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ÖN SÖZ 

Miladi 13. yüzyılın başlarmdan kalma olan İbnü'l-Farız'm Kaside-i Taiy

yesi edebiyat ve tasavvuf çevrelerinden ilgi çekmiş ve etkisi büyük olmuştur. 
Arap edebiyah ve şiiri bakımından fevkalade değerlidir. Ayrıca ilahi aşk ve 

tasavvuf düşüncesi konusunda tükenmez bir hazine hüviyetindedir. 

Taiyye şiirdir, zor bir metindir. İbn Farız Divan' mm tamamıru şerh eden 
bazı şarihler zorlandıklarını itiraf edip Taiyye'yi şerhten vaz geçmişlerdir. el
Burinl ve el-Alemi adlı şarihler böyledir. Bu eserdeki sufiyane incelikler ve 
manevi hakikatleri kavramakta zorlarunışlardır. (Abülhalık Mahmud, Dlvanu 
İbni'l-Farız, s. 219, Kahire trs.) Onun için Taiyye'yi tercüme ve şerhetmeye 
cesaret eden az çıkmıştır. 

Taiyye, İsmail AnkaraVı'nin dikkatini çekmiştir. Ona göre bu manzume 
parlak sözleriyle insarun içini aydmlahr. Onu yeterince anlatmak zordur. Bu 
kadar değerli bir kaside ne yazık ki Arap dili perdesiyle örtülü olup o güne 
kadar Anadolu'daki talib ve aşıklara yüzünü göstermemiştir. 

Ankaravi onu Türkçe'ye kazandırmaya niyet eder. Şarihimizin önsö
zünden anladığımıza göre, bu ay yüzlü Arap güzelinin cemalinden bizim 
insanımız da istifade etsin diye düşünür. Fakat her defasında hakkıyla bu işi 
yapamam diye geri durur. Ama bunu çok da istemektedir. Bu tereddütlü 
durum onu hayli rahatsız eder, sonunda Cenab-ı Hakk' a yönelip istiharede 
bulunur, Allah'a sığırur ve yazmaya karar verir. 
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Ankaravi beyitlerin şerhinden önce mukaddime kısmında bir kısım ta
savvuf terimlerini açıklama ihtiyacı duymuştur. Burada önce "vücud" kav
ramı, "isim ve sıfatlar" ve "hazarat-ı hams" hakkında bilgi verir. Sonra bir 
kısım tasavvuf ıstılahiarını kısa kısa açıklar, nihayet "ilahi muhabbet" konu
sunu izah eder. 

Kasidenin şerhinde tuttuğu yol şöyledir: Önce beyitte geçen lügatierin 

kelime manaları ve etimolojisi üzerinde durur. Yeri geldikçe bunların farklı 

kullanılışma dair örnekler verir. Kelimenin şiirdeki anlamı ve konusuyla 
alakah lüzumlu gördüğü malumah nakleder. "İ'rab" kısmında ise sarf ve 
nahiv (Arap grameri) bakımından beyitte yer alan kelimelerin tahlilini yapar. 

Elinizdeki neşir sırasında lügat ve i'rab bölümleri geniş okuyucu kitlesi 
için gereksiz olabilirdi. Bu sebeple bir ara bunları çıkarmayı düşündüm. 

Ama o zaman eserin bütünlüğü bozulacakh. Ayrıca bu bölümlerde de yeri 
geldikçe fikri, tasavvufi konulara değinildiği oluyordu. Meraklıları için lügat 
ve Arap grameri bakımından faydalı olabileceği kanaatine vardım. Bu bö
lümleri farklı ve- küçük puntoyla yazarak okurken atlamak isteyenlere de 
kolaylık sağladık. Bu bölümlerin sadeleştirmesinde, gramere ait teknik konu
lar olduğundan ve şarihin üç dili harmaniayan bir cümle yapısı kullanma
sından dolayı, zorlandığıını ve tutarlı bir üslup geliştiremediğimi itiraf etme
liyim. Gene de biraz dikkatle, anlaşılabileceğini sanıyorum. 

