. AãlÀ gïrmemiş, bìlmemiş; bañÀ didì ki: "äÿç 

Tañrínuñdür." ÓÀşÀ412 "Ve  mÀ kÀnallÀhü liyaôlimehüm velÀkinne’n — nÀse enfüsehüm 

yaôlimÿne"413  Keyfe yaôlimü ve hüve’l - Óakemü’l414 - ‘Adl.  

Ve bÿ óadìåede [13b] bÿ müdde‘Àya şÀhiddür ki Óaêret ‘aleyhi’s - selÀm buyÿrur: 

"Len yetteòıõellÀhü’l415 - cÀhile veliyyen velev itteòaõehÿ le‘allemehÿ evvelen."416 ÓÀãılí 

cÀhilì velì itmek yïúdür itmek murÀd itse, evvel cümle ‘ulÿmì ta‘lìm ìder; ba‘dehÿ velì 

ìder.417  

ÒuãÿãÀ "Mürşidlik velìlikden ùoúsÀn mertebe yÿúÀrídür." dìmişler. Öyle418 ïlsa 

velì ïlÀmayan mürşid ïlmaú ne iótimÀldür.  

[c. Câhillerin Şeyh Olması Kıyâmet Alâmetidir] 

Ve Şeyò-i Ekber419 Óaêretlerì ve İmÀm áazÀlì420 buyÿrmışlar ki; úıyÀmetüñ ziyÀde 

úarìb ‘alÀmetlerinden birìsì, cÀhiller şeyòlik ve mürşidlik da‘vÀsı421 itmekdür. Meğer evvelÀ 

Óaêret-i Úur‘Àn’uñ yidì úÀt ma‘nÀsıní keşf ìde.  

Bÿ keşifden ãuñra ba‘êí óelÀla óarÀm dise,422 óarÀma óelÀl dise; yÀ óarÀmdan 

úÀçmasa, yÀ ferÀyıê-ı ‘ibÀdetden bir õerre terk ve ihmÀl, yÀòÿd inkÀr itse ïl gïrdüklerì keşif 
                                                 
412 C + "åümme óÀşÀ". 
413 Ankebût, 29/40. 
414 C = "el-Óakìm". 
415 C — "AllÀh". 
416  Kaynaklarda bu şekliyle hadisi tespit edemedik.  
HÀmiş: "Óaúú Te‘ÀlÀ, cÀhilì mürşid-i kÀmil itmez, ìdince ïl ‘ilmì keşf ìder ve ma‘nÀy-ı Úur’Àn’í fetó ìder." 
417 HÀmiş: "ÓattÀ Şeyò-i Ekber FütÿóÀt’da buyÿrur: ‘Umren ‘arabiyyet gïrmemişken, úaãÀid-i ‘arabiyyet 
ïúuduúda i‘rÀbında yÀñılmayÿb, şÀ‘irüñ murÀdıní bìlÿrse mu‘allim min ‘indillÀh’dür ve muóaddiådür ve illÀ 
zinhÀr şeyùÀndür, dìr."  
418 D = "eyle". 
419 Muhyiddin İbnü'l — Arabî (ö. 638/1240). 
420 Hüccetü'l — İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî (ö. 
505/1111). Eş‘arî kelamcısı, Şâfi‘î fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü. 
Gazâlî hakkında geniş bilgi için bkz. Komisyon, "Gazâlî", DİA, XIII, 489-534. 
421 B = "da‘vÀsın". 
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değildür423;424[14a] belki vesÀvisdür. ÕübÀb gibì göğe425 de ÿçsa seyf-i Muóammed ìle 

bïynın ÿrmaú gerek ve úanÀdın kesmek gerekdür.  

[d. Gerçek Mürşid, Hurûf-ı Mukatta‘anın Manasını Keşf Edendir ve 

Kur’ân’dan Murâd Bâtındır, Diyen Kâfir Olur] 

Ve daòí mürşidem diyen ümmì eğer ‘Àlim-i "elif lÀm mìm"426; ve "elif lÀm rÀ"427; 

ve "elif lÀm mìm rÀ"428; ve "kÀf hÀ yÀ ‘ayn ãÀd"429 dan gibì evÀyil-i óurÿfuñ ma‘nÀsín keşf 

ìderse mürşid ïlÿr430, yïúsa431 óurÿfìler te’vìli gibì te’vìl ìderse mel‘ÿn ïlÿrlar. Ve "men 

fessera’l -  Úur‘Àne bi ra’yihì fe’l — yetebevve’ maú‘adehÿ mine’n - nÀr"432  mübtede‘ ve 

ehl-i nÀr ïlÿrlar.  

Ve Úur‘Àn’dan murÀd, cümle sırdür ve bÀùındür, ôÀhir ma‘nÀsí yïkdür, diyenler 

òïd úaù‘ì kÀfir ïlÿr. Teba‘así da kÀfir ïlÿr.433  

‘Ammümÿz Şeyò Şemseddìn óaêretlerì bir gÿn buyÿrdí ki; Şeyò ‘Abdülmecìd eş—

ŞirvÀnì’nüñ şeyòì ÚubÀd óaêretlerì ümmì ìmiş. Bïyle ìken Úur‘Àn-ı Kerìm’ì, ÚÀêí434 ve 

KeşşÀf435 ÿzre ezber tefsìr ìder ìmiş. Meğer füêalÀdan [14b] birì úırú úadar dÀnişmend ìle 

kelÀmüñ, òuãÿãÀ mevÀúıf kitÀbınuñ vücÿd baóåinde ‘Àciz úÀlmışlar ìmiş.  

                                                                                                                                               
422 C + "yÀ". 
423 HÀmiş: "İrÀet-i şeyùÀniyyedür. (" İrÀet-i şeyùÀniyyedür." cümlesi B ve C nüshalarında metnin içinde; A ve D 
nüshalarında hÀmişde yazılmış.)" 
424 B, C + "irÀet-i şeyùÀniyyedür". 
425 C = "gïkde". 
426 Bakara, 2/1. 
427 Yûnus, 10/1. 
428 Ra’d, 13/1. 
429 Meryem, 19/1. 
430 HÀmiş: "ZìrÀ ïl ma‘nÀ úaleme gelmemişdür  ve bÿ ‘Àlemden (D = "‘Àlemde") değildür. Óurÿfì keferesì gibì,  
dünyÀda ba‘êí murÀdlarí ÿzre te’vìl-i ba‘ìd itmek òaùÀdür. Aãl-ı şer‘a ÿymaú gerek  ve ‘urefÀ úÀtında maúbÿl 
gerek. ‘UrefÀ, şer‘le sülÿkì cem‘ ìdenlerdür." 
431 C = "yïósa". 
432 Benzer rivâyet için bkz. Tirmizî, Tefsîru'l — Kur'ân 1.  
433 C + "FetÀvÀ'da ve kütüb-i kelÀmiyyede mesùÿrdur." 
HÀmiş: "FetÀvÀ’da, kütüb-i kelÀmiyyede mesùÿrdur." 
434 Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. Ömer b. Muhammed b. Ali eş-Şîrâzî el- Beyzâvî'nin 
"Envâru't — Tenzîl ve Esrâru't — Te'vîl" isimli eseri. 
435 Cârullâh Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî'nin (ö. 538/1144) "el-Keşşâf ‘an Hakâikı Ğavâmizi't — Tenzîl ve 
‘Uyûni'l — Ekâvîl fî Vücûhi't — Te'vîl" isimli dirâyet ağırlıklı tefsîridir. Eser hakkında geniş bilgi için bkz. Özek, 
Ali, "el-Keşşâf", DİA, XV, 329-330. 
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Bir gÿn müderris-i mesfÿr,436 tebe‘asıyla bir cÀhil şeyòam diyÿ ‘Àlemì úablamış, 

vÀralım ilzÀm ve ikfÀr ìdelüm diyÿ gelmişler. Geldüklerinde şeyò dìmiş ki; muótesiblerìmiz 

sìz mevÀúıfda ve àayrída ïlÀn vücÿd baóåine ne  dìrsiz dìmiş. Ve her kişì merÀmın ‘arê 

itmedìn, yÀzduúlarí risÀlei bir bir bÿlÀra ezber ïúuyÿb, muòùiì siz. Vech-i òaùÀñız, óaúìúatì 

‘adem-i şühÿduñızdür ve biz gïrdÿğümizì deye; yÀzmışsız, yÀzmış yañılmışsız,437 

buyÿrduúda438 müderris-i ma‘hÿd óayretle şeyòuñ dÀmanına dÿşÿb bey‘at itmiş. Ba‘dehÿ 

şeyò buyÿrmış ki; MevlÀnÀ "İúra‘ kitÀbeke kefÀ bi nefsik."439 Úÿl mevlÀsından kendü 

vücÿdì [15a] kitÀbıní ïúumayınca, kimsenüñ kitÀbí kimseye ‘irfÀn bÀàışlamaz. 

[f. Kur’ân’a ve Sünnete Sarılmayan Kişi Şeyh Değil, Şeytândır] 

Áb-ı óayÀt, ‘ilm-i óayfÀ ki; óacer-i beşeriyyet altında úÀlmış. Bir tìşesì muókem, 

úïlì úavì üstÀd eliyle ùÀş440 parÀlanmayınca441 óaúìúat-ı vücÿd442 çişmesì cÀrì ïlmaz ve 

baùından çíúÿb nümÀyÀn ïlmaz. Ánıñçÿn FütÿóÀt443'da eydür: Ma‘rifet ne444 ãÀfì ‘ilmile ve 

ne cehlile ïlÿr.  

Cüneyd445 ve BÀyezìd446 ve àayrí itmişler ki úaçan şeyòliú da‘vÀ ìdenì gïresiz 

öñünde ÚurÀn, ãÀàında tefsìr, ãïlında óadìå ïlmaya bìl ki şeyò değil şeyùÀndür. 

[g. Kâmil, İlmeyni Cem‘ Eden Kişidir] 

 Mıãra‘: "Dest-i nÀúıã dest-i şeyùÀnest ve dìv."447 .  KÀmil ìse ‘ilmeynì ya‘nì ‘ilm-i 

şerì‘atle ùarìúatí cem‘ ìdendür ki; bir úanÀdlí úÿş ÿçmaz meydÀn Àlamaz.  

                                                 
436 C = "mesfÿra". 
437 C + "diyÿ". 
438 B, C = "buyÿrdÿàunda". 
439 İsrâ, 17/14. 
440 c — "ùÀş". 
441 B, C, D = " yarÀlanmayınca". 
442 C — "vücÿd". 
443 Eserin tam ismi, "el-Fütûhâtü'l — Mekkiyye fî Ma‘rifeti'l — Esrâri'l — Mâlikiyye ve'l-Mülkiyye"dir. Bu kitap, 
Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî'nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseridir. Eser 
hakkında geniş bilgi için bkz. Kılıç, Mahmud Erol, "el-Fütûhâtü'l — Mekkiyye", DİA, XIII, 251-258. 
444 C — "ne". 
445 Ebu'l — Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî (ö. 297/909). Kendisi ilk devir sûfîliğinin en 
güçlü temsilcilerinden olan meşhur bir sûfîdir. Bu zât hakkında geniş ma‘lûmât için bkz. Ateş, Süleyman, 
"Cüneyd-i Bağdâdî", DİA, VIII, 119-121. 
446 Ebû Yezîd Tayfur b. Îsâ b. Sürûşân (ö. 234/848 [?]). Kendisi ilk büyük mutasavvıflardandır. Bu kişi 
hakkında geniş bilgi için bkz. Uludağ, Süleyman, "Bâyezid-i Bistâmî", DİA, V, 238-241. 
447 "Nâkıs (kişinin) eli, şeytân ve cinin elidir." 
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AmmÀ keşf-i ôÀhir, ‘ilm-i mülk-i murtÀê [15b] kÀfirde ve yahÿdìde ve şeyùanda 

daòí vÀrdÿr. İ‘tibÀr-ı ôÀhir448 ba‘dehÿ bÀùınísın keşf itmeğedir ki bÿ meydÀn "Men ‘arafe 

nefsehÿ"449 meydÀnídur. Men ‘arafe arêahÿ ve semÀehÿ, dìmedü ki ‘Àrife kÀfìdür ki450 ve 

Óaêret-i Óaú Óabìbi’ne "Ve vecedeke êÀllen fe-hedÀ "451 didì. Ya‘nì Óabìbim! Sen, ‘ilm-i 

müfredÀt-ı aókÀm-ı şer‘iyyeden àÀfil ìdüñ. SañÀ Rabb'üñ bìldürdì diyÿ minnet itdì.  

İnãÀf eyle ki Óaêret-i SulùÀnımız cümle rehÀbìn ve aóbÀruñ ‘ilminden ve 

cemì‘ kütübüñ esrÀrından ãïrduúda cevÀb vìrürken ve ïn bìñ úadar mu‘cizesì ãafaóÀt-ı 

dehirde gÿn gibì rÿşen ïlmışken; Óadret-i Úur’Àn belÀàat-ı kÀmile ìle nÀzil ïlÿb büleàÀyí 

bi’l-külliyye ilzÀm ve ifóÀm itmeyince dìn ve nübüvvet nÿrí [16a] tamÀm şuyÿ‘ bÿlmadí.452  

[h. Halvetiye] 

Ve òuãÿãÀ, el-óamdü lillÀh bizim ùarìúimiz òulefÀsí ÀfÀúí ùÿtÿb ve cümle 

ùïmÀrlarda ïrta seccÀdede vÀúì‘ ïlmışdür. Ve silsilemüz óaúúında İmÀm Suyÿùì453 
454yÀzmışdür ki: "Ve na‘teúıdü enne’ù - Ùarìúate’l — Cüneydiyyete óaúúun, müessesetün 

bi’l—KitÀbi ve’s — Sünneti ve’l — icmÀ’i"455 buyÿrur. Bÿ ma‘nÀyí lüzÿm-i i‘tiúÀdÀtda456 sÀyir 

i‘tiúÀdí ïlÀn, mesÀile êamm ìder ve Meånevì'de: "Goft,  el-ma‘nÀ hüvellÀhü."  

Şeyòuddìn didikì: Óaêret-i ‘Alì’dür ki; silsilemizüñ sulùÀnídür. ZìrÀ "BÀbü 

medìneti‘l - ‘ilm"457dür. Ve cümle òalvetiyye óaêreti ‘Alì’ye, naúşìbendiyye Óaêret-i Ebÿ 

Bekr’e, òÀùıra Óaêret-i ‘Umer’e458 çíúar. Ve İbn-i ‘ÌsÀ Cefr459'inde460 Àòir zamÀnda niçe 

                                                 
448 B, C + "Úur'Ànì". 
449 el-Askalânî, Fethu'l — Bârî, X, 478; Münâvî, I, 291, hadis nr. 310; Ali el-Kârî, XIII, 316; Aclûnî, II, 234, 
hadis nr. 2530. 
450 B, C — "ki". 
451 Duhâ, 93/7. 
452 C = "bÿlmÀdín" 
453 Ebu'l — Fadl Celâluddîn  Abdurrahmân b. Ebûbekr b. Muhammed b. Ebûbekr es-Suyûtî (849-911/1445-
1505). 
454 C + "ïn altí fenn ïlÀn taãannıfında". 
455 C, D = "ve'l-icmÀ‘i". 
456 C = "i‘tiúÀd ìde". 
457 Münâvî, III, 60, hadis nr. 2705; Aclûnî, I, 184, hadis nr. 218.  
458 HÀmiş: "'İnne fì ümmetì le-muóaddiåìne ve inne ‘Umer le-minhüm' óadìåinde yÀzmışlardür ki; ilhÀm ve 
ferÀset ve taódìå, Óaêret-i ‘Umer'e vìrilmişdür. Ve kütüb-i uãÿlde òuãÿãÀ tavêìóde mesùÿrdür (B + "ki") niçe 
meşveretde re’y-i ‘Umer rÀció ïlÿb, Àyet-i kerìme re’y-i ‘Umer’ì tercìó ìçÿn Àyet ìnmişdür. "Lev lem üb‘aå 
nebiyyen, lekÀne ‘Umer" (bkz. Münâvî, V, 414, hadis nr. 7470.) daòì buyÿrulumışdür." 
459 Cefr: Gelecekte vuku bulacak olayları değişik metotlarla öğrettiğine inanılan ilmin adı. Cefr hakkında geniş 
bilgi için bkz. Yurdagür, Metin, "Cefr", DİA, VII, 215-218. 
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ùarìúler baùùÀllana, òalvetiyye ve naúşìbendiyye ve òÀùıra úÀla, buyÿrur. Ve òalvetiyye eñ 

ãïñra úÀla buyÿrur. 

FAäIL 

[i. Gerçek Sûfîler] 

 [16b] Bilgil ki ãÿfìler úavlen ve fi‘len ve i‘tiúÀden sünnet-i Muóammediyye 

semtin iòtiyÀr itdüklerìçÿn, ba‘êılarínuñ rÿóí Óaúú’a ÿlÀşÿb, anda vücÿdlarí değişilÿb, 

kendiliklerinden, ya‘nì küdÿret ve beşeriyetinden, bïşÀlÿb ùÿzlaya dÿşen insÀn ve eğer 

óayvÀnıñ vücÿdì ùÿzda maóv ïlÿb, ìçì ve ùÀşí ‘aynı miló ïldíàí gibì bÿlÀrıñ da ôÀhir ve 

bÀùınlarí bi’l-külliyye nÿr-i Óaúú'ile ve sırr-ı Muóammed ìle ùïlÿb, ba‘dehÿ ìkì bïlÿk 

ïldílar:461 

Bir bïlüğì girÿ bÿ ‘Àleme irşÀd ìçÿn gïnderüldiler. ZìrÀ berìden gìderken yïlun 

nişÀnıní añÀ bìldürmişler ìdì. TekrÀr cÀna úıyÀn sÀliklerì anda iletmekìçÿn bÿnda kaldílar.  

Bir bïlüğì de462 anda úÀlÿrlar. Ya‘nì ãÿretlerí bÿnda, sìretlerì ve sırlarí anda úÀlÿb, 

mecõÿb ïldílar. [17a] Ánıñçÿn ïlÀr kimsei irşÀd ìdemezler.463  

[j. Sahte Sûfîler] 

äÿfiyyeden bir úavim daòì henÿz veled-i úalblerì beyêa-i nÀsÿtìlerden çıúmayÿb 

belki daòì yımırda cÀnlanmayÿb sesenlenmedìn gìce úarÀ kÿsinde gÀhì pertevcik gïrmekile 

ve cüz’ì zevú-i rÿóÀnì464 ìle vücÿdlarında bir ãafÀ bÿlmaàín daòí sülÿklarí felek-i eåerì465 

geçemedìn ve anda ne vÀrdür ve meleklerì ne libÀsile466 ùÿymadín. 

                                                                                                                                               
460 İbn Îsâ'nın (902-967/1496 — 97 — 1559-60), "Rumûzü'l — Künûz fi'l-Cifr" isimli eseridir. İbn Îsâ ve eseri 
hakkında geniş bilgi için bkz. Komisyon, "İbn Îsâ", DİA, XX, 91-92. 
461 HÀmiş: "Memlaóaya dÿşen ve zìbaú kÿpüne dÿşen insÀn gibì ki; miló veyÀ zìbaú ïlÿr ìmiş. (D — " 
Memlaóaya dÿşen ve zìbaú kÿpüne dÿşen insÀn gibì  ki miló veyÀ zìbaú ïlÿr ìmiş.")" 
462 C — "de". 
463 HÀmiş: "ZìrÀ bÿrÀya gelmeyince  bÿrÀdan ïrÀya àayrí niçe olÿb gìderler(B = " gìder")." 
464 C = "ve óÀlì". 
465 HÀmiş: "Ya‘nì (D — " ya‘nì") felekü’l — úamerì ki dünyÀ gïğìdür." 
466 B = "libÀsiledür". 



 106

Ru‘ÿnet-i nefsÀniyye ve cürÀet-i467 şeyùÀniyye ve kibr ve fir‘avniyyet te‘ayyün ìle 

riyÀset da‘vÀsí ìdÿb mÀ ve menden geçmedìn.  Ve mÀ ve menüñ aãl-ı vücÿdìn ve sırrín 

ùÿymadín.  

Daòí te‘ayyün-i şirkin ve iêÀfet-i468 küfrìn ve óıúd ve óased ve ‘adÀvet ve kibr ve 

kìr469 ve keåÀfetin ve iştihÀ ve şehvet kudÿretin  gìdermedìn.470  

Ve nefs nedür bilmedìn ve gïrmedìn. [17b] Ve merdÿd-i dergÀh ïlÀn iblìsiñ 

óaúíúatì ne isme ùÀyÀndÿàın ve taslìùınuñ óikmetin bilmedìn ve óaúÀyiú-i mec‘ÿle ìle àayr-ı 

mec‘ÿlei seçmedìn.  

Ve riyÀêatla Àyine-i úalbüñ jengÀrın silÿb, ‘ulÿm-i levóadan ve ‘ulÿm-i enbiyÀ ve 

evliyÀdan ders ïúÿmadín. Ve levóa-i úalbinden úÀrışÿú perìşÀn ve ÿşÀú úarÀlamasí gibì 

müstaàraú òuùÿù ve òuùÿùì "úalemtırÀş-ı lÀ" ìle óak ìdÿb, levóası killeyÿb mürşid eline 

vìrmedìn.  

Ve Óaúú'í bildüm da‘vÀsı471 ìdÿb, Óaúú'í bìlen kimdür daòí Àní bìlmedìn. Ve 

levÀzım-ı beşeriyyet ve i‘tibÀrÀt ‘abÀ ve kisve ve sübóa ve òïd-nümÀlıú ve òïd-bìnlik ve 

òïd-rÀylıú şirklerìn ve ‘ucb ve kibr putlarín ve ism ve resm ve ãÿret ve şekil-i İbrÀhìm 

ÒalìlullÀh472 gibì İsm-i CelÀl [18a] bÀltasıyla pÀrÀlamadín.  

Lem‘ai necm ve õerrei şems ve úaùrei baór ãÀnanlÀr473; ba‘dehÿ i‘tibÀrÀt ve 

‘ibÀrÀt474 ve ıãùılÀóí ve òalúuñ i‘zÀz ve ikrÀmıní cemÀl-i vaódete perde ìdÿb tefriúa-i ebedìde 

úÀldílar.475  

                                                 
467 D = "cürÀt-i". 
468 HÀmiş: "et-Tevóìdü ısúÀùü’l — iêÀfeti." 
469 C, D = "kìn". 
470 Bu satırın üstünde (iki satır arasında) "A" nüshası'nda şu cümle yazılmış: " Ki óasenÀtü’l — ebrÀr seyyiÀtü’l — 
muúarrebìne şirkdür." 
471 C, D = "da‘vÀsın". 
472 Hz. İbrâhîm, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm Dîni'nin müştereken kabul ettiği büyük peygamber. Hz. 
İbrâhîm hakkında geniş ma‘lûmât için bkz. Komisyon, "İbrâhîm", DİA, XXI, 266-273. 
473 HÀmiş: ParlÀúí yıldız ãÀnÿb õerrei necm ãÀnÿb ve serÀbí şarÀb ãÀnÿb ve úaùrei baór ãÀnÿb.  
HÀmiş: "Ya‘nì mey-i ‘aşúdan úaùre ìçÿb anıñla imtilÀ ïlÿb aní baór ãÀnanlÀr." 
474 C — "‘ibÀrÀt". 
475 HÀşiye: "(C + "AyÀ cÀhil tÿ ‘Àlem-i nÀmdÀrì./RevÀn ilm ez berÀ-yı dÀm dÀrì./Der ìn cehl er be-mìrì kÿr 
budì./Yaúì be dÀn ki be ka'ru gÿr hìzì. Ez-guftehÀ-yı CÀmì kuddise sirruh.)" 
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ÚıyÀs ìle ïlÀrdan bey‘at ìdenler nïlsa gerekdür ki ahviyye-i nefsÀniyye ve vesÀvis-

i şeyùÀniyye zencìrìne cevÀnibden476 bïyÿn ãÿnÿb ùÀúılmışken, ïl derd-i menden, ïl zencìrin 

ednÀ silsile-i ùarìú-i meşÀyıòda ùÀúılduàí da‘vÀyı şeyòÿòet, ki yalÀndür, kendüye òaãım 

yiterken azmaàıle úÀni‘ ïlmÀyÿb, niçe ‘ulema ve ãuleóÀyí bir úÀzÿúa bÀàlayÿb kendì 

dÿşdüğì óubb-i dünyÀyÀ, õemÀyim úÿtísına477 Àní da dÿşÿrüb, ïl ‘Àlim-i bÀrì vÀ‘iô ïlmaú 

mümkin ìken añÀ yìñìce óaúìúatden ders ïúutmaàa úÀdir ïlmayÿb, ïúuduàí [18b] ‘ilimden 

de maórÿm ìdüb ‘ilmì ìle intifÀ‘dan ve478 Àòara nefi‘den ve ‘ilmi Àrtÿrmaúdan maórÿm 

itdìler. Limuóarririhì:479  

Eğer  bìldükse, Allah’í bìle gïr kìmdürur bìlen. 

Bÿ ãÿretle te‘ayyünle aní bìldüñ ãÀnÿrsüñ sen. 

Daòì nefsüñde Allah’ıñ da bìlmÀdün ayÀ cÀhil. 

HevÀya gitdì ömrüñ ôulmetìle çÿrüdì bÿ480 ten. 

Vücÿduñ bir cenÀbetdür ki Àrıtmazìdì deryÀ. 

Senì sen medóe mì geldüñ  nesìn müşrik misìn bilmen. 

Ìkì úaùre ãÿdür aãlıñ,  òabeşdür úÀndürur baùnıñ. 

Neden yÀúışdí481 benlikler saña bilsem ayÀ gÿden482.  

Óadìs-i tìà-i bürrÀnì ser-i nefsÿñi çÿn kesmez483. 

KitÀb-i àayrí úÀldurmaz óicÀbüñ neylesÿn ‘an ‘an. 

ëamìrüñ cür‘adÀnından òarÀbÀtìler esrÀrín. 

TecÀhül eyle ãÀtma şeyòí [19a] óÀlÀ cehli ni‘me’l fen. 

[k. Tanrı’yı Gördüm Diyen Kâfir Olur] 

                                                 
476 D = "cevÀbında". 
477 C = "úÿyÿsuna". 
478 D — "ve". 
479 C = "naôm". 
480 B — "bu". 
481 D = "bÀúışdí". 
482 D = "gÿnde". 
483 B, C = " çÿn kesmez" ifadesinin yerine "úaù‘ itmez" ifadesi var. 
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 Ba‘êılarí da seyr-i ‘alellÀh maúÀmında henÿz nefs-i emmÀre cüll-i himmetinì, 

cemm-i úudretinì bÀzÿya484 getÿrÿb, ÿç bed ãıfatla müttefiú ïlub sÀlikì yÀ vücÿdì, yÀ 

mübÀóì, yÀ óulÿlì, yÀ óurÿfì, yÀ tenÀsüòì, yÀ cebrì, yÀ úaderì yïlına çekerken ve bÿ balÀlarí 

haêm ìdemezken; bir ùarafdan da ùÿl-i emelì àayret-i aúrÀní 485 şeyòliú, vÀ‘iôliú şirkinì òïd—

nümÀlıú, òïd—bìnlikile óavÀle itmişìken; nÀ-gÀh-ı riyÀêat úuvvetiyle rÿóì müncelì ïlÿb, 

Àyinesìne Cemìl isminden pertev ùïúunmaúla maóbÿb şeklinde gïrüb, mürşidì de486 kendì 

de cÀhil ïlmaàín Tañrı'yí gïrdüm dìr.487  

 Pes, arÀya şeyùÀn girib ãÿret-i rÿó ardından, úÿlum saña namÀzı ve àayrí teklìfì 

bÀàışladüm ve günÀhÿñì  ìdüb ìdeceğÿñì  ‘afv ìtdüm, [19b] dìyÿ nidÀ ìdüb; óÀlÀ bÿ dÀri’s — 

salùanada488 maútÿl ïlÀn mel‘ÿnlar gibì  fırúa-i Ehl-i Sünnet’i yitÿrüb, bir kitÀbsız ve 

peyàambersiz kÀfir ïlÿr.  

 ÓÀãılí kendülikìle sÀlik ïlÀnuñ489 ve cÀhil şeyòe òıdmet490 ìdenüñ óÀline ehl-i kitÀb 

ïlÀn kÀfirler daòí aàlamÀlídür. ZìrÀ bÿlÀr ‘anÀãırí ism-i a‘ôam ãÀnÿb, tevóìde itdüklerì esfel-

i sÀfilìnden ïlÀn heyÿlÀ ïlÿr.  

 Pes, ‘Unãur-i maòlÿúì ÒÀlıú yirìne úïyÿb tevóìd ìderler. BÿlÀr bayÀúí kÀfirlerden 

kïtìdür, belki bÿlÀr ìtden kïtìdür. ZìrÀ ïlÀr yìne, ‘Àlemì Óaú yarÀtdí dìrler. BÿlÀr Óaú 

kimdür bilmezler. ‘İbÀdetlerì, úalblerinde ïlÀn òayÀllerìnedür. BÿlÀruñ merÀtib-i êalÀlin 

kimse bìlmez, ancaú bÿ belÀlí yïlda cÀn erìdÿb, bÿ óarÀmisì çïú vÀdìlerden [20a] ïte ùarafa 

geçenler bìlÿr.491 Nitekim ehl-i cennet, cennete ãırÀùdan geçerler,  geçerken492  ãırÀù altında 

cehennemì görürler. Pes, bÿ yïlí ïlÀra ãïrmaú gerek. M:493 

                                                 
484 D = "yÀzÿya". 
485 B, C — "aúrÀní". 
486 B + "ve". 
487 HÀmiş: "ZìrÀ ‘Àlim ïlsa vÀúı‘ada rü’yetullÀh aóvÀlinde kütüb-i kelÀmiyyede ve kütüb-i taãavvufda yÀzdıúlarí 
kendiye mürşid ïlÿrdì. EvvelÀ gïren ‘ayn-ı úalb mìdür, àayr-ı rÿó mìdür, ‘ayn-ı ser mìdür bìlÿrdì. Ve 
gïrdüğünüñ  ednÀ ‘alÀmetì min ba‘d gïzüñ  yÀşí diñmemekdür ve úalbinde ebedì óubb-i sivÀ ve fikr-i dünyÀ ve 
ehl ü evlÀd úÀlmamaúdür ve bÿ cümlede nefsinì de  i‘tibÀrÀt-ı medó ve õemmiyyede ïynadÿb "fe-eynemÀ 
tüvellÿ fe-åemme vechullÀh" (Bakara, 2/115) ÿzre eşyÀyí Àyine ìdüb her birinden bir ismiñ ma‘nÀsın 
gïrmekdür  ve úalbine óaúÀyıú-i mevcÿdÀt münkeşif ïlmaúdür. Eğer riyÀêat-i tÀmme ìse, yidÿğì òalÀya vÀrınca 
misk gibì  úïúarsa ve ma‘nÀy-ı Úur’Àn keşf ïlÿrsa dìdÿğì  gerçekdür  ve illÀ, rÿóın gïrmüş, yÀ evliyÀdan birinìñ 
ve cinn rÿóÀnìsìn gïrmüşdür." 
488 B = "es-salùanatda". 
489 C + "kimsenüñ". 
490 B = "òıõmet". 
491 HÀmiş: "BÿlÀrdan bÿyük zıòdan geçerken ìkì yÀnında yíúılanlarí ve ‘aõÀblarín gïrürler AllÀhümme ‘ÀfinÀ." 
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 " 'Der-À der vÀdi-i eymen 

 Úadem der ‘ışú muókem zen 

 Meters ez óìle-i dÿşman 

 Ki men peymÿdem ìn ãaórÀ'494  

 Dìme ‘aúl-ı emìnim vÀr 

 Dìme naúl-i metìnim vÀr 

 Efendì ‘Àúıl u dÀnÀ ïlÿr mì Süóre-i şeyùÀn." 

 ÓÀãılí beşeriyet evinden daòì ùaşra çıúmÀmışken da‘vÀy-ı mi‘rÀc-ı rÿóÀniyle 

Óaúú’a ÿlÀşdüm ve yine geldüm diyen keõõÀbí úÿlÀvuz ìdenlerüñ495 bir vÀdìde úÀyÀdan 

ÿçmaúdür, TÀñruñ şeyùÀna àıdÀ ïlmaúdür ki; óadìåde buyÿrur: "eş-ŞeyùÀnü  ma‘a’l — 

ferdi496, eş-şeyùÀnü eb‘adü mine’l — iåneyni."497 "Eş-şeyùÀnü õeybün498 keõeybi’l — àanemi 

ye’òuõü’ş — şÀte’ş — şÀridete."499  Bÿ óadìå [20b] ÿzre ‘ulemÀ-i sünnetden ÀyrılÀnuñ óÀlì, 

vÀdìy-i zındıúada helÀk olmakdür. AllÀhümme ‘ÀfinÀ.500 Ve bÿ i‘tiúÀdile vefÀt ìderse 

cehennemde òulÿd daòì muúarrerdür.501 Ánıñçÿn Óaêret-i MevlÀnÀ, bÿlÀr gibì  şeyò 

ãÿretinde ïlÀn ve òalúí dÀmi ve dÀne-i tesbìó ìle ãayde sa‘y ìden şeyÀùìn-i insì ãoóbetinden 

men‘ ìdüb buyÿrur:502 

 "Çÿn hezÀr iblìs-i Àdem rÿy-i hest 

                                                                                                                                               
492 C = "ãırÀùdan geçerlerken". 
493 C = "beyt". 
494 HÀmiş: "Ya‘nì: VÀdi-i eymene gele. ‘Aşú meydÀnına ayÀàí pek bÀã. MÀdÀm ki şerì‘at ayÀàí muókemdür, 
şeyùÀnıñ óìlesinden úïrúma. Ki ben bÿ ãaórÀyí ïlçmüşümdür, dìr." 
495 B, C + "óÀlì". 
496 Hadis kitaplarında hemen tamamında bu kelime "el-vÀóid" olarak geçiyor. Ayrıca hadisin devamı da, "ve 
hüve mine'l — iåneyni eb‘ad" şeklindedir. 
497 Tirmizî, Fiten 7; Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî; Müsnedü Ahmed; 
Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992/1413; 3 c.'de 6 c., I, 18, I, 26, III, 446; İbn Balaban, Ebü'l-Hasan Alaeddin Ali 
b. Balaban b. Abdullah, el-İhsan fi takribi Sahihi İbn Hibban; thk. Şuayb Arnaut.  Beyrut : Müessesetü'r - 
Risale, 1991, 18 c. (Birlikte: Sahihu İbn Hibban / Ebu Hatim Muhammed b. Hibban b. Ahmed et-Temîmî İbn 
Hibban.), X, 436, hadis nr. 4576, XII, 399, hadis nr. 5586, XV, 122, hadis nr. 6728, XVI, 239, hadis nr. 7254; 
en-Nîsâbûrî, I, 198 — 199;  Heysemî, Ebu'l-Hasan Nûreddîn Ali b. Ebî Bekr b. Süleymân; Mecme'u'z - Zevâid 
ve Menbau'l — Fevâid; Beyrut: Dâru'l - Kütübi'l - İlmiyye, 1988; 10 + (3F) c.; (Fihristi 3 cilttir.), V, 223, V, 
225; Beyhakî, VII, 91; el-Askalânî, XIII, 316.  
498 Bu kelime hadis kaynaklarında "õi'bün" olarak geçmektedir. 
499  Ahmed b. Hanbel, V, 232, V, 243; Heysemî, II, 23, V, 219; Münâvî, II, 443, hadis nr. 2022. 
500 HÀmiş: "CÀmì: ZÀhid şehr-i mÀ ‘aceb murgìst. DÀm kerde zi dÀne-i tesbìó. Diğer: Tuófe-i lÀyıú dilber be kef 
Àr ey zÀhid. Tÿ semt-i dest niger be úıyÀmet tesbìó." 
501 HÀmiş: "Ve tebdìl-i şekl, li-ecli’l — ekl ìdin." 
502 C + "beyt". 
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 Pes be-her destì neşÀyed dÀd dest 

 Dest-i nÀúıã dest-i şeyùÀnest ve dìv 

 ZÀn ki àarú-ı baór-i küfrÀnest ve rìv."503 

  Ánıñçÿn kümmel dìdìler ki: "LÀ yesteùí‘u’l — vüãÿle men êayye‘a’l — üãÿl."504 

[l. Sâlik-i Ümmîye Lâzım Olan İlk Şey: Binâ-i Ma’rifet ve Hakîkat, Esâs-ı 

Şerî’at Üzerine Yapılır] 

 Bÿnuñ ÿzre sÀlik-i ümmìye evvel lÀzım, ‘ilm-i kelÀm ïúumaúdür.  

 æÀniyen şürÿù-ı ãalÀt ïúumaúdür.  

 æÀliåen ãavm ve zekÀt ve nikÀó ve ùalÀú ve kerÀhiyyet kitÀblaríní [21a] eğer 

‘Arabì, eğer Türkì ïkuyÿb ïğrenmekdür. ZìrÀ binÀ-i ma‘rifet ve óaúìúat ,esÀs-ı şerì‘at ÿzre 

yÀpılÿr; temelsüz binÀ elbettete yıkılÿr.  

 Ba‘dehÿ "Vebteàÿ ileyhi’l — vesìlete"505 ÿzre bir ‘ilm-i şerì‘ati bìlmiş ve ‘ilimde 

ve perhìzde kÀmil-i mürşid gerekdür.506 TÀ ùarìúat ve ma‘rifete sÀlik ïla ve ba‘de’l — fenÀ 

melek óaúìúatına ÿlaşa. Şïyle ki; Úur’Àn’a ittibÀ‘ile esÀs-ı şerì‘at ïlmaya vallahi’l — 

‘Aôìm507 Úur'Àn'dan àayrí iğne  ÿcí úadar Óaúú'a gider yïl yïúdür. 

 Pes, cehlile müdde‘ì ïlanlardan, şeyùÀndan artÿú úïrúub úÀçmaú lÀzımdür. "Ve 

òaf ebnÀe ilóÀdin ve cennib kemÀ teòşÀ’ê — êarÀàıme ve's — sebìtÀ."508  ZirÀ şeyùÀn-ı cinnì 

                                                 
503 "Mâdem ki insan sûretinde binlerce şeytân vardır 
       O halde her ele el vermemek gerekir 
       Nâkıs eli, şeytânın ve cinin elidir 
       Bu sebeple o küfrân (inkâr) ve sahtekarlık denizine batmıştır." 
504 HÀmiş: "Aãl-ı şerì‘atí yitÿren Óaúú’a ÿlÀşmaú yïúdür." 
505 Mâide, 5/35. 
506 HÀmiş: "Ya‘nì "itteúullÀhe vebteàÿ ileyhi’l — vesìlete" (Mâide, 5/35) ÿzre ïl ùÀ‘at ve ma‘ãiyet åÀnì óill ü 
óarÀm mes’elesinì bilÿb, AllÀh’dan úïrúmaú gerek. Taóãìl-i taúvÀdan ãïñra, rÀh-ı vaãla ‘ilminì ãÀóib mürşidle 
gitmek gerekdür." 
507 C + "óadret". 
508 C — "Ve òaf ebnÀe ilóÀdin ve cennib kemÀ teòşÀ’ê — êarÀàıme ve's — sebìtÀ."  
HÀmiş: "EbnÀ-i ilóÀddan úïrú úÀç, arslÀndan ejderden úÀçar gibì. (D — " EbnÀ-i ilóÀddan úïrú úÀç arslÀndan 
ejderden úÀçar gibì")" 
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gïrülmez. Bÿlar şeyùÀn-ı insìdür gïrìnÿr. BÿlÀrdan pek úïrúmalídür.509 Ánıñçÿn "şeyÀtìne’l 

— insi ve’l — cinni"510 [21b] Àyetinde insì muúaddem ìtdì.  

[m. Sûfî Çoğaltmaya Sa‘y Eden Şeyhler Ârif Değil, Sefihtir] 

 Ve selefimizden işitdim ki; ãÿfì çïàaltmaàa sa‘y ìden şeyòler, ‘Àrif değil,  sefìhdür 

didì. Sebebinì ãïrdum, buyÿrdì ki: Kendì nefsì dÿşman yiterken dÿşman çïàaltmaú ‘Àúıl ìşì 

değildür. KÀmiller ekÀbir meşreb511 nÀzlílardür. Úïrúarlar ki ceõbe-i kÀõibe ìle bey‘at ìdeler. 

äïñra şerÀyiùì úabÿl itmeyeler, ùarìúat tavÀsına úïdukda yÀndım diyÿ úÀçalar. Emeğì hìç 

ïla, yïú yire teveccühden úÀla. Ìn sa‘yimiz êÀyi‘ ïla diyÿ ãÀúınurlar, úÿrì yire hevÀya úılíç 

ãÀlmazlar ve veledden512 úÀlanlarla cimÀ‘ itmezler ve belki müdde‘ì ïlanlar àÀlibÀ 

yalÀncídür. ZìrÀ cevhere-i ma‘rifete vÀãıl ïlÀn ‘Àlimì óarÀmí gïrür, nÀdÀne vìrmekile 

merdÿd ïlayız dìrler. Meğer  ziyÀde sevdüklerìne [22a] meróameten keşf-i rÀz ìdeler. 

 Limuóarririhì513 :  

"ŞehÀ tevóìdiñ esrÀrín. 

Diyen bilmez, bìlen dìmez. 

Óaúìúat ehlì güftÀrín. 

Diyen bìlmez, bìlen dìmez. 

ßyÿrdum sicn-i keåretde. 

ßyÀndum dÀr-ı vaódetde. 

Bÿ remzì beyt-i vaóşetde514. 

Ve lehÿ giyÿb  sırr-ı åevb-i515 imkÀní. 

ÓicÀb ìtmiş ten ve cÀní. 

ÚÿrÀn kìmdür bÿ eyvÀní. 

                                                 
509 B — "pek úïrúmaú gerek". 
510 En‘âm, 6/112. 
511 B + "ve". 
512 HÀmiş: "Veledden úÀlanlar, şerì‘atsızlardür ki; ïlÀrdan Sırr-ı Muóammedì ùïàmaú yïúdur; meğer  tevbe 
ìdeler." 
513 C = "li-müellifihì". 
514 C + "diyen bìlmez bìlen dìmez". 
515 D = "åevbì". 
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Diyen bìlmez, bìlen dìmez. 

Kimìsì lafôa üftÀde. 

Kimìnüñ õevúì ma‘nÀda. 

Kimìsì àarú-ı deryÀda. 

Diyen bìlmez, bìlen dìmez. 

MaôÀhir ìle ïrtmiş yÿz. 

Nice gïrsÿn aní her gïz. 

Ne vaãf itsÿn Àní her sïz. 

Diyen bìlmez, bìlen dìmez. 

Ìçenler cÀm-ı õÀtından. 

FenÀ bÿldí ãıfÀtından. 

Sülÿkuñ yìdì úÀtından. 

Diyen bìlmez, bìlen dìmez. 

Kimì ùÿtmış ‘ibÀdetì. 

Kimì lafô-ı ‘ibÀrÀtí. [22b] 

Kimì müstaàraú-ı õÀtí. 

Diyen bìlmez, bìlen dìmez. 

ÙÿyÀn Àní ïlÿr bì-cÀn. 

Gehì  mest ve gehì óayrÀn. 

Melek insÀnı ser—gerdÀn . 

Dìyen bìlmez, bìlen dìmez. 

Nedür bÿ der516 ve bÿ miónet? 

Ne dìmekdür sırr-ı vaódet? 

Nedür vÀãıl, nedür vuãlat? 

                                                 
516 D + "derd". 
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Dìyen bìlmez, bìlen dìmez. 

Ne vìrür Şeyòì bÿ benlik. 

Vücÿduñ ïlmasa Ànlıú. 

Bÿnuñ àÀyÀtì óayrÀnlıú. 

Diyen bìlmez, bìlen dìmez." 

Bilgil ki Faãl-ı Evvel'de yÀzılmışdí ki; ehl-i sülÿk ÿç nevi‘dür: Evvelkì gürÿh  

ãÿfiyyedür.  
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FAäIL 

[2. MELÂMİYYE] 

 Pes,517 bilgil ki  ìkincì gürÿh,  MelÀmiyye'dür ki; kìmse bizì ùÿymÀsÿn, medó 

itmesÿn, eyÿ ãÀnmasÿn ki; sırrímız Àçılÿb, ãıàır518 eğreklerì519 yÀnında biten aàÀçlar gibì her 

óayvÀn sÿrìnÿb úïpÀrmaya ve úÿrıtmaya diyÿ [23a] òalúdan úÀçÀrlar. "el-istìnÀsü bÀs 

‘alÀmetü’l  — iflÀs ve men iòtÀra’l - ‘uzlete fe’l - ‘izze lehÿ"  ùıbúınca òalvet iòtiyÀr ìderler.  

 Bir miúdÀr dünyÀ vìrüb dìnimizden Àlalar diyÿ òavf ìdüb, aàniyÀya istiànÀ 

ãÀtÀrlar. GÀhì ba‘êı mürşid bÿlÀmayÿb dÿşÿb úÀlanlara Àcıyÿb, elin alÿb meydÀn-ı mekirden 

ãaórÀy-ı ‘iãmete çíúÀrdular.520 Eğer  setr-i sır ìderlerse murÀdlarína da ÿlÀşdururlar.521 Ïl 

derd-mendì rüsvÀy ìdüb eğer,522 fülÀn velìdür benì sever, diyÿ òïd—fürÿşlıú ìçÿn sır 

ÀçÀrlarsa vìrdüklerìnì Àlÿrlar, belki êarar da ìderler, edebsizdür. Biz Àní iãlÀó ìçÿn 

teveccühümüzden úÀlduk taêyì‘-ì evúÀt itdük, ïl bizì rüsvÀy itdì diyÿ bì-óuêÿr ïlÿrlar. 

 Bÿ melÀmiyyenüñ amelì523 cüll-i himmetlerìn [23b] iòlÀã ve ãıdú ve åebÀta 

òarcayÿb ve ferÀyiêa ìllerden ziyÀde mülÀzım ïlÿb, gìce daòì tÀ ãubóa dek yÀtmamaúdür. 

[a. Büdelâ] 

 Bir bïlüğì  büdelÀdür. NamÀz vaútinde cismì Àòar ãÿrete úïyÿb524 mescide gìder525 

ve rÿóì da kendì aãıl ãÿretine girib526  meyòÀneye, úahve-òÀneye, yÀ gemì  úÿrtarmaàa, yÀ 

bir ‘askere nuãret itmeğe, yÀ óarÀmìden maôlÿmlar úÿrtarmaàa gìder. Bÿ ãÿretin gïren,  

falÀn yirde biz namÀz úıldüú, ïl aòşama deú527 úílmadí, diyÿ inkÀr ìderler. ÏlÀruñ da 

istedÿğì,  bÿ bìgÀnelerüñ  inkÀrín úubbe ìdÿb altında gizlenmekdür. Ve gÀh ïl ãÿret-i 

                                                 
517 C — "pes". 
518 C — "ãıàır". 
519 HÀmiş: "Eğrekde  ïlÀn aàÀç, ãÿ kenÀrında ïlÀn aàÀçdür ki; ãÿlanmaàa gelen  óayvÀnlar gïlgesine  yÀta 
sÿrüne." 
520 B, D + "çíúÀrurlar". 
521 C + "eğer". 
522 C — "eğer". 
523 C = "‘ilmì". 
524 B, C + "ya‘nì àayrí şekilde gïsterub". 
525 C — "gìder". 
526 HÀmiş: "Bÿ taãarrrufì gïsteren ve rÿóıní bedeninden çıúarÿb bÀşúa gïsteren, Merzìfïn’da ve Gÿmüş  
úaãabasí (D — "úaãabasında") ÿzerinde Baúar maàÀrasí NÀm ùÀàda (D = " ùÀàında") ìdì." 
527 B = "değin". 
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müste‘Àresì ramaêÀnda kendinì yimek yir, yÀ òamır ìçer gïsterür; ammÀ bir nümÀyişdür ki; 

erenler etlerìn ters na‘illerler528 ìzlerì belÿrmesìn diyÿ. İnãÀf eyle [24a] bïyle ãÿretler 

gïstermeú, ‘ilm-i sìmyÀ bìlen óoúúa-bÀzda daòì ïlÿr, úanda úÀldí destlerì, dest-i taãarruf-ı 

Óaúú'a maôhar ïlanlar bÿlÀrda kemÀl vÀrdür ki isteseler óoúúa-i çaróí óoúúa-bÀz gibì  

ïynÀdurlar, nihÀyet edeb gïzedÿrler. 

 "ÓÀfıô529 çerò ber hem zenem er àayr-i murÀdem gerded.  

 Men ne Ànem ki zebÿnì geştem ez çeró-i felek."530 

 Ve ‘ammimüz,531 şeyòimiz Şemseddìn Óaêretlerì, bir bayrÀm irtesì kendì SìvÀs’da 

ìken, Úayseriyye’de bÿlunÿb ‘Abdülóay Efendì’ye cÀmi‘de bey‘at vìrdüğì  müåbetdür. 

NihÀyet bÿ rÀzì keşifden ãoñra az zamÀnda riólet itdìler. İntehÀ.  

 ÓÀãılí bÿlÀruñ ekåerì òayrí gïstermezler, şerrì ãÀúlamazlar. Ánıñçÿn ùaríúlerì 

ziyÀde eslemdür.  

Bÿ faúìr bÿñÀ daòì ‘ilm ïldüm ki; bÿ  ùÀife-i [24b] celìleden birisì bir gÿn 

meyòÀneden bir destì òamr alÿb ïl òamra naôar ìdüb, miskì şeker şerbetì itdì. MuóÀl gïrme 

ki532 bÿ úudret beşerüñ değildür. Beşerüñ yedì YedüllÀh’a tebdìl ïlduàındandür.533 Bir úÿla 

Óaú úudret vìrse êa‘f-ı beşeriyyesinì kendi úuvvetinde fenÀ úílsa kÀhì kÿh ve kÿhì kÀh ve 

õerrei şems ve şemsi õerre ve úaùrei baór ve baóri úaùre ìderler. NihÀyet merÀtibì bìlerek 

sülÿk itsÿn diyÿ bir de bir feyê vìrmezler.534 

 "ÁnÀn ki òÀk rÀ be naôar kìmyÀ konend. 

 AyÀ buved ki gÿşe-i çeşmì ‘abÀ konend."535  

                                                 
528 HÀmiş: "Na‘l: BÀzgÿne dìdiklerì bÿdur. (B, D — " Na‘l: BÀzgÿne dìdiklerì bÿdur.")" 
529 C = "beyt". 
530 "Hâfız! Eğer murâdımdan gayrısına dönerse feleği birbirine vurayım. 
       Ben, feleğin dönmesinden âciz kalan kişi değilim." 
531 C = "‘ammÿmüz". 
532 D — "ki". 
533 HÀmiş: "Küntü lehÿ sem‘an ve baãaran ve yeden" óadìåì, BuòÀrì’de mesùÿrdur." (Buhârî, Rikâk, 38). 
534 HÀmiş: "'İnne müàayyira’l — òuluúı ke-müàayyiri’l — òalúı.' óadìåì gïsterir (B + "ki") kendì bed òÿyın 
değiştiren  ‘aceb ïlmaya òamrí şeker ìde." 
535 "Nazar ile toprağı kimya yapan kişiler 
      Acaba gözün köşesini aba yapabilirler mi?" 
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 Bÿ ma‘nÀyí CÀmi‘u’l - Firdevs şeróinde "İnne müàayyira’l — òuluúı ke-

müàayyiri’l — òalúı"536 óadìåinde yÀzmışlar ve Şeyò-i Ekber’uñ ‘AnúÀü Muàrib537 Şerói’nde 

delÀil-i mufaããaladür. BÿlÀruñ eùvÀrına ve envÀ‘ına ve efrÀdına óadd ve àÀyet yïúdür ki; 

[25a] Şeyò-i Ekber538 Óaêretleri, MelÀmiyye'nüñ künh-i eãnÀfına yitemedüm, Şeyò Ebÿ 

Medyen539 Óaêretleri ben daòì yitemedüm, didì buyÿrurlar. Ve540 muùlaúÀ merÀtib-i esmÀya 

ve tecelliyÀt-ı esmÀya àÀyet ïlmÀdıàìçÿn bÿlÀra da nihÀyet yïúdür. Fırúa fırúadür: 

[b. Melâmiyye'nin Bölümleri] 

 1. Bir bïliğine Óaúú’uñ esmÀ ve ãıfÀtí alet ïlÿb vÀsıùa-i esmÀyile yÀ úuvvet-i 

ãıfat-ı irÀdet ve541 taãarruf ìle gÿne-gÿne ìşler ìderler. GÀh du‘Àyile yırtarlar, gÀh dìkerler.  

 2. Bir bïlüğì  de CelÀl542 ve CemÀlì bir gïrüb ve cümle eşyÀda el-Óaú ismünüñ 

envÀrín seyr itmeğìn, òalúıle yed-i taãarruf ÿzatmazlar. EşyÀyí Óaúú’a Àyine ìdüb,543  

"Seyr-i dìdÀr-ı yÀr yìtmez mì?  

İltifÀt-ı nigÀr yìtmezmì?"  

dìdìler ve bÿlÀr úahrí ve luùfì bir gïrüb "MÀ raeytü şey’en illÀ ve raeytü’llÀhe fìh" ÿzre544 

[25b] her ùarafda Óaúú'í şuhÿd ìdüb, tebdìle545 du‘Àyí cürum ãÀyÀrlar ve bÿ gürÿha sır 

Àçmaú gerekmezdür. Limuóarririhì. 546  

Çÿn óaúìúat õÀt-ı àaybì bÀùınìdür hÿ dìrem. 

Vaãfile ôÀhir ìken hÀõÀ dìmez şüùùÀr-ı ‘ışú. 

                                                 
536 Münâvî, II, 523.  
537 Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî'nin (ö. 638/1240), tam adı "‘Ankâü Muğrib fî Ma‘rifeti Hatmi'l — Evliyâ ve Şemsi'l 
— Mağrib" olan eseri. Bu eser hakkında daha geniş bilgi için bkz. Geniş bilgi için bkz. Uludağ, Süleyman, 
"Anka", DİA, III, 198-201. 
538 Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî (ö. 638/1240). 
539 Şuayb b. El-Hüseyn el-Ensârî el-Endelûsî (ö. 594/1198). Medyeniyye Tarîkatı'nın kurucusu, Kuzey Afrikalı 
mutasavıf. Bu şahıs hakkında daha geniş ma‘lûmât için bkz. Bkz. Yazıcı, Tahsin, "Ebû Meyden", DİA, X, 186-
187. 
540 C, D — "ve". 
541 C — "ve". 
542 D + "CelÀldür". 
543 HÀmiş: "Du‘À-i òïd, Àní taàayyür eyle dìmekdür. Óaúú’í taàayyür, sa‘y-i bÀùıldür, dìrler; ammÀ du‘À ìdenler 
du‘Àya taórìk de Ànuñdür dirler, taórìk-i ilÀhì ìle istiòÀre-i sırriyye ìle du‘À ìderler." 
544 C + "yine". 
545 C = " tebdìl-i du‘Àyí". 
546 C = "faãl". 
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PÀd-şeh ãÿret değişmiş  gïsterene547 maàêÿb ïlÿr. 

Gïrmez  ve bilmezlenür seyr eyleyen dìdÀr-ı ‘ışú. 

 3. 548 Bir bïlüğì de549 şarÀb-ı ‘ışú-ı òÀliãì, dest-i úudretden bì vÀsıùa ìçmişlerdür. 

BÿlÀr úuùb-i abdÀldan ìlerÿ ve efrÀddan ìçerÿ bir maúÀmdadırlar ve maàlÿb-i muóabbet-i 

õÀtiyedirler. Ánıñçÿn sır Àçsalar ma‘õÿr ve perde yırsalar maàfÿrlardür. ZìrÀ ‘ışú-ı àÀlib 

yine bÿlÀruñ ‘uõrü òÀhìdür. ‘Umer bin el-FÀrıê el-Mıãrì550 bÿlÀrdandür. "İlÀ kem551 üvÀòì’s-

setra hÀ úad hetektüh"552  TÀiyye553'sinden mesùÿrdür.  

 [26a]Ve CelÀleddìn-i Rÿmì ve ‘AbdulúÀdir-i GilÀnì554 bÿlÀrdandür.555 Ve 

Muóyeddìn ‘Arabì556 bÿlÀrdandür, kelÀmlarì bÿña şÀhiddür.  

 4. Bir bïlüğì bÿndan ìçerì bir bïlük daòìdir ki; sır dÀb-ı ism-i bÀùında vaùan 

ùÿtmışlardür. BÿlÀr úaùarÀt-ı baór-ı õÀt ve óítÀn-ı muóìù maúÀm-ı "ev ednÀ"557dírlar. áaybü’l 

— àayb deñizinüñ úa‘rında gezerler, değmede bÀş gïstermezler. BÿlÀr kendìlerìn iôhÀr 

murÀd itmeyince, abdÀl da bÿlÀruñ nÀmıní daóì bìlmez.  

                                                 
547 C = " gïsteren". 
548 B + "ve". 
549 C — " Bir bïlüğì de". 
550 Ebû Hafs (Ebü'l — Kâsım) Şerefüddîn Ömer b. Alî b. Mürşid es-Sa‘dî el-Hamevî el-Mısrî (ö. 632/1235). 
Şahıs hakkında geniş bilgi için bkz. Uludağ, Süleyman, "İbnü'l — Fârız", DİA, XXI, 40-43. 
551 C — "kem". 
552 HÀmiş: "Ya‘nì niçe bÿ sırra yïldÀş ïlÿrum ÿşte perdei yırtdüm neylerseñ eyle dìrler."                                      
553 İbnü'l — Fârız'ın Dîvân'ındaki en önemli şiir olarak bilinen "el-Kasîdetü't — Tâiyye" veya "et-Tâiyyetü'l — 
Kübrâ" isimli kasîdedir. Bu kasîde hakkında geniş bilgi için bkz. Uludağ, Üleyman, "İbnü'l — Fârız", DİA, XXI, 
40-43. 
554 Tam adı, "Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî (ö. 561/1165-
66)"dir. Kendisi, Kâdiriyye Tarîkatı'nın kurucusudur. Geylânî'nin eserleri ve hayatı hakkında daha geniş bilgi 
için bkz. Uludağ, Süleyman, "Abdülkâdir-i Geylânî", DİA, I, 234-239. 
555 D — "bÿlÀrdandür". 
556 Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî (ö. 638/1240) 
557 Necm, 53/9. 
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FAäL558 

[3. ZÜHHÂD] 

 EvliyÀnuñ ÿçüncì559 gürÿhì  zühhÀddür. BÿlÀr evvelÀ terk-i iştihÀ ve terk-i560 

şehvet ve terk-i hevÀyile; åÀniyen terk-i dünyÀyìle Óaúú'a yïl bÿlmışlardür.561 Eğer mürşid-i 

kÀmile rast gelÿrlerse  ve teslìm ïlÿrlarsa, anuñ himmetì ìle terkì de terk ìdüb fenÀ fi’l-fenÀ 

ve maóv—ender maóve ìrib, kemÀl-i celÀl ve isticlÀ [26b] sa‘Àdetine ìrerler. Kendÿliklerì ìle, 

mürşidsiz isúÀù-ı iêÀfet ve maóv-ı nisbet ìdemezler.  

 Pes, mürşidsiz tecelli-i òÀã sa‘Àdetine ìremezler ve beúÀ bÿlamazlar. Bÿ zÀhidlerle 

kendìlerìn "lÀ"da maóv ìdÿb ve cümle afÀúì ve enfüsì maóv ìdüb, ‘Àlemì ãÀfì nÿr-i Óaú 

gïrüb,  "leyse fì cübbeti’l — vücÿdi sivÀhu" diyenlerüñ farúí vÀêıódür. Ve fenÀ fillÀh ve 

beúÀ billÀh ïlÀnuñ sırr-ı vaódetde bÿlduúlarí cevdet vaãfÿnì, bìñ yíl cennetde ùÿrsalar da 

bÿlÀmazlar. Úanì ‘aúıl eğledÿàì ne‘am ve óÿr ãafÀãí úÀnì ‘aúl-ı küllüñ eğlemedÿàì "lì 

ma‘allÀh" õevúì. İntehÀ. Limuóarririrhì.562  

"Bir zamÀn yÀzmışidì defter-i ‘ilm ìçre úalem. 