Ankaravi asıl söyleyeceklerini "ma'na" ve "tahkik" kısmında söylemiş

tir. Şerhte Osmanlı dönemi tasavvuf anlayışının yetkin bir örneğini görebili
riz. Buradaki bilgi ve görüşler İbn Farız, İbn Arabi, Mevlana ve İran-Horasan 

tasavvuf düşünce ve kültürünün harmanlanması olarak ifade edilebilir. 
Şarihimiz başta Mevlana olmak üzere, tasavvufi Fars edebiyahna vakıf ol
duğundan oralardan sıkça alıntılar yaparak şerhini zenginleştirmiştir. 

Bazıları, İbn Farız, Mevlana ve İbn Arabi arasında düşünce farkı görür 
ve ilk ikisinin anlaşılmasında şarihler yüzünden İbn Arabi hakimiyeti ağır 
basmıştır derlerse de; Osmanlı entelektüel tasavvuf düşüncesi bunların hep
sini mezcetmeyi başarmıştır denebilir. Tevhid ve ilahi aşk tasavvufun ve bu 
üç mümtaz şahsın temel meselesidir. Elbette her biri kendi üsluplarıyla bun
ları işlemiştir. Ama aralarında ciddi farklılık olduğunu söylemek doğru de
ğildir. Tasavvuf düşüncesinde süreklilik vardır. "Tevhld ağacını Bayezid-i 
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Bestarnı dikti, Hallac-ı Mansur onu kanıyla suladı, İbn Arabi de meyvelerini 
derledi" şeklindeki temsm ifade bütün sufi şair ve müellifler için geçerlidir 
diyebiliriz. 

Elinizdeki Taiyye şerhi bu çizginin güzel bir örneği sayılır. Burada, Bağ
dat-Şam, Mısır'dan başlayıp, Horasan'da renklenen, Endülüs'te yeni bir de
rinlik kazanan, Anadolu' da ve Osmanlı' da harmanlanıp kıvama eren tasav
vuf inanış ve düşüncesine dair çeşitli konuların izahları görülür. 

Mesela: Vücud, hazarat-ı hams, ilahi muhabbet, tecelll ve melamete te
mas edilir. Aşk ve ölüm, tevhid, mücahede ve mükaşefe, mürid-murad üze
rinde durulur. Hakikat-ı Muhammediyye, elest bezmi, m1raç, sema' kutb, 
kutbiyet, keramet hakkında bilgi verilir. Cem' ve tefrika, vahdet ve kesret, 
tenasüh, zulmet ve perde, ilahi isimler ve tecellllerine temas edilir. 

Bütün bunlar ve pek çok benzerleri, Osmanlı tasavvuf düşüncesini an
lamamıza yarayacak unsurlardır. 

Şerhlerin bir özelliği olarak, elinizdeki Taiyye şerhinde de sadece tasav
vufi konular değil, o dönemde genel geçer din, tarih ve edebiyat kültürüne 
dair başka bir çok konulara ve bilgilere rastlamamız mümkündür. 

Bu çalışmanın kısa hikayesi: 

Ankaravi'nin Kaside-i Taiyye şerhini neşre hazırlamakla ilgili ilk adım
lar M. Tahrab'nın yönlendirmesiyle 1980'li yılların sonlarında ahldı. Eserin 
Süleymaniye Kütüphanesinde çok sayıda nüshası var: 

1- Hacı Mahmud Efendi, 3914. 
2- Hamidiye, 654. 
3- Hacı Mahmud Efendi, 3348. 
4- Hacı Mahmıd Efendi, 3422. 
5- Hillet Efendi, 220. 
6- Halet Efendi, 221/1. 
7- Halet Efendi, 322. 
8- Nafiz Paşa, 550. 
9- Pertev Paşa, 276. 
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Sanırım yazısının güzelliğine bakarak, önce 178 varaklık Pertev Paşa, 
276 numaradaki nüshanın mikrofilmini aldım. O yıllarda bu iş zahmetli, 
masraflı ve gecikrneliyidi. Mikrofilmden fotoğraf kağıtlarına aktartarak met
ni çeviri yazıyla istinsah ettim. Metinde bir takım tereddütler vardı. Kütüp
hane araşhrrnası sırasında Halet Efendi, 221/l'deki nüshanın rnüellife ait 
olduğunu görünce bu defa onun mikrofilmden fotokopisini aldım. Bu arada 
birkaç yıl geçtiği ve teknoloji geliştiği için bunu ternin daha kolay ve ucuz 
oldu. Metni baştan itibaren iki nüshayı karşılaşhrarak yenisine göre düzen
ledirn. Bu ikinci nüshanın yazısı ilki kadar estetik değildi. Ama doğruydu. 
Müellif nüshası olarak kabul edildiği için güven verici idi. 

Yayırnlarnak için üzerinde çok çalışılması gerekiyordu. Dil ve üsh1bu 
bugünkü neslin anlamasına imkan vermeyecek kadar ağırdı. Sadeleştirmek
ten başka çare görernedik. Sadeleştirrnenin çok zor bir iş olduğunu, ne kadar 
gayret edilirse edilsin tam başarı sağlanarnayacağıru bile bile bu yola baş
vurduk. Araya başka işler girdiği için epeyce bekledi. Bu arada bilgisayar 
teknolojisi gelişti, Arapça ve Farsça metinleri aynı anda kendi harfleriyle 
yazma imkarn doğdu. 

Bu uzun metinden istifadeyi kolaylaşhrrnak için bir fihrist denemesi 
yaphrn. İçindekiler' de Mukaddirne bölümüne ait nurnaralar sayfayı, şerh 
bölümündeki rakarnlar ise beyit nurnaralarmı göstermektedir. Metin içindeki 
(/ .. /) işareti arasındaki rakarnlar Süleymaniye Kütüphanesi, Hal et Efendi, 
221/l'e ait yazmanın varak numaralarıdır. 

Şerhte pek çok Farsça şiir var. Bunlann yerlerinin bulunması ve Türk
çe'ye aktarılması konusunda Doç. Dr. Necdet Tosun'un yardımı oldu. Mes
nevi' dekileri mevcut tercümelerden aldım. Bunları (M, I, M, Il) şeklinde gös
terdim. Onun dışındakileri Necdet Tosun Türkçe'ye çevirdi. Kendisine te
şekkür ederim. Bazı Arapça ifadeler için Prof. Dr. Abdulkadir Şener'in bilgi
sine başvurdum. En sonunda bilgisayarla yazım işini Ar. Görevlimiz Süley
man Gökbulut'la birlikte yaphk. Her ikisine de teşekkürler. Asıl teşekkürü
rnüz Prof. Dr. Mustafa Tahralı içindir. Onun devamlı ve ısrarlı teşvik ve ta
kibi olmasaydı bu çalışma sonuçlanarnazdı. 



ÖN SÖZ ıs 

Son olarak da özellikle Tasavvuf Tarihi araşhrmacılarırun ve Tasavvuf 
meraklılarının ilgisini çekeceğini sandığım bu çalışmanın basımını üstlenen 
Ensar Yayın Grubundan Vefa Yayınianna teşekkür ederim. 

Okunup aniaşılmasını ve Cenab-ı Hak'tan, tesirini halk etmesini niyaz 
ederim. 

2006-İzmir 

Prof. Dr. Mehmet Demirci 
Dokuz Eylül Ü. ilahiyat Fakültesi 

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı 





İBNÜ'L-FARIZ 

Ömer İbnü'l-Farız (1181-1235) Karure'de doğdu. İlk bilgileri alim ve 
zarud bir kimse olan babası Ali b. Mürşid'den öğrendi. Ayrıca hadis, fıkıh, 
dil ve edebiyat dersleri gördü. 

Genç yaşta tasavvufa yöneldi. Babasından izin alarak Mukattam Da
ğı'nda eski bir mescidde ibadet ve tefekkürle vaktini geçirmeye başladı. Çile
li bir hayatı seçmesine rağmen bir türlü istediği manevi zevki yakalayama
mıştı. Şeyh Bakkal isimli Melaml meşreb bir zat, beklediği fetih ve feyzi 
Mekke' de bulabileceğini söyledi. 

Mekke'ye giden İbnü'l-Farız orada da dağlarda ve çöllerde riyazet ve çi
leye önem verdi. 15 yıl kadar süren bu çetin dönem onun rfıhi hayalında 
derin tesirler bıraktı. İçinden bir ses dönme vaktinin geldiğini söyledi. Mı
sır'da Şeyh Bakkal'ın cenazesinde bulundu. 