‘Işúıñ Àldí Àlìmin çekdi resìdìle raúam. 

Eyÿsì fenn-i cünÿn ìdÿğinì fehm ìdelì. 

Divit aàlÀdí, varaú yÀndí, dÿşüb [27a] ãındí úalem. 

Durdı derdìnì ìçÿb ‘Àlemì seyr eyledì cÀn. 

äÿndí çÿn meykedenüñ pìrì Resÿl-i Ekrem. 

Neyle eğleyeyin, neyleyeyin iklayayın. 

Aàladí Àtam Ádem ney gibì çÿn Àhile dem. 

Sensiz Àlınmadı meydÀn-ı viãÀl ey mey-i ‘ışú. 

                                                 
558 C — "faãl" 
559 D = "EvliyÀnuñ ehl-i sülÿkuñ gürÿhí zühhÀddür."   
     C = "Ehl-i sülÿkuñ evliyÀnuñ üçüncì gürÿhí zühhÀddür." 
560 C — "terk". 
561 HÀmiş: "Bÿ úadar ‘amel itdüm terk-i dünyÀ itdüm diyÿ ‘amellerìne vücÿd nisbet itmek ìle şirk-i òafìden 
úÿrtulmazlar."  
562 C = "naôm". 
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Kes bÿ meydÀne úadem baãmadí senden aúdem. 

MüftiyÀne ve eùíbbÀya ki ãïrdum dì ‘ilÀc. 

Dìdìler çÀresì ïlmakdürur AllÀhu a‘lem." 

 ÓÀãılí zÀhidler "Ekåeru ehli’l — cenneti el-bülh"563 bölÿğindendür. Òıdmetlerì ãÀfì 

Óaú ìçÿn değildür. ÚıyÀmetde taòfìf-i óisÀb ve ref‘-i ‘aõÀb ve düòÿl-i cennet òÀùırasí da 

vÀrdür. DünyÀyí terklerì ìçÿn cennete aàniyÀdan beş yÿz yíl evvel girerler;  ammÀ ‘uşşÀú 

gürÿhína "ve hümÀ óarÀmÀni ‘alÀ ehl564illÀh" ùıbúınca cennet daòì mÀsivÀdür.565  

 Eñ evvel [27b] "lÀ" dìdükde murÀdÀt-ı dünyeviyye ve uòreviyye cemì‘an nefy 

ïlmaú gerekdür.566 Vücÿdlarí Àyinesìn "miknese-i567  lÀ" ìle sÿpürüb ve bÿlÀr "AllÀhü 

yeóÿlü"568  sa‘Àdetine ìrerler, ya‘nì Óaúú’uñ muóabbetì ‘Àşıklaruñ kendì úalblerì ìle kendì 

vücÿdlarí arÀsına óÀil ïlÿb, bì-dil ve mest-i lÀ ya‘úıl ïlÿrlar.569 áÀfiller bÿnuñ ‘aksìdür ki; 

AllÀh ìle arÀya dünyevì, eğer uòrevì aàrÀê ve maúÀãıd girib570 óÀil ïlÿr; "feşettÀne mÀ 

beynehümÀ".  

 Bÿ semte ìren ‘Àşıúlaruñ úÀlıblarì rÿóa, úalbe tabi‘ ïlÿr. Belki rÿó da úalb de sır 

ìçinde maóv ïlÿb berì ùarafa òaber getÿremezler. "Ber ne yÀ yed zi geştegÀn-ı uvÀn."571 

 Ve572 bi’l — külliyye vÀrlıúlarí dest-i úudrete vìrilÿb, óareketlerì de óareket-i 

mürte‘iş gibì ve sÀc ÿzerinde [28a] ïlÀn dÀneler gibì  óareketlerì, ditremelerì êarÿrì ïlÿr.  

 "Ve mÀ zertüküm ‘amden velÀkinne õe’l-hevÀ.  

 İlÀ óayåü yehvì’l — úalbe yehvì bihi’r — racül."  

maêmÿnınca zencìr-i ‘ışúuñ maàlÿbì ïlÿrlar.  

                                                 
563 Heysemî, VIII, 79, X, 264, X, 402; Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref b. Muri; Sahîhu 
Müslim bi-Şerhi'n — Nevevî; 6. bs., Bulak: Matbaatü'l - Kübra'l - Emiriyye, 1304-1305; 10 c., XVII, 181; 
Aclûnî, I, 149, hadis nr. 495.  
564 B — "ehl". 
565 HÀmiş: "ÓÀãılí cennet úÿluñ Óaúú’dan murÀdídür, terk-i sivÀ Óaúú’uñ úÿldan murÀdídür (B + "ki") àayret-i 
ma‘şÿú àayrısín istemez. ‘Áşıú, aàyÀrí meydÀn-ı òÀùırdan sÿre." 
566 C, D + "diyÿ". 
567 C = "mekteb". 
568 Enfâl, 8/24. 
569 HÀmiş: "Bÿ bir sırdür ammÀ zinhÀr óulÿl-i ittióÀd ilóÀdìn ãÀnma óÀşÀ mine’l-‘Àşıúìn." 
570 C = "gìrÿb". 
571 Onların dolaşanlarından çıkmaz — uvÀn. 
572 C — "ve". 
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 Óaêret ‘aleyhi’s — selÀmuñ "Entüm a‘lemü bi dünyÀküm"573  buyÿrduàí bÿ574 

tecellìdedür; óattÀ "lì ma‘allÀhi vaútün lÀ yese‘anì fìhi melekün ve lÀ nebiyyün"575 

maúÀmınuñ mecbÿrì ïlduúca "kellimìnì yÀ ÓümeyrÀ"576 dìrlerdì. ZìrÀ nisvÀn, nefs ãıfatídür, 

anuñla bir miúdÀr ‘Àlem-i beşeriyyeye gelÿrler,577  tÀ578 aãóÀba irşÀd-ı rÀh-ı şerì‘at ìdeler.  

 Ekåer-i aãóÀb, òïd ïl ‘Àlemüñ lisÀnın bìlmezdì.579 Pes, bÀb-ı irşÀd sedd ïlÿrdì. 

Ánıñçÿn, "Óubbibe ileyye min dünyÀküm åelÀsün: en-NisÀü"580  dìdì.  

[a. Hakk’a Tâlib Olan Fukarâya Hizmet] 

KeõÀ fi’l — FütÿóÀti581: Bir582 úavim daòì ferÀyiêí edÀdan ãoñra nÀfile yirìne 

Óaúú’a ùÀlib ïlÀn fuúarÀnuñ [28b] òıdmetin iòtiyÀr itmekle ber-murÀd ïlÿrlar, mercÿdür.583 

BÿlÀr da Óaúú’a úÿl ïla, mÀ-dÀm úÿllarína òıdmet-i BÀrì ìdeyin diyÿ inkisÀrla584 ve ãafÀyìle 

òidmetkÀrlıàuñ sa‘Àdetin bìlÿb ìderse, ïlÀrdan dÀreynde Àyrılmaya. ZìrÀ bÿlÀr "ene ‘ınde’l — 

münkesireti"585  maôharlarídür ve bÿlÀruñ ÿzerinde hem Óaú ve hem òalú yÿkì vÀrdür. 

"Ecruküm miåle ta‘abiküm" ÿzre devlet bÿña gïredür, bÿ yiter ki; bÿlÀr Óaêreti DÀvÿd’586a 

"iõÀ raeyte lì ùÀliben fekün lehÿ òÀdimen"587  buyÿrduàìle ‘Àmillerdür.  

 

                                                 
573 Müslim, Fedâil, 141. (Müslim'de geçen rivâyet şöyle: "Entüm a‘lemü bi-emri dünyâküm.") 
574 D — "bÿ". 
575 Münâvî, IV, 7, hadis nr. 4377; Ali el-Kârî, II, 151, hadis nr. 259; Aclûnî, II, 156, hadis nr. 2157. 
576 Bkz. Münâvî, V, 228. 
577 C — "gelÿrler". 
578 D — "tÀ". 
579 C = "bilmezlerdì". 
580 Aclûnî, I , 303, hadis nr. 1087; İbn Receb, s. 446. 
581 Eserin tam ismi, "el-Fütûhâtü'l — Mekkiyye fî Ma‘rifeti'l — Esrâri'l — Mâlikiyye ve'l-Mülkiyye"dir. Bu kitap, 
Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî'nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseridir. Eser 
hakkında geniş bilgi için bkz. Kılıç, Mahmut Erol, "el-Fütûhâtü'l — Mekkiyye", DİA, XIII, 251-258. 
582 C — "bir". 
583 HÀmiş: "Ve hem bÿlÀr meydÀn-ı da‘vÀdan ìrÀúdur, ãÿfì ïlmÀdum hele bendelerìyem dìr." 
584 C + "ve hem bÿlÀr meydÀn-ı da‘vÀdan írÀúdan ãÿfì ïlmÀyìle bendeleriyem dìr." 
585 Münâvî, I, 663, hadis nr. 1055, II, 88, hadis nr. 1348; Aclûnî, I, 184, hadis nr. 614. 
586 İsrâiloğulları'na gönderilen ve kendisine Zebur verilen peygamber. Hakkında geniş bilgi için bkz. Harman, 
Ömer Faruk, "Dâvûd", DİA, IX, 21-24. 
587 Münâvî, II, 495, hadis nr. 2120; Aclûnî, I, 226, 781 numaralı hadisin şerhinde geçen bir rivâyet. 
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FAäL588 

[4. 4. MUTASAVVIFE-İ MUBTİLE] 

Bir bïlüğì de mutaãavvıfe-i mubùıledür. Òalúa tebdìl-i şekil589 li’l-ekil ÿzre ãÿfìliú 

ãÀtayın, şÀyed bañÀ bir tekye veyÀ590 bir vechile bir nesne vìreler diyÿ Türkì taãavvuf 

kitÀblarí ïúur, ıãùılÀólarín ezberler. Vücÿdì [29a] kitÀbında taãavvufdan úaùre bÿlmÀdín, 

baórem da‘vÀsın ìder.  

MurÀúabei raúabeden591 müştaú úílÿb, bïyunun bÿkÿb, seccÀdeye ïtÿrub cenÀbet 

vücÿdla ve levå-i beşeriyyetle seccÀdei murdÀr ìder. MurÀúabe-i ruúÿb ìtdÿğìn592 bìlmez ki 

Baãìr ü Raúìb ïlÀn AllÀh’dan úïrúÿb "ya‘lemü mÀ fì úulÿbiküm593 faóõerÿh"594  

maêmÿnınca bÿ bed fi‘ilden óaõer ìde.  

BeytullÀh ïlÀcaú úalbinde óÀşÀ daòì ‘adÀvet-i òınzìrì, àaêab-ı kelbì, óìle-i dilkÿsì, 

óırã-ı Àyÿsì  şehvet ve iştihÀ-i óayvÀnì ùïbùolí ìken "úalbü’l — mü’mini beytullÀh"595 

maúÀmından dem ÿrub, ‘umrünì dürÿà ve efsÀne ìle meşÀyiòuñ òalvetlerìn, riyÀêatlarín 

faúìrlerìn596 belÀlarín çekmedìn daòì niçe zamÀn derd-i ‘ışú òastasí ïlmÀdín ãÀàam ve 

ãaàalduram diyÿ [29b] yalÀn da sïyler. äíreti597 Óaúú’a ve sìretì ve úalbì òalúa úílÿrlar 

"şerru’n — nÀs õü’l — vecheyn"598  bÿlÀr óaúúındadür. AllÀhümme ‘ÀfinÀ. 599  

                                                 
588 C — "faãl". 
589 C + "liecli". 
590 C = "ve". 
591 D — "raúabede". 
592 B = "ìdÿàìn". 
593  Ahzâb, 33/51. 
594 Bakara, 2/235.  
595 Benzer rivâyetler çin bkz. Aclûnî, II, 91—92.  
596 B, C = "faúirlerìn". 
597 B, C, D = "ãÿret". 
598 Buhârî, Ahkâm, 27;   Müslim, Fedîlü's — Sahâbe, 199; Ebû Dâvûd, Edeb, 34; Mâlik b. Enes, Ebû Abdillâh 
el-Asbahi el-Himyeri; Muvatta Mâlik; Çağrı Yay. İst. 1992/1413, 1 c.'de 2 c., Kelâm 21; Ahmed b. Hanbel, II, 
307, II, 465; İbn Hibbân, XIII, 66, hadis nr. 5754. 
599 HÀmiş: "Ya‘nì her kìm kendìde ïlmÀyÀn sırr bende vÀr da‘vÀsıyla telbìsÀ libÀs-ı ãuleóÀya girib,  òalúí 
aldÀmaàa muúayyed ïlsa, naôar-ı raómetden merdÿd ïla." 
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Óaêreti BÀyezìd600 eydür: Óaú Te‘ÀlÀ bÀñÀ tecellì itdì ve dìdì ki: "Men tezeyyene 

linnÀsi bimÀ leyse fìhi, seúaùa min ‘aynì."601 Munãif ïldÿr ki; niçe zamÀn bÿ àammuñ 

òastasí ïlÀ. TÀ eyyÀmile ebedì ãıóóat ve óayÀt bÿla.602 

"‘Áşıú ki şod yÀr be óÀleş naôar ne kerd.  

İy òÀce derd nìst ve ger nì ùabìb hest."603  

[a. Mürşidsiz Sûfî, Ümmîyi Şeyh Edinenden Yeğdir] 

 Niçesin gïrdüm  tevóid ef‘Àl ve cebir diyerek ribúa-i İslÀmí raúabesinden çíúaríb, 

bïàazín óabl-i şeyùÀna ùÀúmış. Ánıñçÿn şeyòimiz óaêretlerì, úable’l — fenÀ taãavvuf kitÀbina 

baúmaàa rıêÀ vìrmezdì ve niçei gïrdüm Füãÿã dersìn diyerek òÀtemì604 şeyùÀna úÀpdurub, 

leme‘Àt [30a] dìrken maúÀm-ı zühdde kesb itdÿğì  lem‘asıní daòì yitÿrmiş. Ve mürşidsiz 

ãÿfì, ümmìyi şeyò ìdenlerden yeğdür.605 ZìrÀ ümmìnüñ ni‘met ve tevóìdine şeytÀn iàvÀ 

úÀtÀr, hele mürşidsizler iòlÀãile isteyince bÀrì kitÀbile zühde ìrer, yÀ melÀmiyye eline dÿşer 

ïl yïla gìder; ammÀ cÀhil, şeyùÀn yïluna gìder. Ánıñçÿn "feste‘iõ billÀhi mine’ş — şeyùÀni’r 

— racìm"606  buyÿrur607  ve608 "eÿõü billÀhi en ekÿne mine’l — cÀhilìn"609  buyÿrur.610  

 Tefsìr-i LübÀb’da eydür: CÀhile gelince  "eÿõü" lafôıní tasrìó itmekde şeyùÀn-ı 

insi, şeyùÀn-ı cinne tercìó itmeğe ìmÀ vÀrdür, ‘Àrife òafì değildür, dìr.611  

 

 

                                                 
600 Ebû Yezîd Tayfur b. Îsâ b. Sürûşân (ö. 234/848 [?]). Kendisi ilk büyük mutasavvıflardandır. Bu kişi 
hakkında geniş bilgi için bkz. Uludağ, Süleyman, "Bâyezid-i Bistâmî", DİA, V, 238-241. 
601 HÀmiş: "Ya‘nì bir kìmse kendìde ïlmayÀn óÀlì bende vÀr dise AllÀh’uñ gïzünden dÿşer ya‘nì lütfundan 
maórÿm ïlÿr ve raómetinden nevmìd ïlÿr." 
602 C + "beyt" 
603 "Âşık olunca yar onun haline nazar etmedi. 
       Ey efendi! Dert etme, eğer böyle olmazsa tabip vardır." 
604 HÀmiş: "Füãÿã-i (B + "ve") òÀtem’de mürÀ‘Àt vÀrdur." 
605 D = "yìàdür". 
606 Nahl, 16/98. 
607 HÀmiş: "ZìrÀ şeyùÀnda "e‘ÿõü" dìmeğì  taãrìó itmedì, "e‘ÿõü"diyiñiz dìdì. Teemmel."   
608 D — "ve". 
609 Bakara, 2/67. 
610 HÀmiş: "Pes bi’õ-õÀt kelÀm ãÀóibì şeyùÀna gelince  ãÀúın dìdì ammÀ Àdem şeyùÀnına gelince (B + "ben") 
ãÀúınÿrum didì sen daòì pek (B — "pek") ãÀúın dìmekdür." 
611 C = "dìrler". 
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[b. Sülûk Kitapla, Lafızla Olmaz] 

 Ve bil ki; sülÿk kitÀbile, lafôile ïlmaz. Belki sÿd emmeñ gibì  ve bir mÿmdan bir 

Àòar mÿm yÀúmaú gibìdür. CÀhilde ìse ma‘rifet sÿdì yïúdür. Pes, [30b] vesvese emzürür, 

‘ilm-i êıyÀsí yïkdür ki mÿmuñ ÿyarasın. Meånevì: 

 "ZÀómaúÀn bi-grìz çÿn Ìsì girìòt. 

 äoóbet-i aómaú besì òÿnhÀ ki rìòt."612  

 Pes, ìkì úÀnÀdlÿ613 ‘Àlim ïlmayınca kendì ÿçamaz, àayrí nice ÿçÿrur. Ne‘am her 

gÿn niçe bìñ yalÀn ÿçÿrur.614 Bilmez ki úanÀdsız yalÀn ÿçurur, kendì düştüğì  mehlekeye 

birúaç fuúarÀyı da dÿşÿrür. 

 CÀmì615 úuddise sirrehÿ616: 

 "äÿfì çi fiàÀn-estü mine’l-ìni ile’l-ìn.  

 Ìn nükte ‘ayÀnest mine’l - ‘ilmi ile’l - ‘ayn.  

 Me’l-óÀãılü fi’l-ìni çÿ òÀhì seferì kon.  

 Ez Óaêır bi-cÿ ìn güher ez mecme‘-i baóreyn. 617"618  

[c. Fâide (Nûr-i Muhammedî)] 

 Şeyò-i Ekber619 óaêretlerì buyÿrur ki; aókÀm-ı ‘ilm-i şerì‘at ve devÀm-ı ‘amel 

ìdenler ki; iòlÀãile teheccüdì terk itmeyeler, elbettete ïlÀrí úÀbiliyyetlerince ricÀle [31a] 

êamm ìderler. RicÀliñ envÀ‘ì ve efrÀdì çïúdür.  

                                                 
612 "Ahmaklardan kaç, tıpkı Îsâ'nın kaçtığı gibi. 
       Ahmağın sohbeti (beraberliği) birçok kan dökmüştür." 
613 HÀmiş: "Birì ‘ilm-i şerì‘at cenÀóí birì ùarìúat cenÀóí." 
614 HÀmiş: "Ne‘am (B + "her gÿn") òayÀlÀt úÿşından gÿnde (B — "gÿnde")  bìñ yalÀn yÀvrusí ÿçÿrur ãïñra 
mevtdür benden de kendinì úÀyÀdan ÿçÿrur." 
615 C = "beyt". 
616 C — "CÀmì úuddise sirrehÿ". 
617 "Sûfî! Bu ne feryâd u figân, nereden nereye? 
       Bu nükte ilmden ayna (hakîkate) apaçıktır. 
      'Nerede'de hâsıl olan nedir? Mâdem ki onu arıyorsun sefere çık. 
       Bu cevheri Hızır'dan iste, denizlerin birleştiği yerde."       
618 HÀmiş: "Mecma‘u’l — baóreyn ïlmayÀn óaêırlıú ìdemez, àarú ïlÿr hem àarú ìder cehl de ùÀlibì."  
619 Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî (ö. 638/1240). 
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 Ba‘êılar itdì, Óaêret-i Muóammed ki; "Úad cÀeküm minellÀhi nÿrun ve kitÀbün 

mübìn"620 Àyetì delÀletiyle ‘ayn-ı nÿrdür, dahì cism-i şerìfi mevcÿd ïlmadín, ïl nÿruñ yÿz 

bìn ve yigrimì dört bìñ peyàamberlerden maùla‘ı ve óÀmilì vÀrìdi ki mertebe621 mertebe-i 

nur-i mesfÿr, ïl Àyinelerden ôuhÿr itmişdì. Ánuñla ümmetlerìne reh-nümÀlıú itmişlerdì.  

 Ve naãã-ı Kerìm'de, "Ve iõ eòaõellÀhü mìåÀúa’n — nebiyyìne lemÀ Àteytüküm min 

kitÀbin ve óikmetin åümme cÀeküm rasÿlün müãaddiúun limÀ me‘aküm letü’minünne 

bih."622 Àyetinde müfessirìn dìmişler ki; Óaêret-i Óaú, peyàamberlerüñ rÿóından ìkì 

maóalde ‘ahd aldí: Birì ‘Àlem-i ervÀóda, birì nübüvvet vìrildüklerinde ki; Muóammed’e 

ìmÀn getÿresiz ve ümmetiñize de teklìf ìdesiz ki añÀ ìmÀn getÿreler [31b] ve Ànuñ dìnine 

nuãret ìdeler, dìdüğìnde ìmÀ ìder ki; ïl nÿra maùla‘ ïlmaú, añÀ ìmÀn getürmekle ìmiş.623  

 KeõÀ fì Tefsìri’l - LübÀb, keõÀlik Óaêret-i Muóammed’üñ vilÀdetì tÀrìòinden, 

úıyÀmete dek her devirde ve her úarnda enbiyÀ ve rusül ‘adedince yÿz bìñ ve yigrimì dört 

bìñ velì gelÿb,  anÿñ nÿruna óÀmil ïlÿb, ïlÀrdan daòì624 úÀbiliyetlerìne gïre  Nÿr-ì 

Muóammedì ùulÿ‘ itse gerek.  

 Pes, Sırr-ı Muóammed mevlidine devr-i Ádem'den úıyÀmete dek Àyine eksik 

ïlmaz ìmiş. Bÿ mevlid-i ôÀhirì Muóammedì bir kerre ïlÿr ve ‘avÀmıñdür, ammÀ bÿ nÿr-i 

sır625 mevlidì òavÀããuñ ve eòaãã-ı òavÀããıñdür. M: 

 Geh Cüneyd’den ùïàdı, geh Manãÿr’dan. 

 GÀh Şiblì’den, gehì  Ùayfÿr’dan. 

 Cümlesinden ôÀhir ïlÀn vecd ve óÀl. 

 Sırr-ı [32a] Aómed’dür ki; ùïàdì lÀ maóÀl.  

 Pes, "el-òalúu minnì ve ene minellÀh"626 óadìåì, ve "Ene Ebu’l — ÚÀsım, AllÀhü 

yu‘ùì ve ene aúsim"627 óadìåì ÿzre cümle ‘uşşÀú ve ‘urefÀ ve ‘ulemÀdan ùïàÀn ‘ışú ve ‘irfÀn 
                                                 
620 Mâide, 5/15. 
621 B — " mertebe". 
622 Âl-i İmrân, 3/81. 
623 HÀmiş: "ZìrÀ Àòar Àyetde "…e-eúrartüm ve eòaõtüm ‘alÀ õÀliküm iãrì. ÚÀlÿ eúrarnÀ. ÚÀle feşhedÿ ve ene 
me‘aküm mine’ş — şÀhidìn. Fe-men tevellÀ…" (Âl-i İmrân 3/81 — 82) ilÀ Àòiri’l — Àyet de (D — "de") delìldür (D 
+ "ki") sa‘Àdet ve (D —  "ve") nÿr añÀ ìmÀnladür. ZìrÀ "tevellÀ" ve "i‘rÀê" ìdenlerì ‘aõÀbla taòvìf-i ì‘Àd (D = 
"ì‘Àda") itdì. Teemmel." 
624 D — "daòì". 
625 D = "sırrí". 
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ve ‘ilim ve vecd ve maúÀm ve óÀl cümle ùulÿ‘-i Nÿr-i Muóammedì’dür ki; úaùarÀt-ı rÿólarí 

Ànuñ baór-i rÿóında628 ïlÿb, nübüvvetlerì cebìnlerinde mÿda‘ ïlÀn nÿr ìle ïlduàí gibì elÀn 

Òaêr629 ve İlyÀs630 ve úuùbuñ ve selÀùìnuñ taãarruf ve úuvvetì ve ‘uşşÀúuñ ‘ışúí ve gÿzellerüñ 

cemÀlì, üstÀdlaruñ kemÀlì, ezhÀrda ïlÀn elvÀn ve revÀyìó ve naúş ve nigÀruñ bïyÀsí ve 

úïúísí ve naúşí ve bÀl ve sükkerìñ leõõetì, gülüñ leùÀfetì, òÀruñ celÀletì ve bi’l-cümle cümle 

eşyÀda ïlÀn ãıfat-ı lüùuf ve cemÀl ve úahır ve celÀl cümle Óaêret-i [32b] Resÿl’üñ zülfi ve631 

rÿyından632 taúsìm ïlmışdür.  

 Óaêret-i Muóammed cümlenüñ aãlí ve ser çeşmesì ïldÿàìçÿn "Ebu’l - ÚÀsım" 

dinildì ve àayra Ànıñçÿn "Ebu’l - ÚÀsım" ıùlÀúına rıêÀ vìrmedì, "lÀ teknÿ bikünyetì"633 didì.   

                                                                                                                                               
626 Benzer rivâyet çin bkz. Aclûnî, I, 185, hadis nr. 619. 
627 İbn Hibbân, XIII, 134, hadis nr. 5817; Münâvî, IV, 148, hadis nr. 4716, III, 51, hadis nr. 2687. 
628 C, D = "rÿóından". 
629 Hz. Mûsâ döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişi. Hızır hakkında detaylı 
ma‘lûmât için bkz. Komisyon, "Hızır", DİA, XVII, 406-412. 
630 Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Bu peygamber hakkında geniş ma‘lûmât için bkz. 
Harman, Ömer Fâruk, "İlyâs", DİA, XXII, 160-162. 
631 C — "ve". 
632 HÀmiş: "Zülf ve rÿy CelÀl ve CemÀl’inden ‘ibÀretdür, fì ıãùılÀóihim." 
633 İbn Hibbân, XIII, 129, hadis nr. 5812; Nevevî, XIV, 112. 
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FAäL 

[5. VELÂYET] 

  Bilgil ki 634 nübüvvet ki; enbiyÀya òıdmet-i dìn ìçÿn vìrildì, esÀsı vìlÀyetdür ki; 

aókÀm-ı şerì‘at ve ekl ve şürb ve lübsinde tedúìú ìdüb, óarÀmí óelÀlden seçmek ìle Óaúú’a 

yaúìn ïlmaúdür ki; Şeyò ‘Umeri’l — FÀriê635 TÀiyye636’de637  buyÿrur :638 "Deúúaútü fikrì fi’l 

— óelÀli teverru‘an." Ve bÿlÀr úaêÀya ve úadere aókÀm-ı ìmÀn sebebì ìle terk-i tedbìr ìdÿb 

tevekkül ve teslìm ve tefvìêla Óaúú’a yaúìn ïldılar.  

 Ve kümmel  dìdiler ki velÀyet ìkìdür: Birìsì velÀyet-i ‘Àmmedür, [33a] birì 

òÀããadür.  

[a. Velâyet-i Âmme] 

 VelÀyet-i ‘Àmme, Úur’Àn’a ve aãl-ı dìne yÀpışÿb emrì yirìne getÿrüb ãaàÀyir639 ve 

kebÀyirden tevbe ìdüb, óarÀmí óelÀlí seçmekdür ve ne ki "min ‘ındillÀh" gelmişdür, erkÀn 

ve şürÿùí ìle ve iòlÀãile úabÿl itmekdür. Ve Ehl-i Sünnet i‘tiúadından ùaşra õerre úadar 

i‘tiúÀdlarí ïlmÀmaúdür. 

[a.a. Sırât-ı Müstakîm, Ehl-i Sünnet’in Yoludur] 

 MuêmerÀt’da eydür:640 Óaêret ‘aleyhi’s — selÀm'a ãïrdílar ki kişì ne zamÀn Ehl-i 

Sünnet ve CemÀ‘at’dan ïlÿr ve MelÀóide ve ZenÀdıúa ve Mübtedi‘a ve ehl-i ehvÀ yïlından 

ne zamÀn úÿrtìlÿr? Buyÿrmışlar ki; "vücÿdında ïn nesne bÿlÿrsa641 Ehl-i Sünnet’dendür", 

ya‘nì Sünnet-i Resÿl’e gìdenlerdendür ve ehl-i cemÀ‘Àtdür. Ya‘nì aãóÀbuñ ittifÀú itdÿğì yïla 

gìrenlerdendür.  "el-CemÀ‘Àtü raómetün"642  den murÀd bÿ cemÀ‘Àtdür.  

                                                 
634 B = "bil ki". 
635 Ebû Hafs (Ebü'l — Kâsım) Şerefüddîn Ömer b. Alî b. Mürşid es-Sa‘dî el-Hamevî el-Mısrî (ö. 632/1235). 
636 Eserin tam ismi "el-Kasîdetü't — Tâiyye"dir. İbnü'l — Fârız ve Tâiyye hakkında geniş ma‘lûmât için bkz. 
Uludağ, Süleyman, "İbnü'l — Fârız", DİA, XXI, 40-43. 
637 C = " TÀiyye’sinde". 
638 B — "ve" eksik; C + "ve". 
639 C = " ãaàÀyirden". 
640 B — "eydür". 
641 B = "bulÿrsa". 
642 Münâvî, III, 470, hadis nr. 3624; Aclûnî, I, 297, hadis nr. 1072. 
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 [33b] "İnnellÀhe lÀ yectemi‘u ümmetì ‘ale’ê-êalÀleti.643"644 ve "yedüllÀhi ‘ale’l — 

cemÀ‘ati ve men şeõõe şeõõe ile’n-nÀr."645  óadìåinden ve "EnnellÀhe úad ecÀre ümmetì en 

yectemi‘a ‘ale’ê646-êalÀleti."647 óadìåinden648 murÀd bÿdür.649 Her kìm bÿ650 sünnetì cemÀ‘at 

yïlından çíúar, ãırÀù-ı müstaúìmden ve dinden651 òÀricdür. Nüãÿã-ı úÀùı‘adan ba‘êísıní inkÀr 

ìderse kÀfir daòì ïlÿr. 

[a.b. Ehl-i Sünnet’ten Olmanın Alâmetleri] 

[a.b.a. Beş Vakit Namazı Cemaatle Kılmak] 

 Ïndan birìsì, ãalÀt-i òamsì cemÀ‘atile úílmaúdür. 

[a.b. b. Ashâb-ı Kirâm Hakkında Menfî Konuşmamak] 

 Ìkincì,652 aãóÀbdan birìsinì naúã ve meõemmet ve inkÀrla êalÀlete nisbet itmekden 

ãÀúınmaúdür ki; ïlÀr ãoóbet-i Resÿl653 berekÀtiyle bi’l-külliye maàfÿrlardür.  

 İbn-i ‘AsÀkir654, Óaêreti ‘Umer’den655 rÀvìdür ki; Óaêret ‘aleyhi’s - selÀm 

buyÿrur: "Seeltü Rabbì fì mÀ yaòtelifü fìhi aãóÀbì min ba‘dì. Fe-evóallÀhü ileyye, yÀ 

Muóammed! Enne aãóÀbeke ‘ındì bi menzileti’n — [34a] nücÿmi fi’s — semÀi, ba‘êuhÀ 

aêveü min ba‘êın. Fe-men eòaõe bi şeyin mimmÀ hüm ‘aleyhi min iòtilÀfihim fe-hüve ‘ındì 

‘alÀ hüden."656  

                                                 
643 B = "‘alÀ êalÀletin". 
644 Nîsâbûrî, I, 200, 201, 202, IV, 552; Mübârekfûrî, VI, 386, hadis nr. 2255; Aclûnî, II, 318, hadis nr. 2998.  
645 Tirmizî, Fiten 7; Nîsâbûrî, I, 200, hadis nr. 391; Heysemî, V, 218, V, 225; Aclûnî, I, 297, hadis nr. 1072; 
Münâvî, VI, 594, hadis nr. 10004; Mübârekfûrî, VI, 386, hadis nr. 2255. 
646 B = "‘alÀ êalÀletin" 
647 Benzer rivâyetler için bkz. Nîsâbûrî, I, 200, 201, 202, IV, 552; Mübârekfûrî, VI, 386, hadis nr. 2255; Aclûnî, 
II, 318, hadis nr. 2998.    
648 C — "óadìåinden". 
649 D + "ki". 
650 D — "bu". 
651 B, C = “dìnden". 
652 C = "birì". 
653 B + "ResÿlillÀh ãallellÀhü ‘aleyhi ve selem"; C + "ãallellÀhü ‘aleyhi ve selem". 
654 Ebu'l — Kâsım Alî b. El-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn ed-Dımeşkî eş-Şâfi‘î (ö. 571/1176). Haytı 
ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Komisyon, "İbn Asâkir, Ebü'l — Kâsım", DİA, XIX, 321-324. 
655 C + "raêıyallÀhü ‘anh". 
656 Münâvî, IV, 101, hadis nr. 4603. 
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 Ve buyÿrur: "İófeôÿnì fì aãóÀbì! Fe-men óafeôanì fìhim kÀne657 minellÀhi óÀfiôun, 

ve men lem yaófeônì fìhim teòallellÀhü minhü ve men teòallellÀhü minhü658 yÿşekü en 

ye’òuõehÿ."659  

 Ebÿ Sa‘ìd660 rÀvìdür ve buyÿrur aãóÀba òiùÀben  "EmmÀ ennehÿ lÀ yüdrakü 

úavmün ba‘deküm ãÀ‘aküm ve lÀ meddeküm."661   

 CÀbir662 ve Ebÿ Hüreyre663 rÀvìdür, rÀvìlerdür ve664 buyÿrur : "İnnellÀhe iòtÀranì 

ve iótÀra lì aãóÀben, fece‘ale minhüm vüzerÀe ve aãhÀran ve enãÀran," ilÀ úavlihì, "fe-men 

sebbehüm fe-‘aleyhi la‘netullÀhi ve’l — melÀiketi ve’n — nÀsi ecma‘ìn lÀ yaúbelüllÀhü 

minhü665 yevme’l — úıyÀmeti ãarfen ve lÀ ‘adlen."666  

 ‘Uveymir rÀvìdür ve667 buyÿrur : "İnnellÀhe iòtÀranì668 ve iòtÀra lì aãóÀbì ve aãhÀrì 

[34b] ve se-ye’tì úavmün669 yesübbÿnehüm ve yentaúıêÿnehüm felÀ tecÀlisÿhüm ve lÀ 

teşÀribÿhüm ve lÀ teÀkilÿhüm ve lÀ tenÀkeóÿhüm."670   

 

 

 

                                                 
657 B, C + "‘aleyhi". 
658 C — " ve men teòallellÀhü minhü". 
659 Heysemî, X, 16; Münâvî, I, 255, hadis nr. 267. 
660 Ebû Sa‘îd Sa‘d b. Mâlik b. Sinân el-Hudrî (ö. 74/693-94). Kendisi çok hadis rivâyet eden yedi sahâbîden 
biri. Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Küçük, Raşit, "Ebû Saîd el-Hudrî", DİA, X, 223-224. 
661 Ahmed b. Hanbel, III, 26; Nîsâbûrî, III, 39, hadis nr. 4336; Heysemî, VI, 145; el-Askalânî, VII, 443, 4155 
numaralı hadis şerhi. 
662 Ebû Abdillâh Câbir b. Abdillâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî (ö. 78/697). Kendisi en çok hadis rivâyet eden 
sahâbîlerden biridir. Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Kandemir, M. Yaşar, "Câbir b. Abdullâh", DİA, VI, 
530-532. 
663 Ebû Hüreyre Abdurrahmân b. Sahr ed-Devsî (ö. 58/678). Çok hadis rivâyet etmesiyle tanınan sahâbî. Hayatı 
hakkında geniş bilgi için bkz. Kandemir, M. Yaşar, "Ebû Hüreyre", DİA, X, 160-167. 
664 C — "ve". 
665 D = "lÀ yüúbelü minhü". 
666 Nîsâbûrî, III, 732, hadis nr. 6656; Heysemî, X, 17. 
667 C — "ve". 
668 D — "iòtÀranì ve". 
669 HÀmiş: "Úavmdan murÀd, ÒÀricì ve RÀfiêì'dür ki; birì Alì sevmez, birì aãóÀbí sevmez. el-Óamdü lillÀh biz 
ümmet-i vaãaùÀyız ìkisin de severüz." 
670 Ukaylî, Ebu Cafer Muhammed b. Amr b. Musa Mekki, Kitabü’d-Du‘afâ'; thk. Hamdi b. Abdülmecid b. 
İsmail es-Selefi, Riyad : Darü’s-Samî‘î, 2000, 4 c., I, 144, hadis nr. 154; Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir el-Hatîb 
b. Ali b. Sâbit; Târîhu Bağdâd ev Medeniyyeti's — Selâm; Beyrut: Dâru'l - Kütübi'l - Arabî, [t.y.], 14 c., XIII, 
443. 
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 Enes671 rÀvìdür ve buyÿrur : "İõÀ erÀdellÀhü biracülin min ümmetì òayran elúÀ 

óubbe aãóÀbì fì úalbih."672  

 Enes rÀvìdür ve buyÿrur : "İnne şirÀra ümmetì ecraühüm ‘alÀ ãaóÀbetì."673  

 ‘Áyişe674 rÀviyedür, òuãÿãÀ675 676ÇÀr-ı yÀr-ı ve Óasaneyn ve ‘aşere-i mübeşşere ve 

muhÀcirìn ve enãÀr óaúúında aóÀdìå bì-óaddür, münãıfa bÿ yÀzılÀn kÀfìdür.  

[a.b. c. Sultân-ı Müslimle Savaşmamak] 

 ßçÿncì,677 sulùÀn-ı Müslim ÿzre seyfle òurÿc itmemekdür678 ve679 celÀlì ve ùÀàì ve 

bÀàì680 ïlanlar ve bìller kesenler ve kïylerde ve şehirlerde ÀşikÀr ôulm ìdenler heb òavÀric 

úısmındandür. 

[a.b. d. Îmânından Şüphe Duymamak] 

 Dördüncì,681 ìmÀnında şek itmemekdür, ya‘nì "ene mü’minün" dìdükden ãoñra 

inşÀallÀh dìme[35a]mek gerekdür.682 Meğer òÀtimem nice ïlÿr bìlemezem dìmek murÀd ìde.  

 

 

 

 

                                                 
671 Ebû Hazma Enes b. Mâlik b. Nadr el-Ensârî (ö. 93/711-12). Hz. Peygamber(sav)'e hizmetiyle tanınan ve en 
çok hadis rivâyet eden sahâbîlerden biri. Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Canan, İbrahim "Enes b. Mâlik", 
DİA, XI, 234-235. 
672 Münâvî, I, 339, hadis nr. 395. 
673 Münâvî, II, 575, hadis nr. 2281. 
674 Ümmü'l — Mü'minîn Âişe binti Ebî Bekr es-Sıddîk el-Kureşiyye (ö. 58/678). Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. 
Peygamber(sav)'in hanımı. Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Fayda, Mustafa, "Âişe", DİA, II, 201-205. 
675 C = " òuãÿãÀn". 
676 C — "ÇÀr-ı yÀr-ı ve Óasaneyn ve ‘aşere-i mübeşşere ve muhÀcirìn ve enãÀr óaúúında aóÀdìå".  
677 C = "birì de" ("birì de" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "3" yazılmış.) 
678 HÀmiş: "ÒuãÿãÀ pÀdişahlar maôlÿmlar bed du‘Àsín alÿb mu‘ammer ïlmÀmalarína sebebdür, Óaúú ãÀúlasÿn." 
679 B + "ve"nin yerine "meğer" kelimesi var; C — "ve". 
680 C = " ùÀàì ve bÀàì" kelimeleri bu nüshada yer değiştirmiş. 
681 C = "birì daòì" ("birì daòì" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "4" yazılmış.) 
682 C = "dìmemekdür". 
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[a.b. e. Kazâ ve Kadere Îmân] 

 Ve683 úaêÀ ve úadere ìmÀn getÿrüb,  õerre ve şemme cümle òayr ve şerruñ òÀlıúí 

Óaú ìdÿğin bìlmek ve ìnÀnmaúdür. Pes, Úaderiyye kÀfirlerdür. Óaêret-i RisÀlet  ‘aleyhi's — 

selÀm: "el-Úaderiyye684 mecÿsü’l — ümmet"685 buyÿrmışdür. 

[a.b.f. Dîn Hakkında Akıl İle Mücâdele Etmemek] 

 Ve686 dìn óaúúında kìmse ìle ‘aúlile mücÀdele itmemekdür.  Óaêret-i687 Úur’Àn ve 

eóÀdìå ve icmÀ‘ òïd dìn yïllarín  ve òilÀfıní gÿn gibì  ÀşikÀrÀ rÿşen688 itdì. M689:   

"Der ôulmet-i şeb690 güm ne koned rÀh-ı ãavÀb.  

Bin-hÀda be şeb meş‘ale-i ‘Àlem-i tÀn."691  

[a.b.g. Günahla İkfâr Etmemek] 

 Ve692 kìmsei günÀhile ikfÀr itmemekdür. Ya‘nì693 bir günÀh ìden Àdeme kÀfir 

ïlduñ dìmemekdür. ZìrÀ kişì günÀhla kÀfir ïlmÀz. ZìrÀ a‘mÀl ìmÀndan694 cüz değildür, 

taóúìúde ìmÀn ancaú taãdìk ïlduàìçÿn.  

[a.b.h. Ehl-i Kıblenin Cenâze Namazını Kılmak] 

 Ve695  ehl-i úıbleden vefÀt [35b] ìdenüñ cenÀzesinì úílmaúdür. Bÿ fÀsıúidì 

úílmazam dìmek cÀiz değildür. 

 

                                                 
683 C = "birì" ("birì" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "5" yazılmış.) 
684 D = "el-Úaderiyyetü". 
685 Ebû Dâvûd, es-Sünne, 16, hadis nr. 4691; Nîsâbûrî, I, 159, hadis nr. 286; Aclûnî, II, 85, hadis nr. 1859; 
Nevevî, I, 154. 
686 C = "birì de" ("birì de" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "6" yazılmış.) 
687 C — "óadret". 
688 B, C — "rÿşen". 
689 C = "beyt". 
690 B = "seb". 
691 "Gece karanlığında doğru yolu kaybetmez 
       Geceye âleminizin meş‘alesini koymuş (asmış)." 
692 C — "ve". 
693 C + ("ya‘nì" kelimesinin üstüne kırmızı mürekkeple, rakamla "6" yazılmış.) 
694 B = "zìrÀ ìmÀn a‘mÀldan cüz". 
695 C = "birì de" ("birì de" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "7" yazılmış.) 
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[a.b.h.a.. Ehl-i Kıble, Kıble’ye Yönelen Değildir] 

 FÀide:696 Bilmelÿdür ki ehl-i úıble ancaú úıbleye teveccüh ìden değildür.  Bil ki697 

namÀz teklìfì ìle mükellef ïlÿb namÀzí ve úıbleye teveccühì maúbÿl ïlandür. Ya‘nì 

dìnimizden åübÿt-i êarÿrì ìle åÀbit ve delÀil-i úÀùı‘a ìle maútÿ‘ ïlÀn mes’eleden ebedì 

birìsine de inkÀrì ïlmayÀndür.  

 Şïyle ki; bir kimse naãã-ı Úur’Àn ve icmÀ‘ ve òaber-i mütevÀtirle åÀbit ïlÀn bir 

nesnei inkÀr itse, ïl kimse kÀfir-i muùlaúdür, ehl-i úıble değildür. äalÀtile muòÀùab değildür, 

úÀnda úÀldí şerÀyiù-i ãalÀtdan ïlÀn úıble namÀzı farê değil698 i‘tiúad ìden; yÀ sÀyir 

‘ìbÀdetüñ699 farêlıàın inkÀr ìden; yÀ óarÀmí maúùÿ‘ì óelÀl, yÀ óelÀli maúùÿ‘ì [36a] óarÀm 

i‘tiúÀd700 ìden namÀz úılsa, eğer  óacca vÀrsa, eğer ãÀim ïlsa, eğer zekÀt vìrse úabÿl ïlmaz. 

ZìrÀ şarù-ı úabÿl, ‘ibÀdÀtı úurbete ehil ïlmaúdür.701 KÀfir, úurbete ehil değildür.  Pes, 

Úıble'ye de ehil değildür. Bÿ ma‘nÀ muùavvelÀt-ı kelÀm’da ve mufaããalÀt-ı şürÿó-ı 

HidÀye702 ve Baór-ı RÀyıú703’da meõkÿrdür.  

[a.b.i. Mest Üzerine Meshi Câiz Görmek] 

 Ve704 seferde ve óaêarda òuffe mesó itmeğì cÀiz görmekdür. 

[a.b.j. Sâlihin ve Günahkârın Arkasında Namaz Kılmak] 

 Ve705 ãÀlióuñ da günahkÀrıñ da706 cenÀzesìn úılmÀúdür. Ve imÀm ïlsalar eğer 

ãÀlió, eğer günahkÀr ardınca namÀza iútidÀ itmekdür. Ya‘nì mÀdÀm ki kütüb-i furÿ‘da 

yÀzduúlarí ÿzre iútidÀsına mani‘ óÀllerden birì ïmlaya, Meõheb-i Ehl-i Sünnet’de imÀm 

ma‘ãÿm ïlmaú şarù değildür.  
                                                 
696 C = "birì de" ("birì de" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "8" yazılmış.) 
697 D = "belki". 
698 C = "değildür". 
699 B, C = “‘ibÀdÀtuñ”. 
700 B = "i‘tiúÀdín". 
701 B + "ehliyet-i taóãìl itmekdür". 
702 Burhâneddîn el-Merginânî'nin (ö. 593/1197) Hanefî fıkhına dair eseri. Eser hakkında geniş bilgi için bkz. 
Kallek, Cengiz, "el-Hidâye", DİA, XVII, 471-473. 
703 "el-Bahru'r — Râik", Ebu'l Berekât en-Nesefî'nin (ö. 710/1310) "Kenzü'd — Dekâik" adlı Hanefî fıkhına dair 
eserine Zeynüddîn İbn Nüceym (ö. 970/1563) tarafından yapılan şerh. Eser hakkında geniş bilgi için bkz. 
Yaman, Ahmet, "Kenzü'd — Dekâik", DİA, XXV, 261-262. 
704 C = "birì de" ("birì de" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "9" yazılmış.) 
705 C = "birì de" ("birì de" kelimesinin altına kırmızı mürekkeple, rakamla "10" yazılmış.) 
706 C — " cenÀzesìn úılmÀúdur ve imÀm ïlsalar eğer ãÀlió eğer günahkÀr". 
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 Bÿ ìkì mes’eleye delìl "äallÿ òalfe külli berrin ve fÀcirin ve ãallÿ ‘alÀ külli berrin 

ve fÀcirin ve cÀhedÿ me‘a külli berrin ve fÀcirin"707 óadìåì [36b] kÀfìdür ki Beyhaúì, Ebÿ 

Hüreyre’den rÀvìdür.  

 Meğer  imÀm mekrÿh ïla708, ya‘nì ribÀ yimek gibì, yalÀn şÀhidliğì gibì, saùranc 

ïynamÀsí gibì ba‘êí şer‘a muòÀlif ‘amelì ôÀhir ïlÿb, cemÀ‘atler aní geriye  gïrseler, andan 

eyÿce Àdem bÿlunÿrsa, tebdìl ìdeler. "Ve’l-evlÀ bi’l-imÀmeti el-a‘lemü bi’s-sünneti ve’l-

aãlaó" ìle ‘amel ìdeler. 

                                                 
707 Beyhakî, IV, 19; Dârekutnî, Ebu'l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed; Sünenü'd — Dârekutnî; 4. bs. (ofset), 
Beyrut: Âlemü'l - Kütüb, 1986. 2 c.'de 4 c., II, 57, II, 26, hadis nr. 1609. 
708 HÀmiş: "İmÀm, kerihe úavmün in vecede evlÀ bi’l — imÀmeti minhü ‘azelÿ ve eúÀmÿ maúÀmehÿ ‘Àmilen bi’s 
— sünneti òÀliyen ‘ani’l-bid‘ati./Füãÿã." 
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FAäL 

[6. ÎMÂNIN VE AMELİN ŞÛBELERİ] 

 Ba‘êí iòvÀn "el-ÌmÀnü biê‘un ve seb‘ÿne şu‘beten. Fe-efêalühÀ709 lÀ ilÀhe illallÀh 

ve ednÀhÀ imÀùatü’l — eõÀ mine’ù — ùarìúi ve’l — óayÀü şu‘betün mine’l - ìmÀn"710  óadìåinì,711 

ki Müslim712 ve NesÀì713 ve İbn-i MÀce714 ve Ebÿ DÀvÿd715 716Ebÿ Hüreyre’den rÀvìlerdür, 

tafãìl ìdüñ diyÿ taêarru‘itmeğìn AllÀh ìçÿn yÀzıldí: 

 Bilgil ki  şu‘ab-i ìmÀn ìkì fendür: Birì i‘tiúÀd-ı fennì ve birì de ‘amel-i fennìdür.  

[a. Îmanın Şûbeleri] 

[a.a.  Fenn-i İ’tikâd] 

 AmmÀ717 fenn-i [37a] i‘tiúÀd niçe umÿrdur?  

 Evvel718 ùaleb-i ‘ilmdür. Ba‘dehÿ ma‘rifet-i äÀni‘-i ‘Àlemdür. Ba‘êí kütüb-i 

kelÀmiyyede Óadreti Óaúú’a "äÀni‘" dìmek ıãùılÀó-ı mütekellimìndür, óadìåde yïúdür 

dìmişler, òaùÀ itmişler.719  

ZìrÀ BuòÀrì,720 "òalú-ı ef‘Àl-i ‘ibÀd" bÀbında ve ÓÀkim721 ve Beyhakì722, 

Òuõeyfe’723den rÀvìlerdür ki Óaêret ‘aleyhi’s — selÀm buyÿrur ki724 :  

                                                 
709 B, C, D + "úavl". 
710 Buhârî, Îmân 3; Müslim, Îmân 57; Tirmizî Îmân, 6; Ebû Dâvûd, es-Sünne 14, hadis nr. 4676; Nesâî, Ebû 
Abdirrahmân Ahmed b. Ali b. Şuayb; Sünenü'n — Nesai; Çağrı Yay. İst. 1992/1413, 2 c.'de 8 c., Îmân 16; İbn 
Mâce, Mukaddime 9; Ahmed b. Hanbel, II, 414, II, 445; Heysemî, I, 37; Münâvî, III, 284, hadis nr. 3196. 
711 B, C = "óadìåì". 
712 Ebu'l — Huseym Müslim b.el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî (202-261/817-875). 
713 Ebû Abdurrahmân Ahmed b. Ali b. Şu‘ayb en-Nesâî (215-303/830-915). 
714 Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî (ö. 273/887). 
715 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî (ö. 275/889). 
716 C + "ve". 
717 C = "birì". 
718 C = "birì". 
719 D — " òaùÀ itmişler". 
720 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870). 
721 Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014). 
722 Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî el-Beyhakî (ö. 458/1066). 
723 Ebû Abdillâh Huzeyfe b. Huseyl (Hisl) b. Câbir el-Absî (ö. 36/656). Hz. Peygamber(sav)'in sırdaşı olan 
sahâbî. Bu zât hakkında geniş bilgi için bkz. Başaran, Selman, "Huzeyfe b. Yemân", DİA, XVIII, 434-435. 
724 B — "ki". 
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"İnnellÀhe ãÀni‘u725 külli ãÀni‘in ve ãan‘atihì."726   

 Ve Óaêret-i äÀni‘ì úuãÿr ve naúıãdan, şerìk ve vezìrden, giymeden, úÿşanmadan, 

yemeden ìçmeden, uyÿmadan, ùïàmadan ve ùïàÿrmadan, veledden ve sÀyir infi‘ÀlÀt727 ve 

aóvÀl-ı àayr-ı lÀyıúadan ezelen, ebeden münezzeh bìlmekdür. Ve mekÀndan ve cihet ve 

cevÀnibden ve ãÿret ve şekil728 ve renk ve cisim ve a‘êÀ729 ve óavÀsdan müberrÀ bìlmekdür.  

 VÀrlıàınuñ [37b] evvelì ve Àòirì yïúdür.730 Vücÿdì kendì õÀtındandür ve bir óÀlde 

ber-úarÀr ve åÀbitdür. İntiúÀl ve infi‘Àl ve teàayyür ve inúılÀb ve meraê ve êa‘f ve ‘acz731 ve 

àamm ve òavf ve iótiyÀc ve àayrídan müntefi‘ ve mutaêarrır ïlmaúdan, gerek ‘Àlim, gerek 

kÀfir, gerek cÀhil, gerek mü’min bÿlÀrdan müntefi‘ yÀ mutaêarrır ïlmaúdan Óaêret-i Óaúú’ı 

münezzeh bìlmekdür.732  

 Ve’l—óÀãıl, cemì‘-i ãıfÀt-ı selbiyyesine ìmÀn getÿrmekdür ki dilese cümle ‘Àlemì 

bir anda yïú ìder ve dilese bir anda girÿ vÀr ìder. Ve añÀ hìç bir ìşde gÿç yïúdür. Bir siñeğì 

yÀratmaúla ‘arş-ı a‘ôamí yÀratmaú úudretinde birdür. Emr ve nehy ve irÀde ve úabê ve basù 

ve ióyÀ ve imÀt ve cemì‘ taãarrufÀt Ànuñdür.  

 Ve Óaêret-i733 Óaúú’un cemì‘-i ãıfÀt-ı734 åübÿtiyyesine, ya‘nì vÀódÀniyyetine ve 

óayÀt [38a] ve irÀde ve ‘ìlm ve sem‘ ve baãarına ìnÀnmaúdür.  

 Ve VÀóid'dür, ‘aded yïninden değil.  

 Óay’dür, óayÀt-ı ezeliyyesì ve ebediyyesì ìle ‘urÿd-ı meraê-ı735 mevtden 

münezzehdür.  

                                                 
725 el-Müstedrek'te, hadis-i şerifte geçen "ãÀni‘u" kelimesinin yerine "òÀliúu" kelimesi geçiyor. 
726 Nîsâbûrî, I, 85.  
727 B = "infi‘Àlıñ". 
728 C = "şekilden". 
729 C = " a‘êÀn". 
730 HÀmiş: "Evvel ve Àòir isti‘Àredür ve illÀ cemì‘ işÀrÀtdan õÀt-ı muùlaú muúaddesdür (B — " Evvel ve Àòir 
isti‘Àredür ve illÀ cemì‘ işÀrÀtdan õÀt-ı muùlaú muúaddesdür.")." 
731 D — "‘acz". 
732 HÀmiş: "ÓÀãılí cümle simÀt ve naúã ü úuãÿrdan ve simÀt-i ‘acz ü fütÿrdan tenzìh itmekdür." 
733 C — " ve Óaêret"; C + "birì". 
734 C — "ãıfÀt". 
735 C + "ve". 
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 Mürìd'dür,736 irÀdetine ebedì737 kìmse mÀni‘ ïlamaz. Diledÿğin  işler, dilemedüğì  

mevcÿd ïlmaú muóÀldür ve añÀ hìç bir nesne vÀcib değildür, FÀil-i MuòtÀr'dür.  

 ‘Alìmdür,738 cümle eşyÀnuñ ôÀhiri ve bÀùınì ve evvel ve Àòirinì ‘ilm-i vÀóidle 

bìlÿr.  

 Semì‘dür, cümle dillÿ ve dilsÿzuñ, cÀnlí ve cÀnsÿz739 avÀzıní ve õikrinì óasse-i 

iõne iótiyÀcsız bir ÿàurdan ìşüdür. Birìnì diñlemek, Àòarı diñlemeğe  mÀni‘ ïlmaz.740 

[a.b. Allâh (c.c.), Mü’minin Tâ’atını, Kâfirin de Küfrünü Dilemiştir] 

 Ve bilgil ki Óaú Te‘ÀlÀ, mü’minüñ ùÀ‘atın, kÀfirüñ küfrìn dilemişdür; dilemese 

ïlmazdí. LÀkin küfürden rÀêí değildür. İrÀdetle rıêanuñ farúí vÀrdür. Bìldüğin [38b] işler.  

 MÀlikü’l — mülkdür, kìmse añÀ çÿn ü çirÀ diyemez. Ya‘nì niçÿn itdüñ diyÿ suÀl 

ìdemez. ZìrÀ úÿl da milk de taãarruf da Ànuñdür, "yef‘alü741 mÀ yeşÀü" 742 "ve yeókümü mÀ 

yürìd" 743 "lÀ yüs’elü ‘amma yef‘al"744dür ve her ìşinde bir óikmet-i óakìmesì745 ve bir srr-

ı746 daúìúì vÀrdür. Ání bilmek bize lÀzım değildür. Ve yine ef‘Àlí, aàrÀêile mu‘allele 

değildür.  

 Ve cümle mÀ-sivÀyí, Allah'í, maòlÿúu ve óÀdìåi747 bìlÿb, úadìm ancaú Allah’uñ 

õÀtı ve ãıfÀtıní bìlmekdür.  

 Ve úaêÀ ve úadersiz õerre ü şemme  bir nesne vücÿd bÿlmaú muóÀl ve 

mümteni‘ ìdÿğine  ìmÀn getÿrmekdür.  

 

                                                 
736 C + "ve". 
737 C — "ebedì". 
738 D — "‘Àlimdür". 
739 C = " cÀnsÿzuñ". 
740 HÀmiş: "Ve bir ïàÿrdan cümlenüñ murÀdıní vìrür birì birìne mÀni‘ ïlmaz."                                                          
741 C + "AllÀhü". 
742 Âli İmrân, 3/40; Hacc, 22/18. 
743 Mâide, 5/1. 
744 Enbiyâ, 21/23. 
745 C = "óükmiyyesì". 
746 C = "sırda". 
747 B, C, "óadìå". 
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 Ve cümle enbiyÀ ve rusülüñ nübüvvet-i748risÀletlerìne ìnÀnmaúdür.  

 Ve vücÿd-ı melÀikeye inanmaúdür.  

 Ve óaşr ve óìsÀba, ervÀóuñ ebdÀna rucÿ‘ itmesine ve ãırÀù ve mìzÀna; cennete, 

nÀra ve cennetle [39a] va‘dine ve nÀrile va‘ìdine ìnÀnmaúdür.749  

[a.c. Fenn-i Amel] 

 Fenn-i ‘amel daòì ÿçdür:750 

[a.c.a. Nefse Müteallık Olan Fenn-i Amel] 

Birì nefse müte‘allıúdür. Ïl daòì yÀ ôÀhirdür, yÀ bÀùındür.  

[a.c.a.a.. Bâtınî] 

 BÀùınì ïlÀn her kişì nefsinì aòlÀú-ı õemìmeden taùhìr ve tezkiye ve rÿó ve sırrí 

taúdìs ve tebriyedür.751 Ba‘dehÿ kemÀlÀtile taóliye ve tezyìn itmekdür. 

[a.c.a.a.a. Ahlâk-ı Zemîme] 

 Ve aãl-ı aòlÀú-ı õemìme bÿ meõkÿrÀtdür: Óırã-ı ùa‘Àm ve óırã-ı kelÀm, óırã-ı 

menÀm, óubb-i manãıb ve cÀh ve óubb-i mÀl ve óubb-i dünyÀ ve óıúd ve óased ve buàê ve 

nifÀú752 ve kibr ve kìn753 ve şekk ve şübhe ve ìkì yÿzlìlik ve mürÀyílıú ve kendÿsin 

beğenmek, kendÿsìn gïstermek ve tefÀòurla kendÿsìn ãÀtmaú754 ve kimsei beğenmemek  ve 

òalúa ‘ayn-ı óaúÀret ve izdirÀ ìle bÀúmak ve kendÿsìn eyÿ ãÀnmaú ve kÀmil ôan itmekdür. 

[a.c.a.a.b. Ahlâk-ı Hamîde] 

 [39b]BÿlÀruñ êıddí, ki aòlÀú-ı óamìdedür: Tevbe ve òavf ve òaşyet ve recÀ ve 

zühd ve óayÀ ve şükr ve vefÀ ve ãabr ve iòlÀã ve ãıdú ve muóabbet ve tevekkül ve úaêÀya 

                                                 
748 H + "ve". 
749 C + "ve". 
750 HÀmiş: "YÿúÀrída şu‘ab-i ìmÀn ìkìdür birì i‘tiúÀd şu‘besì ìdì beyÀn ïldì, ìkìncì ‘amel şu‘besìdür." 
751 C = "tenzìhdür". 
752 C = "àaraê". 
753 C + "ve nifÀú". 
754 C + "ve kÀmil ôann itmekdür". 
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rıêÀ ve nefsine ne ãÀnÀrsa755 ‘Àleme Àní ãÀnmaú ve cümle ‘Àlemì eyÿ bilmeú, kendì vücÿdinì 

cümle756 òalúdan ednÀ bilmekdür.757  

"Nïla sen señden de kem bilseñ senì .  

ŞÀyed ïlÀ kim bÀãayduñ düşmaní." 

CÀmì úaddese sırruh: 

"Ez segÀn gerçi pür şer ve şeynem 

De deret bÀsiùu'õ - õirÀ‘aynem."758 

[a.c.a.b. Zâhirî] 

 Ìkincì úıãım, ôÀhir bedene müte‘allıúdür. AñÀ fenn-i ‘ibÀdet dìrler ki; bedenì 

óadeåden,759 òabeåden pÀk itmekdür. Ve libÀsín ve mekÀnın Àrıtmaúdür ve namÀz úílmaúdür 

ve cenÀze namÀzín úílmaúdür ve zekÀt vìrmekdür ve ïruc ùÿtmaú ve i‘tikÀf itmek ve Úur’Àn 

ïúumaú ve óacc ve ‘umredür.760 [40a] Ve fiùre ve uêóiyye úurbÀnídür ve neõreyne vefÀ 

itmekdür. Eğer neõr-i muùlaú,761 eğer neõr-i mu‘ayyen, ki762 "ve’l-yÿfÿ nüõÿrahüm"763 emrì 

vücÿb ìçÿndür,764 ve yalÀn andı ìçmekden óaõer itmekdür.765 KeffÀrÀt-ı erbe‘ai edÀ 

itmekdür. 

 

 

 

 

                                                 
755 C = "ãanÿrsa". 
756 B — "cümle". 
757 C + "beyt". 
758 "Köpeklerden dolayı her ne kadar şer ve çirkinlik dolu isem de  
       Senin kapında iki (ön ayağım) uzatmışım." 
759 C + "ve". 
760 C = "‘umre". 
761 C + "ïlsÿn". 
762 C — "ki". 
763 Hacc, 22/29. 
764 C = "ìçÿn". 
765 B, C + "ve". 
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[a.c.a.b.a. Keffâret-i Erbe’a] 

[Keffâret-i Savm] 

 Birìsì keffÀret-i ãavmdür ki; eğer bir kìmse ramaêÀnda gÿndüz  yÀ àıdÀ ìçÿn, yÀ 

devÀ766 ìçÿn Àz, eğer çïú yise, eğer ìçse; yÀòÿd ‘avretüñ óelÀl mevêı‘inden,767 yÀ óarÀm 

mevêı‘inden768 iòtiyÀrìle cimÀ‘ itse, orada ‘avrete de keffÀret farêdür.  

 Eğer  er769 ‘avrete gÿc itse, ‘avret erì def‘ itmeğe úÀdir ïlsa, lÀkin Àlet Àlete 

değdükden  ãoñra gefşeyÿb 770 kendünì ere teslìm itse 771yine772 ‘avrete ancaú úaêÀ lÀzım 

ïlÿr.773 Yine ïl zamÀn ‘avretde iòtiyÀr úÀlmaz774, "muêùar ma‘õÿrdür." 775  

 Ve ãavmuñ keffÀretì, ôıhÀr keffÀretì [40b] gibì  ÿçden birìdür, ki aña "‘aãam" 

lafôıyla ìmÀ itmişler: ع,  ‘ıtúa;   .iù‘Àma işÀretdür , م ;ãavma ,  ص

 AñÀ evvel vÀcib ïlÀn keffÀret-i ‘ıùú-ı raúabedür. Úÿl eğer  cÀriye, Müslim eğer 

kÀfir, kÿçük eğer  bÿyük, eğer a‘ver, eğer elì ayÀàí òilÀfından kesilmiş cÀizdür.  

 Úÿla úÀdirse ãavm ve iù‘Àm geçmez. ÚÀdir değilse  ìkì Ày ve lÀ vü tetÀbi‘la, ya‘nì 

arÀsín kesmedìn orÿc ùÿtmaú gerek ki; ïl ìkì Ày ìçinde ramaêÀn, yÀ eyyÀm-ı òamse-i 

menhiyye ïmlaya. ZìrÀ ìkì bayrÀm, ÿç teşrìú gÿnlerinde ãavm óarÀmdür.776 Eğer  arÀda 

bïyle ïlsa,777 yÀòÿd ‘uõürlì, eğer ‘uõürsiz arÀda ifùÀr itse ãavmí tekrÀr bÀşlamaú gerek.  

 

 

                                                 
766 C — " yÀ devÀ". 
767 B + "‘avretüñ". 
768 C + "‘avretüñ". 
769 C — "er". 
770 C = "gevşeyÿb". 
771 B — "yine". 
772 B, C + "ere keffÀret". 
773 C + "zìrÀ". 
774 C + "òuãÿãÀ ùoúÿz nefs ãÀóibìdür".  
HÀmiş: "ÒuãÿãÀ ùoúÿz nefs ãÀóibìdür." 
775 C + "òuãÿãÀ ïl óalde mecbÿr ìdì." 
HÀmiş: "ÒuãÿãÀ ïl óÀlde mecbÿr ìdì." 
776 HÀmiş: "Ya‘nì (D + "bir") RamaêÀn BayrÀmí dört, óac bayrÀmí gÿnì ìkì bayrÀm, ÿçde teşrìú gÿnlerìdür." 
777 B — "bïyle ïlsa…". 
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[Kefâret-i Zıhâr] 

 Birisì778 de keffÀret-i ôıhÀrdür. ÔıhÀr luàatda ìkì kişì birbiriyle arúalaşmaúdür779; 

ammÀ [41a] şer‘de, bir kìmse taót-ı nikÀóında780 ïlÀn òÀtÿnınuñ cümle bedenin, yÀòÿd 

cümle beden maúÀmına úÀim ïlÀn bir ‘uêvìn, veyÀ cüz-i şÀyi‘ìn nesebden, eğer reêÀ‘dan 

kendiye óarÀm ïlÀn òÀtÿnlardan birìnüñ bedeninden, kendiye naõarí781 óarÀm ïlÀn yirìne 

beñzetmek.  

 Cümle beden yirìne ùÿrÀn ‘uêuvlar raúabedür,782 ‘ıtú-ı rÿódür783. Ferc784dür, 

re’sdür; ammÀ cüz, şÀyi‘ bedenüñ yÀrısídür785, yÀòÿd ÿç bölÿkde birìdür786 ve 

maóremlerinden kişìye naõarí  óarÀm787 ïlÀn yirlerì ferc ve ÿyluú ve arúadür.  

 Ve õıhÀruñ óükmì bÿdür ki keffÀret itmedìn ïl òÀtÿna cimÀ‘ itmek, veyÀ cimÀ‘a 

sebeb ïlÀn mu‘Àmele itmek óarÀmdür. Ïpmek, şehvetle yÀpışmaú gibì.  

 ÓÀãılí bir kìmse, òÀtÿnına sen veyÀòÿd raúabeñ veyÀ788 rÿóuñ [41b] veyÀ ‘unuúuñ 

veyÀ fercüñ veyÀ faòõüñ veyÀ yÿzüñ veyÀ bÀşuñ, anÀmuñ veyÀ hemşìremüñ arúasí veyÀ 

faòõì veyÀ ôahrí veyÀ yÀzılan ‘uêuvlardan ta‘yìnile birisì gibìdür dise, ôıhÀr itmiş ïlÿr.789 

Gerekse niyetsÿz disÿn, ãavmdaki gibì ïlÀn keffÀret790 farê ïlÿr. KeffÀret itmedìn ehline 

cimÀ‘ veyÀ ïpmek veyÀ şehvetle yÀpışmak óarÀm ïlÿr. KeffÀretden ãoñra yine óelÀl ïlÿr.  

 

                                                 
778 C + "birì daòì". 
779 HÀmiş: "Ya‘nì mefÀ‘ilenüñ mef‘ÿl-i åÀnìsìdür."    
780 C = "nikÀóda". 
781 B — "naõarí". 
782 Bu kelimenin üstinde, iki satır arasında, şu açıklama var: "Bïyun." 
783 Bu kelimenin üstinde, iki satır arasında, şu açıklama var: "Bïàaz." 
784 C + "yirlerìdür". 
785 Bu kelimenin üstinde, iki satır arasında, şu açıklama var: "ki; nıãf derler." 
786 C + "ki añÀ åülüå dirler".  
"Birìdür" kelimesinin üstinde, iki satır arasında, şu açıklama var: "ki añÀ åülüå dìrler." 
787 Bu kelimenin üstinde, iki satır arasında, şu açıklama var: "ya‘nì baúmasí óarÀm". 
788 C = "ve". 
789 B, C, D + "gerekse niyyetile disÿn" . 
790 B = "ãavmda ki ïlÀn gibì keffÀret". 
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Eğer  keffÀret itmedìn yÀ cimÀ‘, yÀ úuble, yÀ lems, yÀ şehvet791 itse ïl fesÀd ìçÿn 

‘aôìm nedÀmet ve istiàfÀr lÀzım ïlÿr ki İbn ‘AbbÀs792 úavlinde kebÀyir günÀhdür.793  AmmÀ 

cumhÿr úatında yine bir keffÀret yiter.  

 Bir kìmse, òÀtÿnına "sen bañÀ anÀm gibìsìn" dise, anÀsınuñ [42a] kendÿye naôarí 

óarÀm ïlÀn yirlerìnì794 añmasa bÿ ãÿretde niyetì nice ìse eyle795 ïlÿr. Eğer  niyyetì eylÿñde, 

ãalÀóda, òÿy òïşlığında anÀm gibìsìn diyÿ niyyet itdì ìse ôıhÀr değildür, keffÀret lÀzım 

ïlmaz. Eğer  ôıhÀr ïlmaàa niyyet ìderse ôıhÀr ïlÿr, keffÀret lÀzımdür.796 Eğer  ùalÀú niyyet 

ìderse, niyyetine gïre ùalÀú vÀúi‘ ïlÿr. YÀòÿd ehline "baña anÀm gibì óarÀmsín" dìse bÿ 

daòì niyyetine gïre ïlÿr.797 LÀkin bÿ ãÿretde eylÿñde anÀm gibìsìn diyÿ niyyet itmek ãaóìó 

ïlmaz. ZìrÀ óarÀm lafôí ïl niyyete mÀni‘dür; ammÀ ôıhÀra niyyet ìderse, ôıhÀr ïlÿr. Bÿ 

ãÿretde arúa lafôí, ôıhÀrda ãarìó ïlduàìçÿn niyyete  mevúÿf [42b] değildür.798  

 [Keffâret-i Yemîn] 

 Mes’ele799 Bir úÀç òÀtÿnına bir ÿàÿrdan "entünne ‘aleyye keôahri ümmì", ya‘nì siz 

bañÀ anÀmuñ arúasí gibìsiz dìse, her birì ìçÿn ôıhÀr ïlÿr. Ôahırdan àayrí a‘êÀyı añsa yine 

bïyledür.800  

Ve yine ãavımdaki gibì ‘ıtú-ı raúabeye úÀdir değilse, ìkì Ày ãÀim ïla ve yine 

tetÀbi‘ lÀzımdür. ArÀda bir gÿn bïzulsa keffÀret-i ãavmdaki gibì,  keffÀret bÀùıl ïlÿr, tecdìd 

lÀzım ïlÿr.  

Eğer ãavma da úÀdir değilse, keffÀret-i õıhÀr niyyetì ìle kendì, yÀ vekìlì altmış 

miskìn ùa‘Àmlandÿra, yÀòÿd her birìne ãadaúa-i fıùır úadar buàdÀy vìre, ki peyàamber kìlesì 

                                                 
791 C + "ìle naôar". 
792 Ebu'l — Abbâs Abdullâh b. elAbbâs b. Abdilmuttalib el-Kureşî (ö. 68/687-88). Hz. Peygamber(sav)'in 
amcasının oğlu, tefsîr ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivâyet edenler arasında yer alan 
sahâbî. Hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Komisyon, "Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib", 
DİA, I, 76-79. 
793 HÀmiş: "AmmÀ Sa‘ìdì Cübeyrì úavlinde bÿ ãÿretde ìkì keffÀret lÀzım ïlÿr naúl-i İbn Habìre fi’l — enãÀó." 
794 HÀmiş: "Ya‘nì anÀmıñ arúasí, yÀ ôahrí, yÀ fercì, yÀ àayrí ki dìme." 
795 C = "ïyle". 
796 HÀmiş: "Ya‘nì meõkÿr ïlÀn (B — " ïlÀn") ‘uêuvlardan birìne (D = " birìn") niyet itse." 
797 HÀmiş: "ZìrÀ ôıhÀr ayrÿlıàí ìcÀb ìder bir nesne ìdÿğin bìlÿr. Pes, murÀdí ùalÀú ïlsÿn, ayrılayın dìmek ìse eyle  
ïlÿr." 
798 C + "bir kişìnüñ". 
799 C — "mes'ele". 
800 HÀmiş: "Meõkÿr ïlÀn a‘êÀlardan birìsinì. (B — " Meõkÿr ïlÀn a‘êÀlardan birìsinì.")" 
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ìle bÿçuú kiledür ki beşyÿz yigrimì dirhem ìder, yÀòÿd úıymetìn vìre ve bir faúìrì altmış 

gÿne  değìn  her gÿn [43a] iù‘Àm itmek de cÀizdür; ammÀ altmış gÿn iù‘Àm ïlÀcak ùa‘Àmí bir 

fakìre bir gÿnde vìrmek cÀiz değildür; ammÀ altmış fakìrì bir gÿnde iù‘Àm cÀizdür.801  

ßçüncì802 keffÀret-i  yemìndür. Yemìn ÿçdür: 

[Yemîn-i Ğâmus] 

Birì yemìn-i àamÿsdür ki; geçmiş  zamÀnda fi‘le, yÀ terke úasem itmekdür. MeåelÀ 

itdÿğì  nesneye úaãd ìle vallÀhi itmedüm dise, yÀ işlemedüğine  vallÀhi işledüm dìse; yÀòÿd 

fi‘l ü terküñ àayrì ïlsa, vallÀhi şÿ nesne elÀn óacerdür dìmek gibì, bÿñÀ àamÿs dìrler. Kişiyi 

baór-i ma‘ãiyete ùÀldurub, ba‘dehÿ cehenneme úïyÀr dìmekdür, dìmişler. BÿñÀ "yemìn-i 

fÀcire" de dìrler. İmÀm A‘ôam803 úatında bÿ "yemìn-i àamÿs"a keffÀret yïúdür. ZìrÀ 

kebìrdür, çÀresì tövbedür.  

[Yemîn-i Mün’akide] 

 Ìkincì "yemìn-i mün‘aúide"dür. Ya‘nì and ìçmekdür ki; gelecekde, yÀ irte falÀn ìşì 

işlemeyin diyÿ [43b] yemìn itse ve804 işlese, yÀòÿd işleyin diyÿ yemìn itse,805 işlemese bÿñÀ 

keffÀret806 lÀzımdür ki; "‘aãmak" ìle ìmÀ ïlundí.  

 EvvelÀ ‘ıtú-ı raúabedür, yÀòÿd ïn miskìnì iù‘Àmdür807. Fiùre gibi  niyet, ki ôıhÀrda 

geçdì, yÀòÿd ïn miskìnì kisvelemekdür. Her birine, birer libÀs gerekdür.808  Ekåer bedenin 

ïrte. Pes, ãÀfì serÀvìl cÀiz ïlmaz. Ebÿ Óanìfe ve Ebÿ Yÿsuf úatında úaçan bÿ ÿç meõkÿrdan 

‘Àciz ïlsa, ÿç gÿn ãÀyim ïla.  

 

                                                 
801 C + "ibtidÀì". 
802 C — "üçüncì". 
803 Ebû Hanîfe Nu‘mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh (80-150/699-767). Hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için 
bkz. Komisyon, "Ebû Hanîfe", DİA, X, 131-145. 
804 C — "ve". 
805 C = "işleyin dìse, işlemese". 
806 C + "ma‘nÀsında bu keffÀret senì cehennemde ‘ismet ìder dìmek maêmÿnì vÀrdür".  
HÀmiş: "(D + "ya‘nì") Ma‘nÀsında bÿ keffÀret senì cehennemde ‘iãmet ìder dìmek maêmÿnì vÀrdür." 
807 HÀmiş: "Ya‘nì her faúire bÿçuàar kile buàdÀy vìrmek gerek  ki beş yÿz yigirmì direm, yÀòÿd ãubó u şÀm ìkì 
övìn ùa‘Àmla ùïyÿrmaúdür. İòtiyÀrÀtda mesùÿrdur." 
808 C + "ki". 
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[Yemîn-i Lağv] 

 ßçüncì "yemìn-i laàv"dür, yÀñılmaàile yemìn itmekdür: MeåelÀ írÀúdan bir 

kimsei gïrüb, àÀyıbdaki úarındÀşí ãÀnÿb, vallÀhi şÿ kişì úarındÀşımdür, dìmek gibì. Bÿ 

cinsden, ‘afv mev‘ÿddür ki; "lÀ yüÀòıõükümüllÀhü809 bi’l-laàvi fì eymÀniküm."810 ve "Rufi‘a 

‘an ümmetì el-òaùaü ve'n -[44a] nisyÀnü"811 buyÿrulmışdür.  

[Keffâret-i Katl] 

Dördüncì812 keffÀret-i úatildür, ya‘nì şübhe-i ‘amdile veyÀ òaùÀyìle ïlÀn úatliñ 

keffÀretinì bìldürür.  

[Katlin Bölümleri] 

Úatil bir úÀc dürlÿdür: Birì ‘amdile ya‘nì úaãdile úatildür, birì òaùadür, birì 

mecrÀy-ı òaùaya cÀrì úatildür, birì813 sebeb ìle úatildür.  

[‘Amd ile Katl] 

‘Amd ìle úatil bir Àdemì bilÀ óaúúın demürden yarÀàile, yÀ bir yÀlmÀnlí nesne ìle 

ïldürmek úaãdına ÿrÿb814 mecrÿóla ïldürmekdür. Bÿ úÀtiliñ óükmì yÀ úılıç ìle öldürmekdür, 

yÀ bïàÀzından aãmaúdür. Bÿ ‘amdile úatilde keffÀret yïúdür. ZìrÀ kebìr-i maóêadür.  

[Şüphe-i ‘Amd İle Katl] 

AmmÀ şübhe-i ‘amd bÿyük ùÀş ìle, yÀ yïàun Ààır aàÀçla, yÀ Àòar Ààır nesne ìle 

ÿrub ïldürmekdür. Bÿnda daòì iåm vÀrdür ve keffÀret lÀzımdür.  

 

                                                 
809 C — "AllÀh". 
810 Bakara, 2/225; Mâide, 5/89. 
811 Aclûnî, I, 382, hadis nr. 1391. Ayrıca hadisin benzer rivâyetleri için bkz. İbn Mâce, Talâk 16; İbn Hibbân, 
XVI, 202, hadis nr. 7219; Nîsâbûrî, II, 216, hadis nr. 2801; el-Heysemî, II, 674. 
812 C = "ÿçüncì". 
813 C + "de". 
814 B = "ÿrsa". 
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‘Uyuñü’t — TefÀsìr’de eydür: [44b] ÚÀtiliñ vereåesì yïúsa, maútÿluñ diyetì beytü’l 

— mÀlden vìrilÿr. ‘Áúılede815 çïú sïz vÀr. ÒazÀnetü’l — Müfteyn’de ‘Àúıle mes’elesì ‘araba 

maòãÿãdür, dìr.816 

[Hata İle Olan Katl] 

ÒaùÀyile ïlÀn úatil daòì ìkì nevi‘dür:  

[Kasd Etmekte Hata] 

Birìsì úaãd itmekde òaùÀdür: MeåelÀ ãayyÀê, mìşelikde şikÀr maóallinde çÀldırdí, 

ìşidüb ãayd ãÀnÿb ïúula ÿrub öldürdì. Meğer Àdem ìmiş. 

[Fiilde Hata] 

Birìsì fi‘ilde òaùÀdür: MeåelÀ aàÀç bÀşında bir úÿşì, yÀ bir vÀdìde bir cÀnavarí 

gïrüb Àtdí. Meğer ïte yÀnında ùïnlÀúda 817 bir Àdem vÀr ìmiş, añÀ ùïúunÿb ïldürse, bÿ ìkì 

óÀlde óükmì keffÀret ve ‘Àúile ïlÀnlarí diyet vìrmekdür.  

[Maktûl Kul Olsa Bile, Keffâret ve Diyeti Bu Diyar Halkı Vermelidir] 

Geçen  aúvÀl ÿzre maútÿl úÿl ìse de bÿ diyÀr òalúí [45a] bÿ beyÀn ïlınÀn 

keffÀrÀtdan ve diyetden818 àÀyet àÀfillerdür. ÓÀşÀ nüãÿãile åÀbit ìken, şerì‘at-ı mensÿòa gibì 

ümmet arÀsında mensì ve metrÿk ïlmışdür. Belki bÿ bÀbda ihmÀl veyÀòÿd minnet ve 

şefÀ‘atla insÀnuñ deminì heder ‘add ìderler.819 Bÿ bÀbda falÀn, òÀùırìçÿn ‘afv ïlmaú gerek 

dìmek820 ve şefÀ‘at-ı seyyie itmekde òavf-ı küfür821 vÀr dìmişler. 

[Hata Mecrasına Cârî Katlde Keffâret Yoktur] 

AmmÀ òaùa mecrÀsına cÀrì ïlÀn úatilde keffÀret yïúdür. AmmÀ ‘Àúileye diyet 

lÀzımdür. Şïl kişì ki; ÿyÿrken Ààÿb dïnerek yÀnında yÀtÀnuñ ÿzerìne dÿşdì, ïl Àdem de ïldì. 

                                                 
815 "‘Áúıle" hakkında geniş bilgi için bkz. Aktan, Hazma, "Âkıle", DİA, II, 248-249. 
816 C — "dìr". 
817 C — " ùïnlÀúda". 
818 HÀmiş: "Ve úıãÀã ve óudÿd envÀ‘ından. (B — " Ve úıãÀã ve óudÿd envÀ‘ından.")" 
819 C + "ve meccÀnen terk itdirürler". 
820 C — "dìmek". 
821 C = "küfr-i òavf". 
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Bÿ bÀbda minnet itmek, ŞÀri‘ ile muúÀbele itmekdür ve Dìn-i İslÀm’da ÿlÿ822 àaflet-i ‘aôìm 

‘aybdür.  

[Hudûd-i Kat’iyyede Şefaat Edilemez] 

FetÀvÀ’da eydür: Bir Àdem823 [45b] naããile maúùu‘a ïlÀn óudÿd ve úıãÀã ve diyÀt 

ve fidyelerìn ‘afv itdüm dise, kendì ‘afvìle sÀúıù ïlÿr; i‘tiúÀdìle dìse kÀfir ïlÿr. Óudÿd-i 

úaù‘iyyede şefÀ‘at ìden, yÀ şefÀ‘atcí peydÀ824 ìden, fÀsıú ve fÀcir ïlÿr ve cürm-i úatilde, 

müşterek ïlÿr.825 

[a.c.b. Ahvâle Müteallik Olan Fenn-i Amel] 

  Fenn-i ‘amelüñ bir úısmí da aóvÀle müte‘allıúdür:  

[a.c.b.a. Evlenmek] 

MeåelÀ zinÀdan ve livÀùadan óaõer itmekdür ve nefsinde àalebe ve óareket vÀrìse 

nikÀólanmakdür ve óuúÿú-ı nikÀóí ri‘Àyet itmekdür ve nikÀóa êarar ìden elfÀô-ı ùalÀúdan,826 

elfÀô-ı küfürden ziyÀde ãÀúınmaúdür. Eğer evlenmek ìçÿn mÀlí yïú ìse, ãÀim ïlmaúdür ve 

àÀyet az yimekdür.  

[a.c.b.b. Vâlideyne Mutî‘ Olmak] 

Ve aóvÀlıñ birìsì de vÀlideyne muùì‘ ïlmaúdür óattÀ üf dìmekden ãÀúınmaúdür, 

[46a] úanda úÀldí söğmeñ ve emrìne muòÀlefet itmek hìc revÀmídür.  

[a.c.b.c. Sıla-i Rahim] 

Ve ãıla-i raóim itmekdür ve pÀdişÀh-ı islÀma ve ‘ilm ve ‘ulemÀya óÀãılí ülü’l — 

emre tÀbi‘ ïlmaúdür. Teklìflerì, emrì Óaúú’a ÿyÀrsa. 

 

                                                 
822 C — " ÿlÿ". 
823 C — "bir Àdem". 
824 D = "peyda ìden". 
825 HÀmiş: "Belki dimÀnuñ hederliğine ve úatl-i bÀyinde ruòãat ve tevsì‘a sebeb ïlÿb "ve leküm fi’l — úıãÀãı 
óayÀtün" (Bakara, 2/179) maêmÿnınca òilÀf-i tÀm ìle muòÀlif ïlÿr ve naããile belki Óaúú’ile muúÀbele itmiş 
ïlÿr." 
826 C + "ve". 
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[a.c.b.d. İnsanların Hakkını Edâ Etmek] 

 Ve úÿluñ ve cÀriyenüñ ve òÀtÿnuñ ve maóÀrimüñ ve kïñşílaruñ óaúúín edÀ 

itmekdür. 

[a.c.b.e. Itk-ı Rakabe] 

Ve ‘ıtú-ı raúabe itmekdür er, er azÀd ìde; ‘avret, ‘avret.827  

[a.c.c. Cümlenin Masâlihine Müteallik Olan Fenn-i Amel] 

Ve bir úısım daòì cümlenüñ maãÀlióine müte‘allıúdür: ÜmerÀ ve óükkÀm ‘adÀlet 

itmekdür ve828 ôÀhiren, eğer bÀùınen emr-i şer‘a ÿyÀn yirde cemÀ‘at-ı müslimìne ÿymaúdür. 

Ve birr829 ve taúvÀ yïllarından muótÀca,830 êa‘ìfe mu‘Àvenet itmekdür; ya‘nì Ümmet-i 

Muóammed bir birìne emr-i dìnde yÀrdım itmekdür. ZìrÀ "küllü mü’minün iòvetün"dür.  

Ve ma‘Àlim-i dìnì [46b] ve şerÀyiù-i İslÀmí ri‘Àyet itmekdür.831  

Ve müslümÀnlaruñ àammıní defi‘ ve eleminì refi‘ ve sÀyir aóvÀllerìn gereğì gibì 

gïzetmekdür. Neme gerek, dìmek İslÀm binÀsınuñ kïskisìdür, yıúar832 dìmişler.  

Ve emr-i ma‘rÿf, nehy-i münker itmekdür.  

Ve ümmetì, küfürden ilóÀddan fısúdan zecr itmekdür. ÜmerÀ el ìle, ‘ulemÀ dil ìle. 

Ve kÀfire àazÀ itmekdür ve ser-óadd beklemekdür ki; beàÀyet ‘aôìm ‘ameldür.  

Ve nüfÿsì, òabÀyiåden taóõìr itmekdür; ya‘nì müslümÀnlarí óìle ve òud‘a ìle 

aldÀyÿb ve mekr833 ve taòvìf ve ì‘Àdla834 çekÿb mÀlın almaúdan ve òırsÿzlıúdan ve 

óarÀmìlikden ve úatl-i nefs itmekden men‘ itmekdür.  

                                                 
827 HÀmiş: "TÀ ‘uêv ‘uêva muúÀbil ïla, dünyevì uòrevì belÀ a‘êÀdan def‘ ïla." 
828 C — "ve". 
829 D = "birì". 
830 C + "ve". 
831 C — " islÀmí ri‘Àyet itmekdür". 
832 B = "yíúar". 
833 C + "ve tezvìr ìle". 
834 D = "ì‘Àõla". 
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Ve úadrü’l — úudre kÀfirüñ, eğer müslimüñ mÀlıní, ‘ırêıní ãÀúınmakdür ve zındíú 

ve835 mülóidlerì úatl itmekdür. Bÿ bÀbda hem òuãÿmet [47a] ve hem şehÀdet cÀiz836 

dìmişlerdür. Ve ùÿyÀnlar ãÀúlamayÿb, belki óÀkime ilúÀ ìdüb óaúúından gelmeğe sa‘y itmek 

herkese lÀzımdür.837 ZìrÀ Ümmet-i Muóammed’üñ dìnin ve Ehl-i Sünnet ve CemÀ‘atuñ 

meõhebin ãÀúınÿb, ‘avn itmekdür, àayret-i dìndür, ehl-i dìne lÀzımdür.  

A‘lÀ-i kelimetullÀh, òïd bì-meõheblerì ve bed meõheblerì úatil ìle ïlÿr. ZìrÀ 

‘avÀm-ı ke’l-havÀmí, mülóidiñ mübtedìsì bìle aldÀya bìlÿr. BÿlÀrí úatil, "İnnamÀ 

cezÀülleõìne yüóÀribÿnallÀhe838 ve resÿlehÿ ve yes‘avne fi’l—arêı fesÀden en yüúattelÿ"839 

Àyetì ìle åÀbitdür. ZìrÀ MelÀóide ve ZenÀdiúa'nuñ bÿ işlerì, Şer‘ullÀh ìle münÀza‘a ve840 

muóÀrebedür ve sünnete muòÀlefet itmek, Óaêret-i RisÀlet ìle muúÀbeledür.841  

KeõÀ fi’l - LübÀb842 ve óadd-i [47b] zinÀ ve óadd-i úaõif ve àayrí óudÿdì ve ta‘zìrì 

ve úıãÀãí ve diyetì ve óabsì ve cerìme-i maóallerinde óükm-i şer‘ì ìle a‘mÀl itmekdür; 

ihmÀlinden ãÀúınmaúdür.  

Ve kesb-i óelÀl itmekdür. Ve emÀneti ehline edÀ itmekdür. Ve cümle óuúÿúì edÀ 

itmekdür. Ve òÀm ùa‘Àmdan843 ve meôÀlimden ziyÀde ãÀúınmaúdür.  

Ve óıfô-ı nesebe ziyÀde ihtimÀm itmekdür844, ya‘nì òÀtÿn úısmıní845 her istedÿğì 

yire ve maóalleye óareketden men‘ itmekdür ve òÀric-i òÀnesine, bilmedÿğì erì, belki úapÿ 

úapÿ gezen  úÀrí úısmıní úïmÀmaúdür.  

 

 

                                                 
835 B — "ve". 
836 B = "cÀizdür". 
837 HÀmiş: "'Veltekün minküm ümmetün' (Âl-i İmrân, 3/104) ilÀ 've te’mürÿne bi’l-ma‘rÿf' (Âl-i İmrân, 3/110) 
herkese farêdür." 
838 C — "AllÀh". 
839 Mâide, 5/33. 
840 C + "mücÀdele ve". 
841 HÀmiş: "Sa‘y bi’l — fesÀd òïd dìnle, Úur‘Àn’la, şer‘la münÀúıêdür." 
842 C = "el-kitÀb". 
843 D = "ùÀma‘dan". 
844 HÀmiş: "Ya‘nì òÀtÿnıní, cÀriyesinì, úızıní fısú ü zinÀdan ãÀúınmaúdür." 
845 C = "úısmín".. 
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Ve òamr ve ‘araú ve benc gibì ‘aúıl gìderen  müskirÀtdan úatí ãÀúınmaúdür. 

Bengìliğüñ óürmetì, İmÀm Kerderì’846nüñ MenÀkıb847 kitÀbında ve Manôÿme Şerói’nde ve 

CÀmi‘u’l — FetÀvÀ’da ve àayrída mesùÿrdür.848 Ve óükkÀm, müskirÀtdan [48a] 

men‘ itmese849 cümle günÀhda müşterek ïlÿrlar. 

Ve fısúí ÀşikÀrÀ ìden ehl-i ıãrÀrí men‘ itmek, óükkÀma vÀcib mühimmÀtdandür. 

RÀh-ı İslÀm’da çÀlí ve ùÀş gìdermekdür850.  

Ve úalbile Óaêret-i AllÀh’í VÀóid, ÒÀliú ve851 RÀzıú ve ÓÀfıô ve Muóavvile’l — 

AóvÀl ve Muúaddiru’l — Umÿr ve Muúallibe’l — Úulÿb bìlmekdür. Ve úalbile852 vücÿd-ı 

Óaúú’a ìmÀndan ãoñra VÀódÀniyyetine, meleklere, kütübe,853 rusüle, úadere, óaşre,854 

óisÀba, sÿÀle, cevÀba, cennete, nÀra ve ten‘ìm ve ta‘õìbe daòì ìmÀn ve iúrÀr ve i‘tirÀfdür.  

Şeyò-i Ekber855 FütÿóÀt’856da eydür: Ehl-i Sünnet’üñ857 i‘tiúÀdí, ‘amelde iòtiyÀrí ve 

i‘tiúÀdda858 cebrìdür; lÀkin cebrì dile getÿrmek  cÀiz değildür859, bÿnda sır bÿdür ki beden ve 

úalb ìkisì de Óaúú’a úÿl ïlma[48b]lídür. Beden i‘tiúÀda860 úÀdir değil, añÀ iòtiyÀrì ìle 

‘amelin vìr. Úalb ‘amele úÀdir değil,  ammÀ úaêÀ ve úadere ìmÀnın vìr. Rÿó bÿ ìkisì 

arÀsında cebr-i mutavassıùada úÀlsÿn. Úÿl, kÀsib ve ‘Àmil, vallÀhü òÀliúdür disÿn.  

                                                 
846 Hâfızüddîn Muhammed b. Muhammed b. Şihâb el-Kerderî el-Hârizmî el-Bezzâzî (ö. 827/1424). İbnü'l — 
Bezzâzî diye de bilinir. Kendisi Hanefî fıkıh âlimidir. 
847 Menâkıbü'l — İmâmi'l - A‘zam Ebî Hanîfe. Eser, Ebû Hanîfe ve talebelerinin biyografilerini ihtivâ 
etmektedir. 
848 HÀmiş: "Li-esmÀ fì Şerói’l — Manôÿme, el-VehbÀniye ve KemÀlü’t — Tafãìl fì MenÀúıb (B = "fi'l-MenÀúıb") 
li’l—Kerderì." 
849 C = "itmeseler". 
850 HÀmiş: "İmÀùa ki; "el-eõÀ mine’ù — ùarìú" ma‘nÀsídür. (D — " İmÀùa ki el-eõÀ mine’ù — ùarìú ma‘nÀsídür.")"                                
851 C — "ve". 
852 C = "úalbì ìle". 
853 B, C + "ve". 
854 B + "ve". 
855 Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî (ö. 638/1240). 
856 Eserin tam ismi, "el-Fütûhâtü'l — Mekkiyye fî Ma‘rifeti'l — Esrâri'l — Mâlikiyye ve'l-Mülkiyye"dir. Bu kitap, 
Muhyiddîn İbnü'l-‘Arabî'nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseridir. Eser 
hakkında geniş bilgi için bkz. Kılıç, Mahmud Erol, "el-Fütûhâtü'l — Mekkiyye", DİA, XIII, 251-258. 
857 D = "Ehl-i Sünnet'iñ". 
858 D = "i‘tiúÀda". 
859 Bu satırın üstünde (iki satır arasında) bir açıklama var: "Ancaú úalbde bìlmekdür. (B — " Ancaú úalbde 
bìlmekdür.")" 
860 C = " i‘tiúÀdda". 
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Ve ìmÀn-ı be’s861 maúbÿl değildür;862  tevbe-i be’s863  maúbÿldür. ÌmÀn-ı be’s864 

mevtì, mu‘Àyene ìdÿb muúarrer bìldiğì  zamÀnda ìmÀn getÿrmekdür. LübÀb’da, "felen 

yenfe‘uhüm ìmÀnühüm lemmÀ raev be’senÀ"865 Àyetinde ve KeşşÀf, "Ve leyseti’t — tevbetü 

lilleõìne ya‘melÿne’s — seyyiÀti óattÀ iõÀ cÀe866 eóadehümü’l — mevtü úÀle innì tübtü’l — 

Àne"den ãoñra, ‘aùfile867 "ve lelleõìne yemÿtÿne vehüm küffÀr"868un buyÿrulduàì, 869 ìmÀn-ı 

be’süñ870 merdÿd ïlmasına delìldür dìr, ki Tafãìl-i [49a] BezzÀziyye’de 871mesùÿrdür.  

Ve daòì872 faêl-ı Óaúú’í ÿnídub, kendì ‘ameline ùÀyÀnmaú àÀyet cehildür ve òusrÀn 

‘alÀmetìdür.873 Maóê-ı lütf-i Óaúú’a ùÀyÀnmaú gerekdür. Úíle "òÀbe ve òasüre men 

i‘temede’l - ‘amele ve fÀze ve nÀce men i‘temede ‘alÀ feêlillÀhi"; "Velev lÀ feêlüllÀhi 

‘aleyküm 874 mÀ zekÀ minküm min eóadin ebeden."875 KeõÀ fi’l — Úÿti.876  

[5.b. Velâyet-i Hâssa] 

Bilgil ki muúaddemÀ, velÀyet ìkìdür: Birì velÀyet-i ‘Àmme ìdì beyÀn ïlundì. 

AmmÀ velÀyet-i òÀããa dìdüğümüz, ehl-i sülÿkuñ ve ‘urefÀnuñ àÀlibÀ úamillerìne 

ve vÀãıllarína maòãÿãdür ki; sÀlik ef‘Àlıní, ãıfÀtıní, õÀtıní Óaúú’uñ fi‘l ve ãıfat ve õÀtında 

maóv itmekdür. Ba‘êılar ìtdìler, riyÀêet ve mücÀhede ìle yÀrÀmaz òulúıní aòlÀú-ı óaseneye 

tebdìl ìdenler daòì velÀyet-i òÀããa [49b] aãóÀbındandür, dirler.  

                                                 
861 B, C, D, = "ye‘s". 
862 HÀmiş: "ZìrÀ ‘Àlem-i teklìfden çíúÿb Àòirete  vÀrmışdür. Pes mükelleflikden geçdikde  ìmÀnuñ ma‘nÀsí 
yïúdür." 
863 B, C, D = "ye's". 
864 B, C, D = "ye's". 
865 Mü’min Sûresi’nin 85. âyeti olan bu âyet-i kerîme burada yanlış yazılmış. Âyetin doğrusu şu şekilde olacak: 
“Felem yekü yenfe‘uhüm ìmÀnühüm lemmÀ raev be’senÀ”. 
866 Âyetin bu kelimesi, Mü’min’un Sûresi’nin 99. âyeti ile (“ÓattÀ iõÀ cÀe eóadehümü’l-mevtü úÀle 
Rabbirci‘ÿn”) karıştırılmış. Doğrusu “Ve leyseti’t — tevbetü lilleõìne ya‘melÿne’s — seyyiÀti óattÀ iõÀ óaêara 
eóadehümü’l — mevtü úÀle innì tübtü’l — Àne…” şeklinde olacak. 
867 B — "‘aùfile". 
868 Nisâ, 4/18. 
869 B, C, D = "ye's". 
870 B, C, D = "ye's". 
871 HÀmiş: "Türkì KelÀm risÀlemizde mesùÿrdur. (B — " Türkì KelÀm risÀlemizde mesùÿrdur.")" 
872 B, C + "kişì". 
873 C = " òusrÀndür". 
874 Âyette burada geçen “ve raómetühÿ” kelimesi unutulmuş. Doğrusu şöyle olacak: “…velev lÀ feêlüllÀhi 
‘aleyküm ve raómetühÿ mÀ zekÀ minküm min eóadin ebeden…” 
875 Nûr, 24/21. 
876 Ebû Tâlib cl-Mekkî'nin (ö. 386/996) tasavvufa dair olan bu eserinin tam adı "Kûtü'l - Kulûb fî Mu‘âmeleti' l - 
Mahbûb ve Vasfi Tarîki'l - Mürid ilâ ma-Kâmi't — Tevhîd"dir. Eser hakkında geniş bilgi için bkz. Saklan, Bilal, 
"Kûtü'l — Kulûb", DİA, XXVI, 501-502. 
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Yÿnus877 :  

"KerÀmetim vÀr diyÿ878 sÀlÿsluú ãÀtÀn.  

Nefsìn müsülmÀn itsÿn vÀr ise kerÀmetì."  

ZìrÀ vücÿd-i insÀnì bir şehir gibìdür.  Óıãní,879 tevóìd ve şerì‘atdür. PÀdişÀhí, 

rÿódür. Vezìrì ‘aúıldür. Eğer ‘aúıl vezìrì, a‘êÀ ve óavÀs ve cevÀrióí, rıêÀyí Óaú'da880 ve ãalÀó 

ìçinde úÿllanÿrsa, vilÀyet-i vücÿd emìn ïlÿr, sulùÀn-ı rÿó daòì óuêÿr ìder; yïúsa vilÀyete úatl 

ve óırÀb881 ve seyf dÿşÿb -‘iyÀõen882 billÀh-883 gÀh ïlÿr, úuvÀy-ı rÿóÀniyyete ãınúÿn ‘asker 

gibì  mukedder ve münkesir ïlÿr.  

Pes, pÀdişÀha bir gizlì ehl-i sır gerekdür ki; vüzerÀnıñ, pÀşÀlaruñ, úÀêìlaruñ, 

beğlerüñ, ‘askerìnüñ, ehl-i tímÀruñ [50a] vilÀyetde884 ne ‘amel itdüğìn bìldüre, tÀ vilÀyet885 

òarÀb ïmlaya. Ve úıyÀmetde selÀùìn ve óükkÀm, mu‘aõõeb ïlmayalar.  

Bÿ şehrüñ gïz, úÿlaú, Ààız, el, Àyaú ve ÿù yirì úÀpÿlarídür. Bÿ úÀpÿlar ‘amel-i ãÀlió 

ve ‘adl-i886 dÀdla ma‘mÿr ïlÿr. GünÀhile, ôulmile, ihmÀlile -òuãÿãÀ óudÿd-i úıãÀã 

maóallinde- yíúılÿr, taòta êarar gelÿr. 

MeåelÀ gïz  óarÀma bÀúsa, úÿlÀú óarÀm diñlese, Ààız yalÀn ve àaybet ve mesÀvì ve 

bühtÀn sïylese,887 el óarÀma yÀpışsa ve ÿàÿrluú  itse, ayÀú fesÀda yÿrìse, ÿù yirì zinÀ, yÀ 

livÀùa itse nefs-i emmÀre, milkì rÿóuñ elinden Àlÿb vilÀyet-i vücÿd  kefere şehrì ve ser-óadd 

ïlÿb ve maóalle pür ôulmet ïlÿr. ZìrÀ úalbe nÿr gìrecek óavÀs [50b] úÀpÿlarí888 úÀpÀnÿr, 

‘Àlem "ôulümÀtün ba‘êuhÀ fevúa ba‘êın"889 ïlÿr.  

                                                 
877 C — " Yÿnus". 
878 C + "òalúa". 
879 C — "óıãní". 
880 D = "Óaú'dan". 
881 C = "òarÀb". 
882 B + "‘iyÀõ". 
883 D — "‘iyÀõen billÀh". 
884 C = " vilÀyetinde". 
885 D = "tÀ vilÀyetde ne òarÀb". 
886 C + "ve". 
887 C = "ìle". 
888 C + "cümle". 
889 Nûr, 24/40. 
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Eğer890 rÿó, a‘êÀ ve óavÀssí bÿ fesÀdlardan ãÀúınsa ve ãoóbet-i ãuleóÀ ìle ve891 gìce 

dÿn namÀzí úílmÀàìle ve aãóÀb-ı úulÿb du‘Àsín almaàile aòlÀú-ı óasene nÿrì ùïàsa, vilÀyet 

münevver ve ma‘mÿr ïlÿr. 

Ve aòlÀú-ı óasene ki; ‘ilm ve óilm ve óayÀ ve ãıdú ve iòlÀã ve meskenet ve 

tevÀêu‘ ve cÿd ve saòÀ ve ‘ibÀdet892 ve riyÀêat ve süleóÀ ìle ülfet ve muvÀneset ve muóabbet 

ve ‘Àmme-i ‘ibÀda òıdmet ve meróamet ve şefúat ve şükr ve nuãó ve edeb ve òavf ve recÀ 

ve rıêÀ ve terk-i sivÀ ve terk-i hevÀ ve zühd-i vera‘ ve taúvÀ ve ãabır ve úanÀ‘at ve diyÀnet 

ve ‘uzlet ve teyaúúuô ve úıllet-i kelÀm ve úıllet-i ùa‘Àm ve úıllet-i menÀm [51a] ve lìn-i úalb 

ve tefekkür ve ta‘ayyün ve tevekkül ve893 ‘ulüvv ve894 himmet ve şÀh ve895 gedÀdan úalbìle 

nesne ÿmmÀmaú ve dilìle896 recÀ ìtmemek, her murÀdí Óaú’dan istemek. 

 Eğer iútiêÀyile897 ôÀhirì ïlÀr úapÿsına teveccüh itse, bÀùın898 bi’l-külliye mu‘ùì899 

muùlaúa müteveccih ïlmaú ve cümle ‘Àlemì faúìr bìlüb, "lÀ àaniyye illÀ hÿ" maêmÿnì naúd-

i vaktì ïlmaú ve ba‘êı muúaddimÀt ve tedÀrikì elinden ãÀlÿb, yirìne tefvìê ve teslìm ve 

tevekkül getÿrmek ehlì fenÀ ‘alÀmetìdür.900 Ve òÿyì ve ‘amelì ve meõhebì yÀrÀmaz 

Àdemden ejderden úÀçÀr gibì  úÀçmaú901 evliyÀlaruñ nişÀnídür.  

Bÿ yÀzílÀnlar a‘vÀn-ı rÿódür, her kìmde ïlsa nedem çekmez ve nìdem dìmez ve 

ìmÀní, milki ïlÿr ve müncì ïlÿr ve şeyùÀn ve nefs ve úuvÀ ‘askerlerì [51b] ìle münhezim ve 

maúhÿr ïlÿr ve her murÀdí Allah’dan biter. ZìrÀ arÀdan çíúÿb Àní vekìl itmişdür ve yaúìn 

itmişdür ki; Allah vìrmedÿğin, selÀùìn-i afÀú cem‘ ïlsa vìremez. Bir óabbe ìse de ve ne 

úadar vesÀyiù, vesÀil ve muúaddimÀt úÿrulsa cümle êÀyi‘ ve hebÀ-i menåÿr ïlÿr ve intiúÀm-ı 

Óaúú’a maôhar ïlÿb, ìşi de bitmez.  

                                                 
890 C — "eğer". 
891 D — "ve". 
892 B- "‘ibÀdet". 
893 C — "ve". 
894 B,C — "ve". 
895 B — "ve". 
896 HÀmiş: "Eğer ta‘rìê ve işÀrÀtìle. (B, D — " Eğer ta‘rìê ve işÀrÀtìle.")" 
897 C — "ìle". 
898 C + "eğer ta‘rìê ü işÀrÀtìle". 
899 B + "ve". 
900 B — " ve òÿyì ve ‘amelì ve meõhebì yÀrÀmaz Àdemden ejderden úÀçÀr gibì  úÀçmaú." 
901 C + "bÿ". 
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ÒuãÿãÀ, sÀlik fenÀ devletì el vìrse, imtióÀn ìçÿn añÀ ümerÀyí, aàniyÀyí muóib902 

ìderler. Eğer ãÿfì maàrÿr ïlÿb ïlÀra ‘arê-ı óÀl ìderse fenÀsın Àlÿb dünyÀ vìrürler, ma‘rifet ve 

muóabbet nÿrì gìder. AllÀhümme ‘ÀfinÀ. Óaêret-i BÀyazìd903 dÀimÀ bÿnuñçÿn aàlardí. 

[a. Rûhun Düşmanları] 

 Ve904 bilgil ki; rÿóuñ dÿşmanlarí ki; vilÀyet-i úalbì [52ab] fesÀda vìrür, aòlÀú-ı 

õemìmedür ki cehil ve àaêab ve ‘acele ve tehevvür ve óıúd ve riyÀ ve süm‘a ve àaflet ve 

‘ucb905 ve şehvet ve tecessüs, ya‘nì ‘ayb arÀmaú906 ve sÿ-i ôan, ya‘nì ba‘êı ãuleóÀyí gïrüb  

şÀyed mürÀì ïla dìmek. MeåelÀ907 àaybet ve bühtÀn ve töhmet ve ôulm ve lehv ve lü‘b ve 

nisyÀn ve mekir ve óìle ve kiõb ve nifÀú ve ‘acele908 ve ãabırsızlıú ve àılõet-i úalb ve baùÀlet 

ve òıyÀnet ve àamz ve hemz ve lemz909 ve fuóş ve òulf-i va‘d ki àaddÀrlıúdür ve keåret-i 

kelÀm ve suòriyye ve hezldür. Bÿ meõkÿrÀt, memleket-i rÿóuñ òarÀbına ve sulùÀn-ı rÿóuñ 

maàlÿblığına sebebdür. Óaú910 ãaúlasÿn.911 

Ve912 bilgil ki bÿ ìkì ‘asker ùÿrmadín vücÿd-ı insÀnda muúÀtelededür.  

[b. Nefse Yardım Eden Şeyler] 

Nefse yÀrdım ìden, kebÀyirdür ve yÀzılÀn õemÀimdür [52b] ve ihmÀl-i tevbedür. 

[c. Rûha Yardım Eden Şeyler] 

AmmÀ rÿóa yÀrdım ìden afÀúda, enfüsde vaê‘ ïlınÀn ferÀyiêdür913 ve òulú-i óasen 

ve ãabır ve mücÀhede ve tevbedür ve bÿyük mu‘ìn teheccüd namÀzına müdÀvemetdür 

buyÿrmışlardür. Ve namÀz ve õikr ve ãalÀt ve istiàfÀr ve tilÀvetinden selefine meşÀyiòına ve 

sÀlike büyÿk mu‘ìn bÿdür ki; elÀn teheccüde úÀlúan evliyÀlara bÀàışlayÿb himmetlerìn 
                                                 
902 C = "muóabbet". 
903 Ebû Yezîd Tayfur b. Îsâ b. Sürûşân (ö. 234/848 [?]). Hayatı ve hakkında detaylı bilgi için bkz. Uludağ, 
Süleyman, "Bâyezid-i Bistâmî", DİA, V, 238-241. 
904 C — "ve". 
905 C = " àaflet" ve "‘ucb" kelimeleri bu nüshada yer değiştirmiş. 
906 C — " ya‘nì ‘ayb arÀmaú". 
907 C — " ya‘nì ba‘êı ãuleóÀyí gïrüb  şÀyed mürÀì ïla dìmek meåelÀ". 
908 C — " ve ‘acele". 
909 C = "hemz" ve "lemz" kelimeleri bu nüshada yer değiştirmiş. 
910 C + "Te‘ÀlÀ". 
911 B — "Óaú ãaúlasÿn". 
912 C — "ve". 
913 HÀmiş: "Enfüsde ‘ibÀdÀt gibì afÀúda mu‘ÀmelÀt gibì." 
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isteye. ÏlÀr rüfeúÀ-i rÿóÀniyyedirler. NÀgÀh bir gÿn birìsì eliyle Óaúú’a ÿlaşdÿàın ùÿyÀr. 

Küşÿf.    

ÙÀlibüñ úıyÀm-ı seóerde teheccüd ve õikir ve tehlìl ve tilÀvetden murÀdí, ‘adüvv-i 

rÿh ïlÀn nefsinì, Óaú emrine rÀm itmekdür ve nÿr-ı seóer úuvvetiyle, nefsüñ şerì‘atí 

muókem ïlmaúdür; tÀ bÀùıní, [53a] rÿó-ı ilÀhì ìle müeyyed ïlÿb "ve eyyedehüm bi-rÿóin 

minh"914 Àyetine maôhar ïla.915 Ma‘rifet-i916 ‘ışú ile ùïla ve Óaú’dan àayrísí917 õikir ve fikir 

ve ùalebinde918 bi’l-külliyye gìde  ve cÀn ve bÀşín bir şerì‘atí muókem mürşidiñ eline teslìm 

ìde; tÀ fÀnìsìn maóv ìdüb bÀúiyÀt919-ı ãÀlióÀt ìle beúÀ bÿla.920 "Men ‘arafe"921 ne dìmekdür 

bile, veliyy-i òÀã ïla ve bi’t-tamÀm bÿrÀya úandan  ve ne ìçÿn geldì ve bÿ şinlikden ve 

tedbìrÀtdan bÿ ‘Àlem-i unãurda922 gïrìnen ìcÀd ve ifnÀdan murÀd nedür,923 ne ãıfata òıdmet 

ìder ve me‘Ànì-i esmÀdan úanúí ma‘nÀya Àyinedür ve rÿó bÿrÀdan úÀlúınca úande  vÀrur ve 

sa‘d ve şaúÀsí ne ìledür bìldüre. Ve úıyÀmetde vÀracaàí gïreceğì bi’l-Àòire úÀlacaàí [53b] 

derecÀtımídür derekÀtımídür ùÿya ve óaúÀyiú-ı eşyÀyí bìle gïre ve úande ki; naôarí ùïkunsa, 

burÀú gibì  ayÀàí añÀ ìre.  

BìçÀre felÀsife ve dehrì ve ùab‘ìler meşrebinde úÀlanlar bïyle ãÀndílar ki bÿ gÿnüñ 

esrÀrına insÀn vÀúıf ïlmaya ve sülÿk ve riyÀêatla gÀhì mücerredler maúÀmına ìrmeye.924 Ve 

gÀhì ba‘êı kÀmil kendÿden ve kevnden bì-òïd ïlÿb, faúd ve istiàrÀú ‘Àlemine dÿşüb, ïl faúd 

‘Àleminde kìmse925 Óaúú’í vecd itmeye.  

Bÿ ôanlarí fÀsiddür, fesÀd-ı a‘mÀllerìne gïre kesb itdüklerì fikr-i fÀsidlerìn926 

óikÀyet itmekdür: "Ve küntü lehÿ sem‘an ve baãaran"927 maêmÿnına maôhar yïúdür dìrler. 

                                                 
914 Mücâdele, 58/22. 
915 C — " ve eyyedehüm bi-rÿóin minh Àyetine maôhar ïla". 
916 B, C, D = "…ma‘rifet ve…". 
917 C = " àayrísíní". 
918 C = " ùalebinden". 
919 C + "ve". 
920 C + "yÀ". 
921 Münâvî, I, 291; Ali el-Kârî, I, 189; Aclûnî, II, 234, hadis nr. 2530. 
922 C = " unãurdan". 
923 C + "ve". 
924 C = "ìremeye". 
925 C — "kìmse". 
926 C = " fÀsidlerì". 
927 el-Askalânî, XI, 343-344; İbn Receb, s.534. 
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EvliyÀyí kendìlerì gibì  ‘Àlemì a‘mÀ928 ãÀnÿrlar. Pes, kÀmillerì inkÀr ìderler, "iõÀ sÀe fi‘lü’l — 

mer’i [54a] sÀe ôunÿnühÿ"929 bìlmezler ki; bÿlar930 bì-yesme‘u ve bì-yübãırla ‘Àlemde ïlÀn 

ãadÀlarí ve cümle eşyÀda ïlÀn tesbìólerì ìşidÿrler. BÿlÀr gïzlerìn  àayre naôardan dìkÿb, 

"mÀ zÀàa’l — baãaru ve mÀ ùaàÀ"931 kuólın çekÿb, "mÀ keõebe’l — fuÀdü mÀ raÀ"932 "ve leúad 

raÀ min ÀyÀti Rabbihi’l — kübrÀ"933 sırrín daòì ‘ayn-ı ceberÿtìlerì ìle şuhÿd itmişlerdür. Belki 

"yehdì934 li-nÿrihì men yeşÀü"935 ve "úad cÀeküm minellÀhi nÿrun"936 meùÀli‘inde bÿlÀra bir 

nÿr tecellì itmişdür ki; cemì‘-i cevÀniblerì ve her úíllarí cevÀnibden gïz ïlmışdür. Ve ïl 

êıyÀ’-i bì-üfÿl ve mehr-i bì-küsÿfla ve mÀh-ı bì-àurÿbla òalú-ı ‘Àleme nÿr baòş ve êıyÀ 

göster ïlÿrlar ve her mevcÿduñ bidÀyet ve nihÀyetìn ve aãl-ı vücÿd-ı óaúìúatın ne isimden 

ve ne ãıfatdandür, ïl nÿr kesbì ìle gïrürler.  

"Ve küllün [54b] minhü ve bihì ve ileyhi" pergÀrıní ùavÀf ìdüb nÀ-gÀh-ı  ‘inÀyet-i 

òÀããa ìle dÀireden sırr-ı "elem neşraó"937 ÿzre bir fürce Àçılÿb, noúùa-i bÀùına gìrürler. Ve 

kerrÀtile vücÿddan ‘ademe ve ‘ademden vücÿda gelÿrler ve bÿlÀruñ esrÀrıní, úalbì a‘mÀlar 

úanda  añlarlar938 tÀ939 ki; "fe-keşefnÀ ‘anke àıùÀeke fe baãaruke’l — yevme óadìd"940 lüùfına 

maôhar ïlÿb 941 sellim  tevóìd ve şerì‘at nümÀyÀn ïlÿb, andan maùlaba ‘urÿc ïlına.  

                                                 
928 C = " a‘mÀl". 
929 Münâvî, I, 291. 
930 B + "gibì". 
931 Necm, 53/17. 
932 Necm, 53/11. 
933 Necm, 53/18. 
934 Burada âyette geçen “Allâh” lafzı unutulmuş. Doğrusu şöyle olacak: “… yehdillÀhü li-nÿrihì…”. 
935 Nûr, 24/35. 
936 Mâide, 5/15. 
937 İnşirâh, 94/1. 
938 HÀmiş: "Bÿ taóúìúÀt óÀlìdür, úÀlì değildür; õevúìdür, maêàí değildür; dìdenìdür, güftenì değildür; (B + 
"kitÀba")  úaleme ãıàmaz ve ‘aúl-ı cüz’ì ìle añlanmaz. ZìrÀ ki; bÿnda maúÀm vÀrdür, anda ‘aúl bÀlçıàa bÀtmış 
merkebe dïner. (D — "Bÿ taóúìúÀt óÀlìdür, úÀlì değildür; õevúìdür, maêàí değildür; dìdenìdür, güftenì değildür; 
(B + "kitÀba")  úaleme ãıàmaz ve ‘aúl-ı cüz’ì ìle añlanmaz. ZìrÀ ki; bÿnda maúÀm vÀrdür, anda ‘aúl bÀlçıàa 
bÀtmış merkebe dïner.")" 
939 C = "Àñlarlar ki". 
940 Kâf, 50/22. 
941 D = "süllim". 
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FAäL 

[7. ÎMÂN-I MÜNCÎ] 

Ba‘êı muóaúúiúìn dìdìler ki; ìmÀn-ı müncì942 mertebesine ìrişmek ve ïl mertebei 

gïrmek ehl-i keşfiñdür.943 Bÿ mertebeye dek nefisden, óırã-ı dünyÀdan, bed muãÀóibden, 

şeyùÀndan mu‘Àrıêí çïúdür ve ba‘dehÿ nefs ve şeyùÀní zencìr ve tevóìd944 ve esmÀ [55a] ìle 

cebrìle, eğer tesòìr ìle êabù ìdenler daòì bÿlÀra àalebe ìle úÿrtílÿrlar. 