İbnü'l-Farız son yıllarını Kahire'de Ezher Camii'nde vaaz ve sahbetlerle 
geçirdi. Mısır Eyyfıbi hükümdarlarından saygı gördüyse de onlarla içli dışlı 
olmamaya özen gösterdi. Kahire'ye dönünce hükümdarın kendisine bir tür
be yaptırma teklifini kabul etmedi. 

İbn'l-Farız son derece hassas ruhluydu. Herşeyin arka planındaki güzel
liği fark eder ve etkilenirdi. Duyduğu seslerin, nağmelerin, şiirlerin, ağıtla
rın, türkülerin tesirinde kalır ve onlarla coşardı. Bu coşkuyla nara atıp rakset
tiği bile olurdu. Zaman zaman kendinden geçip hayret ve dehşet içine girip 
yiyip içmeden, uyumadan uzun süre gaybfıbet hali yaşadığı anlatılır. Taiyye 
kasidesini öyle bir halin geçmesinden sonra söylemeye başladığı ifade edilir. 
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632/1235 ocağında vefat etti. Mukattam Dağı'nın eteğindeki Karafe'de 
Arız Mescidi'nin yanında defnedildi. Ölüm yıldönümünde ve Cuma günle
rinde gelenek halinde kabri ziyaret edilir ve şiirleri ilahiler şeklinde okunur. 

İbnü'l-Farız şiirlerinde ilaru ve tasavvufi aşkı dile getirmiştir. Mutlak 
cemalin etkisiyle kendisinden geçen şair her şeyi sevgilisi olarak görür. İkili
ği kaldırarak varlığın Hak'tan ibaret olduğunu söyler. 

İbnü'l-Farız'ın şiirleri zahir ulemasını rahatsız etmiş ancak bu durum 
onun saygı görmesine engel olmamıştır. İbn Teymiyye ona şiddetle muhalif
tir. Bununla birlikte İbnü'l-Farız'ın savunucuları muhaliflerinden çoktur. 
Mutasavvıflar ve edebiyatçılar onu hep yüceltmişlerdir. 

İbn Farız Divan'ının İslam dünyasında ve Babda çeşitli şerhleri vardır. 
Bu kitabın en meşhur iki bölümü Kaside-i Taiyye ve Hamriyye'dir. Her ikisi 
de muhtelif kişilerce şerh edilmiştir. 

İbnü'l-Farız Divan'ındaki en önemli şiir Kaside-i Taiyye veya "et-Taiy
yetü'l-Kübra" diye bilinen uzun şiirdir. Şair bu kasideye önceleri başka adlar 
vermişse de daha sonra Hz. Peygamber'in işareti üzere "Nazmü's-Sülfık" 
diye isimlendirmiştir. 

761 beyitten oluşan bu kaside İbn Farız'ın bir tür manevi yolculuğunun 
ve ruhi macerasının tasviridir. Nazmü's-Sülfık'un çeşitli şerhleri vardır. 

1- Sa'düddin el-Fergani (700/1301), Meşarikü'd-Derarl 

2- Abdürrezzak el-Kaşan1 (730/1329), Keşfü Vücuhi'l-Gurr Fi Şerh-i 

Nazmi'd-Dürr 

3- Davud-ı Kayserı (751/1350), Şerhu Kasideti't-Taiyye (Şerhu Taiy

yeti'bni'l-Farıd el-Kübra, haz. Ahmed Ferid el-Mezidi, Daru'l-Kütübi'l-İlmiy
ye, Beyrut, 2004) 

4- İsmail Ankarav1 (1041/1631), Makasıd-ı Aliyye Fi Şerhi't-Taiyye 

5- Abdülğani Nablfısi (1144/1731), İbn Farız Dlvaııı Şerhi içinde 

(Süleyman Uludağ, "İbnü'l-Ffirız", DİA, XII'den istifade ile yazılmıştır. M.D) 