 AmmÀ mekr-i Óaú’dan emìn ïlmaàa ruòãat yïúdür. "Ene a‘lemüküm billÀhi ve 

eòvefüküm minh"945 bÿ sırdür. LÀkin "ElÀ inne evliyÀ AllÀhi lÀ òavfün ‘aleyhim"946 

dìmeğüñ ma‘nÀsí, AllÀhü a‘lem, bÿnda úïrúanlara Àòiretde úïrúí yïúdür dìmek ïla. "Men 

òÀfenì fi’d—dünyÀ emeneten fi’l—Àòireti"947 óadìåì bÿña şÀhid dìdìler.  

Ve óadìåde geldì: Kim, her kìm şirk-i òafìden ve ìmÀnsız ïlmekden òalÀã ister bÿní 

ïúusÿn. Áòir taóiyyÀtdan ãoñra mí ïlÿr yÀòÿd Áyetü’l—Kürsì’den evvel mì ïúunÿr cÀizdür. 

[a. Şirk-i Hafîden ve Îmansız Ölmekten Halâs İçin Okunacak Duâ] 

FÀide li’d-du‘Ài’l - òayri948 ve óadìådeki her kìm her ãubó ve şÀm yÿz kere949 "lÀ 

ilÀhe illallÀhü vaódehÿ lÀ şerìke leh, lehü’l — mülkü ve lehü’l — óamdü ve hüve ‘alÀ külli 

şey’in úadìr" diye, ïl [55b] gÿn, ïl gìce  şeyùÀndan emìn ïla. Ecel geldì  ìse ìmÀnile gìde.  

Ve bilmelÿdür ki her kìmüñ úalbine küfre ve ilóÀda müte‘alliú bÿyük vesveseler 

gele ve ‘aôìm àamlana, bilsÿn ki ïl kişì Allah’a yaúìn ïlmışdür. ZìrÀ kelb gibì şeyùÀn950 

õikrìle úalbden sÿrülmeyince Àzmaz ve çabalamaz ve951 óarÀmìdür, mÀl-dÀr ardına ÿyar ve 

ïl vesvese kendÿnüñ değildür, anda kendünüñ daòlì yïúdür. Ïl sÿrílen şeyùÀn ùaşradan 
                                                 
942 HÀmiş: "ÌmÀn-ı müncì, ìmÀn-ı kÀmildür; necÀt vìrmediğì noúãandür." 
943 HÀmiş: "ZìrÀ emr-i muòfÀdür, muàayyebÀt-ı òamse gibì; meğer  el-emnü irtiêÀ min Resÿl ma‘nÀsına mülóaú 
ïla ki; LübÀb’da ve mülóaú el-mevlÀ bi’r — Resÿl hünÀ, lienne aãle’r — risÀleti el-velÀyetü ve lienne’r — rusüle 
mine’l — vaódeti ile’l — keåreti ve’l — velÀyetü bi’l-‘aks; fe’l — keşfü yüd‘À’l — vaódedür.  Teemmel."    
944 C = " tevóìdle". 
945 Aclûnî, I, 182, hadis nr. 607. Aclûnîde geçen bu rivâyette, " Ene a‘lemüküm"  ibaresinin yerine, " Ene 
a‘rafüküm" lafzı geçiyor. Ayrıca benzer rivâyet için bkz. Buhârî, Îmân 13; Münâvî, V, 626, hadis nr. 8075. 
946 Yûnus, 10/62. 
947 Kaynaklarda, bu şekliyle (bu lafızlarla) bir hadis tespit edemedik. 
948 C — " fÀide li’d-du‘Ài’l - òayri". 
949 C = "kerre". 
950 C — " şeyùÀn". 
951 C + "hem". 
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ãadrına, yÀ úÿlÀàına ùïúunÿb ãavt-ı òafì sïyler gibì bir ma‘nÀ işitdürür. İşte ïl kelimÀt-ı 

küfriyye Ànıñdür, sÀliküñ değildür. Eğer ïl vesvese kendinüñ ïlsa hem kendÿ kendÿye 

vesvese vìrüb, hem àamm çekmezdì.  

AmmÀ ‘ilÀc bÿdür: Geñizden bir nesne [56a] çıúÀrur gibì  úÀàıra, tıãàıra ve tÿküre. 

Ba‘dehÿ ÿç kere952 "lÀ ilÀhe illallÀh, Muóammedün seyfullÀh" dìye.953 Eğer  gitmezse, 

bìlsün ki Allah’uñ rıêÀsına muòÀlif bir ‘aôìm ãÿç vÀrdür, Àní fikrine getÿrüb  tevbe ü istiàfÀr 

itsÿn ve ba‘dehÿ ÿç kere bÿní ïúusÿn: "İn yeşe’ yüõhibküm eyyühe’n — nÀsü954 ve ye’ti bi-

òalúın cedìdin ve mÀ õÀlike ‘alellÀhi bi-‘azìz955  hüve’l — evvelü ve’l—Àòirü ve’õ—õÀhirü 

ve’l—bÀùıü ve hüve bi-külli şey’in ‘alìm956 bismillÀhi rabbiyellÀh, óasbiyellÀh, tevekkeltü 

‘alellÀh, fevveêtü emrì ilallÀh ve lÀ óavle ve lÀ úuvvete illÀ billÀhi’l-‘aliyyi’l-‘aôìm."  

[b. İbâdetleri Edâdan Sonra, İbâdetin Kabul Olup Olmadığına Dâir  Zan Câiz 

Değildir] 

Taóúìú-i óaúìú. Nevevì957 eydür: ‘Abd-i mü’min, ãavm ve ãalÀtı ve óacc ve zekÀtí 

edÀ itse, ba‘de958 zÀn959 añÀ cÀiz değildür,960 ‘acabÀ úabÿl ïldumí ïlmÀdımí, diye. ZìrÀ bÿ 

fikri çïú [56b] vesveseye sebeb ïlÿr. Belki maóê-ı kereminden Óaú Te‘ÀlÀ muóaúúaú 

muúarrer úabÿl itmişdür bìle. Ve "Ene ‘inde õanni ‘abdì, yecidünì ‘alÀ mÀ ôanne bì."961 

óadìåì ÿzre, óusn-i ôannile elbettete ‘ibÀdetim de du‘Àm da úabÿldür diyÿ i‘tiúÀd ìde.  

ÒuãÿãÀ bi-lÀ terdìdin óadìå-i şerìfde a‘mÀlıñ úabÿl ïlmasıní taãrìó itdì buyÿrdì : 

"äallÿ òamseküm ve ãÿmÿ şehraküm ve óaccÿ beyte Rabbiküm ve eddÿ zekÀte emvÀliküm, 

                                                 
952 C = "kerre". 
953 C + "AllÀh Te‘ÀlÀ'níñ úılıcí Muóammed úuvvetì ìle bÿ fÀsid fikirlerì kesdüm ve sÿrdüm ve çıúardum diyÿb 
niyyet ìdesiz". 
HÀmiş: "Allah Te‘ÀlÀ’nuñ úılıcí Muóammed úuvvetì, bÿ fÀsid fikirlerì kesdüm ve sÿrdüm ve çíúardüm diyÿ 
niyet ìdesüz."  
954 Bu âyette "eyyühe'n - nÀsü" ifâdesi yoktur, Nisâ Sûresi'nin 33. âyeti ile karıştırılarak buraya yazılmıştır. 
955 Fâtır, 35/16-17. 
956 Hadîd, 57/3. 
957 Ebû Zekeriyâ Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref b. Mur b. Hasan b. Hüseyin en-Nevevî ed-Dımaşkî (631-676/1233-
1277). 
958 C + "edÀdan añÀ".  
959 C — "ôan". 
960 C + "ki". 
961 Nevevî, XVII, 181; Aclûnî, I, 182, hadis nr. 613.  
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tedòulÿ cennete Rabbiküm, bi-lÀ óisÀbin ve lÀ ‘aõÀbin ve ennellÀhe lÀ yüêì‘u ecra’l — 

muósinìn." 962  

Ve bÿnuñ emåÀlì delÀil-i ÀyÀt ve eóÀdìåde çïúdür. Ve daòì963 ‘adem-i úabÿl 

iótimÀlì arÀya girince  niçe nüfÿs-i êa‘ìfe óÀşÀ sÿ-i ôanna dÿşÿb 964"Yeôunnÿne billÀhi 

ôanne’s — sev’i ‘aleyhim dÀiretü’s — sev’i"965 [57a] ‘iúÀbına maôhar ïlÿrlar.  

NihÀyet her ‘amelüñ şerÀyiùinda ihtimÀm ve iúdÀm gerekdür ki;966 şerÀyiù 

bÿlunmayınca meşrÿù da bÿlunmaz. Bÿ ma‘nÀdan ïtÿrì ‘adem-i úabÿlden úïrúmalídür967  ki; 

úïrúmaúda úabÿle cenÀó ïla ve bÿ òavf rÿz-i968 úıyÀmetde ‘adem-i òavfe sebeb ïla ki; 

"innemÀ yeteúabbelüllÀhü mine’l-mütteúìn"969 ve òuãÿãÀ Tefsìr-i LübÀb’da, taúvÀdan 

murÀd, ru’yet-i ‘amelden ãÀúınmaúdür. ZìrÀ ‘ibÀdetim vÀr diyÿ da‘vÀsí ve kibrì ïlÀnuñ970 

du‘Àsí971 úabÿl ïlmaz. 

 Pes, aãıl redd-i ‘amelden úïrúmasÿnlar, zìrÀ úabÿl mev‘ÿddür: "İnnellÀhe lÀ 

yüòlifü’l-mì‘Àd"972 buyÿrmışdür. Belki şurÿùda úuãÿrdan ve benlikden úïrúmaú gerek ìmiş 

ve illÀ óusn-i ôan bïyle gerekdür. Óaêret-i áaniyy-i Muùlaú’un òazìnesine nihÀyet yïúdür 

vìrdüğin  almaz. [57b] 

Ve el-Óaúúu’l — Vekìl isimlerì ÿzre Óaú Te‘ÀlÀ, ‘abd973-i mü’minüñ yirinde åÀbit 

ve müteóaúúıú ve dÀim vekìlìdür. Úaçan úÿl çÀàırsa, óÀêırdür ve óÀl-i óayÀtında iòtiyÀrì ve 

úudretì zamÀnında kendiye úÿllıú ìden, ben de sìnüñ ïl Vekìl-i úavì, mevt-i mestliğine  

                                                 
962 İbn Huzeyme, Ebu Bekr Muhammed b. İshak b. Huzeyme es-Sülemi, Sahihu İbn Huzeyme ; thk. 
Muhammed Mustafa A‘zamî, Beyrut : el-Mektebetü'l - İslamiyye, 1975, 4 c., IV, 12. Hadis kaynaklarında, 
müellifin aktardığı hadisin son kısmında geçen "bi-lÀ óisÀbin ve lÀ ‘aõÀbin ve ennellÀhe lÀ yüêì‘u ecra’l — 
muósinìn" kısmını tespit edemedik.  
HÀmiş: "ÒuãÿãÀ "temÿtÿne kemÀ te‘ìşÿn ve tüóşerÿne kemÀ temÿtÿn" buyÿrdì; ya‘nì ãÀàlıàıñızda niçe ìseñÿz 
eyle ïlÿrsüz ve niçe ïlÿrsüñüz eyle  óaşr ïlÿrsuz." 
963 C — " ve daòì". 
964 Âyet "…eô-ôÀnnìne billÀhi…" şeklinde olacak. 
965 Fetih, 48/6. 
966 C — "ki". 
967 HÀmiş: "Pes bÿ mertebeden ziyÀde úïrúÿ sÿ-i ôanna muúaddeme ïlÿr, cÀiz değildür. Pes úïrúacaú ma‘nÀ 
şarùda úuãÿr ve benlik ve illÀ Óaúú Te‘ÀlÀ va‘diye òilÀf itmez." 
968 D = "rÿzì". 
969 Mâide, 5/27. 
970 C + "ïlÀn kimsenüñ". 
971 C = "da‘vÀsí". 
972 Âl-i İmrân, 3/9; Ra'd, 13/31. 
973 C — "‘abd". 
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gelince  ìmÀnıní ãÀúlar974, şeyùÀna vìrmez ve bÿ sÿ-i ôan ziyÀde ãÀúınacaú ma‘nì975 

ïldÿàìçÿn MevlÀnÀ Óaêretlerì úasem ìle dìr ki976: 

"KÀfirem men ger ziyÀn ger dest-i kes.  

Der reh-i ìmÀn ve ùÀ‘at yek nefes."977  

Ve Óakem-i ‘Adl isimlerìnüñ de muúteêÀlarí bÿdür ki; úÿl úudretì deminde 

Óaúú'uñ edebin ãÀúlayınca, Óaú Te‘ÀlÀ daòì êa‘if978 zamÀnında Àní ãÀúlar.  

İbn-i Mes‘ÿd979 rÀvìdür ki Óaêret buyÿrur980: "YÀ àÿlÀmi! İófeôillÀhe fi’l—òalavÀti 

yaófeôuke fi’l—felevÀt."981 Ya‘nì tenhÀlarda tenhÀ982 günÀh [58a] itme. Belki Óaú gïrür diyÿ 

Óaúú’uñ ÀdÀbın983 ãÀúla. ÙÀàlarda, bìllerde Óaú senì yırtıcí984 ve óarÀmìden ãÀúlar.  

Na‘am mekr-i Óaú’dan, kemÀ merra, emin yïúdür; ammÀ tevbekÀrlaruñ985 

recÀsí986 òavfına àÀlib gerekdür  ve Óaúú’uñ vüs‘at-ı raómetine i‘tinÀsí küllì gerekdür987  ki; 

"Velev lÀ faêlüllÀhi ‘aleyküm ve raómetühÿ mÀ zekÀ minküm min eóadin ebeden 

velÀkinnellÀhe yüzekkì men yeşÀü."988 ve "lÀ tüzekkÿ enfüseküm hüve a‘lemü bi-meni’t — 

teúÀ"989 buyÿrulmışdür. Bÿ Àyetde müfessirler dìmişler ve FütÿóÀt'da daòì mesùÿrdür ki; her 

kìm úudretì yitdükce990 ve Resÿli'nüñ ÀdÀbın991 ãÀúına, velìlerden yÀzílÿr, şeyùÀnıñ 

mekrinden úÿrtílÿr ki evliyÀallÀh "yeófeôÿnehÿ min emrillÀh"992 ÿzre maófÿôdür dìmişler. 

                                                 
974 HÀmiş: "ZìrÀ Vekìl'dür, müvekkilüñ mÀlına ãıyÀnet itmesì muúarrerdür." 
975 C = " ma‘nì". 
976 C + "beyt". 
977 "Îmân ve tâ‘at yolunda tek nefes (olsun da yeter) 
       Bir kişinin zararından veya faydasından kâfirim." 
978 C = "êa‘fì". 
979 Ebû Abdirrahmân Abdullâh b. Mes‘ûd b. Gâfil b. Habîb el-Hüzelî (ö. 32/652-53). İlk Müslümanlardan ve 
aşere-i mübeşşereden biri, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu. Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. 
Cerrahoğlu, İsmail, "Abdullâh b. Mes‘ûd", DİA, I, 114-117. 
980 HÀmiş: "Ve ruviye ‘an İbn-i ‘AbbÀs hÀkeõÀ eyêan." 
981 Benzer rivâyet için bkz. Aclûnî, I, 275, hadis nr. 991. 
982 C, D + "diyÿ". 
983 C = "edebin". 
984 C = "yırtıcídan". 
985 C = "tevbekÀruñ". 
986 C = "çÀresì". 
987 HÀmiş: "Pes òaybet ü òüsrÀn ve ziyÀn kendÿ ‘amellerìne ùayÀnanlara; sa‘Àdet maóê-ı faêl-ı ÒudÀ’ya i‘timÀd 
ìdenler. Ve Úÿtü’l — Úulÿb." 
988 Nûr, 24/21. 
989 Necm, 53/32. 
990 B + “Allahuñ ve resÿlünüñ edebin”. 
991 B, C = "edebin"; D = "Àdín". 
992 Ra‘d, 13/11. 
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Nitekim enbiyÀ ma‘ãÿmdür, dìmişler. ZìrÀ meşÀyiò ma‘ãÿm ïlmasa güm-rÀhlık iótimÀlì 

ïlÿr.993 [58b] Pes, mürşid ïlmaz dìmişler, bendeye óıfô-ı ãÿret-i şeri‘ besdür, her kìmde ïlsa 

ebedì manôÿr-i Óaú ïlÿr dìmişler.994  

                                                 
993 HÀmiş: "Farú itmişler ki; maófÿô kendì mücÀhedesì bir kÀtìle "…yaófeôÿnehÿ min emrillÀh…" (Ra‘d, 
13/11) ÿzre aní ãÀúlayalar; ammÀ ‘ismet-i iútiêÀy-ı óükm nübüvvetdür, bir ïàÿrdan vìrülÿr. ZìrÀ nübüvvete 
óÀşÀ şeyùÀn úÀrışmaú mümkin ïlınca kiõb muótemel ïlÿr. Pes nebì ïlamaz. KeõÀ fi’l — muùavvelÀti’l — 
kelÀmiyye ve ba‘êı kütübi’ş — Şeyò-i Ekber." 
994 HÀmiş: "Bÿ ma‘nÀya Şeyò-i Ekber óayvÀnÀtda belki cemÀdÀtda ‘aúl yïúdür diyenlerì redd ìder ve "…mine’l 
— cevÀriói mükellibìne tü‘allimÿnehünne…" (Mâide, 5/4) Àyetì ìle ki óayvÀnÀtda úÀbiliyyet-i ‘ilm ïlmasa kelb-i 
mu‘allem denilmezdì ve daòì ve (B — "ve") "…in min şey’in illÀ yüsebbióu…" (İsrâ, 17/44) Àyetì ìle delÀil 
çïúdur." 
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[8. KEMÂL-İ ÎMÂN] 

Muóaúúiúler itdìler, kemÀl-ı ìmÀn ìkì maãlaóatdan ‘ibÀretdür: Birì úÿlluàa lÀyıú 

ïlmayÀn nesneden ãÀúınmaúdür ve MevlÀsí kendÿsinì gïrüb bìldüğinì fikir ìdüb, benì 

MevlÀm bed óÀlde gïrmesÿn, eyÿ óÀlde gïrsÿn diyÿ eyÿ995 ‘amel ÿzre ïlmaúdür.  

Ba‘êılar eydür: Eyÿ ‘amelüñ ve cümle kemÀlÀt-ı insÀniyyenüñ996 aãlí ÿçdür:  

[a. Hizmet] 

Birìsinì997 Óaúú’a, i‘tiúÀd-ı ãaóìó ve óusn-i ôan ìle òıdmet998 itmekdür. Şïyle ki: 

MevlÀsınuñ emr ve teklìfì òuãÿãında ‘illet ve sebeb arÀmaya, her ìşì yirinde ïlÿb999 

Rabbisinüñ ãun‘ında õerre úadar òalel ve úuãÿr ïlmaduàına yaúìn itmekdür. Belki lÀyıúı 

ïldür ki [59a] óikmetsiz,1000 nefi‘siz,1001 sırsÿz1002 işì yïúdür; lÀkin ïl óikmetì ùÿymaú úÿla 

lÀzım değildür. Belki úÿla lÀzım ïlÀn hemÀn1003 eyle dìdüğìn itmekdür. Bÿ úadar enbiyÀ ve 

evliyÀ sırr-ı óikmetinden ãïrmadílar, beşer úÀnde sırr-ı Óaúú’a úÀrışmaú úandendür1004 

didìler.  

ÒuãÿãÀ "yef‘alü mÀ yeşÀü"1005 ve "yaókümü mÀ yürìd"1006 "lÀ yüs'elü ‘ammÀ 

yef‘alü"1007 "lÀ mu‘aúúıbe li-óukmihì"1008 buyÿrmışdür. Eğer sülÿkile ï1009 maúÀma vÀrursa, 

òïd cümle ‘ibÀdÀtüñ, abdest ve namÀzuñ ve àayrı ‘ibÀdÀt-ı1010 mu‘ÀmelÀtıñ sırrín ùÿyÿb, 

õevú-i òÀããa vÀãıl ïlÿr, Àferìn bïyle gerekìmiş  dìr. 

                                                 
995 C — "eyÿ". 
996 D = "insÀniyye". 
997 B, C, D = "birìsì". 
998 D = "òıõmet". 
999 C — "ïlÿb". 
1000 C + "ve". 
1001 C + "ve". 
1002 C + "ve". 
1003 C = "ìmÀn". 
1004 C = "úandedür". 
1005 Âl-i İmrân, 3/40. 
1006 Mâide, 5/1. 
1007 Enbiyâ, 21/23. 
1008 Ra'd, 13/41. 
1009 B = "ïl". 
1010 C + "ve". 
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[b. Hüsn-i Mu’âşeret] 

Ìkincì1011 Óaúú’uñ úÿllarí ìle óusn-i mu‘Àşeret itmekdür. Şïyle ki: Vaê‘ından, 

‘amelinden, elinden,1012 dilinden kìmse incinmeye. Mü’minlerüñ beytullÀh ïlÀn úalblerìn 

yíúmaya; cefÀ çeke, cefÀ [59b] itmeye; ãína ãímaya1013. 

Şi‘ir1014 :  

"LÀ tü’õi nemleten in eradte kemÀlek.  

Fe-in1015 lehÀ nefsen teùíbü kemÀlek. " bÿ ma‘nÀdür. BÿlÀr siñeğì de incitmezler ki; 

ìkì ma‘nÀdür: Birì siñek úïrúÀr, úalbì ãınar. Ánuñ úalbinde daòì AllÀh vÀrdür. ZìrÀ "ve in 

min şey’in illÀ yüsebbióu bi-óamdihì"1016 Àyetinde dÀòildür.  

Tesbìó-i òïd, Allahí bìldükden ãoñra, ãıfÀt-ı vücÿdiyye ve selbiyyesin bilmekile 

ïlÿr ki; ednÀ zekÀsí ïlÀn bÿ ma‘nÀyí inkÀr ìtmez. Pes, Àní yíúmaú, Óaúú’uñ ‘imÀretin ve 

muóabbetì ve ma‘rifetì maòzenin yíúmaúdür.1017 Pes, ‘urefÀ úatında gïñül  incitmek 

kebìredür.1018  

"ÓÀfıô ÇünÀn nebrì1019 ki eger òÀk-i reh şevì kes rÀ.  

áubÀr-ı òÀùırì ez rehgüõÀr-ı mÀ neresed. "1020 

Dervìşlik bir ãÿ sepilmişçe ùoprÀúdür ki; anda ne kìmsenüñ ÀyÀúın çÀmÿr ìde, ne 

eteğine  tïz úïna. Ve bilmelÿdür ki; [60a] bÿ ma‘nÀnuñ óayvÀnda değil, nebÀtÀtda daòì 

muúarrerdür. ZìrÀ "şey" lafôí, añÀ da şÀmildür. Ánıñçÿn "lÀ tüõbeóu baúaratün ve lÀ tüúùa‘u 

şeceratün illÀ ve1021 bi-nisyÀnihì õikrallÀh"1022 óadìåinde buyÿrmışlar ki; mÀdÀm ki bir 

                                                 
1011 C — "Ìkincì". 
1012 C + "ve". 
1013 C = "ãımaya". 
1014 C — "şi‘ir". 
1015 C, D = "fe-inne". 
1016 İsrâ, 17/44. 
1017 HÀmiş: "Bir úalb bÿlmaú gerek  ki; ïl beytullÀh ïmlaya, andan yíúmaú gerek,  ïl ìse muóÀldür." 
1018 C + "bir úlab bÿlmaú gerek ki ïl beytullÀh ïmlaya andan yíúmaú gerek, ïl ìse muóÀldür." 
1019 C = "birì ki". 
1020 "Hâfız, öyle … eğer bir kişinin yolunun tozu olsan, 
       Yolumuzdan bir düşünce tozu bize ulaşmaz." 
1021 C, D = "ve". 
1022 Müellifin hadis olarak aktardığı bu rivayete hadis kaynaklarında ulaşamadık. 
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óayvÀn ãÀàdür, yÀ bir nebÀt yirinde neşv ü nemÀdadür, Allah’uñ õikrindedür. Pes, añÀ úaãd 

itmek òilÀf-ı rıêÀdür. "ÓasenÀtü’l — ebrÀr seyyiÀtü’l-muúarrebìn"1023 bÿdür.  1024 M: 1025  

"Dilerìseñ ki senì Óaêret-i MevlÀ beğene .  

Sïğene yalvÀra-gïr arúacÿàuñ ùÿt dïğene."  

Pes, óüsn-i semt ve óüsn-i mu‘Àşeret ki; óüsn-i òulúile ïlÿr, Óaêret-i AllÀh değme  

úÿla vìrmez, belki sevdiğine vìrür ki óadìåde, "Óusnü’l — òuluúi òulúullÀhi’l - ‘aôìm"1026 

buyÿruldí.  

Óaú kendì ãıfatına gìrenì ‘aõÀb ìtmez ve ümmet eğer  peyàamberì òulúına girmek  

isterse óusn-i òulú [60b] úÀzÀnsÿn ve Ànuñ şÀnında nÀzil1027 ïlÀn "inneke le-‘alÀ òuluúın 

‘aôìm"1028 ãıfatına girsÿn. Gïr ki; "fe bi-mÀ raómetin minellÀhi linte lehüm"1029 ùıbúınca ïl 

sulùÀn kendiye úaãd ìden küstÀòına, mevlÀsına yalvÀrıb ‘öõür ìderdì : Dìr ìdì ey Rabbi 

dÀnÀy-ı ‘afüv. İtmez ìdì bÿ işì bilseydì ïl. "AllÀhümmehdi úavmì fe-innehüm lÀ ya‘rifÿne" 

dìrdì. 

[c. Tehzîb-i Nefs] 

ßçüncì Tehõìb-i nefsdür1030, ya‘nì nefsì aòlÀú-ı õemìme ve evãÀf-ı seyyie ve a‘mÀl-

ı menhiyyeden Àrıtmaúdür. RiyÀêat ve muòÀlefet-i nefs ve devÀm-ı õikirle.  

Pes, maãlaóat, úïlÀyı tevóìd sÿpürkesiyle vücÿdí arıtmaúdür. ZìrÀ birìcik birìcik 

aòlÀú-ı õemìmei tebdìle çÀlışmaú ve her yarÀmaz ãıfÀtı gïründükce yiñì yiñì sÿpürmeğe 

sa‘y itmek, belÀyı ‘aôìmdür, ‘ömrì àavàÀ ìle geçÿrmekdür. Leõõet-i ‘ışú ìse àavàÀsız ãafÀ 

                                                 
1023 Münâvî, II, 243; Azimabadi, Ebu't-Tayyib Şemsülhak Muhammed b. Emir Ali; Avnü'l - Ma'bûd Şerhu 
Süneni Ebî Dâvûd; Beyrut: Dâru'l - Kütübi'l - İlmiyye, 1998, 7 c.'de 14 c. + 2 c. F., IV, 262, IX, 66. 
1024 C = "beyt". 
1025 C = "S"; D — "M". 
1026 Münâvî, III, 508, hadis nr. 3717; Heysemî, VIII, 20. Hadis kaynaklarında "aôìm" kelimesinin yerine, "el-
a‘õam" kelimesi geçiyor. 
1027 C = "münÀzil". 
1028 Kalem, 68/4. 
1029 Âl-i İmrân, 3/159. 
1030 HÀmiş: "Ve tehõìb, óüsn-i òulúuñ úapÿsídür; ammÀ mürşid-i kÀmil òıdmetinde gerekdür,  kendilikìle 
ïlmaz." 
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ister. Bir ùÀàí bÀà itmek isteyenler depeden bÀltalamaúla [61a] ‘ömür geçÿrmek nef‘ vìrmez. 

Belki ‘uzlet ve riyÀêatla ve õikrile kïkinden çíúarmaúdür ki bir daòì bitmeye.1031  

Ve daòì dìrler ki; vücÿd bir şehir gibìdür, óayvÀnÀt ùÿrmadín tersleye.1032 Çïplük 

ãÿbÀşísí gÿnde bir maóallei sÿpürür, birine daòì vÀrduúda evvelkì maóallei óayvÀnÀt yine 

òarÀbeyleye. Pes, ‘ilÀc bir bÀrÀn-ı ilÀhiyyedür ki; şehrüñ yÿkseğinden ìnÿb, cümle sïúÀúlarí 

Àrída ki; buyÿrur: "ElÀ bi-õikrillÀhi taùmainnü’l — úulÿb"1033 "ve le-õikrullÀhi ekber"1034 ve 

"İnne’l — úulÿbe teãdeü ve cilÀühÀ õikrullÀhi"1035 Gerek ãalÀt, gerek òÀricde ïlsÿn aòlÀú-ı 

õemìmenüñ çÀlÿsın kesÿb, kïkìn çıúarmaú gibìdür;1036 "eúımı’ã — ãalÀte li-õikrì"1037 bÿ 

daúìúdür.1038 

Bilkil ki "Òuõi’l1039-‘afve ve’mür bi’l-‘urfi ve a‘riê ‘ani’l - cÀhilìn"1040 Àyetinde 

dìmişler ki; bÿ Àyet aòlÀú-ı óasenei cÀmi‘dür ki: 

"Òuõi’l - ‘afve", kendiye cefÀ ve ôulm ìdenì ‘afvdür, kemÀl-i óilm bÿdür.  

"Ve'mür bi’l-ma‘rÿf", kendiyì maórÿm ìdene [61b] lüùuf ve kerem ve baòş 

itmekdür. Bÿ àÀyet kemÀl-ı saòÀ ve cÿddür. ZìrÀ1041 vìrene vìrmek muúÀbele1042 ve 

mübÀya‘a gibìdür  ki; añÀ minnet yïúdür.  

 

 

                                                 
1031 HÀmiş: "Ebedì lÀ ilÀhe illallÀh maúÿlì vücÿd ïrmÀnınuñ kïkünì çıúarmÀyınca vücÿd büstÀn ïlmaz ve bir 
eyÿ raómet yaàmÿr yÀàmayınca maóalle-i vücÿd mescid ïlmaz." 
1032 C = "terslemeye". 
1033 Ra'd, 13/28. 
1034 Ankebût, 29/45. 
1035 B, C, D + "ve õikr". İbnü'l-Cevzî, Ebü'l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali, el-İlelü'l - Mütenahiye fi'l-
Ehâdîsi'l — Vâhiye, Beyrut : Darü'l - Kütübi'l - ‘İlmiyye, 1983. 2 c., II, 832, hadis nr. 1390. (Hadis-i şerifin tam 
metni şöyle: "… İnne'l — úulÿbe teãdeü kemÀ yeãdeü'l — óadìd iõÀ eãÀbehü'l — mÀ'. ÚÀlÿ: YÀ ResÿlüllÀhi ve mÀ 
cilÀühÀ? ÚÀle: Keåretü õikrillÀh.)  
1036 HÀmiş: "Ya‘nì namÀzdan kemÀl-i intifÀ‘ ïl zamÀn ïlÿr ki úalb de ãalÀtda õÀkir ïla." 
1037 Tâhâ, 20/14. 
1038 HÀmiş: "'…İnne’ã — ãalÀte tenhÀ…'(‘Ankebût 29/45)dan murÀd meåelÀ arêí bÀltalamaúdür; 've le 
õikrullÀh'dan murÀd yirìn úÀzmaúdür dìmişler." 
1039 Nüshalarda “òuõü’l-‘afve” şeklinde harekelnmiş. 
1040 A'râf, 7/199. 
1041 D — " vìrene vìrmek muúÀbele ve mübÀya‘a gibìdür  ki añÀ minnet yïúdür." 
1042 C = "muúÀbeledür". 
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"Ve a‘riê ‘ani’l — cÀhilìn", nihÀyet-i iósÀndür ki; kendiye kÿsene eylÿk itmek, 

nefse úatí gÿc gelÿr. Bÿ ma‘nÀyí Óaêret ‘aleyhi’s — selÀm1043 bïyle tefsìr buyÿrmışlar.1044  

Ve Ka‘bu’l—AóbÀr rÀvìdür1045 ki; "Óaêret-i MÿsÀ1046 didi ki: YÀ Rabbi bañÀ yaúín 

mısın?1047 SañÀ münÀcÀt ìdem. ÍrÀú mısın? NidÀyìle çÀàıram. Óaú Te‘ÀlÀ buyÿrdí ki: YÀ 

MÿsÀ! İster misìn bañÀ úarìb ïlÀsın? SÀilì bïş gïnderme, êu‘ÀfÀ ve fuúarÀ1048 ìle ùÿr, ïtÿr, 

mesÀkìne raóm ve şefúat eyle, fuúarÀyí sev, keåret-i mÀla sevinme, úılletine yirinme ki; 

keåret-i mÀl úalbì ifsÀd ìder ve küdÿret ve úasÀvet vìrür. YÀ MÿsÀ! Diñle ve ezberle ve 

sükÿt eyle. "1049  

ÓÀãılí bÿ devlet iòlÀãile, teslìmile, ‘ışú ve muóabbetle ve aókÀm-ı [62a] şer‘ ìle 

óÀãıl ïlÿr.  

                                                 
1043 HÀmiş: "KemÀ ravÀhü’r — RÀàıb el-İãfahÀnì. (D — " KemÀ ravÀhü’r — RÀàıb el-İãfahÀnì.")" 
1044 HÀmiş: "Ki (D — "ki") "inne fİ õÀlike le-õikrÀ limen kÀne lehÿ úalbün ev elúa’s - sem‘a ve hüve şehìd" (Kâf, 
37.) ma‘nÀsınadür." 
1045 C = "Ka‘bu’l—AóbÀr'dan  rivÀyetdür ki". 
1046 C + "‘aleyhi's - selÀm". 
1047 C + "ki". 
1048 HÀmiş: "Ya‘nì ziyÀde êa‘ìf ve faúìr (D = "fuúarÀ") ïlanlara ki faúr ïlÀrí ÀşikÀre eyleye úuvvetciàì ïlmaya."  
1049 Bkz. Aclûnî, I, 183, hadis nr. 611.  
HÀmiş: "Ya‘nì kelÀmımí diñle, yÀòÿd her kìmden (B = "kìmde") kelime-i óikmet işitseñ istimÀ‘ itmekden 
‘Àrlanma ve óıfôa sa‘y eyle ve sükÿt eyle; ya‘nì i‘tirÀê itme ve kelÀmıyla kişì kendÿsin ãÀtmaúdan àayrí 
diñlemeyÿb emìn ïlmaú yeğdür. "İnne’l — úÀile eşeddü mine’l - müstemi‘" dìmişlerdür ki ziyÀde ‘ucbden 
emindür." 
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[9. TABAKÂT-I RİCÂL] 

ÙabaúÀt-ı ricÀl yidìdür:  

1. Ùabaúatü’ù — ùÀlibìn,  

2. Ùabaúatü’l - mürìdìn,  

3. Ùabaúatü’s - sÀlikìn,  

4. Ùabaúatü’s - sÀirìn,  

5. Ùabaúatü’ù - ùÀirìn,  

6. Ùabaúatü’l - vÀãılìn,  

7. el-Úuùbü, úuùbü’l - evtÀd her zamÀnda birdür.1050 

[a. Muharrem Efendi’nin Kutub’la Buluşması] 

Ve peder-i ‘azìzim Muóarrem Efendì Ka‘be’de úuùba bÿluşduúda bir úÀç murÀd 

istemiş: EvvelÀ yÿz yÀş ‘ömür1051 ve ‘ibÀdete úuvvet ïlsÿn ve ebedì gïzüm Ààırmasÿn ve 

gïzlüksüz ince òaùlarí ïúıyayın. Ve bir úÀç murÀd daòì istemiş, cümlesì ïldí ìdì. Ve àÀlibÀ, 

meskenimiz Ka‘be’de1052 MaúÀm-ı Óanefì ùarafında ïlÿr, buyÿrmış. Bÿ faúìr de -úÀbiliyyet 

ez ïlmaàín- imÀmÀnuñ birìsì ìle Mescid-i Óayf’da dellÀl şeklinde bÿluşÿb, ïl daòì bïyle 

didì. 

[b. Kutub] 

[b.a. Kutbu’l — Evtâd ve Kutbu’l — İrşâd] 

Ve Óaêret-i Úuùb'uñ úalbì, Úalb-i Muóammedì ÿzredür; ammÀ bÿ didiğümüz 

Úuùbü’l — EvtÀd’dür, bir úuùub daòì úuùbü’l — irşÀddür. Ïl úuùbü’l — [62b] irşÀd, cümle 

ìçinde noúùa-i dÀire dÿşmişdür. SÀyir meşÀyiò añÀ teveccüh ìderlerse andan feyê Àlÿr.1053  

                                                 
1050 HÀmiş: "Nitekìm semÀda ìkì úuùub vÀrdür: Birì úuùb-i şimÀlìdür, birì úuùb-i cenÿbìdür." 
1051 C + "istemiş". 
1052 C + "Müşerrefe'de". 
1053 C = "Àlÿrlar". 
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Bÿ ìkì úuùbuñ ehlì ve ezvÀcí, evlÀdí, emlÀkí, emvÀlí ïlÿr. RÿóÀniyetlerì àÀlib 

ïlmaàín, ‘ışú ùÀşÿb tenlerìne daòì óiããe değer. ÒÀtÿn úısmí çïú ïlunca, bir miúdÀr ‘ışúlarí 

sÀkin ïlÿr. Ánuñ ìçÿn1054 àÀlibÀ elbettete dört evlenÿrler. EvlÀdlarí da çïú ïlÿr.  

Ve bÿlÀr yirler,1055 ìçerler, Àbdest bïzÀrlar, marìê ïlÿrlar, ‘ilÀc ìderler, óÀãılí 

‘avÀm-ı òalúuñ aóvÀlì gibì ba‘êí óallerì ïlÿr; lÀkin úuvvet-i taãarruflarí ve nÿr-i ma‘rifetlerì 

ìle òalúdan farú ïlÿrlar "úul innemÀ ene beşerun miålüküm"1056’den1057 "yÿóÀ ileyye"1058 

sırrına vÀãıl ïlmışlardür. Ya‘nì ilhÀm-ı ilÀhìye Àyìne1059 ïlÿrlar;1060 ammÀ bÿ keårete 

müte‘alliú óÀllerì mertebe-i abdÀla ìrinceye dekdür, úaçan  ìrseler bÿ óÀllerden [63a] daòì 

pÀk ve mücellÀ ïlÿr1061 ve birdaòì bïyle1062 aóvÀl-i beşeriyyeye ÿàramÀzlar.  

EzvÀc ve evlÀd ãoóbetin İbrÀhìm1063 Edhem1064 gibì  terk ìderler; tÀ Àçılmayalar ve 

keåretlerì óÀlinde ìken bÿlÀra ‘avÀm bÀúÿb, bÿ nice şeyò ïlÿr bÿ úadar mÀlí, úÿlí,1065 

cÀriyesì vÀrdür, dìrler. Óaêret óaúúında "mÀ li-hÀõe’r — Rasÿli ye’külü’ù - ùa‘Àme ve yemşì 

fi’l -esvÀú"1066 dìdüklerì gibì  kendìlere úıyÀsla òaùÀ sïylerler.1067 

"Gofte ìnek mÀ beşer ìşÀn beşer 

MÀ ve ìşÀn beste-i òÀbìm ve òïr."1068 

 

 

                                                 
1054 C — " Ànuñ ìçÿn". 
1055 C + "ve". 
1056 Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6. 
1057 C — "den". 
1058 Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6. 
1059 C + " Àyìne" kelimesi iki kez yazılmış. 
1060 C = "ïlÿr". 
1061 B, C, D = "ïlÿrlar". 
1062 C — "bïyle". 
1063 C + "bin". 
1064 Ebû İshâk İbrâhîm b. Edhem b. Mansûr (ö. 161/778 [?]). Zâhid, sûfî ve muhaddis. Bu şahıs hakkında 
detaylı bilgi için bkz. Öngören, Reşat, "İbrâhîm b. Edhem", DİA, XXI, 293-295. 
1065 C + "ve". 
1066 Furkân, 25/7. 
1067 C + "beyt". 
1068 "Dedi: İşte biz beşer, onlar beşer. 
       Biz ve onlar uyku ve yemeğe bağlıyız." 
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Bilmezler ki bÿnlarda1069 ma‘rifet-i kìmyÀ cevherì vÀrdür, yidüklerì ‘ışú ïlÿr. BÀl 

arísí gibì alduàí, bÀl ïlÿr. Eğer bÿlÀrí ùÿysalar mÀllarında, cÀnlarında bÿlÀruñ yïllarína 

ùufeyl ìderler.1070  

Fi’l—óaúìúa bÿlÀr ÿzerinde bir miúdÀr úuyÿd-i dünyeviye yÿkì ïlmasa, ceberÿtdan 

ÀşÀàa ìnemeyÿb maãlaóat-ı irşÀd úÀlÿr.1071 Yine êarar münkirlere, ‘avÀma ïlÿrdì 1072ki; [63b] 

ïlÀruñ vesìlesì ïlmÀdín, Óaúú’a yaúín ïlmaú mümkin değildür. Ve Óaêret ‘aleyhi’s — selÀm 

"kellimìnì yÀ ÓümeyrÀ"1073 buyÿrduàí bÿ maúÀmdür, dìdìler.1074  

[b.b. Kutbu’l — Abdâl Altı Tabakadır] 

Úuùbu’l — abdÀl daòì altí ùabaúadür ki; İbn-i Mes‘ÿd bÿ óadìåì rÀvìdür ki1075 Óaêret 

‘aleyhi's - selÀm buyÿrur:  

1. "Allah’uñ úÿllarında ÿç yÿz nefs vÀrdür ki úalblerì Ádem peyàamber (‘aleyhi's 

— selÀm) úalbì ÿzredür."1076 Ya‘nì anuñ òulúì ìle müteòalliú ve ãıfatí ìle muttaãıfdür. Ïàÿz 

ãÀfì derÿn1077 ìnÀncí óalìmdür.1078 ‘Álemde düşman yïú ãÀnÿr, cümlesin dïst bìlÿb úÀtına1079 

muúarreb ve hem sır ìder. Kÿçük ìle kÿçük, bÿyük ìle bÿyük, bey ìle bey 1080 òÀdimle òÀdim 

ïlÿrlar.  

Her birì úuvvet-i ceõbe ìle kelimÀt arÀsında kendìlere ‘Àşıú ve münceõib ìderler; 

ammÀ ãayd-i òalú murÀd itmezler, zìrÀ àaraêlarí maóê-ı rıêÀ-i Óaú’dür, Óaú’ile ùïlmaú; 

àayrídan bïşÀlmışlardür.  

                                                 
1069 C = "bÿnda". 
1070 C = "ìderlerdì". 
1071 HÀmiş: "Ve (B — "ve") bÿlÀra keåret êarar vìrmez, belki keåret vuãlata merrÀt ïlÿb şühÿdlarí arta." 
1072 C = "ïlÿb". 
1073 Bkz. Münâvî, V, 228.  
ÓümeyrÀ, Ümmü'l — Mü'minîn Âişe binti Ebî Bekr es-Sıddîk el-Kureşiyye(ö. 58/678)'dir. Hz. Ebû Bekir'in kızı 
ve Hz. Peygamber(sav)'in hanımı. Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Fayda, Mustafa, "Âişe", DİA, II, 201-
205. 
1074 HÀmiş: "Ki gÀhì  bÿlÀr ‘aúl-ı cüz’ì (B = " cüz’ìyì") yirìne getÿrmeğe  úaãd ìdÿb (B — " ìdÿb") dünyÀya 
úÀrışÿrlar ve ehl-i dünyÀyí da‘vet ìdüb ãoóbet ìderler, tÀ bir miúdÀr beşeriyyet ‘Àlemine gelÿb  ‘avÀmí, rÀh-ı 
ma‘rifete irşÀd ìdeler. Pes, bÿlÀruñ keåret istemesì úazàÀn ùaşmasÿn diyÿ altından ateş almaú gibìdür." 
1075 C — "ki". 
1076 Ahmed b. Hanbel, I, 322. 
1077 D + "ãÀfì derÿn" ifadesi iki kez yazılmış. 
1078 HÀmiş: "Bÿ òalú-ı ebedì, şeyùÀna ìnÀnÿb buàdÀydan tenÀvül itdüğì  ve ‘Àlemde yalÀn yïú ãÀnÿrdì. ÒuãÿãÀ 
yalÀn yire úasem ïlmış değildì,  muóÀl añlardí;   òuãÿãÀ Cennet ìçinde." 
1079 C = "úÀpÿsına". 
1080 C — " bey ìle bey". 
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"Gÿyed ki òaste CÀmì1081 kìn ravêa sÀòte yÀ Rab. [64a] 

HemvÀre ez ÒudÀ pervÀz òïd tehì nişìned 

Cüz ‘ışú-ı ï ne cÿyed cüz õikr-i ï ne gÿyed 

Cüz rÀh-ı ï ve bÿyed , cüz rÿy-i ï ne bìned."1082 

2. Úırú kìmse daòì vÀrdür ki MÿsÀ Peyàamber úalbì ÿzredür. Meşreblerì, àayret-i 

celÀlet ÿzredür. áaêÿb fì dìnillÀh’dirler.  

3. Ve ÿç daòì úalb-i MìkÀil ÿzredür.1083 SaòÀ ve cÿd ve1084 kerem meşreblÿdür; 

ammÀ maóalline gïre cÿd1085 ìderler, isrÀflarí da yïúdür. 

4. Ve yidìde1086 úalb-i İbrÀhìm ÿzredür. Mütekellif ïlduàí ma‘nÀyí tekmìl ve 

tevfiyede iúdÀmlarí úatí ziyÀdedür. 

5. Ve beş daòì úalb-i CebrÀil ÿzredür. ‘İlm-i1087 òavf àÀlibdür ve òıdmetde1088 

mücidd ve muúaddimdür.  

6. Ve bir daòì úalb-i İsrÀfìl ÿzredür. Me’mÿr ïlduàí òıdmete1089 müheyyÀ ve 

óÀêırdür ve ervÀó-ı sÀlikìnüñ bÀşlarína fenÀ úıyÀmetì ve beúÀ óaşrì bÿlÀr himmetiyledür ki; 

İsrÀfìl-i vaútdirler.1090  

Úaçan bÿ kìmse vefÀt itse, ÿçlerden birinì bÿnuñ yirìne getÿrürler. Bişlerden birìsì 

ìle ÿçlerì1091 tekmìl ìderler. BÿlÀrí da1092 [64b] yidìlerden birì ìle tekmìl ìderler. BÿlÀrí da 

                                                 
1081 Nûrüddîn Abdurrahman b. Nizâmiddîn Ahmed b. Muhammed el-Câmî (ö. 898/1492). Nakşibendî 
Tarîkatı'na mensup İranlı âlim ve şair. Okumuş, Ömer, "Câmî, Abdurrahman", DİA, VII, 94-99. 
1082 "Diyor ki bu yorgun Câmî: Ki bu bahçeyi yapmıştır. 
       Dâimâ Allâh'tan uçar, tekbaşına oturur. 
       O'nun aşkından başkasını aramaz, O'nun zikrinden başkasını söylemez. 
       O'nun yolundan başkasını koklamaz, O'nun yüzünden başkasını görmez." 
1083 C = " ÿzredürler". 
1084 B — "ve". 
1085 C + "ve kerem". 
1086 D = "yedìde". 
1087 B + "ve". 
1088 D = "òıõmetde". 
1089 D = "òıõmetde". 
1090 Ahmed b. Hanbel, I, 322; Aclûnî, I, 22, 35 numaralı hadis-i şerifin şerhinde geçen bir hadis.  
HÀmiş: "Bÿ òıdmetì (D = " òıõmetì") gïren úuùbeynden ïturÀú  ïlÀn efrÀddan birìsinüñdür, dìmişler. Yine 
‘AbdülúÀdir GilÀnì’den bïyle rÀvìdür." 
1091 C — " ÿçlerì". 
1092 A + “bÿlÀrí da” kelimesi iki kez yazılmış. 
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úırúlardan birì ìle tekmìl ìderler. BÿlÀrí ÿç yÿzlerden biriyle, yÀ ìkisiyle1093 tekmìl ìderler. 

İútiêÀ úaç Àdem isterse cümlede1094 bïyledür. BÿlÀrí da ‘avÀm-ı ümmetden bir úalb-i selìm 

ãÀóibiyle tekmìl ìderler. 

Bÿ cümlenüñ berekÀtiyle Óaêret-i AllÀh, ümmetden niçe belÀlar def‘ ìder. MÀdÀm 

bÿlÀr dÿkendükce1095 yirlerìne geçmeğe lÀyıú bÿluna, úıyÀmet úïpmaz; ammÀ bÿlunmasa 

úıyÀmet úïpar.  

Ve ‘avÀmdan bÿnlaruñ1096 yirìne geçenler saòì ïlanlar ve cümle ‘Àleme òayr 

ãÀnanlar1097 úalbinde kìmseye ‘adÀvet ve óased ve óıúd ve kìn ïlmayanlardür. Ve bÿlÀr hìç 

bir nesneye la‘net itmez1098 ve óìle ve òud‘a bilmezler. BÿlÀruñ ôÀhir1099 ve bÀùıní birdür ve 

bÿlÀra ùayy-i mekÀn ve ãÿda yÿrìmek ve istedükce òalúdan gizlenmek ÀsÀndür.  

Ve bir Àdem ãıàacaàí yire bÿlÀruñ biñì ãıàar, birì birìne ùïúunmazlar. Ve bÿlÀr 

[65a] raúã ve semÀ‘ ìderler ve aàlarlar1100 ve hem-meşreblerì ìle gÿlerler1101 ve iõn-i 

Óaúú’ìle bir ‘aynı, ‘ayn-ı Àòara1102 tebdìl ìdebìlÿrler; òabìåì,1103 nefìs ìderler; nÀ-pÀkí, pÀk 

ìderler; ùÀşí ve bÀúırí altÿn ìderler;1104 cìfei, bÀl1105 ve sükkeri ve òamrí şerbet ìderler.1106 Árí 

peteğine gìren,  úÀn ve mühmelÀt da ïlsa bÀla döndüğì gibì.  

Ve úaçÀn bÿlÀr evtÀd maúÀmına ìrseler, bÿlÀruñ yidÿğì necis ïlmaz, isterlerse hìç 

nesne ïlmaz.1107 İstedÿklerì úadar dem ve úuvvet ïlÿr, bÀúìsì maóv ïlÿr veyÀòÿd misk gibì  

bir nesne ïlÿr. el-Àn "kefÀ bihì şehìden"1108 İstanbÿl’da bÿlÀrdan niçe Àdem vÀrdür.  

 

                                                 
1093 C — " yÀ ìkisiyle". 
1094 D — "cümle". 
1095 C = " tÿkendükce". 
1096 B = "bÿlÀruñ". 
1097 C + "ve". 
1098 C = "itmezler". 
1099 C = " ôÀhirì". 
1100 D — "aàlarlar". 
1101 C = "gïrürler". 
1102 C — "…ve iõn-i Óaúú’ìle ‘ayn-ı Àòara". 
1103 “òabìå” kelimesi, peltek “å” ile yazılması gerektiği halde, "sîn" harfiyle yazılmış. 

1104 D + "ve". 
1105 B = "pÀk". 
1106 C — " cìfei bÀl ve sükkeri ve òamrí şerbet ìderler". 
1107 C = "bÿlunmaz". 
1108 Ahkaf, 46/8. 
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"Sırr-ı ï ez zebÀn-ı her õerre 

Òïd tÿ bişnev ki men neyem àammÀz."1109  

Ve bÿlÀr, "ve yü’åirÿne ‘alÀ enfüsihim"1110 ÿzre, àayrílaruñ murÀdıní kendì 

murÀdlarína tercìó ìderler. Biz nÀ-murÀd ïlalım, tek falÀn mü’min ber-murÀd ïlsÿn dìrler.  

BÿlÀruñ ãıfatí yimede, içmede, giymede, ùÿrmada, gitmede, edebde, óayÀda, 

keåretde, vaódetde ãÿfìler òulúì ÿzredür, òalúa úÀrışÿrlar.  

"RicÀlü’l — àayb" dìnildÿğì, sırlarí àayb dìmekdür dìmişler. Ve aãóÀbdan Ebÿ 

Hüreyre, Ebÿ Óuõeyfe YemÀnì ve HilÀl1111 bÿlÀrdan ìdì. GÀhì bÿ ricÀliñ cümlesì Óaêret 

‘aleyhi’s — selÀmüñ òıdmetinde1112 cem‘ ïlÿb teşerrüf1113 úÀzÀnÿrlar ìdì.1114 Ve Óaêret 

‘aleyhi’s — selÀm1115 zamÀnında úuùbü’l — vaút, ‘ıãÀm-ı Yemenì ìdì ki; Üveys-i Úaranì’nüñ 

‘ammÿsì ìdì. Ánıñçÿn Óaêret "İnnì le-ecidü nefse’r —  RaómÀn min úıbeli’l — Yemen."1116  

dìrdì.  

Ba‘êísí òalúdan úÀçmÀzlar. Òalúda ‘ayn-ı bÀùınì yïúdür,1117 a‘mÀlardür sırrımız 

gïremezler, Ànıñçÿn úÀçmÀzuz1118 dìrler. Ve ekåer òaste ïlÿb1119 ‘ilÀc ìderler ve óammÀma 

gìrürler, ücretin vìrürler.  

Ve ùabaúa-i úuùubdan àayrísí óÀlden óÀle mütebeddel ïlÿr; ammÀ úuùub mÀdÀm ki 

úuùubdür, mütebeddel ïlmaz, maúÀmında åÀbit ùÿrur. ZìrÀ "lÀ fenÀ ve lÀ teàayyür ba‘de’l — 

kemÀl."1120  

                                                 
1109 "O'nun (Allâh'ın) sırrını her zerrenin dilinden 
      Sen kendin dinle, zîrâ ben gammâz değilim." 
1110 Haşr, 59/9. 
1111 Hilâl b. Ümeyye b. Âmir el-Ensârî el-Vâkıfî (ö. ??). İhmalleri yüzünden tebük seferine katılmayan üç 
sahâbîden biri (diğer ikisi Ka‘b b. Mâlik ve Mürâre b. Rebî'dir). Bu sahâbî hakkında geniş bilgi için bkz. 
Aykaç, Mehmet, "Hilâl b. Ümeyye", DİA, XVIII, 20-21. 
1112 D = "òıõmetinde". 
1113 C = "teşrìf". 
1114 C = "úÀzÀnÿb". 
1115 C = "‘aleyhi’s—selÀmuñ". 
1116 Münâvî, IV, 170, hadis nr. 4773; Aclûnî, I, 195, hadis nr. 659; Ali el-Kârî, I, 69. 
1117 C = " yïúdurlar". 
1118 D = "úÀçmÀzız". 
1119 C + "kendìler". 
1120 C = "ba‘de'l - kemÀldür". 



 170

Ve daòì "Ve ammÀ [66a] mÀ yenfe‘u’n — nÀse fe-yemküåü fi’l — arê"1121 ÿzre ‘ömrì 

ÿzÿn ïlÿr ki; vücÿdlarí1122 ‘Àleme raómetdür. AllÀhümme bismike’l - ‘aôìm1123 ùavvele 

‘umrehÿ ve ebbedehÿ1124 ‘alÀ mÀ terêÀ ve a‘ãamehÿ ‘ammÀ yeòÀfü.1125  

Ve gÀh  ïlÿr ki Òaêr ve İlyÀå úuùbile cem‘ ïlÿr. Ba‘êí kelimÀt ìderler ve úuùba 

‘aôìm óürmet ìder.1126 ÓÀmil-i1127 sırr-ı Muóammedì’dür, dìrler. Ve namÀzda úuùba iútidÀ 

ìderler. Nitekim1128 Àòir zamÀnda ÌsÀ Peyàamber (‘aleyhi's — selÀm)1129ìndüğinde1130  

ümmetden imÀm kim ìse añÀ ÿya ve Òaêır, eğer İlyÀs naúden1131 eğer libÀsdan her ne lÀzım 

ìse úuùba bÀàışlarlar1132 ve Òaêr ve úutbü’l- evtÀd1133 İlyÀs peyàambere ta‘ôìm ìderler,  

şÀkird üstÀdlara ta‘ôìm ìder gibì.   

[c. İlyâs] 

Ve İlyÀs ÿzun1134 bïylìdür, bÀşí bÿyük, kelÀmí Àz ve1135 murÀúabe ve tefekkürì 

çïú,1136 veúÀr ve temkìn ve sükÿt ve heybete1137 ÿzredür. Ve Óaêret-i Resÿl ãallellÀhü 

‘aleyhi ve sellemüñ1138 şer‘-i şerìfin ri‘Àyet itmekde Óaêret-i İlyÀs (‘aleyhi's — selÀm) cümle 

ümmetden ziyÀde mücidd ve mücÀhiddür. [66b] Ve ma‘rifetì ve kerÀmetì bì-óaddür.  

 

 

 

                                                 
1121 Ra'd, 13/17. 
1122 C = "vücÿdí". 
1123 B = "a‘ôam". 
1124 C = "ebbede". 
1125 HÀmiş: "(B + "AóvÀl-i Óıêr ve İlyÀs. Ve ruviye ennehÿ yaútedi'l - úuùba.") Ba‘êí kümmel eydür: İlyÀs 
Òaêr’uñ dedesinüñ ‘ammÿsìdür." 
1126 B, C = "ìderler". 
1127 C = "óÀãıl". 
1128 D = "netekim". 
1129 C — "ÌsÀ ‘aleyhi's - selÀm". 
1130 C, D = "ìndükde". 
1131 C = "naúdden"; C + "ve". 
1132 C = " bÀàışlar". 
1133 C + "ve". 
1134 C + "ÿzÿn" kelimesi iki kez yazılmış. 
1135 C — "ve". 
1136 C + "ve". 
1137 C = "heybet". 
1138 C + "Óaêretlerìnüñ". 
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[d. Hızır ve Hızır'ın Abdülmecîd Sîvâsî ile Mina’da Görüşmesi] 

Ve Óaêret-i Òaêır gÀhì òalúla muòÀãama úílÿr, bÀzÀra gìrür Àlÿr, ãÀtÀr, dellÀl 

şeklinde òalúa ba‘êí nesne elì vìrür.1139 ÒuãÿãÀ Mina bÀzÀrında ve ‘ArafÀt’1140da el-óamdü 

lillÀh Mina’da bÿ faúìre dellÀl ãÿretinde gelÿb ma‘Àrif-i ilÀhìden bÿ faúìrì işbÀ‘ ìdüb, ãoñra 

metÀ‘ında bi’l-külliyye bÀàışlayÿb àaybet itdìler. Ve Óaêreti úuùbì bize gïsterib, lüùuflar 

itdìler.  

Ve yine1141 Òaêır az yìr, az ìçer; óüsn-i ãavtì sever, vecd-i ‘aôìm ãÀóibidür. 

SemÀ‘ vaútinde1142 raúã ve óareket ìder. Ve ba‘êí ãuleóÀya bÿluşub naãìóat ìder.  

Òaêr'uñ bişyÿz1143 yılda bir ‘umrì ve a‘êÀ1144 ve bedenì tecdìd ïlÿr.1145 Yidì1146 yÿz 

ïtÿz altídan ãoñra her yÿz yigirmì yılda bir tecdìd ïlÿr ïldì.  