İSMAİL ANKARA Vi 

Ankara'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1041/1631'de vefat et
ti. "Rüsiilii Dede" ve yazdığı Mesnevi şerhinin şöhreti dolayısıyla "Hz. 
Şarih" lakablarıyla anılır. Ankara'da devrinin ilimlerini iyi bir şekilde tahsil 
etti. Arapça ve Farsça'yı şiir yazabilecek seviyede öğrendi. O çevrede yaygın 
olan Bayramiyye tarikahna girdi, şeyhlik seviyesine çıktı. İrşad görevini 
sürdürürken gözlerine bir perde indi ve göremez oldu. İlme, okumaya ve 
araştırmaya meraklı olan bir yaradılışa sahipti; göremez hale gelmesinden 
büyük ıstırap duydu. Ankara' da yapılan tedavilerden bir fayda göremedi. 

Manevi bir işaretle Konya'ya gitti, Hz. Mevlana'yı ziyaret etti. O sırada 
Mevlevi Dergahı'nda şeyh, Bostan Çelebi idi. Onun dua ve inayet-i nazarıyla 
gözleri iyileşti. Buna çok sevinen Ankaravi, Bostan Çelebi'nin irşadıyla Mev
leviliğe intisap etti, telifahna hız verdi. İstanbul'a geçti. 1610 senesinde Gala
ta Mevlevihanesi'ne şeyh olarak nasb edildi. Buradaki görevi vefahna kadar 
fasılasız 21 yıl sürdü. Çok verimli olan hayatı son bulunca Galata Mevlevi
hanesi haZıresine defnedildi. 

XVII. yüzyıl Osmanlı' da Kadızadeiller denen mutaassıp bir zümre ile ta
savvuf erbabı arasında fikri ve fiill çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. 
Devrinin meşhur şeyhlerinden olan Hz. Şarih de bir takım hücumlara maruz 
kalmış ve bu yüzden sürgüne uğramıştır. 

Ankaravi, çağındaki ilim ve fikir hayatına hakim olan şerhçiliğin etkisiy
le, Herevi, İbn Arabi, İbn Farız ve Mevlana gibi büyük mutasavvıfların eser
lerini şerhetti. Çok geniş tasavvuf kültürü sayesinde meselelere yeni yorum
lar kattı. O bakımdan eserleri sıradan şerhlerden farklı özellikler taşır. Başka 
bir çok şerhler gibi, bunlar da en az telif eserler kadar değer taşır. 

İsmail Ankaravi velfıd bir müelliftir. Başta Mesnevi Şerhi olmak üzere 
bir çok esere imza atmıştır. Bunların çoğu Mesnevi, Mevlevilik ve genel ta
savvuf kültürüne aittir. İbnü'l-Farız'ın Taiyye, Mimiyye ve Hamriyye kaside
lerini şerh etmiştir. Minhacü'l-Fukara, Zübdetü'l-Fuhfıs Fı Nakşi'l-Fusfıs, 
Risale-i Hucceti's-Sema' başlıca eserleridir. (Bkz. Erhan Yetik, "Ankaravi, İsmail 
Rüsiihi", DİA, III; aynı yazar, İsmail-i Ankaravi, İşaret Yayını, İstanbu/1992) 





ŞARİHİN ÖNSÖZÜ 

{Rahmlin ve Rahlm olan Allalı'ın adıyla başlar, O'ndan yardım dileriz.] 

Bizi bu hidayet yoluna koyan Allah'a hamd olsun. Allah bize hidayet 
yolunu göstenneseydi, biz hidayete eremezdik, Rabbim bize hidayet eyle. 
Rabbimizin elçileri ve Halikımızın velileri "Hakk"ı getirdiler ve bizlere haki
kat cennetinin ve marifet bahçesinin yollarını gösterdiler. Bunlar bize bu 
dünyada veliler ve nebilerden miras kalmıştır. O Allah'a şükrolsun ki, bizleri 
ariflerin ve asfiyfuun sularına ulaştırarak zahmeti bizden gidermiş, hüzün ve 
belayı uzaklaştırmıştır. Fazlının eseri olarak bizi müşahede evine ve "mua
yene" bahçesine koymuştur. Öyle ki orada bizim için ne bir hastalık ve dert, 
ne de yorgunluk ve yok olma söz konusu değildir. O'nun Celalinin azarnet 
ve nurunda alirolerin ve hakirolerin akılları hayrette kalır, O'nun kemalini 

öğrehnekte fesahatçi ve belağatçilerin dilleri bağlanır. O'nun daimilik deniz

lerinde Büdelanın ruhları, Nükabanın anlayışları boğulur. O kendi 
kudsiyyeti ile mukaddestir, kendi kibriyasında saltanat ve izzetle muazzam
dır, mülk ve melekut bakımından işlerinde mübarektir. Mülkünde ulı1hiyet 
ve ceberut yönünden yücedir. 