Òaêr'uñ ve İlyÀs'uñ vücÿdıní inkÀr, a‘mÀlık delìlidür ve illÀ ednÀ gïzì  Àçılanlar bir 

ìkì def‘a Àní görürler. [67a] 

AmmÀ cümle a‘êÀsí tÀmdür. Ba‘êílara şeyùÀn, kïr gïzì, aàsÀú ayÀàí ìle gïrünüb 

falÀn şeyòam, yÀ Òaêram dir ìmiş; ammÀ murdÀr şeklinì dïndüremez ve manôarí 

åaúìldür1147 ve teklìf-i òilÀf-ı şer‘dür.1148  

Ve Óaêret-i Òaêre, ‘Umer bin ‘Abdi’l-‘Azìz bÿluşduàì ve Óaêret-i Şeyò-i Ekber 

ve ‘Abdü’l—ÚÀdir-i GilÀnì’nüñ ve àayruñ Àní gïrmesì tevÀtüre úarìbdür1149 ve ‘azìzimiz 

óaêretlerì ki; Şemsüddìn-i SìvÀsì’dür, gïrdüğì müåbetdür. Ve Muóammed dedem ki 

bÀbÀmız bÀbÀsídür, ìkì def‘a bÿluşmışdür. Ve óaêret-i Òaêruñ şeklì àÀyet gÿzeldür ve 

                                                 
1139 C = "Àlívìrür". 
1140 Mekke'nin doğusunda haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı yer. Arafat hakkında geniş bilgi için 
bkz. Boks, Abdullah, "Arafat", DİA, III, 261-263. 
1141 B, C + "Óaêret". 
1142 C = "vaútinde". 
1143 D = "beş yÿz". 
1144 C = "a‘êÀsí". 
1145 HÀmiş: "ZìrÀ devr dïndÿúce ‘ömr azalsa gerekdür. ZìrÀ devr-i úamer geldükde ecel-i ùabì‘ì azalsa gerekdür. 
Zuòal geldükde daòì az ïlÿr dìdìler. Min muãannafi ‘aôìm li's-Suyÿùì. (D — "ZìrÀ…")" 
1146 D = "yedì". 
1147 C + "ve gïren ‘aôim àamm ve küdÿret çeker". 
1148 HÀmiş: "Ve gïren  kìmse ‘aôìm àamm ve küdÿrat çeker. (D — " Ve gïren  kìmse ‘aôìm àamm ve küdÿrat 
çeker.")" 
1149 HÀmiş: "Müslim’iñ İkmÀl-i NÀm Şerói’nde daòì tafãìl vÀrdür." 
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cïmerddür ve ‘Àleme şefúatlÿdür ve nuúÿd ve åiyÀbı fÀòire bÀàışlÀàandür. GÀh et ve deve 

ve altÿn da bÀàışlar, gÀh  rehinle1150 ïdünç Àlÿr.  

Ba‘êılar ìtdìler: Òaêır, Benì İsrÀìl’dendür. Òaêr ibn-i1151 BikyÀn bin MelkÀn bin 

ÚÀli‘ bin áÀbir ibn-i1152 Erfaóşed bin SÀm bin Nÿó. Ba‘êılar "lÀm" ile, BilyÀn1153 

dìmişler.1154  

Ba‘êılar, Fütÿóat’da ve Faãl-ı ÒiùÀb’da [67b] ve aóÀdìåde ve BuòÀrì 

‘Aynì1155’sinde dìr ki;1156 Òaêır Óaêret-i Muóammed MusùafÀ’ya çïú bÿluşÿb ve kelimÀt 

itmişdür ve muóaddiådür,1157 Óaêret-i Resÿl’den çïú óadìå rivÀyet ìder, cümleden1158 birì 

bÿdÿr ki; Òaêır, Óaêret-i Resÿl’den rivÀyet1159 "İõÀ raeyte’r   — racüle1160 lücÿcen 

mu‘acceben bira’yihì feúad temmet òasÀratühÿ"1161 ya‘nì1162 şaòãí gïresìn ki mu‘Ànid ïla, 

kendì fikriyle mütekebbir ïla, ‘aúlına ùÀyÀna, kìmse ìle meşveret itmeye, Ànuñ òasr ve 

òiõlÀní tamÀm ïlmışdür.1163 SulùÀn-ı EnbiyÀ’ya (‘aleyhi's — selÀm) bÿ úadar ‘ilm ve ‘aúıl ìle 

"ve şÀvirhüm fi’l — emr"1164 òiùÀbiyle ‘amel itmek ìçÿn kendì re’yì ìle ìş itmezdì. ZamÀne 

kibÀrí Peyàamber’den bÿyük mìdür ki kìmseye dÀnışmazlar! Ánıñçÿn1165 her tedbìrlerì 

Ümmet-i Muóammed’e belÀ ve àam ïlmışdür.  

Ve Óaêret-i Òaêr'uñ ïn ‘aded muãÀóibì vÀrdür, cümlesì kerÀmet ãÀóibìdür -

AllÀhümmec‘alnì minhüm-. [68a] 

                                                 
1150 C = "rehìn”. 
1151 C = "bin". 
1152 C = "bin". 
1153 C + "‘aleyhi's - selÀm". 
1154 Hamiş: "Ba‘êılar ìtdì Òaêr, FÀris evlÀdındandür. ŞìrÀz’a úarìbdür, ìkì fersaò arÀlıú vÀrdür. Künyesì  Ebu’l-
‘AbbÀs’dür." 
1155 Ebû Muhammed (Ebü's-Senâ) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî (ö. 855/1451). 
Türk asıllı Hanefî fakihi, tarihçi, hadis ve dil âlimi. Aynî ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Koçkuzu, Ali 
Osman, "Aynî, Bedreddin", DİA, IV, 271-272. 
1156 C + " Óaêret". 
1157 HÀmiş: "Ve mervìdür ki İmÀm-ı A‘ôam’dan niçe yıllar ïkumuşdur, keõÀ fì MenÀúıb-ı Ebì Óanìfe." 
1158 C — "cümleden". 
1159 B, C, D + "ìder". 
1160 C = "racülen". 
1161 Münâvî, V, 7, 6249 numaralı hadisin şerhine bkz. 
1162 C, D + "bir". 
1163 HÀmiş: "Óaêret-i Òaêr'uñ kesbì tebdìl-i a‘yÀn ìdì, dìmişler. Yedlerì, "küntü lehÿ yeden" ma‘nÀsına maôhar 
ïlduàìçÿn baúırí, tïprÀàí altÿn ìderlerdì." 
1164 Âl-i İmrân, 3/159. 
1165 C + " her ne tedbìrlerì vÀrìse". 
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Ve Òaêır evvel úuùub gibì ‘ilÀúa ÿzre ìdì1166 óÀlÀ zevc ve evlÀdí yïúdür. Yidì yÿz 

ïtÿz altídan ãoñra tecerrüd-i külli iòtiyÀr itdì. Ve Òaêruñ ekåer virdì "yÀ Óayy, yÀ Úayyÿm, 

yÀ lÀ ilÀhe illÀ ente es'elüke en tüóyì úulÿbenÀ bi-nÿri ma‘rifetike ebeden" du‘Àsídür.1167 

[e. Hızır Nebîdir] 

Ve óÀãıl-ı tafãìl bÿdür ki Óaêret-i Òaêır nebìdür, ãaóìó bÿdür, cumhÿr-i ‘ulemÀ 

bïyle taãóìó itmişdür. Cümle delÀilden birì "mÀ fa‘altühÿ ‘an emrì"1168 Àyetì ve "ÀteynÀhü 

raómatan min ‘ındinÀ"1169 Àyetìdür. "Raómet"den murÀd, nübüvvet ve vaóiydür dìmişler, 

vaóiydür ãaóìó bÿdür.  

İbnüããalÀó1170 eydür: Gÿrÿh—i evliyÀ ve cumhÿr ãuleóÀ ve ‘ulemÀ-i cÀmi‘u’l — 

ilmeyn ve ‘Àmmetühüm bïyle úaù‘ itdìler. Nevevì de óay mevcÿdiyyetin ıõhar nÀdìr ve dìr 

ki bÿ bÀbda evliyÀ ve ãuleóÀnuñ bÿluşduúlarí ve suÀl ve cevÀblarí eşher-i meşhÿrdür ve 

ãaóìó bÿdür ki beşerdür, melek değildür.  

Ve ‘Amr bin DìnÀr ve sÀyir muóaúúiúìn rivÀyet ìderler1171 ki; Òaêr ve İlyÀs ìkisì de 

ãÀàlardür, ölmezler. MÀdÀm ki [68b] Ku’Àn ìçimizden úÀlúmaya, úaçan lafô-ı Kur’Àn ãudÿr 

ve suùÿrdan úÀlúa, maóv ïla, ìkisì de ïlürler. Lafô-ı óadìå "el-Òaêaru ve’l — İlyÀsü lÀ 

yezÀlÀni hìne mÀ dÀme’l — Kur’Àn ‘ale’l — arêı"1172dür. Ve "el", ‘ahd çÿndür, cins ìçÿn 

değildür. MurÀd, arê-ı ‘arab'dür dìdìler.  

                                                 
1166 B, D + "ve". 
1167 HÀmiş: "Mevsimden (B + " Mevsimde ayrıldıúda") Òaêr ve İlyÀs ayrıldıúda bÿ du‘Àyí ïúíyÿb ayrílÿr (B = " 
ayrílırlar") mÀ şÀallÀh ÿç kerre lÀ yesÿúu’l — òayra illallÀh mÀ şÀallÀh lÀ yaãrifü’s — sÿe illallÀh mÀ şÀallÀh mÀ 
yekÿnü min ni‘metin fe-minellÀh mÀ şÀallÀh (B — " mÀ yekÿnü min ni‘metin fe-minellÀh mÀ şÀallÀh") 
tevekkeltü ‘alellÀh óasbünallÀh ve ni‘me’l — vekìl ve dìmişler ki Benì İsrÀìl’de fitne ve bid‘at çïàalÿb İlÀhí 
ÿnìdüb aãnÀma ùapdılarìse Óaêret-i İlyÀs'í peyàamber gïnderdì  ïlardan Elyesa‘ añÀ ìmÀn getÿrdì. Pes, ‘anÿd 
‘inÀd ìtdilerse du‘À ìtdì ki benì bÿlÀrdan úÿrtar didì. Óaêret-i AllÀh iste vìreyin didì İlyÀs itdì benì sañÀ úÀldur 
mevtì írÀúlaşdür didì didiler ki falÀn gÿn falÀn ãaórÀya çíú ï gïğe  ne gelÿrse bin úïrúma didì Elyesa‘ ìle çıúdí 
Elyesa‘ ìtdì bañÀ vaãiyyetüñ nedür didì úaçan  gïğe gitdì libÀsıní gïkden aşÀàí istiòlÀfa işÀretiçÿn bırÀúdí ve 
Óaêret-i AllÀh yemeğì — içmeğì  úÀldırdí ve kÿş gibì  tÿy ve úanad vìrdì ve libÀs-ı nÿrÀnì libÀs yirine gìydirdì  
ve ùayerÀn itdì meleklerìle pes ‘ÌsÀ gibì  insì ve melekì semÀvì ve arêì ïldí." 
1168 Kehf, 18/82. 
1169 Kehf, 18/65. 
1170 Ebu Amr Takıyyüddîn Osmân b. Salâhiddîn Abdirrahmân b. Mûsâ eş-Şehrezûrî (ö. 643/1245). Hadis âlimi 
ve fakih. İbnü's — Salâh ve eserleri hakkında geniş ma‘lûmât için bkz. Kandemir, M. Yaşar "İbnü's — Salâh eş-
Şehrezûrî", DİA, XXI, 198-200. 
1171 B, D, C = "ìder". 
1172 Hadis, hadis kaynaklarında bu şekliyle bulunamadı. Bu rivâyet için bkz. Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed 
b. Ahmed b. Ebî Bekr; el-Câmi' li-Ahkâmi'l - Kur'ân; Beyrut: Dâru İhyâi't - Türâsi'l - Arabî, 1985, 20 c., XI, 
43. 
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Ve İlyÀs ibn YÀsìn’dür ki; Harÿn’uñ sıbùıdür. Ba‘êılar, Òaêır yÀşda ïlÿr, İlyÀs 

berde ïlÿr; ya‘nì úÿrída ïlÿr ve menúÿldür: Òaêr ve İlyÀs ramaêÀnda Beyt-i Muúaddes’de 

cem‘ ïlÿb ãÀim ïlÿrlar ve her ‘arefe1173 ‘ArafÀt’da cem‘ ïlÿrlar ve iftirÀúlarında bir du‘À 

ïkÿrlar, hÀmişde yÀzılmışdür.  

[f. İlyas'ın Hz. Muhammed (sav) İle Görüşmesi] 

Ve Enes rÀvìdür ki; Óaêret'le bir óücrede ya‘nì óaùìmede ïtÿrurken bir ãavt işitdük 

ki:  

"AllÀhümmec‘alnì min Ümmet-i Muóammedini’l — meróÿmeti’l — maàfÿreti lehe’l 

— metÿbü ‘aleyhe’l — müstecÀbü lehÀ" ve didì:  

- YÀ Enes! Gïre  bÿ ãadÀ nedür?  

VÀrdım gïrdüm bir ãÀçí ãaúalí aàarmış [69a] kìmse vÀr, beyÀê åiyÀbí vÀr ve úaddì 

ÿç yÿz õirÀ‘dan ÿzÿn. Benì gïrdükde dìdi ki:  

- Sen Nebì’nüñ òabercìsìsìn?  

- Ben ìtdüm ne‘am.  

- İmdì vÀr benden selÀm ìt,1174 liúÀya riêÀ vÀrmí dì?  

Pes, geldüm  didim ve riêÀ vìrdì. Pes, benimle Óaêret-i Resÿl’e (‘aleyhi's - selÀm)  

bìle geldì. Pes, yÀúlaşdüúde Óaêret (‘aleyhi's - selÀm) ìlerÿ istiúbÀle geldì, ben girÿ úÀldüm. 

Çïú sïyleşdìler ve semÀdan sofra ìnÿb benì de çÀàırdílar. Ìçinde menz ve enÀr ve kerefs 

vÀridì, bìle yidik ve ben úÀldüm1175 ve işÀretlerìle gìrÿ ùÿrdüm. Bir bÿlut gelÿb  İlyÀs’í 

götÿrdì, ardınca libÀsınuñ beyÀêına bÀúardüm. Óaêret’e ìtdüm:  

- Bÿ ne ùa‘Àmdür? Óaêret ìtdì:  

                                                 
1173 D — "‘arefe ". 
1174 B = "eyle". 
1175 B = "úÀlúdum". 



 175

- İlyÀs’a ãïrdum bÿní, bañÀ her úırú gÿnde  bir CebrÀil getÿrür  yìrem ve yılda bir 

zemzemden ãÿ getÿrür ìçerem didì.1176  

[g. Ricâlin Envâ‘ı] 

Ve ricÀliñ mülaòòaãan enva‘ıní bïyle yÀzmışlar:  

EfrÀd evtÀd budalÀ [69b] nuúabÀ nücebÀ rücebÀ1177 åelaåe-mieti emnen erbe‘ÿne 

‘aşretü enfüs òamsetü enfüs åelÀåetü enfüs recebiyyÿn ricÀlü’l—mÀ’ muóadiåÿn recülün 

vÀóidün1178 recülün vÀóidün recülün vÀóidün1179 erba‘atü enfüs åemÀniyetü enfüs erba‘atün 

ve ‘ışrÿne enfüs1180 MelÀmiyye seb‘atü enfüs åelÀåetü enfüs ki úuùub ve imÀmÀndür. 

İmÀmÀn úuùbuñ ìkì cÀnibinde ïlÿrlar. äÀàında ïlÀnuñ naôarí ‘Àlem-i melekÿtadür, 

Àdí ‘Abdü’r—Rab’dür. äïlındakìnüñ naôarí ‘Àlem-i milkedür, Àdí ‘Abdü’l — Melik’dür. 

äïlındakì, ãÀàında ïlÀndan efêaldür, anıñçÿn úuùub riólet itse, ãïlında ïlÀn1181 úuùub ïlÿr; 

ãÀàında ïlÀn1182 ãïlına geçirürler.  

                                                 
1176 H — "ve óÀãıl-ı tafãìl bÿdur ki Óaêret-i Òaêır nebìdür ãaóìó bÿdur cumhÿr-i ‘ulemÀ bïyle taãóìó itmişdür 
cümle delÀilden birì "mÀ fa‘altühÿ ‘an emrì"  Àyetì ve "ÀteynÀhü raómatan min ‘ındinÀ"  Àyetìdür raómetden 
murÀd nübüvvet ve vaóiydür dìmişler vaóiydür ãaóìó bÿdur İbni’ã—äalÀó eydür gÿrÿh—i evliyÀ ve cumhÿr 
ãuleóÀ ve ‘ulemÀ-i cÀmi‘u’l—ilmeyn ve ‘Àmmetühüm bïyle úaù‘ itdìler Nevevì de óay mevcÿdiyyetin ıõhar 
nÀdìr ve dìr ki bÿ bÀbda evliyÀ ve ãuleóÀnuñ bÿluşduúlarí ve suÀl ve cevÀblarí eşher-i meşhÿrdur ve ãaóìó 
bÿdur ki beşerdür melek değildür ve ‘Amr bin DìnÀr ve sÀyir muóaúúıúìn rivÀyet ìder ki Òaêr ve İlyÀs ìkisì de 
ãÀàlardur ölmezler mÀdÀm ki Ku’Àn ìçimizden úÀlúmaya úaçan lafô-ı Kur’Àn ãudÿr ve suùÿrdan úÀlúa maóv ïla 
ìkisì de ïlürler lafô-ı óadìå "el-Òaêaru ve’l—İlyÀsü lÀ yezÀlÀni hìne mÀ dÀme’l—Kur’Àn ‘ale’l—arêı"dür ve el, 
‘ahd çÿndür cins ìçÿn değildür murÀd arê-ı ‘arabdur dìdìler ve İlyÀs ibn YÀsìn’dür ki Harÿn’uñ sıbùıdür. 
Ba‘êılar, Òaêır yÀşda ïlÿr İlyÀs berde ïlÿr ya‘nì úÿrída ïlÿr ve menúÿldür Òaêr ve İlyÀs ramaêÀnda Beyt-i 
Muúaddes’de cem‘ ïlÿb ãÀim ïlÿrlar ve her ‘arefe  ‘ArafÀt’da cem‘ ïlÿrlar ve iftirÀúlarında bir du‘À ïkÿrlar 
hÀmişde yÀzılmışdur ve Enes rÀvìdür ki Óaêretle bir óücrede ya‘nì óaùìmede ïtÿrurken bir ãavt işitdük ki 
"AllÀhümmec‘alnì min Ümmet-i Muóammedini’l—meróÿmeti’l—maàfÿreti lehe’l—metÿbü ‘aleyhe’l—müstecÀbü 
lehÀ" ve didì yÀ Enes gïre  bÿ ãadÀ nedür vÀrdım gïrdüm bir ãÀçí ãaúalí aàarmış kìmse vÀr beyÀê åiyÀbí vÀr ve 
úaddi ÿç yÿz õirÀ‘dan ÿzÿn benì gïrdükde  dìdi ki sen Nebì’nüñ òabercìsìsìn ben ìtdüm ne‘am imdì vÀr benden 
selÀm ìt  liúÀya riêÀ vÀrmí dì pes geldüm  didim ve riêÀ vìrdì pes benimle Óaêret-i Resÿl’e (‘aleyhi's - selÀm) 
bìle geldì  pes yÀúlaşduúda Óaêret (‘aleyhi's - selÀm) ìlerÿ istiúbÀle geldì  ben girÿ úÀldum çïú sïyleşdìler ve 
semÀdan süfre ìnÿb benì de çÀàırdílar ìçinde menz ve enÀr ve kerefs vÀridì bìle yidik ve ben úÀldum  úÀlúdum 
ve işÀretlerìle gìrÿ ùÿrdum bir bÿlut gelÿb  İlyÀs’í götÿrdì ardınca libÀsınuñ beyÀêına bÀúardum Óaêret’e ìtdüm 
bÿ ne ùa‘Àmdur Óaêret ìtdì İlyÀs’a ãïrdum bÿní bañÀ her úırú gÿnde  bir CebrÀil getÿrür  yìrem ve yılda bir 
zemzemden ãÿ getÿrür  ìçerem didì." 
1177 B — "rücebÀ". 
1178 C = "vÀcidün". 
1179 D + "recülün". 
1180 B = "nefs". 
1181 C — "ïlÀn". 
1182 C = "ïlÀní". 
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Bir bïlÿğì  de evtÀddür. BÿlÀr1183 dört kimsedür, ‘Àlemüñ dört cÀnibinde ïlÿrlar: 

Birì maşrıúdadür, Àdí ‘Abdü’l—Óayy’dür. Birì maàribdedür, Àdí ‘Abdü’l-‘Alìm’dür. Birì 

şimÀldedür, Àdí ‘Abdü’r—Rab’dür.1184 [70a] Birì cenÿbdadür, Àdí ‘Abdü’l—ÚÀdir’dür.  

AbdÀl yidì şaòãdür. AbdÀl dìdìler, zìrÀ ÿçlerüñ birì vefÀt itse bÿlÀrdan1185 bedel 

ìderler; yÀòÿd birì, bir yire gitse  yirlerìne kendìler bir ãÿret úoyÿb gìderler. AñÀ nÿr1186-i 

cÀmid dìrlerìmiş ve elem zamÀnında, meåelÀ kimì àarú ïlÿrken, yÀ óarÀmì adam ãïyÀrken, 

yÀ àalebe-i nÀr-ı1187 óarbde, Óaêret-i Úuùb’a "yÀ áavå" diyÿ çÀàırmaú gerekdür.  

Ve Óaêret-i Òaêr'uñ müsebba‘Àtí ve ricÀl-i àaybuñ dÀiresì ve ïlÀra teveccühüñ 

du‘Àsí meşhÿrdür. Cümle ehl-i cenglerde vÀrdür ve pÀdişÀhlara1188 àayet1189 lÀzımdür. ZìrÀ 

sióir def‘inde ‘aôìm muókem óiãÀrdür ve evÀil-i süver ki "elif lÀm mìm"1190, "elif lÀm mìm 

rÀ"1191, "elif lÀm rÀ"1192, tÀ nÿn sÿresine vÀrınca ïl daòì selÀùìne óiãÀrdür ve muôaffer 

ïlmalarína bÀ‘iådür, isterlerse FütÿóÀt’da tafãìlì ìle yÀzılsÿn, zìrÀ àayrí [70b] kitÀbda 

yïúdür.  

Şeyò-i Ekber Óaêretlerìne keşif ïlmışdür, çÿnki murÀd, ùarìú-i Ehl-i Sünnetì keşif 

ve ìmÀn yitmişden ziyÀde şu‘be ïlduàın ve ricÀl ve meşÀyiò aóvÀlin beyÀn ìdì. Bÿ 

úadarla1193 iktifÀ ïlındí. HemÀn dìmekden işlemek yìğdür, bÀl diyÿb gezmekden bÀla kÿp 

ïlmaú, yÀ bÀl ïlmaú yìğdür. 

 

[h. Duâ] 

                                                 
1183 C — "bÿlÀr". 
1184 C = "‘Abdü'r-Reşìd". 
1185 C + "biriyle". 
1186 C + "nÿr" kelimesi iki kez yazılmış. 
1187 C = "dÀr". 
1188 C + "da". 
1189 C — "àÀyet". 
1190 Bakara, 2/1; Âl-i İmrân, 3/1; Ankebût, 29/1; Rûm, 30/1; Lokmân, 31/1; Secde, 32/1. 
1191 Ra'd, 13/1. 
1192 Yûnus, 10/1; Hûd, 11/1; Yûsuf; 12/1; İbrâhîm, 14/1; Hicr, 15/1. 
1193 C = “bÿ úadar ìle…”. 
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AllÀhümme yessir li-‘ibÀdike. AllÀhümme ãalli ‘alÀ men ersele ve nebiyyün 

evvelen ve Àòiren ve ‘alÀ Àlihì ve ãaóbihì bÀùınen ve ôÀhiren.1194 

 

 

                                                 
1194 C + "bi-raómetike yÀ Eróame'r - RÀóimìn". 
      B + "temme ‘alÀ yedi aóúari'l - ‘ibÀd İbrÀhìm b. La‘lì cezÀhü òayru'l — cezÀ ve ‘afÀ ‘anhüm … ve 
raêıyallÀhü ‘anhü. Ámìn". 
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SONUÇ 

Çalışmamızda şu sonuçlara ulaştık: 

Abdülmecîd Sîvâsî, ilmî bir çevrede yetişmiş, otuz yaşına kadar medrese tahsîli 

görmüş, daha sonra tasavvufa yönelerek kısa sürede şeyh olmuştur. Onun bu özelliği, 

şerîatla tarîkatı uzlaştıran bir anlayışa sahip olmasında etkili olmuştur. 

Sîvâsî'nin ilmî sahadaki şöhreti, padişaha kadar ulaşmış  ve III. Mehmet onu 

Sivas'tan İstanbul'a dâvet etmiştir. Bu davet üzerine İstanbul'a gelen Sîvâsî, burada selâtin 

camilerinde vâizlikle görevlendirilmiştir. 

Abdülmecîd Sîvâsî, padişahlarla ve idarecilerle iyi geçinmiş, ancak toplumda 

gördüğü aksaklıkların giderilmesi hususunda onları uyarmaktan da çekinmemiştir. 

Sîvâsî, döneminde yeniden alevlenen tekke medrese tartışmalarına doğrudan 

katılarak tasavvuf ve tarîkatları savunmuştur. Tarihe "Sîvâsîler ve Kadızâdeliler tartışması" 

olarak geçen bu münâkaşalarda mutasavvıfların savunduğu görüşlerin onun adıyla 

özdeşleşmesi, Sîvâsî'nin ilmî gücünü göstermesi bakımından oldukça önemlidir. O, tarîkat 

karşıtlarıyla mücâdelenin yanında sahte şeyhlerle ve şerîata aykırı hareket eden sûfîlerle de 

mücâdele etmiştir. 

Sîvâsî'nin en önemli özelliği, Ehl-i Sünnet'e olan derin bağlılığıdır. O, gerek tarîkat 

gerekse şerîat meselelerinde, Ehl-i Sünnet çizgisinden ayrılmamış, görüşlerini ifade ederken 

ayet  ve hadisleri sıkça kullanmış, çeşitli kaynaklardan yaptığı nakillerle bu görüşlerini 

te'yîd etmeye çalışmıştır. Bu arada meşhur sûfîlerin görüşlerini aktarmayı da ihmal 

etmemiştir. Bununla beraber yer yer hadislerin naklinde hatalar yapmıştır. 

Müellif, hemen bütün eserlerini kendisine yöneltilen sorular üzerine te'lîf etmiştir. 

Onun bu özelliği, eserlerini halk(ın istifâdesi) için yazdığını göstermektedir. Ayrıca 

Sîvâsî'nin eserlerinin çoğunun baş tarafında te'lîf sebeplerini zikretmesi, yaşadığı 

dönemdeki tartışmalara ve sorunlara ışık tutması açısından da son derece önemlidir. 
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Araştırmamızda Sîvâsî'nin yirmi civarında eserini tespit ettik. Ancak onun 

eserlerini bunlarla sınırlandırmak doğru değildir. Çünkü kaynaklarda ismi geçtiği halde 

ulaşamadığımız eserleri mevcuttur. Tespit edebildiğimiz eserlerinden anlaşıldığına göre o, 

İslâmî ilimleri iyi bilen, Arapça ve Farsça'ya vâkıf, tasavvuf kültürüne hakim bir Osmanlı 

âlimidir. 

Aynı zamanda "Dîvân" sahibi bir şâir olan Sîvâsî şiirlerinde "Şeyhî" mahlasını 

kullanmıştır. Ancak şiirlerinin edebiyat sanatı açısından takdire şayan olduğu pek 

söylenemez.  

Sîvâsî'nin "Tefsîr-i Sûreti'l — Fâtiha" isimli eseri, tasavvufî bir tefsirdir. 

Kanaatimizce, Fâtiha Sûresi'nde geçen "kendilerine nimet verilenleri ve gadabullahtan 

kurtulanları" açıklamak üzere bazı tarîkat mezheplerini geniş bir şekilde açıklamıştır.  

Eserdeki konular muhteliftir. Müellifin amacı tarîkatla şerîatın birbirine muvâfık 

olduğunu göstermektir. Bu nedenle eserinde tasavvufî konularla birlikte fıkhî konulara da 

yer vermiştir. Yine aynı gerekçeyle, sâlik-i ümmînin ilk yapması gerekenin kelâm ilmini 

okumak, sonra ibâdet ve muâmelatla ilgili hükümleri öğrenmek olduğunu söyler. 

Netice olarak, Abdülmecîd Sîvâsî, yaşadığı dönem Osmanlı toplumunda şerîatla 

tarîkatı birleştirmeye yönelik çabalarda önemli katkısı bulunan örnek bir şahsiyettir. Bu 

nedenle, kanaatimizce, onun fikir ve eserleriyle tanınıp ilim dünyasına tanıtılması gerek 

tarihi ve kültürel zenginliğin ortaya çıkarılması, gerekse yeni açılımlara vesile olması 

bakımından önemli bir kazanımdır. 
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A 
 

‘AbÀ’ (a.i.): 1. Yünden yapılmış kaba kumaş, aba. 2. Bu kumaştan yapılmış bol, geniş 
giyecek. (mec. Dervişlik, şeyhlik). 

ÁbÀd (a.i. ebed’in c.): Sonsuz gelecek zamanlar. 

ÁbÀd (f.s.): 1. Mâmûr, şen, bayındır. 2. f. e. Çokluk bildirir.                        
Şems-ÀbÀd : Güneşi bol olan yer. 

AbdÀl (a.i. bedìl’in c.). (bkz. ebdÀl). 

‘Aceb (a.i.): Acabâ, hayret, gariplik, şaşılacak şey. 

‘Acz (a.i.): 1. Beceriksizlik. 2. ed. Düz yazıda bir cümlenin son fıkrası. 3. Manzumede  
beytin  ikinci *dizesinin son yarısı. [zıddı : sadr].                         
‘Acz-i iúdÀm: Uğraşıp da bir şey yapamama.  

‘AdÀvet (a.i.): Düşmanlık, yağılık. 

‘Add (a.i.): 1. Sayma, sayılma. 2. Îtibâr etme, edilme. 

A‘del (a.s. Àdil’den): (daha, pek, en) adâletli, çok doğru. 

Ádem (a.h.i.): 1. Dünyadan ilk yaratılan adam. 2. İlk peygamber. 3. (f.c. ÀdemÀn): Adam. 

‘Adl (a.i.): Doğruluk. 

ÁfÀú (a.i. ‘ufú’un c.): Ufuklar, gök kenarları, gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.             
Mec. Görüş ve görüş sınırları. [zıddı : enfüs]. 

ÁfÀúì (a.s.c.: ÀfÀúıyyÀt): 1. Havâî, dereden tepeden söz 2. Objektif, *nesnel. 3. Mekke’ye 
yalnız hac için giden veya Mekke’den ayrılan kimse, yabancı. 

Áferìn (f.i.): Beğenme, alkış, yaşa, varol, bravo. 

Áfet (a.i.c.: ÀfÀt): 1. Büyük felaket, bela. 2. mec. Çok güzel insan. 

AàrÀê (a.i. àareê’ın c.): Maksatlar, niyetler. 

AàyÀr (a.i. àayr’in c.): Gayrılar, başkalar, yabancılar. 

Áòar [F.i.] : Başka, diğer, özge. 

Áòir (a.s.c.: Àòirìn, Àòirÿn, evÀòir): Son, sonraki, en sonra. 

Áòir (a.zf.): Nihâyet, son olarak. 

AòlÀf (a.i. òalef’in c.): Birinin yerine geçenler gelecekler, halefler. 

Aòras (a.s.): Dilsiz. 

AóvÀl (a.i. óÀl’in c.): Oluşlar, bulunuşlar, *durumlar. 

Áib (a.s.): Geri dönen 

Aúdem (a.s. úadìm’den): İlk, önce, önceki, daha önceki. 

‘Ákıbet (a.i.c.: ‘avÀkib): Nihayet, son.                                                                                      
‘Áúıbet-‘l — emr : Bir işin sonu. 
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‘Áúıle: Kasıt unsuru bulunmayan bir öldürme veya yaralama hadisesinde suçlu adına diyet 
ödemeyi yüklenen şahıslar topluluğu. 

‘Aúl (a.i.c.: ‘uúul): Akıl, us. 

‘Aúl -ı evvel : 1. Yaratılıştan olan akıl, Allâh. 2. Kendisini en akıllı sanan. 

‘Aúl -ı küll : Tabiatta görülen umûmî âhenk; mec. Cebrâil. 

AúùÀb (a.i. úuùb’un c.):sâhipler, efendiler, azîzler, ulular, tarîkat kurucuları. 

Ál (a.i.): 1. Âile. 2. Evlat. 3. Sülâle. 

‘AlÀmet (a.i.c.: ‘alÀmÀt, ‘alÀim): 1. İşâret, iz, nişan, belge. 2. s. Kocaman, iri.                         
‘AlÀmet-i fÀriúa : Ayırıcı işâret, arma, damga.          

‘Álem (a.i.c.: ‘Àlemìn, ‘Àlemÿn, ‘avÀlim): 1. Dünya, cihan. 2. İnsanlar, halk. 3. mec. 
Eğlence. 4. Lüzûm, mânâ.                                                                                                     
‘Álem-i melekÿt: Tanrı’nın mutlak hükümdar olduğu ‘âlem. 

‘Álem — tÀb (a.f.b.s.): Dünyâyı parlatan, aydınlatan. 

 ‘Álì, ‘Àliye (a.s. ‘ulüvv’den): 1. Yüce, ulu. 2. i. [birincisi] erkek, [ikincisi] kadın adı. 

 ‘Ám (a.i.c. a‘vÀm): Sene, yıl. 

ÁmÀde (f.s.): Hazır, hazırlanmış. 

A‘mÀl (a.i. ‘amel’in c.): İşler.  

‘Amel (a.i.): 1. İş. 2. Niyet. 3. Sürgün, içsürmesi. 

‘Ámil (a.s. ‘amel’den. c.: ‘amele, ‘avÀmil ): 1. Sebep. 2. İşleyen. 3. i. Vergi tahsîline 
me’mûr kimse; mütesellim; mütevelli. 4. i. tar. Vâli. 

Án (a.i.c.: ÀnÀt, evÀn): Lâhza, pek az bir zaman. 

‘AnÀãır (a.i. ‘unãur’un c.): Elemanlar, *öğeler. 

‘Anÿd (a.s. ‘inÀd’dan): İnatçı. 

‘Ár (a.i.): Utanma. 

‘Arabiyyet (a.i.): 1. Arapça ile ilgili olan [ilim, kitap, fikir]. 2. Arap edebiyâtı. 

‘ArafÀt (a.i. ‘arefe’nin c.): Haccın îcaplarından olmak üzere Kurban Bayramı’nın arefesinde 
usûlüne göre vakfeye durulan ve Mekke civârında bulunan mukaddes dağ. 

‘Araú (a.i.): Rakı. 

ÁrÀm (f.i.): 1. Durma, eğlenme, dinlenme. 2. Yerleşme, istirahat etme; kara kılma. 

Arêí (a.i. arê’dan): Toprağa âit, toprakla ilgili.                                                                                                  

‘Arefe (a.i.): 1. Arife, dînî bayramlardan bir evvelki gün. 2. Bir önceki gün. 

‘Áric  (a.s. ‘urÿc’dan): 1. Topal, aksak. müen “‘Àrice”. 2. Noksan. 3. Çıkıp inen. 

‘Árif (a.s. ‘irfÀn’dan c.: ‘urefÀ): 1. Bilen, bilgili, irfân sahibi. 2. i. Erkek adı. 

‘Arÿê (a.i.c.: e‘Àrìê): 1. Yan, taraf. 2. Yanak. 3. Yol. 4. Usul. 5. Arap dilcilerinden İmâm 
Halîl’in, eski Arap şiirini esâs tutarak, bir sisteme bağladığı rivâyet edilen, hecelerin 
uzunluğu ve kısalığı esâsına dayanan, esas Arap nazmında, muayyen kalıpları, Türk, 
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Fars, Efgan, Pakistan ve kısmen Hindistan nazımlarında kullanılan vezindir.             
6. Arap nazmında beytin birinci mısrâının son kısmı. [bu şekil bizde yoktur.]. 

ÁsÀn (f.s.): Kolay. 

ÁåÀr (a.i. eåer’in c.): 1. İzler, nişâneler, alâmetler. 2. Âbideler. 3. Hikâyeler; an’aneler, 
*gelenekler. 

AãbÀó (a.i. ãubó’un c.): Sabahlar. 

AãóÀb (a.i. ãÀóib’in c.). (bkz. eãóÀb). 

AãhÀr (a.i. ãıhr’ın c.): Evlenme neticesinde erkek akrabalar, güveyler, kayınbiraderler, 
kayınpederler. 

Aãíl (a.s. aãl’dan): 1. Sağlam 2. İyice kökleşmiş 3. Kendi adına hareket eden. 4. Edepli, 
terbiyeli [adam]. 

AãnÀm (a.i. ãanem’in c.): 1. Putlar. 2. s. Sevgililer. 

‘Áşıú (a.s. ‘ışú’dan): 1. Birine, bir şeye tutkun, imre, emre. 2. ed. Evvelce ordularda, 
kışlalarda, köy odalarında ve mahalle kahvelerinde ve kendinin gerek başkalarının 
sözlerini sazla ve sözle dile getiren kimse; halk şâiri. 3. [cümledeki yerine göre] 
ahbap, hazret, ma‘hut, seninki. (müen. “‘Àşıúa”). 

‘Aşú (a.i.): Sevgi. [aslı: ‘ışú dır]. 

AùnÀb (a.i. ùınÀb’ın c.): 1. Çadır ipleri. 2. Ağaç kökleri. 3. Vücuttaki sinirler. 

‘AvÀm (a.i. ‘Àmm’nı c.): Herkes, kaba ve cahil halk, ayak takımı. 

A‘vÀn (a.s. ‘avn’ın c.): Yardım edenler, yardakçılar. 

A‘ver (a.s.): 1. Bir gözü kör, tek gözlü. 2. anat. Körbağırsak. 

Avret (a.i.): 1. İnsanın, gösterilmesi ayıp olan yerleri. 2. Kadın; zevce, avrat. 

‘AyÀn (a.s.): Belli, açık, meydanda (doğrusu “‘ıyÀn”). 

A‘yÀn (a.i. ‘ayn’ın c.): 1. Gözler. 2. Bir memleketin ileri gelenleri. 3. Evvelce Millet 
Meclisi’nin kararlarını incelemekle görevli başka bir meclis olup, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 1877 ve 1908 Meşrûtiyetinde üyeleri hükûmetçe seçilmişti.        
4. Senato üyesi. 

Áyìne, Àyine (f.i.): Ayna. 

‘Ayn (a.i.c.: a‘yÀn, ‘uyÿn): 1. Göz. 2. Aslı, kendisi. 3. Bir şeyin eşi, tıpkısı. 4. Kaynak, 
pınar.                                                                                                                  
‘Ayne’l — yaúìn : Gözüyle görmüş gibi, kat’î. 

‘Aynu’l-cem‘: Tam cem‘ hâli, cem‘ hâlinin tâ kendisi. Bu halde bulunan sûfîler her şeyi 
yok ve fânî, sadece Allâh'ı var ve bâkî olarak görür. Bütün varlıkları ya Allâh veya 
Allâh'tan gören sûfî, bu hâl içinde tam olarak fânî (‘aynü'l — fenâ) olduğundan her 
işi Allâh'a nisbet eder ve: "Allâh'tan başka fâil yoktur" der… Yine bu hâl içinde sûfî 
her şeyi kendi olarak görür. Ama o Hak'ta fânî olduğundan Hak'la aralarında ayrılık 
gayrılık değil, vahdet vardır. Bu fânî, O bâkîdir. (Bkz. Uludağ, s. 74. ) 

‘Aôìm, ‘aôime (a.s. ‘aôamet’den): Büyük, ulu, iri. 
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B 
 

BÀ, be (f.e.): ile, …li.                                                                                                               
BÀ-safâ : Safalı dostlar.                                                                                                    
BÀ-haber : Haberli, bilgili. 

BÀàì (a.s.c.: buàat): Haksızlık eden serkeş. 

BahÀ’ (a.i.): 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma. 

BahÀ (f.i.): Kıymet, bedel, değer. 

BÀhir (a.s.): 1. Belli, besbelli, açık, apaçık. 2. Işıklı, parlak; güzel. 

Baór (a.i.c.: bióÀr, ebóÀr, ebóur, buóÿr): 1. Deniz. 2. Büyük göl veya nehir. 3. Arûzda aslî 
bir vezinle ondan doğan vezinler mecmûası. 4. mec. Çok bilen, bilgisi geniş olan 
kimse. 

Baòş (f.i.): Bağış, ihsan. 

-baòş, baòşâ (f.s.): Bahşeden, bağışlayan, veren; affeden.                                                  
Hayat — baòş : Hayat veren. 

Baòt (f.i.): Tâlih, kader, kısmet. 

Ba‘ìd (a.s. bu‘d’dan): Uzak, ırak. 

BÀiå (a.s.c.: bevÀiå): 1. Sebep olan. 2. Gönderen. 3. Îcâbettiren.   

Baúar, baúara (a.i.c.: buúur, buúar, buúarÀt): Sığır. 

BÀlÀ (f.s.): 1. Yüksek, yukarı, üst, yüce. 2. i. boy. 

Balçık [i.] : 1. Koyu kıvamlı yapışkan çamur. 2. Çamur. 3. Çömlekçi çamuru.                         
4. [mec] Yapışkan (adam). 

BÀrÀn (f.i.): Yağmur.                                                                                                            
Mevsim-i bÀrÀn: Yağmur mevsimi. 

BÀrì (a.h.i.): Yaratan, yaratıcı. 

bÀrì (f.e.): Hiç olmazsa, bir kere, hâsılı, hülâsa. 

Ba‘å (a.i.): 1. Gönderme, gönderilme. 2. Yeniden dirilme, diriltme. 

BaùÀlet (a.i.): 1. İşsizlik, âvârelik. 2. Cesaret, kahramanlık. 

BÀùıl (a.s. buùlÀn’dan): Boş, beyhûde, yalan; çürük. 

Baùş (a.i.): Zor ve şiddetle yakalayış, sertlikle tutuş. 

BaùùÀl (a.s. baùÀlet’ten): 1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük. 3. İşe yaramaz, hantal. 4. İşsiz. 

BÀyin (a.s. beyn’den): Aralayıcı, ayırıcı.                                                                               
ÙalÀú-ı bÀyin: Boşayan tarafından ric‘ati mümkün olmayacak talâk. 

BÀzgÿn, bÀzgÿne (f.s.): 1. Ters, baş aşağı. 2. Şom, uğursuz. 

BÀzÿ (f.i.): 1. Kolun omuz ile dirsek arasındaki kısmı, pazı. 2. mec. Güç, kuvvet ve istîdat.  
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Bed (f.s. “fenâ” manasına c.: bedÀn): 1. Fenâ, yaramaz, çirkin. 2. i. Kötülük.                        
3. i. Ateş tutuşturmaya mahsus yarı yanmış paçavra. 

 Bed - du‘À (f.a.b.i.): İnkisar, ilenç.  

BeàÀyet (a.zf.): Pek çok, aşırı, son derecede, pek ziyâde. 

Beher (f.b.s.): Her, her bir, her biri. 

BeúÀ (a.i.): Devam, sebat, evvelki hal üzere kalmak, bâkilik. 

BelÀ (a.i.c.: belÀyÀ): Gam, keder, musîbet, âfet, cezâ, gâyet zor iş, büyük gâile. 

Benc (a.i.): “ban otu” denilen, uyku verici ve gözbebeğini açan bir ot. (bkz. beng). (“benc”, 
“beng”in Arapçalaştırılmasıdır.). 

Bende (f.i.c.: bendegÀn): 1. Kul, köle, bağlı. 2. İntisâp eden, taraftar. 

Beng (f.i.): 1. Afyon gibi uyuşturucu ve keyif verici “ban” denilen bir nebât ve bunun 
tohumu, esrar. 2. Küçük çitlenbik. 3. Atlas üzerine işlenmiş sırma çiçekli bir nevî 
kumaş. 

Bengì (f.s.): Benk tiryâkisi, esrarkeş. 

ber (f.e.): Üzere. 

-ber (f.s.): Alan, getiren götüren.                                                                                           
PeyÀm-ber (peygamber): Haber getiren.   

ber (f.i.): 1. Göğüs, sîne.                                                                                                         
Semen — ber: Ak göğüslü. 2. Meyve, yemiş. 3. Meme. 4. Kucak. 5. Yaprak. [berg’in 
hafifletilmişi]. 6. Genç kadın. 7. Evin kapısı. 8. En, genişlik. 

Berhem (f.s.): Karışık, dağınık, ters.  

Ber — úarÀr (f.a.b.s.): Kararlı, yeterli, dâimî, devamlı. 

Ber — murÀd (f.a.b.s.): Arzusuna kavuşan, dileğine eren. 

Berr (a.i.): Kara toprak 

Berr (a.i.c.: ebrÀr): Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.  

Bes (f.e.): 1. Yeter, yetişir, tamam, kâfî. 2. Çok. 

BesÀiù (a.s. basìù’in c.): Basit olanlar, sâde şeyler. 

Beşeriyyet (a.i.): Beşerlik, insanlık. 

BeyÀn (a.i.c.: beyÀnÀt): 1. Anlatma, açık söyleme, bildirme. 2. ed. Belâgat ilminin, hakâkat, 
mecâz, kinâye, teşbîh, istiâre gibi bahislerini öğreten kısmı. 

Bezm-gÀh, bezm-geh (f.b.i.): Eğlence yeri. 

Bì-‘add (f.a.s.): Sayısız. 

Bid‘at (a.i.c.: bida‘): 1. Sonradan meydana çıkan şey. 2. Peygamber zamanından sonra 
dinde meydana çıkan şey.                                                                                                 
Bid‘at-ı óasene: Beğenilebilir yenilikler.                                                                  
Bid‘at-ı maúbÿle: Makbûl olan, beğenilen yenilik.                                                  
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Bid‘at-ı merdÿde: Reddedilen, beğenilmeyen yenilik.                                            
Bid‘at-ı seyyie: Fenâ yenilikler.    

Bì — gÀne (f.b.s.): 1. Kayıtsız, ilgisiz. 2. Yabancı. 3. tas. Dünya ile ilgisini kesmiş olan.  

Bì-òïd (f.b.s.): 1. Kendinden geçmiş olan, çılgın. 2. Bayılmış.  

Bì — óuêÿr (f.a.b.s.): Huzursuz, rahatsız, tedirgin.  

Bi’l - Àòire (a.zf.): Sonra, sonradan, sonunda. 

Bi’l — külliyye (a.zf.): Büsbütün, bütün bütün. 

Bìn (a.i.c.: büyÿn ): Bölge, mıntıka. 

-bìn (f.s.): Gören, görücü.                                                                                                           
Dÿr-bìn: Uzaktan gören, dürbün. 

BinÀ’ (a.i.c.: ebniye ): 1. Yapı. 2. Ev. 3. Yapma, kurma. 4. gr. Müteaddî (*geçişli), lâzım 
(*geçişsiz), meçhûl (*edilgen), mutâvaat (*dönüşlü) gibi fiillerin esâsını mevzû 
yapan kitap.   5. Dayanma. 

Birr (a.i.): 1. İyilik, güzellik, hayır. 2. Anaya babaya itaat. 3. Bağışta bulunma. 

BüdalÀ’ [A.i.tas.] : 1. Abdal, tasavvuf ehli, iç temizliğine önem veren, derviş. 2. [s.] Ahmak, 
aptal, bön, ebleh. 3. Aşırı ve manasız düşkün : Para budalası. 

Burc (a.i.c. burÿc ): 1. Kale, hisar çıkıntısı, kule. 2. yuvarlak bina. 3. Güneşin ayrıldığı on 
iki kısımdan her biri. 4. Herhangi bir şekil gösterilen ve kendisine özel bir ad verilen 
hareketsiz yıldızlar kümesi. 

BuùlÀn (a.i.): Bâtıllık, boşluk, çürüklük, beyhûdelik. 

Büdelâ: Büdelâ, bedel, karşılık, denk, bir şeyin halefi ve değişiği anlamına gelen "bedel"in 
çpğuludur. (Tas.) Yediler. Bunlardan her biri gözden kaybolur, bir anda çok uzak 
mesafelere giderler. Gözden kayboldukları vakit, yerlerine her yönden kendilerinin 
tıpkısı olan canlı bir beden bırakırlar. Hâl, hareket ve şekil bakımından aslından 
ayırt edilmeyen bu bedene bedel ve bedil denir. Bedel bırakma gücüne sahip oan 
velîlere büdelâ denir. (Bkz. Uludağ, s. 106.) 

BühtÀn (a.i.): Yalan, iftirâ. 

BüstÀn (a.i.c.: besÀtìn, besÀtÿn): Bostan, bağ bahçe. 
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C 
 

CÀh, cÀhe (a.i.): Îtibar, makam, mevki.                                                                                      
Óırã-ı cÀh: Mevki hırsı. 

Caód (a.i.): Bile bile inkâr etme. 

CÀlis (a.s.cülÿs’dan. c.: cüllÀs ): Cülûs eden, oturan, oturucu, tahta çıkan. 

CÀm (f.i.): 1. Sırça, cam; bardak, kadeh, şişe ve toprak cinsinden şarap kadehi. [kelimenin 
Arapçası cemi “cÀmÀt”dır]. 2. h. i. Horasan’da bir kasaba. 3. Kendilerini Cemşit 
sülâlesinden sayan Sent ve Kişmir hâkimlerinden bir kısmının lâkabı. 4. tas. Allâh 
âşığının yüreği. 

CÀmid, cÀmide (a.s. cümÿd’dan. c.: cevÀmid): Donmuş, donuk; cansız. 

CÀn (f.i.): 1. Can, ruh. 2. Hayat, yaşayış. 3. Gönül.                                                                    
CÀn-ı cÀn (Cânın cânı): Allâh. 4. Silâh. 5. Erkek adı. 

CÀnib (a.i. cenb’den c.: cevÀnib): 1. Taraf, cihet, yan. 2. Erkek adı. 

CÀriye (a.i.c.: cevÀrì): 1. Para ile satın alınan halayık, hizmetçi kız; kız. 2. Harpte esir 
düşmüş veya odalık olarak alınmış kız. 

Ceberÿt (a.i.): 1. Aşırı büyüklük, pek ziyade kibir. 2. Allâh’ın büyüklüğü. 3. tas. Allâh’a 
varmanın üçüncü basamağı.                                                                                       
‘Álem-i ceberÿt : İlÀhì kudret. 

Cebhe (a.i.c.: cibÀh ): 1. Alın; mec. Yüz. 2. ask. Saldıran bir ordunun sağ ve sol kanatlarının 
ortası. 3. Savaş bölgesi. 4. Taraf, yön. 

Cebìn (a.s. cebÀnet’den): 1. Korkak, yüreksiz; alçak. 2. i. Alın. 

Cebrì (a.s.): 1. Zorla, zor altında. 2. mat. *cebirsel. 

Cebriyye (a.i.): Beşeri iradeyi inkar eden bir mezhep. [zıddı olan “kaderiyye” ile bir şekilde 
olmak üzere, bâzan “ceberiyye” tarzında telaffuz edilir]. 

Cedìd, cedìde (a.s.): 1. Yeni, kullanılmamış. 2. Pek az zamandan beri bilinen veya mevcut 
olan. 3. Acemlerin kullandıkları bir vezin. 

CefÀ (a.i.): 1. Eziyet, incitme. 2. tas. Tarikat adamının kalbinin öğrendiklerinden perişan 
olması. 

Cefr (a.i.c.: cifÀr): Geniş kuyu. 

Cefr (a.i.): Gûyâ kayıptan haber veren bir ilim. 

Cehl (a.i.): Bilmezlik. 

CelÀdet (a.i.): Bahâdırlık, kahramanlık, yiğitlik.                                                                    
Şemşìr — i CelÀdet: Yiğitlik kılıcı. 

CelÀl, celÀlet (a.i.): 1. Büyüklük, ululuk. 2. Hışım, kızgınlık. 3. Erkek adı.                         
CelÀl-ü cÀh : Büyüklük, rütbe ve mevkii. 
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CelÀlì (a.s.): 1. Allâh’a ait, *tanrısal. 2. Celâl adlı kimselerle ilgili olan. 3. Hicrî XI. asırdan 
önce Anadolu’da baş gösteren eşkiyâya verilen bir ad. 4. Sultân Celâleddîn 
Melikşah tarafından hazırlanan ve hicrî 471 tarihinde başlayan bir Güneş takvimi. 

Celìs (a.s. cülÿs’dan c.: cülesÀ ): Birlikte oturan, arkadaş. 

Cem (a.i.): 1. Hükümdar, şah. 2. Şark mitolojisinde şarap ve içkinin îcatçısı. 3. Süleymân 
Peygamber’in lâkabı. 4. Büyük İskender’in lâkabı. 

Cem‘ (a.i.c.: cumÿ‘): 1. Toplama, yığma. 2. Birden fazla insan, hayvan ve eşyâyı gösteren 
isim. 3. a. gr. Çoğul. 4. mat. Toplam. 

CemÀdÀt (a.i. cemÀd’ın c.): Cansızlar. 

Cemìl (a.s. cemÀl’den): 1. Güzel. 2. i. Erkek adı. 

CenÀó (a.i.): 1. Kanat, kuş kanadı. 2. Kol, pazı. 3. ask. Yan, kol. 4. Âhiret. 

Ceng (f.i.): Savaş, vuruşma. 

Cenÿb (a.i.): Güney. 

Cerìme (a.i. cürm’den. c.: cerÀim): 1. Cürüm, suç. 2. Us pahası, cereme, suç ödeme. 

CevÀnib (a.i. cÀnib’in c.): Taraflar, yanlar. 

Cevdet (a.i.): 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk.           
6. Erkek adı. 

Cevher (a.i.c.: cevÀhir): 1. Maya, öz. 2. Elmas, değerli taş [“cevÀhir” en çok bu manada 
kullanılır]. 3. [evvelce] Horasan’da ve Şam’da yapılan kılıçların demirlerinde 
görülen siyah ve beyaz dalgalı benekler, çizgiler. 4. ed. Yalnız noktalı harfler hesap 
edilmek suretiyle ve “ebced” hesabıyla yazılan, çık defa manzum olan tarih.            
5. fels. Kendi kendine bir varlığı olup, gerçekleşmesi için başka bir nesneye ihtiyacı 
olmayan. 6. Hüner, marifet. 

Cevhere (a.i.): Bir tâne cevher. 

Cevher — fürûş (a.f.b.i.): Cevher satan, cevâhirci. 

Ceõbe (a.i.c.: ceõebÀt): 1. Ruhun hayret ve sevince kapılarak sanki cesetten hariç 
bulunuyormuş gibi olması, heyecana gelmesi. 2. Tarîkat ehlinin kendinden geçme 
hali. 

Cìfe (a.i.c.: ciyef): Lâşe, leş. 

CihÀn — bÀn (f.b.s.):Cihânın, dünyanın bekçisi olan : 1. Allâh. 2. Hükümdar. 

CihÀn — gìr  (f.b.s.): 1. Cihanı, dünyayı zapteden. 2. i. Erkek adı. 

Cÿd (a.i.): Cömertlik, el açıklığı.                                                                                               
Cÿd-i kerem, cÿd-i seòÀ: Cömertlik. 

Cumhÿr (a.i.c.: cemÀhìr): Halk, ahâli; kalabalık, başıboş kalabalık. 

CühhÀl (a.i.cÀhil’in c.): Bilgisizler. 

Cüll (a.i.): Çul. 

Cür‘a (a.i.): Yudum, içim. 
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Cür‘a-dÀn (a.f.b.i.): 1. İçki kadehinin dibinde kalan kısmı. 2. Şarap artıklarının döküldüğü 
kap. 

Cür‘a — nÿş (f.b.s.): İçen, içki içen. 

Cürm (a.i.c.: cürum, cerÀim): Suç. 

Cüz‘ (a.i.c.: eczÀ): 1. Kısım, parça, bölük. 2. Elif — bâ, Tebâreke, Amme cüzleri gibi evvelce 
mahalle mekteplerinde okunan küçük okul kitabı. 
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Ç 
 

ÇÀr (f.s.): 1. Dört (bkz. çihÀr). 2. i. Çâre. 3. i. Tuğla ve çanak çömlek fırını. 

Çarò (f.i.): 1. Çark, tekerlek. 2. Felek, gök. 3. Yaka (elbisede). 4. Ok yayı. 5. Çakır doğan.     
6. Tef. 7. s. Devreden, dönen.                                                                               
Çarò-ı felek : 1) Sihir, talih; 2) yanarken dönerek ateş saçan donanma fişeği;             
3) hanımeline benzer bir çiçek.                                                                          
Çark(ò)-ı felek : Eski kumaşlarda görülen bir kumaş şekli.    

Çi- (f.e.c.: çihÀ): Ne .                                                                                                                    
Çi-fÀide : Ne fayda var; kaç para eder. 

ÇihÀr (f.s.): Dört.                                                                                                                           
ÇihÀr-ı YÀr-ı Güzìn : (bkz. çihÀr-dost). 

ÇihÀr-dost (f.b.s.): “Dört dost”: Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. 

ÇirÀà (f.i.): 1. Fitil, kandil, mum. 2. Çırak. 3. s. Tekaüt, emekli. 4. i. Talebe, *öğrenci. 

Çÿ (f.e.): (bkz. çÿn). 

Çÿn (f.e.): Gibi, mademki, çünkü, nasıl, nice, misilli, nîçin. 

Çÿn ü çirÀ (f.b.e.): Nasıl ve niçin. 

ÇünÀn (f.zf.): Bunun gibi, bu şekilde. 

Çÿnki (f.e.): Şundan dolayı ki, şu sebepten ki, zîrâ. 
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D 
 

DÀb (f.i.): Şan ve şeref. 

ëabù (a.i.): 1. Sıkı tutma. 2. İdaresi altına alma, kendine mal etme. 3. Silah kuvveti ile bir 
yeri alma. 4. Anlama, kavrama. 5. Kaydetme, *özetini yazma.                         
ëabù ü rabù : Düzen, disiplin. 

DÀd (f.i.): 1. Adalet, doğruluk. 2. İhsan, vergi. 

DÀfi‘(a.s.): 1. Defeden, savan, savuşturan, iten. 2. Cenâ-ı Hakk.   

Daòl (a.i.): 1. Girme, karışma. 2. Te’sir, nüfuz, niyet, fikir.                                                       
Daòl ü òarc : Gelir ve gider. 

ëaìf (a.s. êa‘f’dan. c. êu‘afÀ): 1. Zayıf, güçsüz, kuvvetsiz, tâkatsiz, kansız, arık. 2. Gevşek.      
3. Tembel. 

DÀm (f.i.): 1. Tuzak, ağ.                                                                                                             
DÀm-ı ‘Ankebÿt: Örümcek ağı. 2. Yırtıcı olmayan vahşi hayvan.  

DÀmÀn, dÀmen (f.i.): Etek [elbisenin, dağın]. 

ëamm (a.i.): 1. Artıkma, katma, ekleme. 2. a. gr. Bir harfin mazmûm, zammeli okunması. 

DÀnÀ (f.s.c.: dÀnÀ-yÀn): Bilen, bilici, bilgiç.                                                                             
Dìl-i dÀnÀ: Bilir gönül.                             

DÀnÀ-dil : Gönlüyle anlayan, gönlü çok aydınlık. 

DÀniş — mend (f.b.s.c.: DÀniş — mendÀn): 1. Bilgili. 2. Tanzìmat’tan önce , kadıların yanında 
stajyer olarak çalışan kimse. 

DÀr (a.i.c. dirÀn): 1. Ev. 2. Yer. 3. Yurt.  

-dÀr (f.s.): 1. Tutan.                                                                                                                 
Defter — dÀr: Defter tutan. 2. Sahip, mâlik, …li.                                                  
AlÀka — dÀr: Alâkalı.                                                                                              
Hüküm-dÀr: Hükme sahip, hükme mâlik. 

ëarÀàım (a.i. êıràam’ın c.): Arslanlar. 

DÀric (a.i. derc’den): Yazılma, içine girme. 

Da‘vÀ (a.i.c.: de‘Àvì): 1. Şikâyetçi olarak mahkemeye baş vurma. 2. Mesele. 3. Bir mesele 
üzerinde husûsî bir fikir sâhibi olma, iddiâ. 

Def‘ (a.i.): 1. Öteye itme, savma, savulma. 2. Verme; ortadan kaldırma. 3. Giderme.               
4. huk. Bir davâyı müdâfaa için açılan başka bir dâvâ.   

Deffeteyn (a.i.c.):Bir kitap kabı gibi ortasından menteşeli ve açılır kapanır iki kanat şeklinde 
çift sahîfelere verilen ad. 

Değme (i.): 1. Değmek fiili. 2. (ün) Yapma, dokunma. 3. (s.) Olur olmaz, rastgele : Değme 
ressama taş çıkartır. 4. Beğenilmiş, seçilmiş. 

Dehr (a.i.c. dühÿr): 1. Dünya. 2. Zaman, devir. 
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DelÀil (a.i. delìl’in c.): Delâlet eden şeyler. (bkz. delìl). 

Delìl (a.i.c.: delÀil, edille): 1. Yol gösteren, kılavuz. 2. Şâhit, belge, tanık. 

DellÀl (a.i. delÀlet’den): 1. Tellal, satılacak şeyi satan. 2. Alıcı ile satıcı arasında vasıta olan 
kimse. 

Dem (f.i.): 1. Soluk, nefes. 2. İçki. 3. An, vakit, saat, zaman.                         
Dem bu demdir, dem bu demdir dem bu dem : (Genellikle Bektaşi ve elimi 
şiirlerinde geçer): “Zamanı iyi değerlendirin, fırsatları kaçırmayın” anlamına.          
4. Aldatma, hîle. 5. Kibir, gurur, büyüklük. 6. Koku. 7. Kuyumcu ve demirci 
körüğü. 8. n. âh. 9. Ağız [insan; bıçak, kılıç]. 10. Şiirin vezni.  

Der (f.e.): 1. —de, içinde.                                                                                                             
Der-hÀtır: Hatırda. 2. i. Kapı.                                                                                     
Der-i ümmìd: Umut kapısı. 3. i. Mağara. 4. i. Kere, defa. 5. i. Cins, çeşit, kısım, nevi. 

-der (f.s.): “yırtan, yaran, yırtıcı, delen” manalarına kelimeyi sıfatlaştırır.                         
Ciger-der: Ciğer delen. 

DerÀ (f.i.): 1. Çan, çıngırak. 2. Demirci çekici. 

-derÀ, derÀy (f.s.): “durmadan söylenen, dırlanan” mânâsına sıfat yapar.                         
Herze-derÀy, YÀve-derÀy: Saçma sapan şeyler söyleyen. 

Der-beder (f.s.): 1. Kapı kapı gezen, serseri. 2. Perîşan dağınık. 

Derc (a.i.): 1. Sokma, arasına sıkıştırma. 2. Gazeteye yazma. 3. Toplama,biriktirme.              
4. Hattatların yazdıkları meşk tomarı. [Farsça’da, nakışlı kağıda yazılmış yazı]. 

Derd-mend (f.b.s.c.: derd-mendÀn): Dert sâhibi, tasalı, kaygılı. 

DerekÀt (a.i. dereke’nin c.): 1. Basamaklar. 2. En aşağı katlar. 

Der-gÀh, der-gah (f.i): 1. Tekke. 2. Kapı yeri, kapı önü.  

Derr  (a.i.): 1. Kimse, kişi. 2. s. Güzel iş, güzel eser.                                                               
LillÀhi derrühû: Mükâfâtını Allâh versin. 

Derÿn (f.i.): 1. İç, içeri, dahil. 2. Gönül, kalp, yürek.                                                             
Derd-i derÿn: Gönül derdi.                                                                                                
Derÿn ü bìrÿn: İç ve dış. 

Dest (f.i.c.: destÀn): 1. El. 2. Fayda, menfaat. 3. Zafer, galebe, üstünlük. 4. Yüksek yer, 
mevki. 5. Güç, kuvvet. 6. Tarz, üslûp. 

Destì (f.i.): 1. Testi. 2. Bilezik. 3. Elinden tutma, yardım. 

DevÀm (a.i.): 1. Dâim olma, bir halde bulunma, sürme. 2. Sebat. 3. Bir işe, bir memuriyete 
gidip gelme. 

Devóa (a.i.): Büyük, ulu ağaç.                                                                                             
*Devóatü’õ — õeheb: “Büyük altın ağaç” : Hz. Ali’yi takdîs etme anlamına gelen bir 
deyim. 

Dì (f.i.): Dün, dünkü gün.                                                                                                                
Dì ve ferdÀ: Dün ve yarın. 
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DìdÀr (f.i.): 1. Yüz, çehre.                                                                                                       
DìdÀr-ı pÀk : Temiz yüz.                                                                                            
DìdÀr-ı yÀr : Sevgilinin yüzü. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti, göz. 4. s. Açık, 
meydanda. 5. i. Kadın adı. 

Dìde (f.i.c.: dìde-gÀn): 1. Göz. 2. Gözcü, 3. gözbebeği. 4. Gözucu.  

Dil (f.i.): 1. Gönül, yürek, kalp. 2. Orta, yarı. 

DimÀ’ (a.i. dem’in c.): Kanlar. 

Direm (f.i.): 1. Akça, para. 2. Dirhem. 3. Gümüş para. 

DiyÀnet (a.i.): 1. Din. 2. Dindarlık, din duygusu. 

ëu‘afÀ’ (a.s. êa‘ìf’den): Zayıflar. 

Dÿn (a.i.): 1. Aşağı, aşağılık. 2. Alçak, soysuz kimse. 3. Altta, aşağıda. 

Dürc, dürce (a.i.): 1. Kutu, kutucuk, hokka. 2. Sandık, cevâhir kutusu. 3. Hokka gibi olan 
ağız. 

Dürÿà (f.i.): Yalan, gerçek olmayan söz. 
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EbdÀl (a.i. ve s.): 1. Dünya ile ilgisini kesip, Allâh’a bağlanmış olan derviş. [Evliyadan 70 
kişilik bir cemaat veya zümreye verilmiş bir addır. Efganistan’da bir Türk 
topluluğunun , Anadolu’da göçebe bir halkın adıdır. Aşırı Alevî olup kendilerine 
“Seyyid Gazi Yetimleri” büyüklerine de “dede” derlerdi]. 2. Aptal, şaşkın, alık, 
ahmak, budala (kelime müfred gibi kullanılır; aslında “bedìl”in cem‘idir). 

EbnÀ’ (a.i. ibn’in c.): Oğullar. 

EdnÀ (a.s. denì’den c.: edÀnì): 1. Pek aşağı, en bayağı, çok alçak. 2. Az, pek az. 

Efêal (a.s. fÀêıl’dan): 1. Daha (en, pek) fazîletli. 2. En âlâ, üstün. 

Efòam (a.s. feòìm’den ): Daha (en, pek) fehâmetli, çok şeref sâhibi, en ulu. 

EfrÀd (a.i. ferd’in c.): 1. Tek olanlar, birler. 2. Askerler, erler. 

Eğrek (i): Su birikintisi olan arazinin suyunu akıtmak için açılan hendek. 

Eóabb (a.s. óabìb’den):Daha, en, çok sevilen, pek sevgili. 

Ehil (a.s.): (bkz.: ehl) 

Ehl (a.s.c.: ehÀlì): 1. Sâhip, mâlik, mutasarrıf olan. 2. Mahâretli, usta, kabiliyetli, becerikli.    
3. Bir yerde oturan. 4. Karıkocadan her biri. 

Ejder, ejderhÀ, ejdehÀ (f.i.): 1. Büyük yılan. 2. Korkunç ve hayâlî ibr hayvan.                        
3. mec. Hiddetli, şiddetli, cesur ve merhametsiz [adam]. [“ejdehÀ” nazımda 
kullanılır]. 

Ekber (a.s. kebìr’den. c.: ekÀbir): 1. Daha (en, pek) büyük. 2. i. Erkek adı. 

Ekl (a.i.): Bir şey yeme[k], yenilme.                                                                                            
Ekl ü şürb: Yeme, içme. 

Ekåer (a.s. keåìr’den): En çok, daha ziyâde. 

ElÀ (a.e.): Başlama ve tenbîh edatıdır; nazımda ve sözün başında kullanılır; bundan sonra 
“ey” nidâsı gelir.                                                                                                                
Elâ ey!: Şimdi, bilmiş ol ki! 

ElbÀb(a.i. lübb’ün c.): Akıllar, akıllı kimseler.                                                                          
Ülü’l — elbÀb: Akıl sâhipleri. 

Elbet, elbette (a.zf.): Kat‘ì olarak, mutlaka, behemehal; Àkıbet, nihÀyet, eninde sonunda. 

Elem (a.i.c.: ÀlÀm): Ağrı, acı, sızı, sancı; keder, dert, maddî ve mânevî ıztırap.   

Elsem (a.s. sÀlim’den): En selâmetli, en emin, en doğru, en sağlam. 

EmlÀk (a.i. milk ve mülk’ün c.): Ev, tarla, bağ, bahçe vesaire gibi sahip olunan mal ve 
mülk. 

Emmele : Ummak, beklemek, beklentisi olmak, 

Emn (a.i.): Eminlik, korkusuzluk, rahatlık.                                                                                  
Emn ü emân: Korkusuzluk, güvenlik. 
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EmvÀl (a.i. mÀl’ın c.): Mülkler, para ile alınan şeyler. 

EnÀr (f.i.): Nar [meyve]. 

EncÀb (a.s. necìb’in c.). (bkz. necÀib, nücebÀ).  

Encüm (a.i. necm’in c.): Yıldızlar. 

Ender (a.s.): Daha (en, pek) nÀdir, çok seyrek ve az bulunan. 

Ender (f.zf. nÀdir’den): “-de, içinde”.                                                                                      
CehÀn - ender cehÀn: Cihan içinde cihan.                                                           
Müşkil — ender müşkil: Zorluk içinde zorluk. [çok defa Farsça veya Arapça iki 
kelime arasında kullanılır]. 

Enfüs (a.i. nefs’in c.): Ruhlar, canlar, yaşayanlar, hayat sâhipleri. 

Enìs, Enìse (a.i. üns’den): 1. Dost, arkadaş; yar, sevgili. 2. [birincisi] erkek, [ikincisi] kadın 
adı. 

EnvÀ‘ (a.i. nev‘in c.): Çeşitler, türler. 

Enver (a.s. nevr’den): 1. Daha (en, pek) nurlu, çok ve pek parlak, çok güzel. 2. i. Erkek adı. 

Er (f.e.): Eğer, ise, olsa, olur ise. [“eğer”in hafifletilmişi]. 

ErbÀb (a.s. rabb’in c.): 1. Sâhipler, mâlikler. 2. [müfret olarak kullanılır] ehil, muktedir, 
becerikli; lâyık. 

ErbÀb (f.i.): Ulu; reis, başkan. 

Eren [i.] : 1. Yetiştiren, ulaşan, vâsıl olan. 2. İyi yetişmiş kimse. 3. Cesur, yiğit adam.            
4. Koca, zevç. 5. Kişi, şahıs. 6. [tas.] Ermiş, velî. 

Erenler [i.] : 1. Ermiş olanlar, kendi varlığından geçerek hakâkate ermiş kişiler, velîler, 
evliyâ. 2. Bazı kişiler, topluluk. 3. Dervişler arasında teklifsiz hitap. Buyurun 
erenler. 

Erte [i.] : 1. Hemen sonra gelen zaman (gün, hafta, ay, sene). 2. Bir sonraki gün, yarın, ferda. 
3. Sabah.                                                                                                                          
Erte namazı : Sabah namazı. 

EsÀs (a.i.c.: esÀsÀt): 1. Asıl, temel, dip, kök. 2. Doğruluk, gerçek. 

EsÀùìn (a.i. üstüvÀne’nin c.): Üstüvâneler, bir takımın, bir hey’etin ileri gelenleri, [müfredi 
bu mânâda kullanılmaz].                                                                                             
EsÀùìn — i ‘ulemÀ‘: Âlimlerin ileri gelenleri. 

EsfÀr (a.i. sifr’in c. ): Büyük kitaplar, ciltler. 

EãóÀb (a.s. ãÀóib ve ãaób’ın c.): 1. Sâhipler, mâlik ve mutasarrıf olanlar.                        
2. Peygamberimiz(sav)’i görmek ve sohbetine ermek şerefini kazanmış kimseler. 

Eslem (a.s. sÀlim’den): En selâmetli, en emîn, en doğru, em sağlam. 

EãnÀf (a.i. ãınf’ın c.): 1. Neviler, çeşitler, cinsler, zümreler, kategoriler. 2. Bir sanatla veya 
dükkancılıkla geçinen (kimse). 3. Uygunsuz, namussuz kadın. 

Eşher (a.s. şehìr’den): En şöhretli, pek meşhûr, çok iyi tanınmış. 

EşrÀf (a.s. şerìf’in c.): Şeref ve îtibar sâhibi kimseler, ileri gelenler. 
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EùvÀr (a.i. ùavr’ın c.): Hal ve hareketler, işler, tarzlar. 

EvÀil (a.i. evvel’in c.): İlk vakitler, evvel zamanlar, eski, geçmiş zamanlar, iptidâlar, 
önceler, başlangıçlar. [zıddı “evÀòir”dir]. 

Evceh (a.s.): En vecihli, pek münâsebetli, çok uygun. 

EvlÀd (a.i. veled’in c.): 1. Çocuklar. 2. [Türkçe’de müfred olarak kullanılır] oğul; kız; 
çocuk. 3. Sülâle, nesil. 

EvãÀf (a.i. vaãf’ın c.): Sıfatlar, kaliteler. 

EvtÀd (a.i. veted’in c.): Ağaç veya demir kazıklar, direkler. 

Eymen (a.zf. yümn’den): 1. Sağ taraftaki. 2. s. En yümünlü, hayırlı; tâlihli, kutlu.                         
VÀdi-i Eymen: Hz. Mûsâ Peygamber’in Tur dağında, Tanrı tecellîsine mazhar 
olduğu yer. 

Eyn (a.i.): 1. Zaman,an. 2. Yorgunluk. 3. e. Nerede. 

EyvÀn (f.i.): 1. Büyük sofa, divanhane, salon. 2. Kemerli yüksek bina, oturacak yüksek yer, 
köşk. 3. Çardak. [Arapça’sı : “iyvÀn”dır]. 

Ez (f.e.): “den, dan” manasına gelir.                                                                                          
Ez - cümle: Bu arada, başlıca, *özellikle                                                                    
Ez — dil: Gönülden                                                                      
Ez — kazÀ: Kazârâ 

EzvÀc (a.i. zevc ve zevce’nin c.): Kocalar, eşler, çiftler, kadının veya kadının eşleri. 
[“zevce”nin c. Olarak “zevcÀt” kelimesi daha çok kullanılır]. 
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F 
 

Faêl (a.s.c.: fuêÿl): 1. Fazla, ziyâde, artık, bâki. 2. Fazlalık, üstünlük. 3. i. İyilik, fazîlet, 
erdem, lütuf. 4. i. İki sayının birbirinden olan farkları.                         
Faêl-ı Óaúú (ile): Allâh’ın inâyeti (ile). 

FÀòir, fÀòire (a.s. faòr’den): 1. Fahreden, onurlu, şanlı, şerefli. 2. Mükemmel. 3. Kıymetli, 
değerli. 4. Erkek ve kadın adı. 

Faúd (a.i.): Yokluluk, bulunmama.                                                                                           
Faúd-ı naúd : Para yokluğu. 

Faúìr (a.s. faúr’den. c.: fuúarÀ’): 1. Zengin olmayan, yoksul, parasız, züğürt. 2. Dilenci.         
3. Zavallı, biçâre, âciz. 4. Alçakgönüllülük göstererek “ben” manasına gelir.            
5. Hindistan’da kendi kendilerine türlü eziyetler yapmaya alışmış olan dervişler. 

Faúr (a.i.): Fakirlik, yoksulluk, muhtaçlık, züğürtlük. 

Farê (a.i.c.: fürÿê): 1. Bir netice elde etmek için ihtimalli veya gerçek olarak kabul edilen 
bir tahminde bulunma, sayma, tutma, bir husûsu bir dâvâya mevzû ve asıl kılma : 
“beni burada yok farzedin”. 2. Allâh’ın işlenmesi kat’î olarak lüzumlu, terki günah 
olan emirleri. [namaz; oruç; hac; zekat gibi]. 3. s. Zarûrî,lüzumlu, gerekli : “onu 
ziyaret etmek farz oldu”. 

Farú (a.i.c. furÿú): 1. Ayrılık, başkalık; iki veya daha çok şey arasındaki ayrılık. 2.Ayırma, 
ayrılma, seçilme. 

FÀsid, fÀside (a.s. fesÀd’dan. c.: fesede): 1. Kötü, fena; yanlış, bozuk. 2. MünÀfık, fesat 
çıkaran. 

Faãl (a.i.c.: füãÿl): 1. Ayrıntı; ayırma, ayrılma; kesme; kesinti; bölüm. 2. Halletme, 
netîcelendirme. 3. Aleyhte bulunma, adam çekiştirme. 4. Bir kitabın bailıca 
bölüntülerinden her biri. 5. ed. Kelimeler, terkipler ve cümleler arasında bağlantı 
edâtı bulunmadan yazı yazma usûlü. 6. müz. Bir defada çalınan peşrev, şarkı 
vesâirenin hepsi. 7. Tiyatro oyununun başlıca kısımlarından her biri.                        
8. Dört mevsimden her biri. 9. a) bir bestekârın aynı makamdan bestelediği iki beste 
ile iki semâî; b) geniş manasıyla Türk müziğinde klasik bir konser proğramı. 10. İki 
sathın (*düzey) birlrşmrsinden meydana gelen çizgi. 11. anat. Mafsal, vücudun 
oynak yarleri. 

FeóvÀ (a.i.c.: feóÀvì): Mânâ, anlam, mefhum, kavram. 

FeóvÀsınca (a.t.zf.): Uyarınca, sözü gereğince. 

Felek (a.i.c.: eflâk, fülük ): 1. Gökyüzü, semâ.                         
Felekü’l — EflÀk : 1. Evvelce, gök bilgisiyle uğraşan alimlere göre dokuzuncu kat 
gök. 2. Âlem, dünyâ. 3. Tâlih, baht, kader. 4. Askerî müzikte bir zilli âlet.                
5. Eskilerin inanışına göre, her seyyâreye [gezegen yıldız] mahsûs bir gök tabakası. 
6. Yuvar-lak kütük, kızak. 

FenÀ’ (a.s.): 1. Yok olma, yokluk, geçip gitme [“bulmak” fiili ile kullanılır]. “beúÀ”nın 
zıddı. [tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp Hakk’a ulaşma]. 2. s. Kötü, iyi olmayan, 
uygunsuz [olan] : Fenâ şey, fenâ adam, fenâ söz. 
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Fenn (a.i.c.: fünÿn): 1. Nevi, çeşit, sınıf, tabaka, türlü. 2. Hüner, marifet, sanat, ilim. 

FerÀset (a.i.): Anlayışlılık, çabuk seziş. [aslı “firÀset”tir]. 

Ferc (a.i.c.: fürÿc): 1. Aralık, yarık, çatlak. 2. Dişilerde tenâsül âleti, avret, utyeri, edep yeri. 

Ferìdÿn — fer (f.b.s.): Feridun gibi şanlı. 

Ferúad (a.i.): astr. Kuzey kutbuna yakın ve Küçükayı kümesine tabi iki parlak yıldızdan 
(“Dübb” ve “Merak”) her biri olup, bulundukları yerden doğup batarlar. (Bu 
yıldızlardan ikisine birden “ferkadân” denilir.) 

Fersaò (a.i.): 1. Muhtelif mesâfelere tekâbül eden değerde bulunan bir uzunluk ölçüsü.           
2. Üç millik bir mesâfe [denizde]. 

Fetó (a.i.c.: fütÿó; c.c.: fütÿóÀt): 1. Açma, açılma. 2. Başlama. 3. Kuşatma, zaptetme.             
4. Bir harfin üstün, [e] olarak okunması. 

Fısú (a.i.c.: fusuú): 1. Hak yolundan veya hak yoldan çıkma, Allâh’a karşı isyan etme.            
2. Sefâhete dalma. 3. Hâinlik. 4. Dinsizlik, ahlâksızlık. 

FiàÀn (f.i.): Istırap ile bağırıp çağırma, inleme. 

Fi’l — óaúiúa (a.zf.): Hakikatte, hakikaten, gerçekten, doğrusu. 

Fitne (a.i.c.: fiten): 1. Belâ, mihnet, sıkıntı. 2. Ayartma, azdırma. 3. Fesat, ara bozma, 
karışıklık, ihtilâl. 4. Dinsizlik, cânilik. 5. Cezâ. 6. Delilik. 7. Güzel yüz, güzel göz; 
güzel kadın. 8. Ara bozan, karıştırıcı. 9. Köpek yavrusu. 

Fuóş (a.i.c.: fuóÿş; c.c.: fevÀóiş): 1. Haddini aşma. 2. Kötülük, namusa aykırı hareket, 
orospuluk. 

FuúarÀ’ (a.s. faúìr’in c.): Fakirlar, yoksullar. 

Fürce (a.i.): 1. İki şey arasındaki açıklık, yarık, aralık.                        
Fürce-i dìvÀr :  Duvar yarığı. 2. Güzel manzara. 3. Şiddetten kurtulma. 4. Vakit, 
fırsat. 

Fürûş (a.i. ferş’in c.): Döşemeler. 

-fürûş (f.s.): satan, satıcı.                                                                                                  
Aõamet-fürÿş: Büyüklük satan. 

Fütÿr (a.i.): 1. Zayıflık, gevşeklik, bezginlik, usanma, usanç, bıkma. 2. Keder, ümitsizlik.                         
BilÀ-fütÿr: Korkusuzca, aldırmayarak, pervâsızca, bezmeksizin. 
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áaddÀr (a.s. àadr’dan): 1. Çok gadreden, zulmeden, hain, merhametsiz, kıyıcı. 2. Çok pahalı 
mal satan, soyucu (tüccar).  

áaêÿb (a.s. àaêab’dan): 1. Kızgın, öfkeli, hiddetli. 2. Kükremiş. 

GÀh, geh (f.e.): 1. Zaman bildiren edat.                                                                                      
Seher-gÀh: Seher vakti. 2. Yer bildiren edat.                                                         
Secde-gÀh: Secde yeri. 3. zf. Ara sıra, kimi, bazı.                                                          
GÀh ü bì-gÀh: Vakitli vakitsiz, sıralı sırasız. 

GÀhì (f.zf.): (bkz. gehì). 

áalebe (a.i.): 1. Gâlip gelme, yenme, üstünlük. 2. Çokluk, kalabalık. 3. s. Zapt olunmayacak 
derecede azgın.  

áÀlibÀ (a.zf.): Sağlam bir ihtimale göre, görünüşe göre, belki. 

áam(m) (a.i.c.: àumÿm): Keder, tasa, kaygı, dert. 

áamz (a.i.): 1. Kaşla, gözle işaret, göz kırpma. 2. Münafıklık etme, koğulama. 

áÀr (a.i.): 1. Mağara, in.                                                                                                              
YÀr-ı àÀr (mağara dostu): Hz. Ebûbekir; mec. Çok vefâlı, çok sâdık arkadaş.              
2. Defne ağacı. 

áaraê (a.i.c.: aàrÀê): 1. Hedef, gaye, maksat, meyil, istek. 2. Gizli düşmanlık, kin, kötü 
niyet. 

áarú (a.i.): 1. Suta batma; batma; batırma. 2. Boğulma, boğma. 

áavàÀ (f.i.): 1. Kavga, dövüşme, vuruşma; gürültü. 2. Harp, savaş. 

áavå (a.i.c.: aàvÀå): 1. Yardım, muâvenet. 2. Yardım istemek için bağırma, medet.                 
3. s. Yardımcı, imdâda yetişen. [Allâh’ın velîleri, uluları hakkında kullanılır].                         
áavå-i a‘ôam: Tarîkat kurucusu. [tahsîsen Abdülkâdir-i Geylânî hakkında kulanılır]. 

áÀyÀt (a.i. àÀye, àÀyet’in c.): (bkz. àaye). 

áayb (a.s.c.: àuyÿb): 1. Gizli olan, göze görünmeyen şey, kayıp. 2. Belirsiz, bilinmeyen 
şeyler.                                                                                                                          
RicÀl-i àayb: Her devirde bulunan ancak herkes tarafından görülmeyen ve Allâh’ın 
emirlerine göre insanları idâre etmeye çalışan kutsal kimseler. 

 áaybet (a.i.). (bkz. àıybet). 

áÀye (a.i.c.: àÀyÀt): Maksat, meram, netice, son; hedef. 

áÀyet (a.i.c.: àÀyÀt): 1. Nihâyet, uç, son. 2. zf. Çok, fazla, son derece. 

áayr (a.s.c : aàyÀr): 1 . Ayrı, başka, özge, artık, diğer, değil. 2. Yabancı, bildik olmayan.        
3. e. Arapça sıfatların başında nefî edâtı olan “-sız”, “değil” manasına gelir. 

áayret (a.i.): 1. Çalışma, çabalama. 2. Kıskanma, çekememe. 3.Aziz ve kutsal bir şeye 
tecavüz edildiğini görmekten doğan asîl, temiz duygu. 

áazÀ’ (a.i.c.: àazavÀt): Din uğruna savaş. 
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GedÀ (f.s.c.: gedÀyÀn): Dilenci, yoksul.                                                                                   
BÀy u gedÀ: Zenginle fakir. 

-geh (f.e.): “-gâh” kelimesinin hafifletilmişi [daha çok nazımda kullanılır, zaman ve mekân 
eki olarak kullanılır]. 

Geh (f.zf.): Bâzan, ara sıra. 

Gehì (f.zf.): Bazen, arasıra. 

GerdÀn (f.s.): Dönücü, dönen.                                                                                                        
Ser — gerdÀn: Serseri, yersiz, yurtsuz sefil. 

Gerdÿn (f.s.): 1. Dönücü, dönen, devreden. 2. i. Felek, dünya, semâ. 

áıbb (a.e.): 1. Son. 2. —den, -dan sonra.                         
áıbb-ed-duÀ’: Duâdan sonra                         
áıbb-et-taóúìú: Tahkîkten sonra. 

áılõet (a.i.): Galizlik, kalınlık, kabalık, sertlik. 

áıybet (a.i.): 1. Kaybolma 2. Aleyhinde bulunma, arkasından söyleme, çekiştirme, 
dedikodu yapma. 

áubÀr (a.i.): 1. Toz.                         
áubÀr-ı òÀùır: Keder, elem. 2. g.s. bir yazı sitili. (“áubÀr” mecÀzen  “esrÀr” 
manasına da gelir. 

Güft (f.i.): 1. Söz, lâkırdı. 2. Dedi, söyledi. 

GüftÀr (f.i.): Söz. 

Güfte (f.s.): 1. Söyleniş, söylenmiş. 2. müz. Bir söz eserinin bestelenmiş bulunan manzum 
sözleri. 

Gÿh (f.i.): Pislik, necâset. 

Güm-rÀh, güm-reh (f.b.s.): 1. Yolunu şaşırmış, doğru yoldan ayrılmış. 2. Bol, gür. 

Gÿn (f.s.): 1. Renk.                                                                                                                        
Gül-gÿn: Gül renkli. 2. i. Gidiş, tarz, sıfat. 

GÿnÀ-gÿn (f.zf.): Renk renk, türlü türlü; alaca. 

Gÿne (f.i.): Türlü, güdüş, tarz, yol; sıfat. (bkz. gÿn). 

Dÿne-gÿne (f.zf.): Rengârenk, türlü türlü.  

áurre (a.i.c.: àurer ): 1. Aklık, parlaklık. 2. Atın alnındaki beyazlık, akıtma. 3.Arabî ayın 
birinci gecesi ve günü.                                                                                                  
áurre-i muóarrem: Muharrem ayının ilk günü ve gecesi. 

áurÿb (a.i.): 1. Bir gök cisminin batıda görünmez olması, batması.                         
áurÿb-i şems: Güneşin batması. 2. [àarb’ın c.]. 

Gÿş (f.i.): 1. Kulak. 2. İşitme, dinleme. 

Gÿşe (f.i.): Köşe, bucak.                                                                                                            
Gÿşe-i çeşm: Göz ucu.  
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Gürÿh (f.i.): Cemâat, bölük, takım.                                                                                        
Gürÿh-i eşkiyÀ’: Eşkiya gürûhu, takımı.  

GüstÀò (f.s.): Küstah, hayasız, arsız, edepsiz, saygısız. 

GüõÀr (f.i.): 1. Geçme, geçiş. 2. s. Geçirici, geçiren. [bileşik sıfat olduğu zaman].                         
Dem-güzÀr: Vakit, zaman geçiren. 3. s. Beceren, ödeyen, yapan.                         
Maålaóat-güzÀr: (iş yapan, beceren): elçi, sefîr. 
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Óabbe (a.i.c.: óabbÀt, óubeb): Buğday, arpa ve sâire gibi ufak ve yuvarlak olan şeyler, 
tÀneler. 

Òabìå (a.i. òubå’dan. c.: òabeåe, òabìåìn, òabìåÿn, òabeåÀ): Kötü, alçak, pis, soysuz. 

ÓÀdiå (a.s. hudÿå’den): 1. Hudÿs eden, çıkan, meydana gelen. 2. Yeni, yeni çıkan. 

Òafì (a.s. òafÀ’dan. c. òafiyyÀt): Gizli, saklı. 

-òÀh (f.s.): "isteyen, ister" mânâsında kelimelere takılır.                                                                
Bed-òÀh: Kötülük isteyen.                                                                             
HayırüòÀh: Üyülük isteyen. 

ÓÀil (a.s. óavl’den : 1. İki şey arasında veya bir şey önünde perde olan, mani olan, arayı 
kapayan, engel. 2. fiz. Ekran. 

ÓaúÀyıú (a.i. óaúìúat’in c.): Doğru olan asıllar, şüphesiz bulunan şeyler, hakîkatler, 
gerçeklikler.                                                                                                            
ÓaúÀyıú-i eşyÀ: tas. Îmânı bütün olan kimselere göre bunun hâriçte vücûdu vardır, 
hiç olmazsa bir kısmına insanın ilmi ve idrâki taalluk eder. 

Óakem (a.i.): 1. İki hasım tarafın, aralarındaki anlaşmazlığı halletmek üzere, hâkim olarak 
seçtikleri kimse. 2. Futbol, güreş, boks ve sâir spor oyunlarını başından sonuna 
kadar idâre eden kimse. 

ÒÀk-rÀh (f.b.i.): Yol toprağı. 

ÒÀl (a.i.c.: aòvÀl): Annenin erkek kardeşi, dayı. 

ÒÀl (f.a.i.): Vücutta husÿle gelen ben, nokta.                                                                          
ÒÀl-i siyÀh: Kara ben. 

ÒalÀ’ (a.s.): 1. Boş. 2. i.  Ayakyolu. 

ÒalÀã (a.i.): Kurtulma, kurtuluş. 

Òalef (a.i.): 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine 
geçen kimse.                                                                                                                
Halef ü selef: 1) Sonra gelen ve önceki kimse. 2) Baba ile oğul. 

Òalel (a.i.): 1. İki şey aralığı, boşluk. 2. Bozma, bozukluk, eksik. 

Òalvet (a.i): 1. Yalnız, tenha kalma, tenhaya çekilme, tenhalık. 2. Tenha yer. 3.Hamamın 
sıcak bölmesi. 

Òalvet-òÀne (a.f.b.i.): Dinlenme yeri; yalnız başına oturulup ibadetle vakit geçirilen yer. 

ÒÀm (f.s.):1. Pişmemiş, olmamış, çiğ. 2. İşlenmemiş, üzerinde çalışılmamış. 3. Boş, nafile, 
beyhude. 4. Terbiye, tecrübe görmemiş, acemi [kimse]. 

ÓÀmì (a.s.c.: óumÀt): 1. Himâye eden, koruyan, koruyucu, sâhip çıkan, gözeten.                        
2. i. Erkek adı. [müen. “óÀmiye”dir]. 

HÀmiş (a.i.): Mektubun altına ilâve edilen yazı. (bkz. óÀşiye). 

ÓammÀm (a.i.): Hamam, banyo. 
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Òamr (a.i.): Şarap. 

ÒÀn (f.i.c.: hÀnÀn): Hükümdar, hâkân. 

ÒÀne (f.i.): 1. Ev. 2. Bir şeyin bölündüğü, ayrıldığı kısımlardan her biri. 3. mat. Basamak.    
4. Hayâlî me’vâ. 5. müz. Türk müziğinde bir müzik parçasının teşkîl edilmiş olduğu 
lâhnî topluluklara verilen bir ad. 6. Halk şâirlerinin beyte verdikleri ad.  

ÒÀr (f.i.): Diken. 

ÒarÀb (a.s.): 1. Yıkık, viran. 2. Geçkin, sarhoş. [müen. “òarÀbe”dir]. 

ÒarÀbÀt (f.i. òarÀbe’nin c.): 1. Harabeler, viraneler. 2. Meyhaneler. [Birinci manası bizde 
kullanılmaz]. 

ÒarÀbÀtì (f.i.c.: óarÀbÀtiyÀn): 1. Harabata mensup olan, vaktini meyhanede geçiren.                   
2. s. süflî, pejmürde [adam]. 

ÓarÀmì (a.i.):1. Haram yiyen. 2. Yol kesen, eşkıya, hırsız, haydut, uğru. 

Óarb (a.i.c.: óurÿb): Cenk, kavga, dövüş, savaş. 

ÒÀricì (a.s.): 1. Hârice, dışarıya mensup, h’ariçle ilgili. 2. tar. Vaktiyle Hz. Ali’ye isyan 
eden cemâat fertlerinden her biri. 

ÒÀãã (a.s.c.: òavÀãã ): 1. Mahsus, *özel. 2. Hüküdarın kendine mahsus olan. 3. Saf, halis.        
4. tar. Osmanlı İmparatorluğu’nun eski devirlerinde, devletin büyüklerine ayrılan ve 
yıllık geliri yüz bin akçadan yukarı olan arâzî. 

Òaste (f.s.c.: òaste-gÀn): Hasta, rahatsız, sayrı. 

 ÓÀşÀ (a.e.): Asla, katiyen, hiçbir vakit, Allâh göstermesin, uzak olsun. 

ÓÀşiye (a.i.c.: óavÀşì): 1. Kenar, pervaz, bir kitabın sahifeleri kenarına veya altına yazılan 
yazı. (bkz. hÀmiş). 2. Bir eserin metnini şerh veya îzah eden kitap. 

Óaşmet (a.i.): 1. “haşem”de meydana gelen büyüklük, heybet. 2. Saygıdan dolayı çekinme.     
3. Nezaket 4. Hiddet, kızgınlık.    5. Alçak gönüllülük 

ÒaùÀ’ (a.i.): 1. Yanlış; yanlışlık; yanılma. 2. Günah. 3. Kabahat, kusur. 

ÒÀtem (a.i.): 1. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2. En son. 

ÒÀùır (a.i. òuùÿr’dan): 1. Zihin, fikir. 2. Keyif, hal. 3. Gönül. 4. tas. Kalbe gelen mânevî 
hitap.  

ÒÀùıra (a.i. òuùÿr’dan c.: òÀùırÀt): Hatıra gelen, hatırda kalan şey, andaç. 

ÒÀtÿn (a.f.c.: òavÀtìn): Kadın. 

ÓavÀss (a.i. hÀsse’nin c.): óasseler, duygular.                                                                    
ÓavÀssı òamse-i õÀhire (dıştaki beş duygu): Görme, işitme, tatma, koklama, 
dokunma. 

HÀy (f.n.): Vay!, Eyvah!  

ÒayÀlÀt (a.i. òayÀl’in c.): Hayaller, hulyâlar. 

Òaybet (a.i.): Mahrum ve me’yus olma, mahrumluk. 
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Óayf, óayfÀ (a.e.): 1. Haksızlık, cevir, zulüm. 2. Yazık ki, heyhat, vah!.. 3. İlenç, ah, 
beddua. 

Òayr (a.i.) . İyilik; iyi, faydalı iş; fayda. 

Òayr (a.s.): İyi, faydalı, hayırlı, yarar. 

ÓayvÀnÀt (a.i. óayvÀn’ın c.): Hayvanlar. 

Óaõer (a.i.): Sakınma, kaçınma, korunma, çekinme.                                                                     
El-óaõer: Sakın!  

Heder (a.i.): Boşa gitme, yok yere giden şey. 

HemÀn (f.zf.): 1. Hemen, derhal, o anda, çarçabuk. 2. Öylece, böylece. 

Heme (f.s.): Cümle, hep, bütün. 

Hemz (a.i.): 1. Sıkma (parmaklarla). 2. Dürtme. 3. Isırma. 4. Yere çalma. 

Hestì (f.i.): Vâr olma, varlık. 

Heybet (a.i.): Korku ile saygı duygularını birden uyandıran hal veya gösteriş. 

HeyÿlÀ’ (a.i.): 1. Madde. 2. (eski fels.) bütün cisimlerin ilk maddesi olarak var sayılan 
madde. 3. Zihinde tasarlanan şey. 4. tas. Rÿh-i a‘zam. 5. Eşyanın gerçek olan kısmı.            
6. Ehemmiyetsiz, küçük şey. 

HezÀr (f.i.c.: hezÀrÀn): 1. Bülbül. 2. s. Bin. 3. s. Pek çok. 

Hezl (a.i.c.: hezliyyÀt): 1. Eğlence, alay, şaka, latife. 2. ed. Meşhur ve yaygın bir nazmın 
vezni ve kafiyesi taklit edilmek  suretiyle latife tarzında nazım yazma; bu tarzda 
yazılan nazım. (bkz. tehzìl). 

Óıúd (a.i.c.: aóúad, óuúud): Kin tutma, öç almak için fırsat bekleme. 

Óırã (a.i.):1. Öfke, kızgınlık. 2. Azgınlık. 3. Sonu gelmeyen arzu, istek.                         
Óırã-ı mÀl : Mala olan düşkünlük.  

ÒıyÀm (a.i. òayme’nin c.): Çadırlar. 

Hızr. Hızır (a.h.i.): İçenlere ölmezlik veren âb-ı hayat’ı içmiş bulunan ve kul sıkıldığı 
zaman imdâdına yetişmekle meşhur olan peygamber. 

ÒilÀf (a.i.): 1. Karşı, zıt. 2. Yalan.                                        

Óìle (a.i.c.: óiyel): Oyun, aldatma, dubârâ. [Arapça’da asıl manası “çâre”dir]. 

Óill (a.s.): 1. Helâl, şerîatçe yapılmasına izin verilmiş. 2. Hac zamanında Mekke dışında 
ehrâma girilen yerin dışında bulunan sâha. 

Óilm (a.i.): İnsanın tabiatında olan yavaşlık, yumuşaklık.                         
Óilm-i óimÀrì : Aşırı derecede yavaşlık ve yumuşaklık ki makbul sayılmaz. 

Himem (a.i. himmet’in c.): 1. Gayretler, emekler, çalışmalar, yüksek irâde. 2. Ermiş 
olanların tesirleri. 

Himmet (a.i.c.: himem ): 1. Gayret etmek, çalışma, çabalama. 2. Yüksek irâde. 3. Ermiş 
kimsenin te’sîri. 

Óìn (a.i.c.: aóyÀn): An, zaman, vakit, sıra. 
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ÓiãÀr ( a.i. óaãr’dan): 1. Kuşatma, etrafını alma. 2. Kale, etrâfı istihkamlı kale, bent. 

Óiããe (a.i.c.: óıãaã): Pay, nasip. 

ÒiõlÀn (a.i.): Muâvenetsiz, yardımcısız; kimsesiz, yalnız başına kalıp sefil, zelîl olma. 

Òïd (f.zm.): 1. Kendi. 2. i. baş zırhı, miğfer. 

Òïd — bìn (f.b.s.): Kendini beğenmiş, bencil. 

Òïd — fürÿş (f.b.s.): Kendini satan, kendini medheden, övüngen. 

Òïd — nümÀ (f.b.s.): Gösterişe meraklı olan. 

Òïd - pesend (f.b.s.): Kendini beğenen. 

Òïd — rÀ, Òïd — rÀy : Bildiğinden şaşmayan.                                                                     

Óoúúa — bÀz a.b.i.): 1. Hokkabaz. 2. Oyunbaz, hilekâr, hileci. 

Òïş (f.s.): 1. Güzel, iyi. 2. Tatlı. 

ÒïşnümÀ (f.b.s.): Güzel görünen. 

Óubb (a.i.): Sevgi. 

Òÿd (f.i.): Zırh başlık, miğfer. 

ÒudÀ (f.h.i.): Tanrı. 

Òud‘a (a.i.): Aldatma, oyun, hîle, dalavere, düzen, dek. 

Óudÿd (a.i. óadd’in c.): Sınırlar, uçlar, bucaklar.                         
Óudÿd-i şer‘iyye: Şer‘î hadler, muayyen suçlara karşılık tatbik edilen. 

Óuêÿr (a.i.): 1. Hazır bulunma. 2. Rahat. 

Òuff (a.i.): 1. Abdest alırkan üzerine meshedilebilen, çizme, mest, çedik gibi ayakkabı.          
2. Deve tabanı. 3. Deve. 

ÒulÀãa (a.i.): 1. Bir şeyin, bir sözün özü (*özet). 2. Hesap bilânçosu. 

Òulf (a.i.): Verdiği sözü tutmama, üzerinde durmama.                        
Òulf-ı va‘d: Va‘dini yerine getirmeme, verdiği sözü tutmama.                         
Òulf-i yemìn: Yemini bozma.    

Óulÿl (a.i.): 1. Gelip çatma. 2. Girme. 3. Yanaşma. 4. Geçme. 

Óulÿlì (a.s.): 1. Hulÿle ait olan. 2. i. Tanrılığın tecessümü inanışında bulunan kimse. 

Óulÿliyye (a.i.): Allâh’ın bazı cisimlere yerleşmesi *inancında bulunma. 

Óÿr (a.i. aóver ve óavrÀ’nın c.): 1. Âhû gözlüler, gözlerinin akı karasından çok olanlar.          
2. (c. óÿriyÀn) cennet kızları, hûriler. 

Óurÿfì (a.s.): 1. Huruf bilgisi ile ilgili olan. 2. tas. Allâh’ın kelam suretinde tecellisine ve 
harflerle belirtilmesine inanan. 

Óurÿfiyye (a.i.): Fazlullahi Hurufi’nin . harflerin esrarına dair nazariyesini kabul eden 
tarikatlar ve sâlikleri. 

ÒuãÿãÀ (a.zf.): Başkaca, ayrıca (bkz. óuãÿãen) 

Òuãÿãen (a.zf.): Husûsî olarak, hele, ayrıca. 
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Hÿş (f.i.): 1. Akıl; fikir; şuur; us. 2. Ölüm. 3. Zehir. 

Òuùÿù (a.i. òaùù’ın c.): 1. Çizgiler. 2. Yazılar. 3. Yollar. 

Òÿy (f.i.): Tabiat, mizaç, ahlak, âdet.                                                                                   
Òÿy-ı bed: Fenâ huy.                                                                                              
Òÿy-gerde: 1. Terlemiş. 2. Alışmış, adet edinmiş. 

Òÿy, òïy (f.i.): Ter. 

Óücre (a.i.c.: óücerÀt, óücürÀt, óücrÀt): 1. Göz, odacık.                                                      
Óücre-i Sa‘Àdet: Hz. Muhammed (sav)’in makâmı.                                                        
2. biy., bot., zool. Canlı varlıkların (dokuların, organların) en küçük yapısı.  

HüdÀ (a.i.): 1. Doğru yol gösterme. 2. Kur’ân-ı Kerîm. 

Óükm (a.i.c. . aókÀm ): Hüküm, emir, *komuta. 

HümÀyÿn (f.s.): 1. Mübarek, kutlu. 2. Padişaha ait.                                                             
Otağ-ı hümÀyÿn : Padişah çadırı. 

Hümÿm (a.i. hemm’in c.): Gamlar, kederler, tasalar, kaygılar. 

Óürmet (a.i.): 1. Saygı. 2. Haramlık. 

Òüsr (a.i.): Zarar, ziyan, kayıp. 

ÒüsrÀn (a.i.): 1. Zarar, ziyan. 2. Beklenilenin elde edilmemesi yüzünden duyulan acı, 
yokluk, mahrumiyet acısı. 

Hüviyyet (a.i.): 1. Mahiyet, hakikat, asıl. 2. müz. Bir makamın dizisindeki seslerden ver 
birinin tîz ve pest taraflarında bulunan seslere nisbetiyle sınırlanmış şahsiyetidir. 
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‘Irú (a.i.c.: ‘urÿú): 1. Kök, asıl. 2. Damar. 3. Nesil, zürriyet, sülâle, soy. 

‘IãÀm (a.i.): Göze çekilen sürme. 

IsúÀù (a.i. süúÿù’dan. c. ısúÀùÀù): 1. Düşürme, düşürülme. 2. Yok etme. 3. Hükümsüz 
bırakma. 4. Ölünün azapsız kalması için dağıtılan sadaka. 

IãùılÀó (a.i. ãuló’den c.: ıãùılÀóÀt): İlim sözü, tabir, terim. 

IãùılÀóì, ıãùılÀóiyye (a.s.): Istılaha mensup, ıstılahla ilgili. 

‘Işú (a.i.): (bkz. aşú). 
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İ 
 

‘İbÀdÀt (a.i. ‘ibÀdet’in c.): (bkz. ‘ibÀdet). 

‘İbÀdet (a.i.c.: ‘ibÀdÀt): Allâh’ın emirlerini yerine getirme, tapma, tapınma. 

‘İbÀrÀt (a.i. ibÀre’nin c.): Cümleler, paragraflar; bir metinden çıkarılmış olan satırlar. 

ÌcÀd (a.i.): 1. Vücuda getirme, getirilme. 2. Yeniden bir şey çıkarma. 3. ed. Yeni bir fikri, 
yeni bir mevzûu zihinde bulma. 

İclÀl (a.i. celÀl’den): 1. Büyültme, saygı gösterme, ikrâm. 2. Büyüklük, kudret ve kuvvet.       
3. Kadın adı. 

İcmÀ‘ (a.i. cem‘den): Dağınık şeyleri biraraya getirme, toplama.                         
İcmÀ-i ümmet: Büyük fakîhlerin dinle ilgili bir mevzûda birlik olmaları;      mec. 
Bütün halk. 

İêÀfet (a.i.c.: iêÀfÀt): 1. İki şey arasındaki bağ, ilgi. 2. gr. İsim *tamlaması, isim takımı. 

İfóÀm (a.i. füóÿm’dan): 1. Ağız açtırmama, susturma. 2. Bir münakaşada, karşısındakini 
cevap veremeyecek hale getirme. 

ifnÀ’ (a.i. fenÀ’dan): 1. Yoketme, tüketme. 2. Malı yersiz sarfetme. 

İfsÀd (a.i. fesÀd’dan): 1. Fesada uğratma, uğratılma, bozulma. 2. Kargaşalık çıkarma, 
düzensizlik meydana getirme. 

İftiòÀr (a.i. faòr’dan): 1. Öğünme, koltuk kabartma. 2. Şeref, şan. 

İftirÀú (a.i. farú’dan): 1. Ayrılma, dağılma; perîşan olma. 2. Ayrılık, hicrân. 

İòlÀã (a.i. òulÿã’dan. c.: iòlÀãÀt): 1. Halis, temiz, doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, 
samimiyet, doğruluk, bağlılık. 

İósÀn (a.i. óasen’den. c. İósÀnÀt): 1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 3. Verilen, bağışlanan 
şey. 4. Lütuf, iyilik. 5. Erkek ve kadın adı. 

İòtilÀf (a.i. òilÀfet’den. c. iòtilÀfÀt): Ayrılık, uymayış, uymama, anlaşmazlık, aykırılık. 

İòtiyÀr (a.i.): 1. Seçme, seçilme. 2. Katlanma. 3. Kendi arzusuyla hareket etme. 4. s. Yaşlı 
[kadın, erkek]. 

İòtiyÀrì, iòtiyÀriyye (a.s.): Red veya kabûlü isteğe bağlı, bırakılmış olan, “mecburi”nin 
zıddı.  

İúÀme (a.i. úıyÀm’dan): 1. Oturma. 2. kaldırma; ayakta durdurma. 3. Meydan okuma. 

İúbÀl (a.i. úabÿl’den): 1. Birine doğru dönme. 2. Baht, tâlih. 3. İşlerin yolunda gitmesi; 
bahtlı, saâdetli, mutlu olma. 4. Arzu, istek. 5. (eskiden) sarayın hareminde pâdişahın 
eşi, gözdesi olmaya namzet câriye. 6. Erkek veya kadın adı. 

İúdÀm (a.i. úadem’den. c.: iúdÀmÀt): 1. Gayret ve sebatla çalışma, devamlı çalışma.               
2. İlerleme. 

İkfÀr (a.i. küfr’den): Birisine kÀfir deme, denilme. 

İútidÀ’ (a.i. úıdve’den): TÀbì olma, uyma. 
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İútiêÀ’ (a.i. úaêÀ’dan): 1. Lâzım gelme, gerekme. 2. Lâzım getirme, gerektirme.                    
3. İhtiyaç, gereklik. 4. İşe yarama. 

İktifÀ’ (a.i. kifÀyet’den): Yeter bulma, aza kanaat etme, *yetinme. 

İlóÀd (a.i.): 1. Gerçek inançtan dönme, cayma. 2. Allâh’ın varlığına, birliğine inanmama, 
dinsizlik. 3. fels. Tanrı tanımazlık. 

İlhÀm (a.i.c.: ilhÀmÀt): 1. Allâh tarafından insanın gönlüne bir şey doğdurulma.                      
2. Peygamberlerin kalbine gelen ilâhî düşünceler. [bazan vahî manasına da gelir].    
3. Gönüle doğan şey. 4. İçe, gönüle doğma. 

‘İllet (a.i.c.: ‘ilel): 1. Hastalık, sakatlık. 2. Sık sık tepen hastalık. 3. Sebep. 4. Gaye, hedef.   
5. mant. *neden. 6. (a.gr.): Bir kelimenin kendi harfleri arasında hurÿf-i ‘illetden 
(elif, vÀv, yÀ) biri bulunması. 

İltifÀt (a.): 1. Yüzünü çevirip bakma. 2. Dikkat. 3. Hatır sorma, gönül alma. 4. Sözü başka 
bir şahsa çevirme. 

İlzÀm (a.i.c.: ilzÀmÀt): Cevap veremez hale getirme, susturma. 

‘İmÀd (a.i.): Direk, dikme, sütun. 

İmÀte (a.i. mevt'den): Öldürme, yok etme. 

İmtilÀ’ (a.i. melÀ’dan): 1. Dolgunluk. 2. Kan toplanma, kan durma. 

Ìn (f.s.): Bu. 

‘İnÀd (a.i.): Israr, ayak direme, dediğinden vaz geçmeme. 

 ‘İnÀyet (a.i.): 1. Dikkat, gayret, özenme. 2. Lütuf, ihsan, iyilik. 

‘İnd (a.i.): 1. Yan, taraf; yön, kat. 2. e. Yanında, göre, düşüncesine göre. 3. e. Olunca, 
olduğu halde.                                                                                                                              
‘İnd — et — tahkîk: Tahkîk sonunda. 

İnhina: El - etek öpme, selâm verirken eğilme. 
İnkırÀê (a.i.): Bir kalabalıktan, bir bütünden tek kişi kalmayacak şekilde tükenme, bitme. 

İnkisÀr (a.i. kesr’den): 1. Kırılma. 2. Gücenme. 3. Bedduâ, ilenç. 4. fiz. Kırılma.  

İnsÀn (a.i.): 1. Adam. 2. İyi, olgun, vicdanlı adam.                                                                  
İnsÀnü’l — ‘ayn: hek. Gözbebeği. 

İntifÀ‘ (a.i. nef‘den. c.: intifÀ‘at): Menfaatlenme, faydalanma. 

İntihÀ’ (a.i. nihÀyet’den): 1. Nihâyet bulma, sona erme. 2. Bitme, tükenme. 3. Nihâyet, son. 

İnzÀl (a.i. nezl’den. c.: inzÀlÀt): 1. İndirme, indirilme. 2. Tanrı buyruklarının Peygamber’e 
gökten inmesi. 3. fizy. Uykuda düş azması, men’i boşalması. 

İ‘rÀb (a.i.): 1. Düzgün konuşma ve hakîkati belirtme. 2. a. gr. Arapça kelimelerin 
sonlarındaki harf veya harekenin değişmesi.  3. Bu değişikliği öğretme bilgisi. 

İ‘rÀê (a.i.): 1. Yüz çevirme, başka tarafa dönme. 2. Çekinme, sakınma. 

İrÀdet (a.i.): 1. İrade, dileme. 2. Gönül isteği. 

İrÀe (a.i. rü’yet’den): Gösterme, tâyîn etme.                                                                                
İrÀe-i ùarìú: Yol, usül gösterme.  
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İrşÀd (a.i. rüşd’den. c.: irşÀdÀt): 1. Doğru yolu gösterme, uyarma. 2. tas. İrfan sahibi birinin, 
bir kimseye tarîkatı ve Tanrı yolunu göstermesi. 

İrte : bk. Erte. 

İrtiêÀ‘ (a.i. rıêÀ‘dan ): 1. Beğenme, seçme. 2. Râzı olma, uygun bulma. 

İskender (h.i.): Makedonya kıralı Phylippe’in oğlu olup, Aristo’dan ders almış ve yirmi 
yaşında hükümdar olmuştur. Divan Edebiyâtı’nda İskender-i õü’l-Úarneyn (=iki 
boynuzlu İskender), İskender-i Rumî, şeklinde geçer. Yunanistan’ı, İran’ı, bütün 
Anadolu’yu ve Mısır’ı, Hindistan’ı istîlâ eden bu meşhur kumandan 33 yaşında 
ölmüştür. (m.ö. 356 — 323). [“Skender” şekli de kullanılır]. 

İsm (a.i.c.: esÀmì, esmÀ’): İsim, ad.                                                                                                  
İsm-i fÀ‘il: gr. Kendisinden fiil, iş çıkan kimsenin sıfatı : “fÀ‘il, hÀdim, sÀim, 
kÀtip…” gibi.                                                                                                               
İsm-i mef‘ÿl: gr. Fâilin fiili, kendi üzerine geçen kelime : “mef‘ûl, mağdûr, 
mahsûs…” gibi. 

‘İãmet (a.i.): 1. Masumluk, günahsızlık, temizlik. 2. Haramdan, namusa dokunur hallerden 
çekinme. 

İsti‘Àre (a.i.c.: isti‘ÀrÀt): 1. Ödünç alma, birinden eğreti bir şey alma.                         
2. ed. Bir kelimenin manasını muvakkaten başka bir kelime hakkında kullanma. 
Meselâ bir askere “arslanım” denilmesi gibi. 

İstiàrÀú (a.i. àarú’dan): 1. Dalma, içine gömülme. 2. tas. Kendinden geçip dünyayı unutma.   
3. Boğulma. 4. gr. Arap dilinde “el” harf-i ta‘rifinin isimleri umÿmì hÀle koyması.   
5. ed. Fazla mübalağa. 

İstiòÀre (a.i. òayr’dan): 1. Bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak üzere abdest alıp, duâ 
edip uykuya yatma. 2. Hayırlı olmayı arzu etme. 

İstiòlÀf (a.i. òalf’den): Birinin yerine geçme. 

İstiúbÀl (a.i. úabl’den): 1. gr. Gelecek zaman. 2. Birini karşılama, birine karşı çıkma [zıddı 
“teşyì‘”]. 

İstimÀ‘ (a.i. sem‘den. c.: istimÀ‘Àt): 1. Dinleme, dinlenilme, işitme, işitilme. 2. Dinleyip 
kabûl etme. 3. Kulak verip dinleme. 

İstìnÀs (a.i. üns’den): 1. Alışma. 2. Ürkekliği kalmama. 

‘Ìş (a.i.): 1. Yaşayış, yaşama. 2. Ekmek, gıdâ. 3. Yaşama tarzı, zevk ve safâ.                         
‘Ìş ü işret:  Yiyip içip eğlenme, sefâhat.               

İşÀrÀt (a.i. işÀret’in c.): İşretler, alâmetler. 

İşÀret (a.i.c.: işÀrÀt): 1. Bir şeyi (kaş, göz, el, parmak, baş ile) gösterme. 2. İz, alâmet, nişan.   
3. tas. Doğrudan doğruya değil de hatırlatmak nev’inden verilen emir. 

İşbÀ‘ (a.i. şib‘den): 1. Karnını doyurma; karnı doyurulma. 2. fiz. Doyma. 3. Çoğalma, 
çoğaltılma. 4. ed. Arap nazmında, vezin veya kâfiye zarûretinden dolayı kelimeye 
bir harf katma.  

İştihÀ’ (a.i. şehvet’den): 1. Meyil, istek. 2. Yemek yeme isteği. 
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İ‘tibÀrÀt (a.i. i‘tibÀr’ın c.): Var sayılan şeyler, faraziyeler. 

İ‘tiúÀd (a.i. ‘aúd’den. c.: i‘tiúÀdÀt): 1. Düğümlenip kalma, bir şeye bağlanama.                       
2. İnanma, gönülden tasdik ederek inanma. 

İ‘timÀd (a.i. ‘amd’den): 1. Dayanma, güvenme. 2. Emniyet, güven. 

İtinÀ’ (a.i. ‘uniyy’den): Çok dikkat etme, özenme. 

İ‘tirÀê (a.i.c.: i‘tirÀêÀt): Bir fikri, bir hükmü kabul etmeyip çürütmeye kalkışma. 

İ‘tirÀf (a.i. ‘irfÀn’dan. c. i‘tirÀfÀt): Suçunu veya yerinde olmayan bir hareketini saklamaktan 
vaz geçip söyleme, hakkı teslîm etme.                         
İ‘tirÀf-ı cürm: Maznûnun (*sanığın) işlemiş olduğu suçu söylemesi.           

İttióÀd (a.i. vaódet’den): Bir olma, birleşme, aynı fikirde olma, birlik. 

İzdirÀ’ (a.i.): Tahkir etme, hakir görme. 

İzdiyâd (a.i. ziyâde’den): Ziyâdeleşme, artma, çoğalma. 
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JengÀr (f.i.): 1. Pas, kir. 2. Bakır pası. 
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ÚÀbe úavseyni ev ednÀ: İki yay aralığı kadar bir mesâfe, hatta daha da yakın, çok kısa bir 
mesâfe. Hz. Peygamber’in Mi’râc gecesi Allâh’a çok yaklaştığını anlatan bir ifâde. 
(Tas.) Varlık dâiresi adı verilen Emr-i İlâhî’de isimler arasındaki mütekâbiliyet 
itibariyle ismî (esmâî) yakınlık makamı. Meselâ ibdâ - iâde, nüzûl - urûc, fâiliyet — 
kâbiliyet gibi isimler arasında karşıt olma (tekâbul) ilişkisi vardır. Bu farklılık ve 
ikilik devam etmekle birlikte Hak ile ittihad etme, diğer bir ifâde ile ittisâl hâlidir. 
Bunun üstünde “ev ednÀ” makâmı vardır. Bu da aynu’l-cem’in ahadiyetinden ibaret 
olup burada farklılık ve ikilik söz konusu olmaz. Salt fenâ ve tüm farklılıkların 
silinmesi hâlidir. (Kâşânî, Ta’rîfât.) Kısaca úÀbe úavseyn: Hak ile ittihad ve ittisal, 
“ve ednÀ” ise aynu’l-vem makamıdır. İki kavis ifâdesiyle vücub ve imkân dairesine 
işâret edilmiştir, diyenler de vardır. (Bkz. Uludağ, Süleymen, Tasavvuf Terimleri 
Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1999, 4. baskı, s. 290) 

KÀbil (a.s. kabÿl’den): 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Olan, olabilir. (bkz. mümkin) 

ÚÀbiliyyet (a.i.c.: úÀbiliyyÀt): 1. Anlama, anlayış, kabûl edebilirlik, alabilirlik.                       
2. Beceriklilik, eli işe yatkınlık; kapasite. 

Úaçan [z.es.]: 1. Ne vakit, ne zaman; ne vakitte, ne zamanda.                        
"Her kaçan anarsam Sen'i, kararım kalmaz Allaım." (Yunus)                        
2. Nasıl, ne sûrette. 3. O zaman. 4. Vatka ki. 

Úadd (a.i.): Boy.                                                                                                                            
Serv-úadd: Servi boylu. 

Úaderì (a.s.): 1. Kader ile ilgili. 2. i. “Kul yaptığı işlerin yaratıcısıdır.” inancında olan 
mezhep zümresi; kaderiyye; [zıddı : “cebrì”]. 

ÚÀêì (a.s. úaêÀ’dan. c.: úuêÀt): 1. Yapan, yerine getiren.                         
ÚÀêi’l — óÀcÀt: Herkesin dileklerini, isteklerini yerine getiren Allâh. 2. i. Şerîat 
hâkimi.  

Kadr (a.i.): 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet; meziyet. 3. Rütbe, derece. 4. astr. 
Kadir, yıldızları parlaklık derecesine göre birbirinden ayırdetmek için yapılan 
tasnifte her dereceden biri. 

KÀf (f.s.): Yaran, yarıcı.                                                                                                              
KÀf-ı levlÀk: Hz. Muhammed (sav). 

KÀf u Nÿn : Arapça’da “k” ve “n” harfleri. Küllî irâdenin sûreti “kün” (ol) emrini oluşturan 
iki harf. (Tas.) Allâh yaratmayı dilediği bir şeye “ol” (kün) der, o şey derhal olur 
(bk. Bakara, 2 / 117; Yâsin, 36 / 83). Allâh yaratmayı irâde ettiği şeyi “kün” 
kelimesi aracılığıyla yaratır. (Bkz. Uludağ, s. 294.) 

KÀfì (a.s. kifÀyet’den): Elveren, yetişen; yeter, yetecek. 

KÀh (f.i.): Saman, saman çöpü. 

Úahr (a.i.): 1. Zorlama, zorla bir iş gördürme. 2. Üstün gelerek mahvetme, helak etme, 
batırma, ezme. 3. Çok kederlenme, çok üzüntü duyma. 

KÀinÀt (a.i.): 1. Var olan şeylerin cümlesi, *yaratıklar. 2. Dünya. 
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ÚÀl (a.i.): Söz, lâf.                                                                                                                        
Úìl ü úÀl: Dedikodu. 

KÀm (f.i.): 1. anat. Ağzın üstü, tavanı, damak. 2. Meram, arzu, emel¸istek.                                                     
Be-kÀm: İsteğine kavuşmuş.                                                                                    
NÀ-kÀm: İsteğine kavuşmamış. 3. Lezzet, zevk. 

Úamer (a.i.c.: aúmÀr): astr. Ay. 

Úamerì (a.s.): Ay’a mensup, Ay ile ilgili [müen. úameriyye’dir]. 

KÀmil (a.s. kemÀl’den): 1. Bütün, tam, noksansız eksiksiz. 2. Kemâle ermiş, olgun.                 
3. Yaşını başını almış, terbiyeli, görgülü, pişmiş [kimse]. 4. Âlim, bilgin, geniş 
bilgili [kimse]. 5. i. Aruz bahirlerinden birinin adı. 6. i. Erkek adı. [müen.: 
“kÀmile”]. 

KÀm — kÀr (f.b.s.): İsteğine ulaşmış, mutlu. 

Kangı [s.es.] : Hangi, hangisi. 

ÚÀni‘ (a.s. úanÀat’den. c.: úÀni‘ÿn, úÀni‘ìn): 1. Kanaat eden, yeter  bulup fazlasını 
istemeyen. 2. İnanmış, kanmış. 

Úa‘r (a.i.c.: úu‘ÿr): 1. Çukur şeyin dibi, dip, nihayet. 2. Derinlik. 

Úarìb (a.s. úurb’dan c.: aúribÀ): Yakın, yakın lan, uzak olmayan; soyca yakın.                         
‘An-úarìb: Yakında, bir zaman sonra, çok vakit geçmeden; soyca yakın olan. 

Úarm (a.i.c.: úurÿm): Değerli insan. 

Úarn (a.i.): 1. Boynuz. 2. Yüz yıllık zaman. 3. Vakit, zaman. 4. (s.c.: aúrÀn): Yaşdaş, bir 
yaşta olan. 

Úaãaba (a.i.c.: úaãabÀt): 1. Kasaba, nefes borularından her biri; boğum. 2. Köy. 

ÚaãÀid (a.i. úaãìde’nin c.): ed. Kasîdeler. 

ÚasÀvet (a.i.): 1. Sertlik, katılık. 2. Gam, keder, tasa. 

Úaãd (a.i.): 1. Niyet, kurma. 2. Bile bile yapma. 3. Bir işe bilerek, isteyerek girişme.              
4. Dövme, öldürme, yaralama gibi işlere karışma. 5. Saldırma (birine). 

Úasem (a.i.): Yemin, and. 

Úaù‘ (a.i.): 1. Kesme, kesilme; biçme. 2. Halletme, karar verme, sona erdirme, bitirme.          
3. Geçme, ilerleme, yol alma. 4. g. s. Kağıtları oymak sûretiyle dantel gibi süslü 
şekiller meydana getirme sanatı. 5. ed. Sözün te’sîrini artırmak ve dinleyenin 
anlayışına bırakmak için lâkırdıyı bitmeden kesiverme : “imtihan geliyor, çalışın, 
yoksa…” gibi.  

Úaù‘À  (a.fz.): Hiçbir vakit, asla. 

ÚaùarÀt (a.i. úaùre’nin c.): Katreler, damlalar. 

Úatl (a.i.): Öldürme. 

Úaùre (a.i.c.: úaùer, úaùarÀù): Damla, damlayan şey. 

Úavl (a.i.c.: aúvÀl): 1. Lâkırdı, söz. 2. Sözleşme. 

Kebìre (a.i.c.: kebÀir): Büyük günah. [Adam öldürme veya zina gibi]. 
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Kefere (a.i. kÀfir’in c.): Kâfirler, hakkı tanımayanlar, hak dinini inkâr edenler, Müslüman 
olmayanlar. 

KeffÀret (a.i.): Bir günaha karşı tutulmak üzere yapılan veya tutulan şey. 

Keffe (a.i.c.: kefef, kifÀf ): Kefe, terâzi gözü, terâzi tablası. 

Kehf (a.i.c.: kühÿf): 1. İn, mağara. 2. Sığınak, sığınacak yer. 3. anat. Vücuttaki oyuk. 

KelÀm (a.i.): 1. Söz, lâkırdı. 2. gr. Söz, ibâre, fıkra; cümleler veya cümlecikler. 3. Söyleyiş, 
nutuk. 4. Dil, lehçe. 5. Allâh’tan ve Allâh’ın birliğinden bahseden ilim. 6. Kur’ân. 

KelÀmiyye (a.i.): Kelâmcılar yolu. 

Kelb (a.i.c.: kilÀb): Köpek.                                                                                                        
Kelb-i mu‘allem: Terbiye görmüş, eğitilmiş köpek. 

Kem (f.s.): 1. Az, eksik. 2. Fenâ, kötü; bozuk. 

KemÀl (a.i.c.: kemÀlÀt): 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, 
mükemmellik; değer, baha. 3. Bilgi, fazîlet. 4. Erkek adı. 

Ker (f.s.): 1. Sağır. 2. i. Kuvvet, kudret. 3. Merâm ve maksat. 

Kerefs (a.i.): Kereviz. 

Kerem (a.i.): 1. Asâlet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, lütuf, bağış, bahşiş. 

Kerre (a.i.c.: kerrÀt): Defâ, kez. 

Kes (f.i.c.: kesÀn): Kimse, kişi.                                                                                                  
Bì-kes: Kimsesiz.                                                                                                        
Hìç-kes: Hiç kimse.                                                                                                            
NÀ-kes: 1) Alçak, adi. 2) Pinti, cimri.                                                                      
Her-kes: Her kimse, her kişi, her şahıs; her kim olursa olsun. 

KeåÀfet (a.i.): 1. Sıklık, tokluk. 2. fiz. Kabalık, koyuşul, kalınlık, yoğunluk. 

Kesb (a.i.): 1. Çalışıp kazanam. 2. Edinme, peydahlama, kazanma. 

Kesbì (a.s.): Sonradan edinişmiş olan. 

Keåret (a.i.): 1. Çokluk, bolluk, ziyadelik. 2. tas. Kalabalık. [zıddı : “úıllet”dir.] 

-keşende (f.s.): 1. Çekici, çeken.                                                                                      
Mihnet-keşende: Mihnet çeken. 2. Mütehammil, dayanan. 

Keşf (a.i.c.: keşfiyyÀt): 1. Açma, meydana çıkarma. 2. Gizli bir şeyi bulma. 3. Bir sırrı 
öğrenme. 4. Bir şeyin olacağını önceden anlama. 5. Allâh tarafından ilhâm olunma. 
6. Bir yapı için harcanacak paranın aşağı yukarı hesaplanması. 7. [ask. Düşmanın 
durumunu anlamak üzere gönderilen erlere “keşif kolu” denir]. 

Kevn (a.i.c.: ekvÀn): 1. Olma. 2. Var olma, varlık, vücut. 

Kevneyn (a.i.c.): 1. Cismânî ve rûhânî âlem. 2. Dünyâ ve âhiret.                                     
*Seyyidü’l-Kevneyn ( İki cihânın Ulu’su, Efendisi ): Hz. Muhammed (sav).  

Kevnì (a.s.): Kozmik. 

kevniyyÀt (a.i.c.): *Evren bilim, kozmoloji. 



 216

Kevniyye (a.s.): (“kevnì”nin müen.). 

Úıllet (a.i.): 1. Azlık. [zıddı : keåret]. 2. Kıtlık. 

ÚıãÀã (a.i.): huk. Öldüreni öldürme, yaralayanı yaralama cezası. 

KibÀr (a.s. kebìr’in c.): 1. Büyükler, ulular. 2. İnce, terbiyeli, görgülü, nazik. 

Kìle (a.i.): Kile, ölçek. 

KìmyÀ’ (a.i.): Kimyâ. 

Kìn (f.i.): Gizlü düşmanlık, garaz. 

Kìr (f.i.): Erkeklik aleti. 

KirÀm (a.s. kerìm’in c.): 1. Soydan gelenler, soyu temizler; ulular, şerefliler. 2. Cömertler, 
eli açıklar.  

Kisve (a.i.c.: küsÀ): (bkz. kisvet). 

Kisvet (a.i.): 1. Elbise. 2. Husûsî kıyafet. 3. Kisbet, yağlı güreş yapan pehlivanların 
giydikleri dar paçalı meşin pantolon. 4. Bir kimsenin ve bir şeyin dış görünüşü. 

Kiõb (a.i.): Yalan söyleme, yalan. 

Úuble (a.i.c.: úubel): Öpme, öpüş, öpücük. 

ÚudemÀ’ (a.s. úadìm’in c.): 1. Eskiler, eski adamlar. 2. Eskiliği bakımından ileri gelenler.  

Úudret (a.i.): 1. Kuvvet, tâkat, güç 2. Allâh’ın  ezelî gücü 3. Varlık, zenginlik. 4. Allâh 
yapısı 5. Ehliyet, kabiliyet. 6. Erkek adı. 

Kÿh (f.i.): Dağ. 

Kuól (a.i.): 1. Göze çekilen sürme. 2. Göz ilacı. 

Úurÿm (a.i. úarm’ın c.): Değerli insanlar 

Kÿs (f.i.): Kös, eski savaşlarda, alaylarda, deve veya araba üstünde taşınarak çalınan büyük 
davul. 

Úuãÿr (a.i.): 1. Eksik. 2. Ayıp; sakatlık; özür; yersiz hareket. 3. Suç, kabahat. 4. İhmal, 
tedbirsizlik. 5. Bir hesabın üstü, artanı; artan kısım, üst. 6. (úaãr’ın c.): Köşkler. 

Kÿşe (f.i.): (bkz. gÿşe). 

Úÿt (a.i.c.: aúvÀt): 1. Yaşamak için yenilen şey. 2. Yiyecek.                                                        
Úÿt-i lÀ yemÿt: Ancak ölmeyecek kadar alınan gıda. 

Úuùb (a.i.c.: aúùÀb, úuùÿb): 1. Dönen bir çarkın aksi. 2. Dünya yuvarlağının ekvatordan en 
uzak olan ve yer *ekseninin seçtiği var sayılan iki mıknatıstan her biri. 3. Elektrik 
cereyanını meydana getiren potansiyel farkının en yüksek dereceyi bulduğu iki 
noktadan her biri. 4. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. 5. Bir tarîkatın 
ulusu (Gavs’tan sonra gelir). 6. Bir mevzuda geniş bilgisi ve salahiyeti olan kimse. 
7. Bir grubun, bir kavmin başı, ulu’su, büyüğü. 

ÚuvÀ(y) (a.i. úuvvet’in c.): Kuvvetler, güçler, tâkatlar. 

Úuyÿd (a.i. úayd’dan): 1. Kayıtlar, bağlar. 2. Deftere geçirmeler. 

Küdÿr (a.i. keder’in c.): Kederler, sıkıntılar, üzüntüler. 
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KüdÿrÀt (a.i. küdur’un c.): (bkz. ekdÀr). 

Küdÿret (a.i.): 1. Bulanıklık. 2. Gam, tasa, kaygı. 

Küfr (a.i.c.: küfÿr): 1. Allâh’a ve dine ait şeylere inanmama, Cenâb-ı Hakk’a ortak okoşma. 
2. Dinsizlik, îmânsızlık. 3. İslâm Dinine uymayan inanışlarda bulunma.                    
4. Nankörlük. 5. Sövüp sayma, fenâ, kaba söz söyleme. 6. Örtme ve gizleme. 

Küllì, külliyye (a.s.): 1. Umÿmì, bütün. 2. Çok. 3. mant. *tümel. 

Kümmel (a.s. kÀmil’in c.): Kamiller, olgunlar. 

Künende (f.s.): Edici, yapıcı, eden; yapan.                                                                         
Âgaz-künen: Başlayıcı, başlayan. 

Künh (a.i.): 1. Bir şeyin aslı, hakikati, temeli. 2. Kök, dip. 3. fels. Esas, öz. 

Künye (a.i.): Bir kimsenin adı, soyadı, doğumu, memleketi, mesleği ve işi gibi 
husûsiyetlerini gösteren kayıt. 

Kÿp [i.] : 1. Su veya başka sıvı maddeler veya bazı erzak koymakta kullanılan, pişmiş 
topraktan yapılmış, dar ağızlı ve tabanlı, geniş karınlı büyük kap. 2. Minare kubbe 
alemlerinin alt kısmında küpe benzeyen, bakır veya taştan yapılmış kısım.                
3. [ar.] Sarhoş. 

KüstÀò (f.s.): Aslı “güstÀò”dır. (bkz. güstÀò). 

Küsÿf (a.i.): astr. Güneşin tutulması, Ay’ın Dünya’mız ile Güneş arasına girerek gölgesiyle 
Güneş’i kısmen veya tamamen örtmesi. 

-küş (f.s.): Öldüren, öldürücü.                                                                                          
Düşman-küş: Düşman öldüren. 
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L 
 

Lehv (a.i.): Oyun, eğlence, faydasız iş. 

Lem‘a (a.i.c.: leme‘Àt): Parıltı, parlayış. 

Leme‘Àt (a.i. lem‘a’nın c.): Parıltılar, parlayışlar. 

Lemze (a.i.): Göz veya kaşla işaret etme. 

Leşker (f.i.): 1. Asker. 2. mec. Yiğit, kahraman, cesur.                                                 
Leşker-i İslÀm: Osmanlı Ordusu. 

Levå (a.i.): Pislik, mundarlık, kir. 

LiÀm (a.s. leìm’in c. ): Alçak, aşağılık, pinti kimseler. 

LibÀs (a.i.c.: elbise): Esvap. 

Li-ecl (a.zf.): … den dolayı, için, maksadıyla.  

LiúÀ’ (a.i.): 1. Görme, rast gelip kavuşma. 2. Yüz, çehre. 

Li — muóarririhì (a.zf.): Muharriri, yazarı tarafından. 

LivÀùa (a.i.): Lÿtìlik, erkekler arasındaki cinsì sapıklık, kulamparalık. 

Lu‘b (a.i.): Oyun, eğlence. 

Luùf (a.i.): 1. Hoşluk, güzellik. 2. İyi muamele, iyilik. 

Lübb (a.i.): 1. İç, öz. 2. (i.c.: elbÀb): Akl-ı selîm, *sağduyu. 3. (s.c.: lübÿb): Her şeyin iyisi, 
hâlisi. 
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M 
 

Ma‘Àd (a.i. ‘avdet’den): 1. Dönülen, dönüp gidilecek yer. 2. Âhiret. 3. Dönüş, geri gidiş.       
4. tas. Gaye, amaç, ulaşılacak yeri. 5. Dünyâdan sonraki hayat. 

Ma‘Àlim (a.i. ma‘lem’in c.): 1. İzler, eserler, nişâneler. 2. Dînî inanmalara ait meseleler. 

Ma‘Àrif (a.i. ma‘rifet’in c.): 1. Ma’rifetler, bilimler. 2. Bilgi, kültür. 3. Millî Eğitim 
Bakanlığı; maarif müdürlüğü. 

MÀ-dÀm (a.bağ.): 1. Mâdem, çünkü, değil mi ki. 2. e. Devam ettikçe. 

Maêà (a.i.): Ağızda çiğneme. 

Maêmÿn (a.i. êımn’dan. c. maêÀmìn): 1. Ödenmesi lazım gelen şey. 2. Mânâ, *kavram.        
3. Nükteli, sanatlı, ince bir söz. 

Ma‘dÿm (a.s. adem’den c. ma‘dÿmÀt): Yok olan, mevcut olmayan. 

MaàÀre (a.i.c.: maàÀrÀt): (bkz. àÀr, kehf). 

Maàêÿb (a.s.): Gazep olunmuş, kendisine kızılmış olan. 

Maàfÿr (a.s. àufrÀn’dan): Allâh tarafından günahları affedilmiş olması için duâ edilen 
[kimse], ölmüş, yarlıganmış [kimse]. (bkz. meróÿm). 

Maàrib (a.i. àarb’den. c.: meàÀrib): 1. Garp, batı. 2. Akşam 

MÀh (f.i.): 1. astr. Ay. 2. Senenin on ikide bir kısmı, ay. 3. tas. Seyri sülûk yoluna giren 
müptedî, çile doldurmaya yeni başlamış derviş. 4. Güzel kız veyâ genç. [“meh” 
şeklinde de kullanılır]. 

MaóÀll (a.i. maóall’in c.): Yerler. 

Maóê (a.i.): 1. Su katılmamış, hâlis süt. 2. Hâlis, katkısız, sade; ta kendisi, aslı. 

Maófÿô (a.s. óıfô’dan): 1. Hıfzolunmuş, saklanmış. 2. Korunmuş, gözetilmiş. 3. Gizlenmiş.   
4. Ezberlenmiş. 

MÀóì (a.s maóv’dan): Mahveden, mahvedici, yok edici, yok eden.                         
MÀóì emrÀê: Hastalıkları yok eden.  

Maórem (a.s. óarÀm’dan c. maóÀrim): 1. Haram, şeriatın yasak ettiği şey. 2. Nikah 
düşmeyen, şeraìtçe evlenilmesi yasak edilen. 3. Şeriatçe, kadının kendisinden 
kaçmadığı (erkek). 4. [biriyle] çok samîmî, içli dışlı olan. 5. Gizli olan, herkese 
söylenmeyen. 6. Herkesçe bilinmemesi îcâp eden.                         
NÀ-maórem: Nikah düşen, kendisinden kaçılan erkek. 7. tas. Allâh’ın sırlarını 
öğrenmeye başlayan kimse. 

Maórÿm (a.s. óirmÀn’dan): 1. Bahtsız, nasipsiz. 2. İsteğini, dileğini elde edemeyen. 

Maórÿr (a.s. óarÀret’den): İçi hararetli olan, ateşli, ateşlenmiş, kızmış.                        
Dil — i Maórÿr: Ateşli gönül. 

Ma‘hÿd, ma‘hÿde (a.s. ‘ahd’den. c.: ma‘Àhid): 1. Ahdolunmuş, bilinen; sözleşilen. 2. Sözü 
geçen. 3. mec. [ikincisi] fenâ bilinen kadın. 
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Maóv (a.i.): 1. Yok etme, ortadan kaldırma; harâbetme, perişan etme; batma, bitme, yok 
olma. 2. tas. Beşerî nâkisalardan kurtulma hâli. [zıddı : “isbÀt”]. 3. astr. Ay’daki 
siyahlık. 

Maòzen (a.i. òazn’den c.: maòÀzin): 1. İçinde eşya saklanacak yer; yer altı, bodrum.               
2. s. Havasız, karanlık (yer). 

MaúÀm (a.i. úıyÀm’dan c.: maúÀmÀt): 1. Kıyâm edilen, durulan, durulacak yer; durak.            
2. Me’mûriyet, me’murluk yeri. 3. Ermişlerden birinin mezarı sanılan yer.               
4. müz. Bir durak ile bir güçlünün etrafında, onlara bağlı olarak toplanmış seslerin 
umûmî heyeti. 

Maúbÿl (a.s. úabÿl’den): 1. Kabul olunmuş, alınmış, alınan. 2. Beğenilen, hoş karşılanan; 
geçer. 

Maúhÿr (a.s. úahr’dan): 1. Kahrolmuş, mağlup olmuş, bozguna uğramış, yenilmiş.                 
2. Allâh’ın gazabına uğramış. 

Maúÿl (a.s. úavl’den): Söylenilmiş, denilmiş; söylenilen [söz]. 

MÀl-dÀr (a.f.b.s.): Mallı, malı olan, zengin. 

Ma‘mÿl (a.s. amel’den): İmal edilmiş, yapılmış, işlenmiş. 

Ma‘mÿr (a.s. ‘umrÀn’dan): Bayındır, şenlikli.                                                                       
Beyt — i Ma‘mÿr: Ka‘be. 

MÀni‘ (a.s. men‘den. c. mene‘a): 1. Men‘ eden, geri bırakan, alıkoyan, engel olan.                  
2. i. Engel, özür. 

Manôar (a.i. naôar’dan): 1. Nazar edilen, bakılan, görünen yer. 2. Görünüş. 3. Çehre, yüz.       
4. Gözbebeği. 

Manôÿr (a.s. naôar’dan): 1. Nazar olunan, bakılan, bakılmış, görünen, görülmüş. 2. Gözde 
olan, beğenilen. 

Ma‘reke (a.i.c.: ma‘Àrik): Savaş meydanı. 

Marìê (a.s. maraê’dan. c.: merêÀ): Marazlı, hasta, hastalıklı, sayrı. 

MaãÀóif (a.i. muãóaf’ın c.): Mushaflar. 

MÀ - sivÀ (a.i.): 1. Bir şeyden başka olan şeylerin hepsi; Allâh’tan mâada bütün varlıklar.      
2. Dünya ile ilgili olan şeyler.                                                                                
Terk-i mÀ-sivÀ: Dünyadan geçmek, Allâh’tan başka her şeyle ilgisini kesmek.  

Ma‘ãiyet (a.i. sül. ‘aãÀ. c. ma‘Àãì): Âsîlik, itaatsizlik, isyan, günah. 

Maãlaóat (a.i. ãuló’dan c.: meãÀlió): 1. İş, emir, husus, madde, keyfiyet. 2. Ehemmiyetli iş.     
3. Batış, dirlik, düzen. 

Maşrıú (a.i. şarú’dan. c.: meşÀrıú): Güneşin doğduğu taraf, doğu. 

Ma‘şÿú (a.s. ‘ışú’dan): 1. Sevilen, sevilmiş [erkek]. 2. i. Erkek adı. 3. müz. Adı Şerh-i 
Mevlânâ mübârek Şah’da geçen makam. 

MÀùır (a.s. maùar’dan): Yağan, yağıcı. 
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Maùla‘ (a.i. ùulÿ‘’dan c.: meùÀli‘): 1. tulÿ‘ edecek, doğacak yer. 2. Güneş ve sair yıldızların 
doğması. 3. ed. Kasîde veyâ gazelin kâfiyeli olan ilk beyti. 4. tas. Kur’Àn’ı ezbere 
okuyan bir ermiş kimseye Allâh’ın tecellì etmesi.  

Maùlab, maùlabe (a.s. ùaleb’den c.: meùÀlib): 1. Talep olunan, meram, maksat, istenilen şey, 
istek. 2. Bahis, mesele. 3. huk. Kanunda, maddenin kenar başlıklarına verilen bir ad.                         
Maùlab-ı dil-hÀh: Gönlün istediği arzu, maksat. 

Maùvì (a.i. ùayy’dan c.: maùÀvì): Dürülmüş, bükülmüş ey; kıvrım. 

MaôÀhir (a.i. maôhar’ın c.): 1. Bir şeyin göründüğü, çıktığı yerler. 2. Nâil olmalar, 
şereflenmeler.  

MaôÀlim, meôÀlim (a.i. maôleme’den, maôlime’nin c.): 1. Zulümler, can yakmalar, 
haksızlıklar. 2. Adâlet dâiresi. 

Maôhar (a.i. ôuhÿr’dan. c.: maôÀhir ):1. Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer. 2. Nâil olma, 
şereflenme. 3. Bâzı tekkelerde oturarak uyunurken dayanılan kısa değnek.               
4. Erkek adı. 5. Bir çeşit tef. 

Me‘Àd (a.i.): tas. Àhiret. 

Me‘Àric (a.i. ma‘rec’in c.): Çıkacak yerler, merdivenler. 

MebÀnì (a.i.c.): Binâlar, yapılar; temeller. [Arapça’da : sözün yapıldığı yer mânasına gelen 
“mebnî”nin cem’idir]. 

Mebóaå (a.i.c.: mebÀóiå): 1. Bir şeyin arandığı yer. 2. Arama, araştırma yeri. 3. Bâb, fasıl.      
4. “-logie : ilim, bilim” sözünün karşılığı. 

Mebõÿl (a.s. beõl’den): İbzâl olunmuş, bol, çok. 

Mecd (a.i.): Büyüklük, ululuk, şan ve şeref. 

Mecma‘ (a.i.c. mecÀmì‘): 1. Toplanılacak yer. 2. Kavuşulan yer, nokta.                         
Mecma‘-ı baóreyn, mecma‘u’l — baóreyn: 1) İki deniz veya büyük bir suyun 
kavuştuğu nokta, kavuşacağı; 2) tas. úÀbe úavseyn mertebesi.  

Mec‘ÿl (a.s.): Meydana çıkarılmış, yapılmış olan. 

Mecõÿb (a.s.i. ceõb’den c.: mecõÿbìn): 1. Cezbolunmuş, çekilmiş. 2. Allâh sevgisinden 
dolayı cezbeye tutularak kendinden geçmiş (olan). (bkz. şeydâ). 3. Deli, divâne, 
mecnûn. 

MedÀr (a.i. devr’den): 1. Bir şeyin döneceği, devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer, 
etrafında dönülen nokta. 2. astr. *yörünge, bir seyyârenin (*gezegen) Güneş 
etrâfında dönerken çizdiği dâire. 3. Vesîle, sebep, vâsıta. 4. s. Yardımcı. 

MedÀric (a.i. medrec ve medrece’nin c. ): 1. Meslekler, tarîkatlar, yollar. 2. mec. 
Merdivenler. 

Medó (a.i.): Övme, birinin iyi şeylerini söyleme. [zıddı : “úadó, õemm”dir]. 

Medrec, medrece ( a.i.c.: medÀric ): 1. Derece ile adım adım ileri gidilen yol, meslek.             
2. Basamaklı yol; merdiven. 3. Dar yol, keçi yolu. 

MefÀriú (a.i. mefraú ve mefriú’in c.): Başın tepe kısımları. 

Mehleke (a.i.c.: mehÀlik): Helak olacak yer, tehlikeli yer, iş. 
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Mehr (a.i.c.: emhÀr, mühÿr): huk. [eskiden] mihir, evlenirken erkek tarafından kadına 
verilen nikah bedeli. 

Mekteb : 1. Yazı yazacak yer. 2. *Okul. 

MelÀ’ (a.i.): Cemaat 

MelÀóat (a.i.): 1. Güzellik, yüz güzelliği [ Arapça’da “tuzluluk” mânâsına kullanılır. ].            
2. Kadın adı.  

MelÀóide (a.i. lÀód’den. mülóid’in .): Allâh’ı inkar edenler, dinsizler, imansızlar. 

MelÀmì (a.s.i. melÀmet’den. c. melÀmiyyÿn): Her türlü gösterişten uzak, dünya malından 
yüz çeviren, dervişliği, rintliği kendine ilke edinen kimse; melâmiyye tarîkatinden 
olan. 

Melekÿt (a.i.): 1. Hükümdarlık, saltanat, azamet 2. Ruhların ve meleklerin âlemi. 

Melik (a.i.c.: mülÿk ): 1. Pâdişah, hâkan, hükümdar. 2. Allâh Teâlâ’nın güzel 
isimlerindendir. 

MellÀó (a.i.c. mellÀóan, mellÀóìn ve mellÀóÿn): Gemici, kaptan, denizci.  

Memlaóa (a.i. miló’den): Tuzla, tuz çıkan yer. 

Me’mÿr, me’mÿre (a.i. emr’den. c.: me’mÿrìn, meÀmìr): 1. Emir almış olan kimse. 2. Bir 
işle vazîfelendirilen kimse; devlet hizmetinde maaş veya ücretle çalıştırılan kimse, 
*görevli. 3. s. Emrolunan, emirle yapılmış olan [iş, şey]. 

Men‘ (a.i.): Yasak etme, bırakmama; durdurma; esirgeme, vermeme, önleme. 

Mend (f.e.): -li.                                                                                                                                    
Derd — mend: Dertli, hasta. 

Menó (a.i.): Verme. 

Menhì (a.i.c.: menÀhì): Haram olmuş, yapılması şer’an men edilmiş şey. 

Menhiyye (a.s.): [“menhì”nin müen.] (bkz. menhì). 

Menúÿl, menúÿle (a.s. naúl’den): 1. Nakledilmiş, bir yerden bir yere taşınmış, taşınan.          
2. Ağızdan ağıza geçmiş (söz, haber, hikâye…). 

Menn (a.i.): 1. Kudret helvası. 2. İhsân etme, iyilik etme, bağışlama.  3. Batman. 4. Edilen 
iyiliği başa kakma.  

Menåÿr (a.s. neår’den): 1. Saçılmış, dağılmış. 2. ed. Manzum olmayan, vezinsiz, kafiyesiz 
söz. 

MerÀóil (a.i. merhale’nin c.): Konaklar, mesâfeler, menziller, duraklar. 

MerÀm (a.i.): 1. İstek, maksat, niyet. 2. Konya’nın meşhûr sayfiye yeri. 

MerÀsim (a.i. resm’in c.): Resmî muameleler, resmî törenler, seremoniler. 

MerÀtib (a.i. mertebe’nin c.): Rütbeler, dereceler. 

Merdÿd (a.s. redd’den): 1. Reddolunmuş, kovulmuş. 2. Geri döndürülmüş, geri çevrilmiş. 
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Meróÿm, meróÿme (a.s. raóm'den): 1. Allâh'ın rahmetine kavuşmuş, Allâh'ın rahmetiyle 
müjdelenmiş. (bkz. mağfûr). 2. Ölmüş, ölü. [Müslümanlar hakkında].               
Ümmet-i meróÿme: Müslümanlar. 

Merkeb (a.i. rükÿb’dan. c. merÀkib): 1. Rükûbedilecek, binilecek şey, binek. 2. Vapur, 
gemi, kayık gibi şeyler. 3. Eşek. [dilimizde yalnız “eşek” manasına kullanılır]. 

MerrÀt (a.i. merre’nin c.): Defâlar, kerreler, bir çok defâlar. 

Merãÿã (a.s. reãÀã’dan): 1. Kurşun madeniyle sağlamlaştırılmış şey. 2. Sağlam.                         
BünyÀn-ı merãÿã: Sağlam yapı. 

Mervì (a.s. rivÀyet’den): Rivâyet olunan, birinden işiterek söylenen, sağlam olarak 
bilinmeyen. 

Merz-bÀn (f.b.i.): Hudut muhafızı, sınır beyi. 

MerzübÀn (a.b.i.): (bkz. merzbÀn, merz-vÀn). 

MesÀ’ (a.i.): Akşam.                                                                                                                     
Subó u mesÀ’: Sabah akşam.            

MesÀkìn (a.s. miskìn’in c.): 1. Ziyadesiyle fakir olanlar. 2. Miskinler, uyuşuklar; miskin 
hastalığına tutulmuş kimseler. 

MesÀvì (a.i. sÿ’ün c.): Fenalıklar, kötülükler. (zıddı : maóÀsin). 

Mes’ele (a.i. suÀl’den. c. mesÀil): 1. Sorulup karşılığı istenilen şey. 2. Çözülmesi istenilen 
şey, problem. 3. Ehemmiyetl iş. 4. Savaş, cenk. 

Mesfÿr (a.s.): Yazılmış, adı geçmiş. [Bu kelime , hakaret görmesi icap eden aşağılık 
kimseler, daha çok düşmanlar hakkında kullanılır]. 

Mesken (a.i. sükÿn’dan. c.: mesÀkin): Sakin olacak, oturulacak yer, oturulan ev. 

Meskenet (a.i): 1. Miskinlik, fakirlik, yoksulluk. 2. Beceriksizlik. 

Mest (f.s.c.: mestÀn): Sarhoş. 

Mesùÿr (a.s. saùr’dan): Satırlanmış,  yazılmış, çizilmiş. 

MeşÀyiò (a.i. şeyò’in c.): Şeyhler. [şeyh’in gayri kıyâsî cem‘idir].  

Meşveret (a.i.): Müşâverede bulunma, danışma.  

MetÀ‘ (a.i.c.: emti‘a): 1. Satılacak mal, eşya. 2. Sermâye, elde bulunan varlık. 

MeùÀli‘ (a.i. matla’ın c. ): 1. Tulû‘ edecek, doğacak yer. 2. astr. Herhangi bir yıldızın 
metâlii, i‘tidâl-i rebîî noktasından geçmek üzere mebde îtibâr olunan herhangi bir 
dâire-i sıa ile bu yıldızın dâire-i istivâ-i semâvî üzerindeki ara kesitleri arasında 
kalan kavis.     3. ed. Kasîde veya gazelin ilk beyitleri. 

Meters (f.i.): 1. Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç. 2. Savaşta korunmak üzere 
yapılan toprak tümsek, siper. [tersîden mastarından nehyi hazır olarak “korkma” 
demektir]. 

Metìn (a.s. metÀnet’den ): 1. Metânetli, sağlam, dayanıklı [müen.: “metìne”dir]. 2. i. Erkek 
adı. 

Metrÿk, metrÿke (a.s. terk’en): Terk edilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş, battâl. 
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MevcÿdÀt (a.i. mevcÿd’un c.): Var olan şeyler, mahluklar. 

Mevúÿf, mevúÿfe (a.s. vaúf’dan): 1. Vakfedilmiş. 2. Durdurulmuş, alıkonulmuş.                 
3. Tutulmuş, hapsedilmiş, *tutuklu. 4. Âit, bağlı. 

Mevrid (a.i. vürÿd’dan. c.: mevÀrid): Varacak yer, varacak yol. 

Mevt (a.i.): Ölüm; tas. benliği öldürme. 

Mev‘ÿd (a.i. va‘d’den. c.: mevÀ‘ìd): 1. Va‘dolunmuş, söz verilmiş.   2. Vâdeli, zamanı belli. 

Mey (f.i.): Şarap.                                                                                       

MeydÀn (a.i.c.: meyÀdìn): 1. Geniş, açık, düz yer, alan. 2. Yarışma veya karşılaşma yeri.        
3. Ortaklık. 4. Âyin yeri. [Bektâşi tekkelerinde]. 5. Fırsat, imkan. 

Mey-òÀne (f.b.i.): Şarap, içki içilen ve satılan yer. 

Mey-i ‘aşú : Aşk şarabı. 

Mey-kede (f.b.i.): (bkz. mey-òÀne). 

Meõemmet (a.i.): 1. Kınama, yerme. 2. Yerilecek, kınanacak iş. (“meõimmet” şeklinde de 
kullanılır). 

Meõkÿr, meõkÿre (a.s. õikr’den): Zikrolunmuş, adı geçmiş, anılmış. 

Mìà (f.i.): 1. Kara bulut. 2. Duman, sis. 

MihmÀn (f.i.): Misâfir, konuk. 

Miónet (a.i.c.: mióen): 1. Zahmet, eziyet. 2. Gam, keder, sıkıntı, dert. 3. Belâ, musîbet. 

Miknese (a.i.c.: mekÀnis): Süpürge. 

Miló (a.i.c.: emlÀó, milaó, milÀó, milóa): Tuz. 

Milk (a.i.): Birinin tasarrufu altında bulunan şey. 

Misk (a.i.): Misk, Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir cins ceylanın erkeğinin karın 
derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde. 

Miskì (a.s.): 1. Misk gibi güzel kokulu. 2. Misk gibi siyah renkli. 

Mìş (f.i.): Koyun. 

Mu‘allel (a.s. ‘illet’den): Ta‘lìl edilmiş, sakat, eksik. 

Mu‘allem (a.s. ‘ilm’den): Ta‘lim görmüş, ta‘limli. 

Mu‘allim (a.s. ve i. ilm’den c. mu‘allimìn): Tâlim eden, öğreten, *öğretmen, hoca. 

*Mu‘ÀmelÀt —tı (.-.-) (a.i.): 1. Muameleler, işlemler. 2. Fıkıhta şahıs ve aile hukuku, aynî 
haklar, miras, ticaret, borçlar ve iş hukukuyla ilgili konular. 

Mu‘ammer (a.s. ‘ömr’den. c.: mu‘ammerìn): 1. Ömür süren, yaşayan, yaşamış. 2. i. Erkek 
ve kadın adı. 

Mu‘Ànid (a.s. ‘anÿd’dan): İnatçı, kimseye uymayan, dediği dedik. 

Mu‘Àrıê (a.i. ‘arê’dan): MuÀraza eden, karşı gelen. 
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Mu‘Àşeret (a.i.): Birlikte yaşayıp iyi geçinme.                                                                        
ÁdÀb-ı mu‘Àşeret : Görgü.                                                                                    
Óüsn-i mu‘Àşeret : İyi geçinme. 

Muêmaóil  (a.s.): Çökmüş, çöküntüye uğramış, darmadağın olmuş, yok olmuş. 

MuêmerÀt (a.s. muêmer’in c.): Gizli, saklı, örtülü, dışarı vurulmamış, içte saklı şeyler. 

MuàayyebÀt (a.i. muàayyeb’in c.): Gizli, görünmez şeyler.                                        
MuàayyebÀt-ı òamse (bilinmeyen beş şey): [Kur’ân-ı Kerîm’in Lokmân Sûrasi’nin 
34, âyetinde bildirildiğine göre] : 1) Kıyâmetin kopacağı zaman; 2) yağmurun 
yağacağı zaman;  3) ana karnında olanlar; 4) yarın başa ne geleceği; 5) insanın 
nerede öleceği. 

Muóaddiå (a.s. óadìå’den. c. muóaddiåìn): Hadis ile meşgul olan, Hz. Muhammed(sav)’in 
sözlerini bildirmiş olan kimse. 

Muóaúúıú (a.s. óaúú’dan c.: muóaúúıúìn): Tahkìk eden, hakìkati, gerçeği arayıp meydana 
çıkaran; soruşturucu. 

MuóÀl (a.s.): Mümkün olmayan, olamaz, olmaz, olmayacak.                                               
HayÀl-ı muóÀl : İmkansız, *olanaksız şey. 

MuòÀlif (a.s. muòÀlefet’den): 1. Muhâlefet eden, aykırılık gösteren, uymayan, uygun 
olmayan. 2. Birinin düşüncesine zıt düşüncede olan. 

Muóarrir (a.s. ve i.c.: muóarrirìn): 1. Tahrìr eden, yazı yazan, katip, yazar, bir mevzuyu yazı 
ile anlatan. 2. Telif eser sahibi. 

MuòÀãama (a.i. òuãÿmet’den. c.: muòÀãamÀt): İki taraf arasındaki düşmanşlık. 

Muódiå (a.s.): İhdâs eden, yeniden meydana getiren, icâdeden, kuran. 

Muóibb (a.s. óubb’dan): 1. Seven, sevgi besleyen, dost. 2. Erkek adı.  

Muókem (a.s. óükm’den ): 1. Tahkîm edilmiş, sağlam kılınmış, sağlam, berk, 
sağlamlaştırılmış, kuvvetli. 2. huk. Değiştirilmesi mümkün olmayan yazı, söz. 

Muótemel (a.s. óaml’den): 1. İhtimâli olan, umulur, beklenir, olabilir, olmayacak şey değil.    
2. mant. *olası. 

Muótesib (a.s. óisÀb’dan): 1. (eskiden) belediye işlerine bakan memur, belediye memuru.      
2. [eskiden] polis ve belediye işlerine bakan memur. 

Mu‘ìn (a.s. ‘avn’den): 1. İâne eden, yardımcı. 2. Yardımcı. 

Mu‘izz (a.s.): İzzet ve ikrâm edici, ağırlayıcı; Allâh.  

MuúÀbele (a.i. sül.: úabile): 1. Karşılık verme, karşılama. 2. Karşı gelme. 3. Birbiriyle 
karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma. 4. Camilerde halka karşı Kur’Àn okuma.      
5. tas. Mevlevì Àyinlerinde tarìkat mensuplarının cezbe haliyle ayakta dönmesi. 

MuúÀbil (a.s. sül.: úabile): 1. Karşı karşıya gelen, bir şeyin karşısında bulunan. 2. Bir şeye 
karşı, bir şeye karşılık yapılan. 3. i. Karşılık. 4. zf. Karşılığında. 

Muúaddes, muúaddese (a.s. úuds’den): 1. Takdîs edilmiş, mübârek, kutsal; temiz. 2. Kadın 
adı. 

Muúaddim (a.s. úıdem’den): 1. Takdîm eden, sunan [küçük, büyüğe-]. 2. Öne, ileri geçiren. 
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MuúaddimÀt (a.s.i.): (muúaddime’nin c.). (bkz. muúaddime). 

Muúaddime (a.s. úıdem’den. c.: muúaddimÀt): 1. Öne geçen, önde giden. 2. i. Başlangıç, 
giriş, önsöz. 

Muúarreb (a.s. úurb’dan c.: muúarrebÀn, muúarrebìn): Takrîbedilmiş, yaklaşmış, yakın.                         
Melek-i muúarreb: Allâh’a yakın, yaklaşmış olan melek. 

Muúarrer (a.s. úarÀr’dan. c.: muúarrerÀt): 1. Kararlanmış. 2. Şüphesiz, sağlam.                    
3. Anlatılmış, bildirilmiş. 

Muúayyed (a.s. úayd’dan): 1. Kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 2. Ayağında zincir ve pranga 
bulunan. 3. Bir işe ehemmiyet (*önem) veren. 4. Kaydolunmuş, deftere geçmiş. 

Munãif (a.s. naãafet’den): 1. İnsâf eden, insaflı. 2. Kötülükte ileri gitmeyen. 

MurÀd (a.i. revd’den): 1. Arzu, istek, dilek. 2. Maksat, meram. 3. Erkek adı. 

MurÀúabe (a.i. raúb’dan): 1. Bakma, gözetme, göz altında bulundurma. 2. tas. Kendi iç 
âlemine bakma, dalıp kendinden geçme. 3. *denetleme, kontrol. 

MurdÀr (f.s.): 1. Mundar, kirli, pis. 2. İslÀmì Şerì‘at usullerine göre kesilmemiş (hayvan). 

MurtÀê (a.s.): Alıştırılmış, talimli [hayvan]. 

MuãÀóib (a.s. soóbet’den. c.: muãÀóibÀn): 1. Biriyle musÀhabe eden, sohbette bulunan, 
konuşan, arkadaş. 2. Büyük bir zÀtın yanında bulunarak onun sözüyle sohbetiyle 
eğlendiren. 3. Padişahın husûsî işlerinde bulunanlardan her biri. 

Mÿãil (a.s. vuãÿl’den ): Îsâleden, ulaştıran, yetiştiren, vardıran. 

Mutaêarrır (a.s. êarr ve êurr’dan): Zarar gören, zarara uğrayan. 

Muùavvel, muùavvele (a.s. ùÿl’den): 1. Tatvîl edilmiş, uzatılmış, tafsîl edilmiş.                        
2. h. i. Evvelce medreselerde okutulan Arap edebiyâtına dair yazılmış meşhur bir 
kitap. 

Mu‘teúad (a.s. ‘aúd’den): İnanılan, i’tikad edilen şey. 

Muùlaú, muùlaúa (a.s. ùalÀú’dan): 1. Itlak olunmuş, salıverilmiş, başıboş bırakılmış.               
2. Kayıtsız, şartsız. 3. Yalnız, tek, salt.                                                                             
Vücÿd-i muùlaú, ÕÀt-i muùlaú: Allâh. 

Muttaãıf (a.s. vaãf’dan): İttisâf eden, vasıflanan, kendinde bir hal, bir sıfat, bir vasıf 
bulunan. 

MuvÀneset (a.i. üns’den): 1. Ünsiyet peyda etme, birbirine alışıp beraber yaşama.                     
2. İnsandan kaçmayış, insana alışma. 

Muôaffer (a.s. ôafer’den): 1. Zafer, üstünlük kazanmış, üstün. 2. i. Erkek ve kadın adı. 

MübÀlaàa (a.i. bülÿà’dan): 1. İşi, bir şeyi çok büyütme, pek ileri vardırma. 2. Pek fazla, çok 
aşırı. 3. Küçük bir şeyi büyük gösterme. 

MübÀya‘a (a.i. bey‘den. c.: mübÀta‘Àt): Satın alma. 

Mübteda‘ (a.s. bed‘.den): (bkz mübtede‘). 

Mübtede‘ (a.s. bed‘.den): Aslında yok iken yeni çıkmış olan şey. 

Mübùil (a.s.): İptâl eden, hükümsüz bırakan, bozan. 
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Mübùile (a.s.): (“mübùil” in müen.). (bkz. mübùil). 

MücÀhede (a.i. cehd’den): 1. Uğraşma, savaşma. 2. Nefsi yenmeye olan çalışma.                     
3. Din düşmanlarıyla savaşma. 

MücellÀ (a.s. cilÀ’dan): Cilalı, parlatılmış, parlak. 

Mücerred, mücerrede (a.s. cered’den. c.: mücerredÀt): 1. Tecrìdedilmiş, soyulmuş, çıplak.      
2. Tek, yalnız. 3. Karışık ve katışık olmayan. 4. gr. Yalın, *soyut.     5. Eski yazıda 
noktasız harflerle yazılmış manzÿme yÀhut mensÿre. 6. fels. , mat. *soyut. 7. Bekâr. 
8. zf. Yalnız, ancak, fakat.                                                                                              
PÀye-i mücerrede: Ulemâya mahsûs mühim ve memuriyetsiz bir rütbe. 

Mücidd (a.s. cidd’den): Çok çalışan. 

MüdÀm (a.s. devÀm’dan): 1. Devam eden, süren, sürekli. 2. Devam eden, arası kesilmeyen. 

MüdÀvemet (a.i. devÀm’dan): 1. Devam etme, bir yere her vakit gidip gelme. 2. Bir işe 
aralıksız çalışma. 

Müdde‘ì (a.s. d‘ÀvÀ’dan): 1. İddia eden, davacı. 2. Bir hükümde ayak direyen. 3. İnatçı. 

Müderris (a.s. ve i. Ders’den. c.: müderrisìn): 1. Ders veren, ders okutan; medrese dersi 
okutan. 2. Profesör. 

Müeyyed (a.s. eyd’den): 1. Te’yid edilmiş, kuvvetlendirilmiş, sağlam. 2. Doğrulanmış.          
3. Yardım gören. 4. i. Kadın ve erkek adı. 

MüfÀrıú (a.s. farú’dan): Müfârakat eden, ayrılan, ayrılmış. 

MüheyyÀ (a.s. hey’et’den): (bkz. ÀmÀde). 

MühimmÀt (a.i. mühimme’nin c.): 1. Lüzumlu şeyler. 2. Harb malzemesi. 

MühmelÀt (a.s. mühmel’in c.): Mânasız boş sözler. 

Mükedder (a.s. keder'den): 1. Bulandırılmış, bulanık.                                                           
Mâ-i mükedder: Bulanık su. 2. Tekdîr edilmiş, azarlanmış. 3. Kederli, üzüntülü, 
tasalı. 

MükevvenÀt (a.i. mükevven’in c.): Mahlûkların, *yaratıkları hepsi. 

Mülaòòaã (a.s. òülÀãa’dan): Telhîs edilmiş, hulâsâsı (*özeti) çıkarılmış. 

MülÀzım (a.s. lüzÿm’dan c.: mülÀzımìn, mülÀzımÀn): 1. Bir yere veya kimseye sarılıp 
ayrılmayan, tutunup kalan. 2. i. Stajyer, bir yere maaşsız olarak gidip gelen.                 
3. i. ask. *Teğmen. 

Mülóaú (a.s. lüóÿú’dan): 1. İlhâk edilmiş, sonradan takılmış, katılmış. 2. i. Bir asker 
karargâhında emir subayı yardımcısı. 

Mülk (a.i.c.: emlÀk ): 1. Ev, dükkan, arazi gibi taşınmaz ve gelir getiren mal. 2. Bir devletin 
ülkesi. 3. Vakıf olmayıp —doğrudan doğruya-  birinin malı olan [toprak veya akar, 
yapı]. 

Mülÿk (a.i. melik’in c.): Hükümdarlar. 

Mümidd (a.s. meded’den): 1. İmdâd eden, yardım eden. 2. Temdîd eden, uzatan, uzatıcı 

Mümkin (a.s. mekn ve mekÀnet’den. c.: mümkinÀt): Mümkün, olabilir, olabilen.  
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MünÀcÀt (a.i. necv’den): 1. Allâh’a dua etme, yalvarma. 2. Allâh’a dua mevzulu manzume: 
“Hak Taâlâ azamet âleminin pâdşehi. / Lâ mekândır, olamaz devletinin tahtgehi.” 
(Şinâsi)… gibi. 

MünÀúıê (a.s. naúê’dan): Nakzeden, birbirini tutmayan. 

Müncelì (a.s. cilÀ’dan): 1. İncilâ eden, parlayan, parlak.                                                               
Seyf-i müncelì: Parlak kılıç. 2. Meydanda, besbelli olan. 

Münceõib, münceõibe (a.s. ceõb’den): 1. İncizâbeden, beriye çeken. 2. Gönül vermiş, 
tutulmuş, tutkun. 

Müncì (a.s. necÀt’dan): 1. İncÀ eden, kurtaran. 2. i. erkek adı. 

Münhezim (a.s. hezìmet’den. c.: münhezimìn): İnhizâm eden, hezimete uğrayan, bozguna 
uğrayan, uğramış, bozgun. 

Mün‘im (a.s. ni‘met’den): 1. İn’âm eden, nimet veren, yedirip içiren; Allâh. 2. Velînîmet. 

Münkesir (a.s. kesr’den): 1. İnkisÀr eden, kırılan, kırılmış, kırık. 2. Kırgın, gücenmiş. 

Münkeşif, münkeşife (a.s. keşf’den): 1. İnkişâf eden, açılan, açılmış, meydana çıkmış; açık, 
görünen. 2. Keşfolunmuş, yeni bulunmuş. 

Münkir (a.s. nekr’den. c.: münkirìn): 1. İnkâr eden, kabul etmeyen. 2. Îmansız, inanmayan, 
dinsiz. 3. h. i. Mezarda sual soracak olan iki melekten biri.  

Münşa‘ib (a.s. şa‘b’dan): İnşiâb eden, şûbelenen, dallanan, çatallanan, kollara ayrılan, 
ayrılmış. 

MüntehÀ (a.s. nihÀyet’den): 1. Nihayet bulmuş; bir şeyin varabileceği en uzak yer, son 
derece, son kerte. 2. Son uc. 

MürÀ‘Àt (a.i. ri‘Àyet’den): 1. Hıfzetme, saklama. 2. Göz ucuyla bakma. 3. Gözetme, koruma. 

MürÀì (a.s. rü’yet’den): İkiyüzlü [kimse]. 

MürÀyÀt (a.i. rü’yet’den):1. Gösteriş. 2. İkiyüzlülük.  

MürekkebÀt (a.i. mürekkeb’in c.): kim. *bileşikler. 

Mürşid (a.s. rüşd’den. c.: mürşidìn): 1. İrşâd eden, doğru yolu gösteren, kılavuz. 2. i. Tarîkat 
pîri, şeyhi [müridlerine yol gösterdiği için]. 3. Gafletten uyandırma.                         
Mürşid-i a‘ôam : Hz. Muhammed(sav). 

Mürte‘iş (a.s. ra‘ş’dan): İrtiâş eden, titreyen. 

Mürüvvet (a.i. mer’den): 1. İnsaniyet, mertlik, yiğitlik. 2. Cömertlik, iyilikseverlik.                    
3. Kadın adı.  

Müåbet, müåbete (a.s. sübÿt’dan): 1. Tesbìt edilmiş, delil gösterilmiş. 2. gr. *olumlu.                 
3. fiz. , mat. Pozitif. 

Müsebba‘ (a.s. seb‘den): 1. Yedili, yedi kısımdan meydana gelen. 2. geo. Yedigen.                
3. ed. Her beytine aynı vezinde ve tek sayılı mısraıyla aynı kâfiyede beş mısrâ ilave 
edilen gazel, kasîde. 

Müsebba‘a (a.i.): 1. Yedi kere okunması gereken duâ. 2. s. [müsebba‘nın müen.]. (bkz. 
müsebba‘). 
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MüskirÀt (a.s. sekr’den): Sarhoş eden, sarhoşluk veren şeyler. 

Müstaàraú (a.s. àarú’dan): Batmış. 

Müste‘Àr (a.s. ‘Àriyyet’den): Eğreti [alınmış], takma (ad).                                                   
HayÀt-ı müste‘Àr: [muvakkat olan] dünya ömrü. 

MüstecÀb (a.s. cevÀb’dan): İsticâbe edilmiş, kabûl olunmuş [dileği]. 

Müstecmi’ (a.s. cem’den): Toplayan, toplanan. 

Müstelzim (a.s. lüzÿm’dan): İstilzâm eden, gerektiren, gereken. 

Müteaòòir (a.s. Àòer’den): Teahhür eden, sonraya kalan, geciken. 

Müteaòòirìn (a.i.c.): Son zamanlarda gelenler, yetişenler. 

Müte‘alliú (a.s. alaúa’dan): 1. Asılı, bağlı 2. Talluk eden, ilgili, ilişiği olan. 

Müteóaúúıú (a.s. óaúú’dan): Tahakkuk eden, doğruluğu meydana çıkan.  

Müteòalliú (a.s. òulú’dan): Ahlâk peyda eden, huy edinen, yeni bir huy kazanan. 

Mütekebbir (a.s. kibr’den. c.: mütekebbirìn): Tekebbür eden, kibirlenen, kibirli, kendini 
beğenmiş. 

Mütekellif (a.s. külfet’den c.: mütekellifìn): Tekellüf eden, külfetli, zahmetli bir iş tutan. 

Müteveccih (a.s. vech’den c.: müteveccihîn): 1. Teveccüh eden, bir cihete, bir tarafa dönen, 
yönelen. 2. Birine karşı sevgisi ve iyi düşünceleri olan. 3. Bir tarafa gitmeye kalkan. 

Müvekkil [A.s. huk.] : Vekil tayin eden, vekâlet veren. 
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N 
 

NÀdÀn (f.b.s.): 1. Bilmez. 2. Nobran, kaba, terbiyesi kıt. 

NÀ — gÀh (f.b.s.): 1. Vakitsiz. 2. zf. Ansızın, birdenbire. 

Naúd (a.i.c.: nuúÿd): 1. Akçe, maden para. 2. Para olarak bulunana servet. 3. Peşin para. 

Nakıyye (a.s.): (“nakì” nin müen.). (bkz.: nakì) 

Naúì (a.s.): 1. Temiz, pâk. 2. i. Erkek adı. 

Naúìb (a.s. ve i. naúabet’den. c.: nuúabÀ ): 1. Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekîli.         
2. Bir tekkede şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede.                         
Naúìbü’l — eşrÀf: Peygamber (sav) soyundan olanların işlerini görmek üzere 
hükûmetçe ta‘yîn olunan me’mûr. 

Naúã (a.i.): 1. Noksan, eksiklik. 2. Eksiltme, azaltma. 

NÀmì (f.s. nÀm’dan): 1. Namlı, şöhretli, ünlü. 2. Erkek adı. 

NÀmì (a.s. nümüvv’den): Yerden biten, büyüyen, yetişen, artan. [müen.: “nÀmiye”]. 

NÀr (a.i.): 1. Ateş, od. 2. Cehennem. 3. Yakıcı şey [ateş gibi]. 

Nasr (a.i.): 1. Yardım. 2. Üstünlük.  

NÀsÿtì (a.s.): Dünyaya, insanlığa mensup, dünya ile, insanlıkla ilgili. 

Naôar (a.i.c.: enôÀr): 1. Bakma, göz atma. 2. Düşünme. 3. Göz değme. 4. İltifat. 5. Îtibar.        
6. Yan bakış. 7. s. Güzel, dilber. 

Naôm (a.i.): 1. Dizme, tertîbetme, sıraya koyma. 2. Sıra, tertîb. 3. ed. Vezinli, kâfiyeli söz.     
4. Halk şâirlerinin mesnevî şeklindeki manzûmelere verdikleri ad. 

Ne‘am (a.e.): 1. Evet, pek güzel, hay hay; öyledir.                                                                     
LÀ ve ne‘am: Evet ve hayır; evet ve hayır demeyip susma.                                                                  
2. (c.: en‘Àm) deve, öküz, koyun gibi dört ayaklı hayvan. 

NebÀt (a.i.c.: nebÀtÀt): Topraktan biten, çıkan her türlü şey, bitki. 

Nebr (a.i.): 1. Yükseğe çıkarma, kaldırma, yükseltme; sesi yükseltme. 2. Korkup çığlık 
atma, haykırma. 

NecÀó (a.i.): 1. İsteğine ulaşma. 2. Kurtulma. 

Necìb (a.s.c.: encÀb, necÀib, nücebÀ): 1. Soyu sopu temiz, nesli pâk olan kimse. 2. erkek adı. 

Necis (a.s. necs’den): Pis, murdar. 

Necm (a.i.c.: encÀm, encüm, nücÿm ): 1. Yıldız. 2. Kur’ân. 3. huk. Vâdesi gelen borç. 

Necş (a.i.): Avı yatağından çıkarma. 

Nedem (a.i.): Pişmân olma, pişmanlık.                                                                                 
Yevm-i nedem: Kıyâmet günü. 

Nef‘ (a.i.): Menfaat, fayda, kâr, çıkar. 

Nefìs, nefìse (a.s.): 1. Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen. 2. i. Kadın adı. 
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Nekbet (a.i.c.: nekebÀt, nükÿb): 1. Talihsizlik, bahtsızlık. 2. Düşkünlük. 3. Felaket, musibet. 

NemÀ (a.i.): 1. Artma, çoğalma. 2. Büyüme, uzanma. 3. Faiz. 

Neşv (a.i.): Canlının büyümesi, boy atması; yeniden peyda olup hayata gelme.                         
Neşv ü nemÀ : Yetişip büyüme, sürüp çıkma. 

Nevmìd (f.s.: "nÀ-ümìd"den): Ümitsiz, ümidi kırık.  

NigÀr (f.i.): 1. Resim. 2. (Resim gibi güzel) sevgili. 3. s. Resmedilmiş, resmi yapılmış.            
4. Put. 5. Kadın adı. 

Nikbet (a.i.): Talihsizlik, düşkünlük. 

Ni‘me (a.e.): Ne güzel, ne a‘lÀ. [“bi’se”nin zıddı]. 

Nisbet (a.i.): 1. Bağlılık, ilgi. 2. Kıyaslama, ölçü. 3. mat. , fels.  *oran. 4. İnat olsun diye 
yapılan iş. 5. zf. İnat olarak. 

Nìst (f.e.): Yoktur, değildir. 

NisvÀn (a.i.c.: nisÿn): Kadınlar. 

NuúabÀ’ (a.s.i. naúìb’in c.): Nakîbler. (bkz. naúìb). 

Nuúaù (a.i. noúùa’nın c.): Noktalar.                                                                                                  
Bì — nuúaù: “Ebced” hesabında noktasız harf. 

Nuúÿd (a.i. naúd’in c.): Nakitler, paralar. 

Nuãó (a.i.): Nasihat verme, öğüt. 

Nübüvvet (a.i. nebe’den): Nebîlik, peygamberlik, Tanrı haberciliği. 

NücebÀ (a.s. necìb’in c.): 1. Soyu sopu temiz, nesli pâk olan kimseler. 2. tas. Ricâlullah 
veya ricâlü’l-ğayb denilen 40 kişiye verilen ad. 

Nücÿm (a.i. necm’in c.): Yıldızlar. 

-nümÀ (f.s.): “gösteren, bildiren” manalarıyla kelimelere katılır.                                                 
Reh-nümÀ: Yol gösteren. 

NümÀyÀn (f.b.s.): Görünücü, görünen; meydanda. 

NümÀyiş (f.i.): 1. Gösteriş; gösteri; görünüş. 2. Yalandan gösteriş, göz koyma. 
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O 
 

Ïàÿz [i.s.] : 1. Mübarek, saf ve iyi yaradılışlı. 2. Saf, anlayışı kıt, safderun. 3. Köylü.              
4. Tosun. 5. [h.i.] Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. 6. Büyük bir Türk 
boyu. 
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Ö 
 

Ïzge [s.] : 1. Başka, gayrı, diğer. Senden özge gözüm yaşın / Kimseler silmez Allâhım. 
Yunus. 2. Yabancı, ağyar. 

‘Öõür (a.i.c.: a‘õÀr): 1. Bir kusur veya suçun hoş görülmesini gerektiren sebep. 2. Suçun 
bağışlanması. 3. Engel. 4. Kusur, eksiklik.  
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P 
 

PÀd-şÀh (f.b.i.): Pâdişah, hükümdar. 

PÀd-şeh (f.b.i.). (bkz. pÀd-şÀh). 

PÀk (f.s.): 1. Temiz, arık, pak. 2. Saf, halis; hilesiz. 3. Kutsal, mübarek.  

Paralamak [F.T. g.li f.] : Parçalamak, parça parça etmek. 

Peder (f.i.): Baba. 

Pek [s.] : 1. Sert, sıkı, katı. 2. Sağlam, kavî, metin. 3. Merhametsiz. 4. İnatçı. 5. Çok, fazla.     
6. Hızlı, süratli şekilde. 7. Şiddet ve kuvvet ifâde eder: Pek ses, pek vuruş. 

PergÀr (f.i): geo. Pergel. (bkz. pergÀl). 

Pertev (f.i.): 1. Işık, parlaklık, yalım. 2. Erkek adı. 

Pes (f.i.): 1. Ard, arka, geri. 2. zf. Öyle ise, imdi. 3.zf. Sonuç olarak.  
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RÀció (a.s. rücóÀn’dan): 1. Diğerinden evvel, üstün, önce. 2. fık. Bürhân ve delillerin 
tercîhinde, delîli önce ve makbul olan taraf. 

RÀfıêa (a.i. rafê’dan): Bir şiî fırkası. [Hz. Ali’nin çocuklarına şerîat ve târihî hakîkat dışı 
muhabbet gösterip taraftâr olmakla ayrılır]. 

RÀfıêì (a.s. ve i. Rafê’dan. c.: rÀfıêiyyÿn): Râfıza fırkasından olan, Hz. Ebûbekir ile Hz. 
Ömer’in halîfeliğini kabul etmeyen, onlara dil uzatan. 

RÀh (f.i.): 1. Yol. 2. Tutulan yol, meslek, usül. 

Raóm (a.i.): Acıma, esirgeme, koruma. [Doğrusu “ruóm” ve “ruóum”dur.] 

Raúabe (a.i.c.: raúabÀt, riúab, riúbÀn): 1. Ense kökü, boyun. 2. Kul, köle, cariye. 3. Bir 
malın sahipliği. 

Raúìb (a.s. ve i. reúabet’den. c.: raúìbÀn, ruúabÀ): 1. Herhangi bir işte birbirinden üstün 
olmaya çalışanlardan her biri. 2. Bekçi. 3. Allâh adlarından olup : “ görüp, gözeten” 
demektir. 

Raúã (a.i.): Hora tepme, sıçrayarak oynama, dans etme. 

RÀm (f.s.): 1. İtaat eden, boyu eğen, kendini başkasının emrine bırakan. 2. tas. İnsanın bütün 
varlığıyla Allâh’a bağlanması. 

RÀmió (a.s. rumó’dan): Süngü batıran, mızrak saplayan. 

RÀy (a.i.): 1. Rey, fikir, *oy. [nazımda “rÀ” şeklinde kullanılır]. 2. Raca, Hint hükümdârı.            
3. (rÀyet’in c.): Sancak, bayrak. 

RÀz (f.i.): Sır, gizlenilen şey.                                                                                                     
Keşf-i rÀz: Gizli bir şeyin farkına varma. 

ReÀyÀ (a.i. raiyye, raiyyet’in c.): 1. Bir hükümdâr idaresi altında bulunan ve vergi veren 
halk. 2. Bütün halk. 3. Hıristiyan tebaa. 

Rec‘ (a.i.): Geri döndürme. 

RecÀ’ (a.i.): 1. Ümit, umma. 2. Yalvarma. 3. İstek, dilek. 

Recebiyyÿn (a.i.receb’den): tas. Mutasavvıflara göre, Allâh’ın izniyle gaybı bilen, türlü 
keşiflerde bulunarak, Recep Ayı’nda kendilerinde fevkalâde bir hal sezen ve her yüz 
yılda bir sayıları kırk olan ricâlullâh, bir nevi mânevî kuvvet ve kudret sâhipleri. 

Recül (a.i.c.: ricÀl): 1. Ergin, yetişmiş erkek, insan. 2. Ehil, becerikli, elinden iş gelir.                         
Recül-i òÀããa, recül-i kÀmil: Bir kısım mânevî kuvvet sâhipleri hakkında kullanılan 
bir tâbir. 

ReêÀ‘ (a.i.): Süt emme. 

Redd (a.i.): 1. Geri döndürme, döndürülme, geri çevirme, çevirimle; kabul etmeme, kabul 
edilmeme. 2. Tanımama, inkar etme. 3. huk. Çürütme, cerhetme, iptâl etme.                         
Redd-i cevÀb: Cevap verme, karşılık verme. 

Reh (f.i.): Yol. 



 236

RehÀbìn, rehÀbine (a.i. rÀhib ve ruhbÀn’ın c.): Rahipler, papazlar; kadın papazlar. 

Reh-güõÀr (f.b.i.): Geçit, geçecek yol. 

Rehìn, rehìne (a.s. rehÀin): Rehin edilmiş; bir şeye garanti olarak tutulmuş. 

Reh-nümÀ (f.b.s.): Yol gösteren, kılavuz. 

Remz (a.i. rümÿz, rümÿzÀt): 1. İşâret, işâretle anlatma. 2. Gizli ve kapalı bir sûrette 
söyleme. 3. müz. Müzikte perdelerin veyâ aralıkların yerine, onları anlatmak üzere 
kullanılan işâretler. 

Remzì, remziyye (a.s.): 1. Remze mensup, remiz ile ilgili. 2. i. [birincisi] erkek, [ikincisi] 
kadın adı. 3. mant. *simgesel. 

Resìd (f.fi.): 1. Yetiş, erişti. 2. i. alınan bir paranın iâdesiyle kaydının silinmesi, hesâbının 
hükümsüzlüğüne dair edilen işaret (resìden mastarından). 3. Maliyede kayıtlı 
paranın tahsil edilmesi. 4. Hesabın kapatılması. 5. Açık veya kapalı arttırmanın sona 
ermesi. 

-rev (f.s.): “giden, yürüyen” manaları ile *birleşik kelimeler yapar.                                      
Áheste-rev: Ağır giden.                                                                                                                     
Tìz-rev: Çabuk giden.  

RevÀfıê (a.i. rÀfıêa’nın c. ): Şîa mezhebinin ifrâta kaçan koluna mensup kimseler. 

RevÀó (a.i.): 1. Bir şeyi elde etmeden doğan güneşe. 2.Güneş battıktan sonra gece oluncaya 
kadar geçen zaman. 

RevÀn (f.s.): 1. Yürüyen, giden, akan, su gibi akıp giden [söz]. 2. i. Ruh, can; nefs-i nâtıka.      
3. i. müz. Vaktiyle Türk müziğinde kullanılıp zamanımıza numûnesi intikal 
etmemiş usullerden biri. 4. Hemen, derhal. 

Re’y (a.i.c.: ÀrÀ): 1. Görme, görüş. 2. Fikir, düşünce. 3. Oy. 

RıêÀ’ (a.i.): 1. Hoşnutluk, memnunluk. 2. Râzı olma, pekiy deme. 3. İstek, kendi isteği. 

RicÀl (a.i. recül’ün c.): 1. Erkekler. 2. (rÀcil’in c.): Yayan, yaya olanlar. 3. Belli mevkî 
sâhibi olanlar.                         
RicÀl-i àayb, ricÀlü’l — àayb: Her devirde olan  fakat görülmeyen ve Allâh’ın 
emirlerine göre insanları idâreye çalışan mübârek kimseler.                         
RicÀl-i ilÀhiyye: tas. Mânevî kudret ve kuvvet sâhibi olan evliyâ.                         
RicÀlullÀh: tas. Mânevî kudret ve kuvvet sâhibi olan evliyâ.                         
RicÀlü’l — fetó: tas. Bir kısım mânevî kudret sâhipleri.                         
RicÀlü’l — mennÀn: tas. Evliyânın bir kısmı. 

Riólet (a.i.): 1. Göç, göçme. 2. Ölme. 

RimÀó (a.i. rumó’un c.): Mızraklar, süngüler, kargılar. 

RiyÀ’ (a.i.): Özü, sözü bir olmama, ikiyüzlülük. 

RiyÀêet (a.i.): Nefsi kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle 
yaşama.  

RiyÀset (a.i.): Reislik, başlık, baş olma, başkanlık. 
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Ruòãat (a.i.c.: ruòaã, ruòãÀt): İzin, müsaade.                                                                        
Ruòãat-ı niyÀz : Yalvarma izni.  

Rÿşen (f.s.): 1. Aydınlık, parlak. 2. Belli, meydanda. 3. i. Erkek adı. 

Ru‘ÿnet (a.i.): 1. Bönlük, sünepelik. 2. İnsana ağır gelecek hallerde bulunma. 

Rÿy (f.i.): Tunç. 

Rÿ [y] (f.i.): Yüz, çehre. 

Rÿz (f.i.c.: rÿzÀn): 1. Gün. 2. Gündüz.                                                                                      
Rÿz ü şeb : Gece ve gündüz. 

RüfeúÀ’ (a.i. refìú’in c.): Arkadaşlar. 

RüsvÀ (y) (f.s.): Rezil, îtibarsız, haysiyetsiz. 

Rü’yet (a.i.): 1. Görme, bakma, görülme. 2. İdâre etme, çevirme, yönetme. 3. Araştırma. 
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S 
 

Sa‘Àde, sa‘Àdet (a.i.): Mutluluk.                                           

äabÀó (a.i.): Sabah. 

SabÀóat (a.i. subó’dan): 1. Güzellik, latiflik, yüz güzelliği. 2. Kadın adı. 

Sa‘d (a.i.): 1. Kutluluk. 2. Uğur. 3. s. Kutlu, uğurlu. 

äadÀ (o.i.): 1. Ses. 2. a. yankı. 

äafÀ’ (a.i.): 1. Saflık, berraklık. 2. Gönül şenliği, kedersizlik, neş’e, zevk, eğlence.                         
Ehl-i ãafÀ: Safa adamı, keyif adamı. 3. müz. Türk müziğinin en az iki asırlık bir 
mürekkep makâmı olup zamânımıza kadar nümûnesi yoktur. 4. Erkek adı. 

äÀfì, ãÀfiyye (a.s. ãafvet ve ãafÀ’dan): 1. Duru, temiz, katıksız; bir şeyle karışık olmayan, 
katıksızi 2. Samimi, saf. 3. Net.  4. zf. Sadece, yalnız. 

SaòÀ’ (a.s): Cömertlik, el açıklığı. 

SÀóa (a.i.c.: sÀó, sÀóÀt): Meydan, avlu, alan. 

Saòì (a.s.): Cömert, eli açık.  

äaóìó, ãaóìóa (a.s. ãióóat’dan. c.: ãióÀó): 1. Gerçek, doğru. 2. Hâlis, kusursuz, ayıpsız.            
3. Ed. Lafzî ve mânevî nakîselerden ârî üslûp. 4. a. gr. Kelimenin ana harfleri. 

äaórÀ’ (a.i.c.: ãaóÀrÀ, ãaóÀrì, ãaórÀvÀt): Kır, ova, çöl. 

SÀil (a.s. suÀl’den): 1. Suâl eden, soran. 2. i. Dilenci. 3. (seyelÀn’dan) akıcı, akan. 

äÀim (a.s. ãavm’den. c.: ãÀimìn, ãÀimÿn, ãuvvÀm): 1. Oruç tutan, oruçlu. 2. i. Erkek adı. 
[müen.: “ãÀime” kadın adıdır]. 

SÀir (a.s. seyr’den): 1. Seyreden, harekette olan, yürüyen. 2. Bir şeyden kalan başka şey.        
3. Geçen, dolaşan. 4. Diğer, başka, gayri. 

Saúf (a.i.c.: suúuf): Tavan, çatı, dam. 

æaúìl (a.s. åiúlet’den. c.: åiúal, åuúalÀ): 1. Ağır. 2. Sıkıntılı, can sıkan. 3. Çirkin.                     
4. gr. Ağır ve kalın okunan [hece]. 

Saúìm (a.s. saúamet’den): 1. Hasta, hastalıklı. 2. Yanlış. 3. Rivayeti doğru, sağlam olmayan 
(hadìs). 

SÀlik (a.s. sülÿk’dan. c.: sÀlikÀn, sÀlikìn): 1. Bir yola giren, bir yolda giden. 2. Bir tarîkata 
girmiş bulunan. 

Salùanat (a.i.): 1. Sultanlık, pâdişahlık, hükümdarlık. 2. Bolluk ve zenginlik, şatafatlı hayat. 

SÀlÿs (f.s.): Riyâkar, ikiyüzlü.                                                                                                       
Merd-i sÀlÿs: Riyâkar adam. 

SÀmì (a.s.): Sâm soyundan gelen. 

SÀmì (a.i.): 1. Beyaz ırkın Asurca, İbranice, Habeşçe gibi dilleri konuşan çeşitli 
kavimlerinin toplandığı kol. 2. s. Bu koldan olan. 

äavn (a.i.): Koruma. 
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äavt (a.i.c.: eãvÀt): 1. Ses, sadâ. 2. Bağırma, haykırma, çığlık. 

Sa‘y (a.i.c.: mesÀ‘ì): 1. Çalışma, çabalama, gayret, emek. 2. Geçinmek için iş işleme. 

äayd (a.i.): 1. Av. 2. Avlama, avlanma. 

Sefìr (a.i. sefÀret’den. c.: süferÀ’ ): Elçi. 

SeóÀb (a.i.): 1. Bulut. 2. Karanlık. 3. Bulut gibi uçuşan böcekler. 

Seòun (f.i.): Söz. 

SelÀùìn (a.i. sultân’ın c.): Sultanlar.                                                                                         
SelÀùìn CÀmii: Sultanlar adına yaptırılan büyük câmii. 

Selb (a.i.): 1. Kapma, zorla alma. 2. Kaldırma, giderme. 3. Menfîleştirme, 
*olumsuzlaştırma. 4. İnkâr etme. 

Selbì (a.s.): Menfîlikle (*olumsuzlukla) ilgili. 

Selbiyye (a.s.): (“selbì”nin müen.). (bkz. selbì). 

SemÀ‘ (a.i.): 1. İşitme, duyma. 2. Mevlevî âyinlerinde tarîkat mensuplarının cezbe hâliyle 
ayakta dönmesi, zikretmesi.                                                                                 
SemÀ‘-i rÀh: tas. Yolda yapılan semâ [mevlevî tâbirlerindendir]. 

SemÀòat (a.i.): 1. Cömertlik, el açıklığı; iyilik severlik. 2. Erkek ve kadın adı. 

Semt (a.i.c.: sumÿt): 1. Taraf, cihet, yön. 2. astr. Açıklık. 

Ser (f.i.): 1. Baş, kafa, kelle. 2. Baş, başkan. 3. Tepe, doruk. 4. Uç kenar. 5. Nihayet, son. 

Ser- (f.s.): “baş, başkan” mânâlarıyla başa gelerek *birleşik kelimeler yapar.                         
Ser- -kÀtib : Başkâtip. 

SerÀb [f.i.] : Çöllük arazide, ışık kırılması sonucu görülen hayâl, pusarık, ılgım, salgım. 

SerÀvìl (a.i.c.: serÀvìlÀt): 1. Şalvar. 2. Don. 

Ser-óadd (f.a.b.i.c.: ser-óaddÀt): Serhat, hudut, sınır. 

Serìr (a.i.c.: esirre, sürür): 1. Taht. 2. Yatacak yer. 

æevÀb (a.i.): 1. Allâh tarafından mükâfatlandırılan hareket. 2. Hayırlı hareket, hayır işleme. 

Seviyye (a.s.): 1. Müsâvîlik, beraberlik. 2. Düzlük, doğruluk. 

SezÀ (f.s.): Münâsip, uygun, yaraşır. 

Sıbù (a.i.c.: esbÀù): Torun. 

äıfÀt-ı Selbiyye : tas. Manasında selb mümkün olan sıfatlar : Kıdem, BekÀ, VahdÀniyyet, 
MuhÀlefetün lilhavÀdis, Kıyam bi nefsihì. 

äılÀt (a.i. ãıla’nın c.): 1. Sılalar. 2. Armağanlar, bahşişler. 

äínmaú —ar [g.siz f.] : 1. Kırılmak, parçalanmak. 2. Bozulmak, dağılmak. 3. Mağlup olmak, 
yenilmek, hezimete uğramak, bozulmak. 

Sırr (a.i.c.: esrÀr): 1. Gizli tutulan, kimseye söylenmeyen şey. 2. Allâh’ın akıl ermeyen 
hikmeti. 

äıyÀnet (a.i.): Koruma, korunma. 
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SihÀm (a.i. sehm’in c.): 1. Oklar. 2. Sehimler, hisseler. 

Siór (a.i.): 1. Büyü; gözbağcılık, büyücülük. 2. Büyü kadar te’siri olan şey, fettanlık.               
3. Şiir ve güzel söz söyleme gibi insanı meftûn eden hüner, sanat. 

Sikender (f.h.i.): (bkz. İskender ) 

Silk (a.i.): 1. İplik. 2. Sıra, dizi. 3. Yol; meslek, tutulan yol. 

SimÀt (a.i.): Nişan, alâmet; damga, iz. 

-simÀt (a.i. sime’nin c.): Damgalar, işâretler, izler.                                                                       
FaêÀil-simÀt : Alâmetleri fazîletten ibâret olan. 

äín (a.h.i.): Çin. 

SipÀh (f.i.c.: sipÀhÀn): 1. Asker. 2. Ordu. 

SipÀs (f.i.): Şükretme, duâ etme.                                                                                             
Óamd ü sipÀs : Allâh’a şükür.  

SipÀsì (f.s.): Teşekkür eden, minnettâr. 

Sitem-kÀr (f.b.s.c.: sitem-kÀrÀn): Zulüm ve haksızlık eden. 

Sitem-kÀrÀn (f.b.s. sitem-kÀr’ın c.): Zulüm ve haksızlık edenler. 

SivÀ (a.i.): Başka, gayri. 

æiyÀb (a.i. åevb’inc.): Giyecekler. 

äoóbet (a.i.): Görüşüp konuşma; arkadaşlık. 

äubó (a.i.c.: eãbÀó): Sabah, sabah vakti. 

äudÿr (a.i. ãadr’ın c.): 1. Göğüsler. 2. Sadrâzamlar. 3. Kazaskerler. 

äÿfì (a.i. ve s.c.: ãÿfiyyÿn): 1. Tasavvuf ehli. 2. Sofu. 

Suòriyye (a.i.): Maskaralık, alay. 

äuleóÀ’ (a.s. ãÀlió ve ãalìó’in c.): Sâlih, iyi, yarar, salâhiyetli, günah işlemeyen kimseler. 

äun‘ (a.i.): 1. Yapış, yapma. 2. Te’sir, kuvvet. 

Sÿr (f.i.): 1. Düğün. 2. Ziyafet. 3. Şenlik. 

Sÿre (a.i.c.: süver): Ku’ân’ın ayrıldığı 114 bölümünden her biri. 

äÿret (a.i.c.: ãuver): 1. Biçim, görünüş, kılık. 2. Tarz, yol, gidiş. 3. Çâre. 4. Yazı veya resim 
kopyası. 5. Resim. 6. Surat, aksilik, yüz ekşiliği. 7. mat. Pay. 

Suùÿr (a.i. saùr’ın c.): Satırlar, yazı dizileri.  

Su‘ÿd (a.i. sa‘d’ın c.): 1. Mübârek sayılan yıldızlar. 2. Erkek adı. 

Sübóa (a.i.): 1. Çekilen tesbih. 2. Tesbih tanesi.   

Süfre (a.i.): Sofra.                                                                                                                
Süfre-i ziyÀfet : Ziyâfet sofrası. 

Süóre (a.i.): Yalancı fecir. 

Sükker (a.i.): Şeker. 
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Sükÿt (a.i.): Susma, söz söylememe. 

Sülÿk (a.i. silk’den): 1. Bir yola girme, bir yol tutma. 2. Husûsî bir sınıfa, bir gruba katılma.   
3. Bir tarîkata intisâbetme. 

Süm‘a (a.i.): Görsünler, işitsinler diye yapılan göstermecilik.  

Sümüvv (a.i.): Yükseklik, yücelik. [maddî, ma’nevî kullanılır]. 

Süver (a.i. sÿre’nin c.): Sûreler. 
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Şafaú (a.i.): 1. Gurubdan sonraki alaca karanlık. 2. Güneş doğmadan önceki alacalık. 

ŞÀh (f.i.c.: şÀhÀn): 1. Pâdişah. 2. İran veya Efgan hükümdarı. 3. Satranç taşlarının en 
mühimi. 

ŞÀhÀn (f.i. şÀh’ın c.): Şahlar. 

Şaòã (a.i.c.: şiòÀã, şuòÿã, eşòÀã): 1. Kişi, kimse. 2. gr. Şahıs. 

ŞÀú (a.i.): (bkz. şaúú)  

ŞÀkird (f.i.c.: şÀkirdÀn): 1. Talebe (*öğrenci). 2. Çırak, yamak. 3. Stajyer [aslı : “şÀgird” 
olduğu halde “şÀkird” şekli yaygındır]. 

Şaúú (a.i.c.: şüúuú): 1. Yarma, yarılma, çatlama; yırtma, paralama; kırma. 2. Yarık, çatlak. 

ŞÀm (f.i.): Akşam. 

ŞÀmil, şÀmile (a.s. şeml ve şümÿl’den): 1. İçine alan, kaplayan, çevreleyen. 2. [birincisi] 
erkek adı. 

ŞÀn (a.i. şe’n’den): 1. Şan, şöhret, ün. 2. Hal, keyfiyet. 3. Gösteriş,  çalım. 4. Adet, tabiat, 
huy. 

ŞarÀb (a.i. şurb’dan. c.: eşribe): 1. İçilecek şey. 2. Şarap. 

ŞÀrid (a.i. şerd’den): 1. Tutunmuş, beğenilmiş ve yayılmış şiirler; şiir tarzındaki ata sözleri.   
2. s. Başıboş kaçmış [hayvan]. 3. s. Sapmış, aykırı. 

Şeb (f.i.c.: şebÀn ): Gece. 

Şedd (a.i.): 1. Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma. 2. Tasvîr. 3. Sertleştirme, pekiştirme.         
4. tas. Eski esnaf teşkilâtı kuruluşlarında ahiliğe, sanata bağlılığını göstermek üzere 
sarındığı kuşak. 

Şefaúat (a.i.c.: eşfÀú): 1. Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek sevme. 2. Kadın adı olup “şefkat” 
şeklinde kullanılır. 

Şefúat (a.i.): (bkz. şefaúat). 

Şeh (f.i.). (bkz. şÀh) 

ŞehÀ (f.n.): Ey şah! , ey pâdişah! 

Şekl (a.i.c.: eşkÀl): 1. Şekil, biçim, kılık. 2. Resim, pilan, taslak. 3. Türlü, cins, nevi, çeşit.       
4. Çehre, beniz. 5. ed. Bir manzûmenin mısraları sayısına ve kâfiyeleri sayısına göre 
aldığı biçim. 6. Hal, durum. 

Şemme (a.i.): 1. Bir kere koklama. 2. Pek az şey. 

Şe’n (a.i.c.: şiân, şüûn): 1. İş. 2. Yeni iş, yeni çıkan hal, hâdise. 

Şer’ (a.i.): Allâh’ın emri, âyet, hadis, icmâ-i ümmet ve kıyâs-ı fukahâ esasları üzerine 
kurulmuş olan din kâideleri. 

ŞerÀiù (a.i. şarù ve şerÀiù’in c.): Şartlar. [aslında “şerîta”nın c. olmakla berâber ancak manâca 
büyük bir fark olmadığından bizde “şart”ın c. olarak da kullanılır]. 
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Şerr (a.i.c.): 1. Kötülük, fenâlık; kötü iş. 2. Kavga, gürültü. 

Şev (f.i.): 1. Gece. 2. Yokuş aşağı, inişli yer. 3. s. Meyilli, eğik. 

Şeyò (a.i. şeyòÿòet’den. c. eşyÀò, meşÀyiò, şüyÿò): 1. Yaşlı adam, ihtiyar. 2. (c. meşÀyiò, 
şüyÿò) bir tekke veya zâviyede reislik eden ve müritleri bulunan kimse. 3. Kabîle ve 
aşîret reisi. [Arabista’da]. 

Şeyòÿòet (a.i.): Şeyhlik, yaşlılık, ihtiyarlık. 

ŞikÀr (f.i.): 1. Av. 2. Avlama. 3. Avlanan hayvan. 4. Ganimet, düşmandan ele geçirilen mal.   
5. Ender bulunan şey.  

ŞimÀl (a.i.): 1. Sol, sol taraf. 2. coğr. Kuzey. 

Şìr (f.i.): 1. Arslan. 2. Süt. 3. mec. Yiğit, yürekli. 

Şirk (a.i.): Müşriklik, Allâh’a şerik, ortak koşma, Allâh’tan başka bir Allâh bulunduğuna 
inanma. 

Şu‘be (a.i.c.: şi‘Àb, şu‘ab, şu‘abÀt): 1. Şûbe, bölük, kısım, takım, bölüntü. 2. Dal, budak. 

Şÿr (f.s.): 1. Tuzlu. 2. Kekremsi. 3. Şamata, gürültü. 

Şurÿù (a.i.c.): (bkz. şerÀiù). 

Şu‘ÿrì (a.s.): Şuurla*ilgili, şuÿra ait. 

Şüd (f.fi.i.): 1. Gitti, geçti; gitme, gidiş. [dâimâ “âmed” kelimesiyle birlikte kullanılır].                         
Amed şüd, Âmed ü şüd: Geldi gitti; gelip gitme. 2. mec. Öldü. 

Şühÿd (a.i.): 1. (şÀhid’in c.): Şâhitler, tanıklar. 2. s. maddî  mer’î. 3. Vücut bulma, var olma, 
görünme.                                                                                                               
‘Álem-i şühÿd : Görülen âlem [bu dünyâ].  4. Görme. 
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Ta‘ab (a.i.): 1. Yorgunluk. 2. Sıkıntı, zahmet, meşakkat, eziyet.                                                 
İstihkÀr-ı ta‘ab: Yorgunluğu hiçe sayma, çalışkanlık. 

Ùa‘Àm (a.i.c.: eù‘ime): Yemek, aş. 

ÙÀ‘at (a.i.): Allâh’ın emirlerini yerine getirme, ibâdet. 

Ta‘ayyün (a.i. ‘ayn’dan.c.: ta‘ayyünÀt): 1. Meydana çıkma,aşikar olma; belli olma; belirme.   
2. Âyân sırasına girme, itibarlanma, belli başlı adam olma. 

Tab‘ (a.i.): 1. Tabîat, huy, yaradılış. 2. Mühür, damga basma. 3. Kitap basma. 

TÀbÀn (f.s.): Işıklı, parlak.                                                                                                      
Vech-i tÀbÀn: Parlak yüz. 

Taêarru‘ (a.i. êurÿ‘dan. c.: taÀarru‘Àt): Kendini alçaltarak yalvarma. 

Tafãìl (a.i. faãl’dan. c. tafãìlÀt): Etrâfıyla, etraflı olarak bildirme, uzun zuadıya anlatma, 
açıklama. 

Taàayyür (a.i. àayr’den): 1. Değişme, başkalaşma. 2. Rengi değişme. 3. Bozulma, kokma. 

ÙÀàì (a.s.c.: ùÀàun, ùuàat): Azgın, isyan eden. 

Taódìå (a.i. óudÿå’dan. c.: taódìåÀt): 1. Söyleme, anlatma, rivâyet etme. 2. Şükür, teşekkür 
ile bildirme. 3. Hz. Peygamber(sav)’in sözünü tekrarlama. [asıl manası : “görülen 
iyiliği herkese söyleme”]. 

TaóiyyÀt (a.i. óayy’den): 1. “Allâh ömürler versin!” demeler; selamlar, hayır dualar.                 
2. Namazın ka‘delerinde okunan “et-taóiyyÀtü” duası. 

TaóúìúÀt (a.i. taóúìú’in c.): Araştırmalar, soruşturmalar. 

Taóliye (a.i. óaly’den): 1. Süsleme, donatma, bezeme, donatılma. 2. kim. Bir madde içinde, 
hassasını veya kokusunu değiştirmek için şeker, baharat veya benzeri gibi şeyler 
katma. 

Taórìk (a.i. óareket’den. c. taórìkÀt): 1. Kımıldatma, kımıldatılma, oynatma. 2. Kışkırtma, 
azdırma. 3. Yola çıkarma. 4.Uyandırma. 5. a. gr. Meczûm (cezimli) bir harfi hareke 
ile okuma. 

Taóãìl (a.i. óuãÿl’den): 1. Hâsıl etme, edilme, ele geçme, geçirilme. 2. Vergi veya irat 
toplama. 3. İlim öğrenme. 

Taòvìf (a.i. òavf’den. c. taòvìfÀt): Korkutma, korkuya düşürme. 

TÀib (a.s. tevbe’den): 1. Tevbe eden. 2. i. Erkek adı. 3. XVIII. asırda, Lâle devrinde şâirlerin 
reîsi sayılan şâir. 

ÙÀir (a.s. ùayerÀn’dan): 1. Uçucu, uçan. 2. i. kuş. 

TaúvÀ (a.i. viúÀye’den): Allâh’tan korma, Allâh korkusuyla dînin yasak ettiği şeylerden 
kaçınma.                                                                                                                                 
Ehl-i taúvÀ : Dînin yasak ettiği şeye sımsıkı bağlı kalan veya kalanlar.  

ÙalÀú (a.i.): Boşama, nikahlı kadını bırakma. 
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TÀli‘ (a.i. tulû’dan ): 1. Nişangâhın arkasına düşen ok. 2. Tulû’ eden, doğan.                         
Kamer-i tâli’ : Doğan ay. 3. Tâlih, kısmet, kader, baht. 

ÙÀlib (a.s.c.: ùullÀb, ùulleb, ùalebe): 1. İsteyen, istekli. 2. i. Öğrenci. [müen. ùÀlibe]. 

Ta‘lîkât: Bir eseri açıklamak üzere  o eserin kenarına şerh düşme, not yazma demektir. 

TÀmm, tÀmme (a.s.): 1. Bütün, eksiksiz, noksansız; mükemmel, olgun.                        
Ma’lûmât-ı tâmme : Tam bilgi. 2. Kat‘î bir zamânı, ortamı bildirir, zamân anlatan 
zarflara getirilerek mânâyı *kesinleştirir.                           

Ùaró (a.i.): 1. Atma, kovma, bırakma. 2. Dağıtma, bölme, ta‘yin. 3. Kurma, tertipleme, 
düzenleme. 4. mat. Çıkarma. 5. g. s. Süslemeli desen. 6. Bahçede çiçek dikmek 
üzere ayrılan yer. 

Ta‘rìê (a.i. ‘arê’dan. c. ta‘rìêÀt): Dokundurma [sözle-], dokunaklı söz söyleme, taş atma, 
taşlama, taş. 

Taãarruf (a.i. ãarf’dan. c.: taãarrufÀt): 1. Sâhip olma. 2. İdâre ile kullanma, tutum, ekonomi.   
3. Artırma, artırılma [para, mal-]. 4. Bir “zevce” muâmelesinde bulunma. 

Taãavvuf (a.i. ãÿf’dan. c.: taãavvufÀt): Sofulaşma, gönlünü Allâh sevgisine bağlama. 

Taãóìó (a.i. ãıóóat’den. c.: taãóìóÀt): 1. Sağlığını iade etme, iyiletme. 2. Yanlışı doğrultma, 
düzeltme; yanlış düzeltilme. 

Taslìù (a.i. salÀùet’den. c.: taslìùÀù): Musallat etme, sataştırma, sataştırılma. [birini bir 
başkasına-]. 

Taãrìó (a.i. ãaró’dan. c.: taãrìóÀt): Açık açık söyleme, söylenme, açıktan açığa bildirme, 
belirtme, belirtilme. 

Ùaşra [i.] : 1. Dış, dış taraf, hâriç. 2. Bir ülkenin idâre merkezindeki yerler. 3. Büyük 
şehirler dışındaki yerler. 

Tavêìó (a.i. vuêÿó’dan. c. tavêìóÀt): Açıklama, açık anlatma, aydınlatma. 

ÙayerÀn (a.i.): 1. Uçma. 2. Havada gaz olma. 

Ùayy (a.i.): 1. Dürüp bükme, dürülüp bükülme, sarma, katlama. 2. Atlama, üzerinden 
geçme.                                                                                                                    
Ùayy-i mekÀn, -ı mesÀfe, -ı zemÀn : Mekânı, mesâfeyi, zamânı atlarcasına geçme.    
3. Çıkarma, kaldırma, yok etme, lağvetme.     

TebÀr (f.i.): Asıl, soy.                                                                                                                       
Âli — tebÀr (a.f.b.s.): Soyu yüksek; asîl. 

TebÀr (a.i.): Yok olma, bitme. 

Tebdìl (a.i. bedel’den. c.: tebdìlÀt): Değiştirme, değiştirilme, baika bir hale getirme. 

Teberrük (a.i. bereket’den. c. teberrükÀt ):  Mübârek sayma, uğur sayma. 

Tebrie (a.i.): (bkz. tebriye). 

Tebriye (a.i. berÀet’den): 1. Birini temize çıkarma, şüpheden kurtarma. 2. Borçtan kurtarma. 
[aslı : “tebrie”dir]. 

Tecdìd (a.i. cidd’den. c.: tecdìdÀt): Yenileme, yenilenme, tâzelenme.  
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Tecellì (a.i. celÀ ve celv’den. c. TecelliyÀt ): 1. Görünme, belirme. 2. Kader, tâlih.                   
3. Allâh’ın lütfuna nâil olma. 4. tas. Hakk Nûru’nun tesiriyle makbul kulların 
kalbinde ilâhî sırların ayân olması hali. [zıdı : setr]. 

Tecerrüd (a.i. cered’den): 1. Soyunma, çıplak olma. 2. Her şeyden boş olma, her şeyden 
uzak olma. 3. tas. Her şeyden vazgeçip Allâh’a yönelme. 4. Bekar kalma, 
evlenmeme. 

Tecessüs (a.i. cess’den. c.: tecessüsÀt): 1. Yoklama, araştırma, araştırılma. 2. Bir şeyin iç 
yüzünü araştırıp sırrını çözmeye çalışma; gözetleme. 

Tecrìd (a.i. cered’den. c.: tecrìdÀt): 1. Soyma, soyulma. 2. Ayırma, bir tarafta tutma.                 
3. tas. Her şeyden el ayak çekip Allâh’a yönelme. 4. fels. Soyutlama.                        
5. fiz. *yalıtlama. 6. ed. Bir şâirin kendini mücerred bir şahıs, yani ayrı bir adam 
farzederek ona hitâbetmesi. 7. ed. Noktasız harflerden *oluşan kelimelerle cümle 
veya mısra yapma. 

Tedrìc (a.i. durÿc’dan c.: tedrìcÀt): 1. Derece derece, basamak basamak ilerleme; azar azar 
hareket. 2. ed. İfâdenin derece derece yükselmesi. 

Teemmül (a.i. emel’den. c. teemmülÀt): İyice, etraflıca düşünme.                         
BilÀ-teemmül: Düşünmeden, düşünmeksizin. 

TefÀsìr (a.i. tefsìr’in c.): Kur’ân’ı îzâh eden kitaplar. 

Tefekkür (a.i. fikr’den. c.: tefekkürÀt): Düşünme, zihin yorma; düşünülme. 

TefevvühÀt (a.i. tefevvüh’ün c.): Münâsebetli, münâsebetsiz sözler, boş boğazlıklar, 
dedikodular, cezâya çarptırılmasını gerektiren sözler. 

Tefsìr (a.i. fesr’den. c. tefsìrÀt): 1. Yorum. 2. Kur’ân-ı Kerîm’in mânâ bakımından îzâhı.         
3. (c. tefÀsìr) Kur’ân’ı îzâh eden kitap. 

Tefvìê (a.i.): 1. İhale, sipariş etme, edilme. 2. Dağıtım. 3. Bir gayri menkulü, bilinen bedeli 
karşılığında, bir kimsenin üstüne bırakma. 4. tas. Her şeyi Allâh’tan bekleme. 

Tehevvür (a.i. hevr’den c.: tehevvürÀt): Öfkelenme, köpürme. 

Tehõìb (a.i.c.: tehõìbÀt): 1.Islah etme, düzeltme; temizleme. 2. Çocu-ğu adam etme.                         
Tehõìb-i ahlak: Ahlakı düzeltme. 

Teklìf (a.i. külfet’den): 1. Birinden eziyetli, fakat başkası için faydalı olan bir iş istemek.        
2. (c.: teklìfÀt) içli dışlı olmayan, .ekingen muâmele. 3. Vergi yükleme.  4. *önerge. 

Teklìfì (a.s.): Mecburi, *yükümlü. 

Tekmìl (a.i. kemÀl’den. c.: tekmìlÀt): 1. Kemâle erdirme. 2. Bitirme, bitirilme, tamamlama, 
tamamlanma. 3. s. Tam, eksiksiz, bütün, hep. 

Tekye (a.i. vekÀ’dan c.: tekÀyÀ): 1. Dayanma. 2. Güvenme. 3. Tekke. 

Telbìs (a.i. lebs’den. c. telbìsÀt ): 1. Ayıbını, kusurunu örterek bir şeyi sahtelendirme.             
2. Sûret-i Hakk’tan görünerek hîle edip aldatma. 3. Hîle, oyun.                         
İblìs-i pür-telbìs: Çok hîleli şeytân. 

Televvün (a.i. levn’den. c.: televvünÀt): 1. Renkten renge girme, renk değiştirme.                   
2. Döneklik, kararsızlık. 3. tas. Temkîn halinin zıddı. 
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Temkìn (a.i. mekÀnet'den): 1. Ağırbaşlılık. 2. hek. Hastalığın bir yere yerleşmesi.                    
3. İhtiyat, tedbir.                                                                                                             
Ehl-i temkìn: 1) Ağırbaşlı; 2) tas. televvünden kurtulup huzur ve sükûna mazhar 
olmuş kimse, kendini yalnız Tanrı yoluna adamış kimse. 

TenÀsüòì (a.s.c.: tenÀsüòıyyÿn): 1. Ruh göçümüne ait, ruh göçümü ile ilgili. 2. Ruh 
göçümüne inanan. 

TenÀvül (a.i. nevl’den): Alıp yeme, alınıp yenilme. 

Tenzìh (a.i. nüzhet’den. c. tenzìhÀt): 1. Kusur kondurmama. Kabahat ve kusûru yok etme.     
2. Allâh’ın her türlü eksik ve noksandan uzak bulunduğuna ve insan vasfında 
olmadığına inanma. 

Terbiye (a.i. rübüv’den): 1. Besleyip büyütme, beslenip büyütülme. 2.*Eğitim. 3. Görgü.        
4. Alıştırma. 5. Hafif cezâlandırma. 6. Bâzı yemeklere konulan yumurta, limon, 
salça, sirke gibi şeyler. 7. Alıştırma [hayvan-]. 8. Araba hayvanlarının dizginleri.     
9. Tavsiye; kayırma, koruma. 

Terbiyet (f.i.). (bkz. terbiye). 

Terdìd (a.i. redd’den. c.: terdìdÀt): 1. Reddetme, geri çevirme, geriletme. 2. Geri atma, 
püskürtme. 3. Tekrar tekrar çevirme.   4. ed. Bir fikri iki ihtimalle anlatma; bir sözü 
muhatabın beklemediği bir sûrette bitirme. (Mesela : “ErbÀb-ı teşÀür çoğalıp şÀir 
azaldı” mısraını işiten bir kimse, daha birkaç şair varmış zannına düştüğü halde : 
“ Yok öyle değil, şÀirin ancak adı kaldı” mısraını duyunca beklemediği bir neticeyi 
almış olur.) 

Ters (f.i.): Korku. 

Tesòìr (a.i. siòriyye’den): Zapt ve istìlÀ etme, ele geçirme, elde etme. 

Teslìm (a.i. sül. seleme c.: teslìmÀt): 1. Bir emaneti yerine verme. 2. Bir şeyi yeni sahibine 
verme. 3. Hakikat olduğunu söyleme. 4. (bkz. itiraf). 5. Dayanamayıp pes etme.      
6. tas. Kendini Allâh’ın kaderine bırakma. 7. müz. Bir saz eserinde, asıl hâne ile 
mülâzimeyi bağlayan nağmeler olup bu nağmeler her hânede tekrâr edilmekle 
berâber mülâzimeyedâhil edilmez. Eskiden buna “terkîb-i intikâl” de denilirdi. 
Fakat terkîb-i intikâl’in yalnız hâneleri bağlayan ve az çok tâdîlât ile tekrâr edilen 
nağmeciklere verilen bir ad olup mülâzime ile hâne arasındaki nağmeye tevsî 
edilmemiş olmak ihtimâli de vardır.  8. Selam verme; selâmetle duâ etme. 9. Âfetten 
masûn kılma. 

Teşerrüf (a.i. şeref’den. c.: teşerrüfÀt): Şereflenme, şeref duyma, şeref bulma; saygı 
gösterme. 

Teşyì‘ (a.i. şiyÀ‘dan): 1. Selâmetleme, uğurlama. 2. Ramazandan sonra altı gün yani 
şevvalin birinden altısına kadar oruç tutma. 

TevÀtür (a.i. vitr’den. c.: tevÀtürÀt): 1. Bir haberin ağızdan ağıza dolaşarak yayılması.            
2. Bir hadis-i şerifin bir cemaat tarafından rivâyet edilmesi hâli. 

Teveccüh (a.i. vech’den. c.: teveccühÀt): 1. Çevrilme, yönelme, doğrulma. 2. Bir yere döğru 
hareket etme. 3. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma; hoşlanma, sevgi. 4. Nasîp ve 
müyesser olma.    
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Te’vìl (a.i. meÀl’den c. te’vìlÀt): Sözü çevirme, söze ayrı mânâ vermeye kalkışma. 

Tevsì‘ (a.i. vüs‘at’den. c. tevsì‘Àt): Genişletme, genişletilme. 

Teyaúúuô (a.i. yaúaôa’dan c.: teyaúúuôÀt): 1. Uyanma, uykudan kalkma. 2. mec. Uyanıklık, 
açıkgözlük. 

Tezvîr (a.i. zevr'den. c.: tezvîrât): 1. Yalan dolan. 2. Ara bozmak ve bilhassa fenâlık 
kasdıyla yapılan koğuculuk. 

Tìà (f.i.): Kılıç.                                                                                                                              
Tìà-i bürrÀn : Keskin kılıç. 

Tilmìõ (a.i.c.: telÀmìõ, telÀmiõe): 1. Talebe. 2. Çırak. 

TímÀr (f.i.): 1. Yara bakımı. 2. Ağaç bakımı. 3. Hayvanı temizleme, tımar. 4. tar. Beslediği 
sipahilerle harbe giden beylere —öşrünü almak üzere- ayrılan arazi.      

Tìre (f.s.): Bulanık, kara; karanlık.                                                                                                  
Şeb-i tìre : Karanlık gece 

Tìre-dil (f.b.s.): Kalbi kara, fena kalpli. 

Tìşe (f.i.): 1. Balta, nacak, külünk. 2. Keser. 

Ùufeyl (a.i): 1. Dalkavuk zümresinin pîri sayılan kimsenin adı. 2. Küçük çocuk. 3. Yemeğe 
gelen misafir.  

ÙÿmÀr (a.i.c.: ùavÀmìr): Tomar, dürülmüş nesne. 

Tücâh, tecâh, ticâh (a.i.): Karşı yön, karşı taraf. 
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U 
 

‘UbÀb (a.s.): 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Pek taşkın sel suyu. 

‘Ucb (a.i): Kendini beğenmişlik. 

ßù [i.] : Utanma, ar, hayâ, edeb.                                                                                                     
Ut yeri : Edep yeri, avret yeri. 

‘Uêv (a.i.c.: a‘êÀ): 1. *organ, vücûdun müstakil parçası. 2. Bir topluluğu, bir bütünü 
meydana getiren *üyelerden her biri. 

Uàur1 [i.] : 1. İyilik getirdiğine inanılan şey veya belirti. 2. Hayır,bereket, iyilik.                         
Uğur ola, uğurlar olsun : Yolun açık olsun, selâmetle.  

Uàur2 [i.] : 1. Yön, yol. 2. [mec.] Gâye, maksat. 

Uòrevì, uòreviyye (a.s. uòrÀ’dan): Âhirete âit, âhiretle ilgili. 

‘UlemÀ’ (a.i. ‘Àlim’in c.): Âlimler, ilim sâhipleri, *bilginler. [evvelce müderris, kadı gibi 
ilmiye mensuplarına denirdi]. 

‘Ulüvv (a.i.): Yükseklik, büyüklük, yücelik. 

‘UrefÀ  (a.s. Àrif’in c.): Ârifler, irfan sahibi kimseler. 

*ßrmaú-ur [g.li f.es.]  : Vurmak.                                                                                                  
"Yüz uram ol hazrete." (Yunus) 

‘Urÿc (a.i.): Yukarı çıkma, yükselme, ağma.                                                                             
‘Urÿc-i ÌsÀ : Hz. İsa’nın göğe çıkışı, ağması. 

‘Urÿê (a.i. ‘arê’ın c.): 1. Arzlar, keyfiyetler, bildirmeler. 2. Ârız olma, gelme. 

Uãÿl (a.i. aãl’ın c.): 1. Asıllar, kökler. 2. Bir ilmin veya tekniğin asıl mevzûundan çnce 
öğrenilmesi gereken esas, başlangıç bilgi.    3. Başlangıç. 4. Yol, yöntem, tertip, 
metod, nizam, kâide, düzen. 5. Birinin soyundan gelme kimseler; ana veya baba 
tarafından atalar. 

‘UşşÀú (a.i. ‘Àşık’ın c.): Aşıklar. 

 ‘Uzlet (a.i.): Bir yana çekilip kendi kendine tenhada yaşama, yalnızlık köşesine çekilme. 
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Ü 
 

ÜftÀde (f.s.c.: üftÀde-gÀn): 1. Düşmüş, düşkün; biçâre. 2. Âşık. 3. i. Kadın adı. 

Üfÿl (a.i.): 1. Batma, kaybolma, görünmez olma. 2. mec. Ölme. 

Ülfet (a.i.): 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Ahbaplık, dostluk. 4. Huy etme. 

Ümmet (a.i.c.: ümem): 1. Bir peygambere inanıp baüğlanan cemaat, tâife. 2. Bir dille 
konuşan insanların hepsi. 

‘ÜnvÀn (a.i.): 1. Kitap, mecmûa, makale baişlığı. 2. Ad, isim, lakap, san. 3.Şöhret. 

ÜstÀd (f.i.): 1. Muallim, *öğretmen; usta, sanatkar. 2. Bir ilim veya sanat alanında üstün 
yeri olan kimse. 3. Üniversite profesörü.   4. Mason locasının başkanı. 

ÜsùüvÀne (a.i.): 1. Direk, içi boş direk. 2. geo. Silindir. 
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V 
 

VÀcib (a.s. vücÿb’dan): 1. Terki câiz olmayan, yapılması gerekli. 2. Yapılması şe’an 
lüzumlu olan, farz derecesine yakın bulunan. [Kur’ân’da zımnî delille emredilen : 
bayram namazları, adaklar gibi]. 3. fels. Zorunlu. 

Vaê‘ (a.i.c.: evêÀ‘): 1. Koyma, konulma. 2. Tayin etme. 3. Kurma, icad etme. 4. mant. Bir 
şeye ad koyma. 5. Meydana getirme.  6. Duruş, tavır, hareket. 

VÀóid, vÀóide (a.s. vaódet’den): 1. Tek, bir. 2. i. Erkek adı. 

Vaóy (a.i.): Bir fikrin veya bir emrin Allâh tarafında bir peygambere bildirilmesi. 

VaúÀr (a.i.): Ağırbaşlılık, temkinlilik. 

Vaúfe (a.i.): 1. Durak, durulacak yer. 2. Hacıların Arafat’ta durmaları. 3. Duraklama ânı. 

VÀúı‘a (a.i.c.: vÀúı‘Àt): 1. Vuku‘ bulmuş, olmuş bir iş, gerçek. 2. Rü’yâ, düş. 3. Cenk, savaş. 
4. Hâdise, musîbet. 5. Aziz Mahmut Hüdâyi’nin, şeyhi Üftâde’nin sözlerini 
topladığı bir eseri. 

-vÀn (f.s.): Bakıcı, koruyucu manalarına *bileşik kelimeler yapar. Bahçe-vÀn : Bah.eye 
bakan, bahçeyi koruyan. 

VÀrid, vÀride (a.s. vürÿd’dan. c. vÀridìn): 1. Gelen, vâsıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında 
çıkan, söylenen, olması beklenen, olabileceği düşünülen. 

Vaãaù (a.i.c.: evÀãıù): 1. Orta, iki şeyin arası. 2. İkisinin ortası olan şey. 3. Cemiyet muhîti, 
iç, *ortam. 4. Bel, sırtın alt kısmı. 

Vaãiyyet (a.i.c.: veãÀyÀ): Bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını istediği şey.  

Vaãl (a.i.): 1. [bir şeyi başka bir şeye] ulaştırma, birleştirme; ulaşma, birleşme. 2. Kavuşma.   
3. gr. Ulama. 4. g. s. Sayfaları yapışan yazılı bir kitabı ayırma san’atı. 

Vecd (a.i.): 1. Kendinden geçecek derecede dalgınlık. 2. tas. Kendinikaybedercesine ilahi 
aşka dalma. 3. Aşırı heyecan.4. Kederlen-me. 

Vech (a.i.c.: vücÿh): 1. Yüz, surat, çehre. 2. Üst, satıh, düz, yüz. 3. Ön, alın. 4. Üslûp, tarz.      
5. Sebep, vesîle, münâsebet. 6. Vâsıta. 

Vechen (a.zf.): 1. Bir veçhile, bir sûretle. 2. Bir yönden, bir bakımdan. 

Vecih : (bkz. vech). 

Vedÿd (a.s.): Çok muhabbetli, çok şefkatli. [Allâh’ın sıfatlarındandır]. 

VefÀt (a.i.): Ölüm, ölme. [yalnız insan hakkında]. 

Vekìl (a.i.): 1. Birinin, işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.               
2. Vekâlet makâmının en üst âmiri; *bakan. 

VelÀyet (a.i.): 1. Velîlik, ermişlik. 2. Velî ve ermiş olan kimsenin hâli ve sıfatı. 3. Başkasına 
sözünü geçirme. 4. Dostluk, sadâkat. 5. tas. Allah dostluğu.                        
Velayet-i ‘Ámm: [eskiden] umum mallara ve fertlere şâmil olan velâyet. [Yargıç ve 
vâli misillü devlet uzuvlarının velâyetleri gibi].                         
VelÀyet-i ÒÀããa: huk: [eskiden] husûsî mâhiyeti hâiz olan velâyet [babanın 
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çocukları ve vasînin kasırlar ve mütevellînin vakıf malları üzerindeki velâyeti gibi]; 
kamunun canı veya malıyla ilgili olmadan muayyen bir kişinin yararına kurulu olan 
velâyet. 

Veled (a.i.c.: evlÀd): 1. Çocuk, erkek evlâd. 2. Oğul. 

Vera‘ (a.i.): Haramdan kaçınma.                                                                                                  
Ehl-i vera‘: Dine bağlı, dindar. 

VesÀiù (a.i. vÀsıùa’nın c.): Vâsıtalar. 

VìrÀn (f.s.): 1. Yıkık, yıkılmış. 2. Kederli, üzgün. 

Vird (f.i.): 1.*öğrenci. 2. Mürit. 

Vird (a.i.c.: evrÀd): Belli zamanlarda okunması âdet olan Kur’ân cüzleri, duâları. 

ViãÀl  (a.i. vaãl’dan): 1. Ulaşma, bitişme 2. Sevgiliye kavuşma. 3. müz. Türk müziğinin en 
az beş altı asırlık bir mürekkep makâmı olup zamânımıza kalmış nümûnesi yoktur. 

Vuãlat (a.i.): 1. Bir şeye ulaşma, yetişme. 2. [sevgiliye] kavuşma. 3. Kadın adı. 

Vücÿd (a.i.): 1. Bulunma, var olma, varlık. 2. İnsan veya hayvan gölgesi. 3. Ten. 

Vücÿdiyye (a.i.): fels. *karnutanrıcılık, Tanrı varlığını eşyanın varlığından ibaret sayma,               
fr. Pantheisme. [vahdet-i vücÿd ile ilgisi yoktur]. 

Vüs‘at (o.i.): 1. Genişlik, bolluk. 2. Para durumu. 3. Boş meydan, fırsat. 4. mat. *Genlik. 
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Y 
 

Yaúìn (a.i. yaún’dan ): Sağlam bilgi, iyi, kat’î olarak bilme. 

YÀlmÀn [s.] : 1. Dik sarp. 2. [i.] Kesici aletlerde keskin taraf veya uç kısım. 

Yed (a.i.c.: eyÀdì, eydì, yüdì): 1. El. 2. Kuvvet, kudret, güç. 3. Yardım. 4. Vâsıta. 5. Mülk. 

Yeğ [s.] : Daha iyi, üstün. 
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Z 
 

ZÀhir (a.s.): Parlak [en çok yıldız hakkında].                                                                                
Necm-i zÀhir: Parlak yıldız. 

ZÀòir (a.s.): Taşkın, coşkun [deniz].                                                                                              
Bahr-i  zÀòir: Coşkun deniz. 

ZÀhire (a.s.c.: zevÀhir): Parlak, zâhir’in müennesi.                                                          
Nücÿm-i zÀhire: Parlak yıldız. 

Ôalìl (a.s. ôıll’den ): Gölgeli. 

ÕÀt (a.s.c.: õevÀt): 1. Sâhip, mâlik [kadın] (õÿ’nun müennesi). 2. Hekimlik terimlerinde 
hastalık, botanik ve zooloji terimlerinde “-li, -giller” gibi manalarıyla sınıflamalar 
meydana getirir. 

 Zebÿn (f.s.): Zayıf, güçsüz, aciz. 

Zebÿnì (f.s.): Zayıflık, acizlik, güçsüzlük. 

Zecr (a.i.c.: zücÿr): 1. Önleme, yasak etme. 2. Zorlama, zorla yaptırma. 3. Kovma.             
4. Eziyet, sıkma. 5. Angarya çalıştırma. 

ZekÀ’ (a.i.): Saflık, duruluk; hal düzgünlüğü. 

ÕemÀim (a.i. õemìme’nin c.): Kötü, beğenilmeyen haller, yerilmeye layık fena hal ve 
hareketler. 

Õemìme (a.i. õemm’den. c.: õemÀim): Zemmedilmeye, yerilmeye lâyık, fenâ, kötü hal ve 
hareket. 

Õemm (a.i.c.: õümÿm): Yerme, kınama; ayıplama. 

Zemzem (a.i.): Kâbe civârındaki meşhur kuyu.                                                                              
Áb-ı zemzem : Zemzem kuyusunun suyu.  

Zen (f.i.c.: zenÀn): Kadın. 

-zen (f.s.): “vurucu, vuran ,atan, çalan” manalarına gelerek *birleşikkelimeler meydana 
getirir.                                                                                                                 
Hande-zen : Kahkaha atan.                                                                                    
Şemşìr-zen : Kılıç vuran, kılıç çeken. 

ZenÀdiúa (a.i. zındíú’in c.): Zındıklar, münafıklar, âhirete inanmayanlar. 

Zencìr (f.i.): Zincir. 

Õerre (a.i.c.: õerrÀt): Pek ufak parça, molekül. 

Zevc (a.i.c.: ezvÀc): 1. Çift, tek karşılığı. 2. Bir çiftten her biri. 3. Karı ve kocanın her biri.      
4. Koca. 

Õevú (a.i.c.: eõvÀú): 1. biy. Tadım. 2. Tatma, tat; hoşa giden hal, haz. 3. tas. ma‘nevî haz.      
4. Boş vakit geçirme; eğlence, eğlenti, cünbüş, eğlenme. 5. Güzeli çirkinden 
ayırdetme kabiliyeti. 6. Alay etme, eğlenme. 

 Õevúì (a.s.): Zevke ait, zevkle ilgili. 
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Zeyn (a.i.): Süs, bezek.                                                                                                    
Zeynü’d — dìn: 1. Dîn’in zîneti, süsü. 2. Dilimizde, “zînettin” şeklinde erkek adı 
olarak kullanılır. 

Zıh (f.i.): 1. Elbiselerde kol, yaka vb. yerlerin kenarına dikilen şerit. 2. Kenar çizgisi.              
3. Keman yayı kirişi. 

ÔıhÀr (a.i.): 1. Karşılıklı yardımlaşma. 2. huk. [eskiden] kocanın karısını müebbeden 
mahremi olan bir kadının bakmak câiz olmayan bir uzvuna teşbîh eylemesi. 
[câhiliyet zamanında Araplar arasındacârî ve talâk envâından madûd idi. Şerîat-ı 
İslâmiyye tarafından bu nevî talâk men edilmiş ve zecr için zıhâr eden kimseye 
kefâret vazolunmuştur]. 

Ôıll (a.i.c.: eôlÀl, ôılÀl, ôulÿl ): Gölge, mec. koruma, sâhip çıkma.                        
Ôıll-ı ôalìl : Koyu gölgeli. 

Zìbaú (a.i.): Cıva. 

ZinÀ’ (a.i.): Nikâhsız çiftleşme. 

ZinhÀr, zìnhÀr (f.e.): Sakın! Aslâ, olmaya, aman!  

ÕirÀ‘ (a.i.c.: õirÀ‘Àt, õür‘Àn): 1. Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü. 
[75 — 90 santim arasında değişen şekilleri vardır]. 2. Ay menzillerinden biri. 

Zìver (f.i.): 1. Süs, bezek. 2. Erkek adı. 

ZiyÀde (a.i.c.: ziyÀdÀt): 1. Artma, çoğalma. 2. s. Artan, fazla kalan. 3. s. Çok bol.                       
4. s. Aşırı, fazla. 

ZiyÀn (f.i.): Zarar, kayıp [kazançtan]. 

Ôulem (a.i. ôalmÀ ve ôulmet’in c.): Karanlık. 

Ôulm (a.i.): 1. Bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koyma. 2. Zulüm, haksızlık, eziyet. 

ÕübÀb, õübÀbe (a.i.c.: õibbÀn): Sinek. 

Zühd (a.i.): Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibâdete verme. 

ZühhÀd (a.s. zÀhid’in c.): Zâhidler, çok aşırı sofular; kaba sofular. 

Zülf (f.i.): 1. Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. 2. Sevgilinin saçı. 
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