Ey Rabbim sen ki: Velilerinin kelamını taliblerin kalbierinde aydıntatıcı 
bir lamba kıldın, beka ve likaya müştak olarıların gönül dertlerini izale için 
ışıklı bir güneş eyledin. Onların kalbierini muhabbet ve dostluk incilerine 
mahal kıldın, göğüslerini irşad ve hidayet mücevherleri için hazine yaptın. 

Ey Rabbim, bizi helak ve mahvolma ateşinden kurtar. Bize eşyayı oldu
ğu gibi göster ki hakkı hak olarak, batılı batıl olarak müşahede edelim. Unut
tuğumuz veya hata yaptığımız zaman bizi muaheze ehne. Gücümüzün yet-
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meyeceği yükü bize yükleme. Bizi affet, bize mağfiret et, bize merhamet et. 
Sen bizim Mevla'mızsın. En yüce olan sensin. Dualara en iyi şekilde cevap 
verirsin. 

Nebilerin efendisi, velilerin dayanağı ve ceza gününün şefaatçisine salat 
ve selam kıl. O kainatın göz bebeğinin m1rudur. ·.fo �:ı�� t') �bahçesinin 

ışığıdır. •• ..s)fiı.; ��:ı nın bülbülüdür. Bu sözümle Muhammed Mustafa'yı 

kasdediyorum. O, dünya ve ahirette yüce derecelerin, güzel makamlarm, 

faziletli üstünlüklerin yol göstericisidir. 

Onun ailesine ve ashabına da salat ve selam eyle; onlar bilgisizlik ve da

lalet karanlıklarmda ümit ışıkları ve karanlığı aydınlatan lambalar gibidirler. 

Emma ba' d: Bu fakir ve hakir Mevlevi, yani Şeyh İsm.iil Ankarevi -

Allah maddi ve manevi sırlarını kendisine açsın- derim ki: Büyük zatlarm ve 

güvenilir kişilerin hayat verici sözlerini çok zaman elime alıp göz atardım, 
onların hidayete eriştirici sözleriyle rUhum devamlı mest ve mesrı1r olurdu. 
Onların çok fasih ve beliğ şiirlerinin sırlarıyla gönlüm ve rUhum sevinç ve 
huzura gark olurdu. 

Bunlardan bilhassa; ariflerin kutbu, aşıklarm ve vasılların mürşidi, hak
ka'I-yakin sırlarının mazharı, tarikat müşkillerinin kaşifi, marifet ve hakika
tin güçlüklerini açıklayıcı, alim, amil, efendi, faziletli, millet ve dinin şerefi 
olan Ebu Hafs Ömer b. Ali es'Sa'di el-Mısri, ki İbnü'l-Fanz diye bilinir, Al

lah onun parlak nuru ve ince sırrıyla kalblerimizi aydınlatsm, işte onun bu

yurduklarıdır ki, bunlar benim rfıhumun gıdası, kadehimin içkisi ve sebeb-i 
fütfı.hum olmuştu. Muharririn beyti: /2-a/ 

Nasb-ı aynım ve matmah-ı nazarım 

Ravh-ı ruhum ve biniş-i hasarım 
Gece gündüz lisanımın virdi 
Hem cimin-ı cennıitımın verdi 
Kurretü'l-ayni a'refii'l-urefa 
Dürretü't-taci efsahu fusahii 

"Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı." (Necm suresi, 53/17). 
"O (Muhammed) kendi hevesine göre konuşmaz." (Necm, 53/3). 
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Demek istediğim Ömer İbn Farız'ın Kaside-i Taiyye'sidir ki, kendisi 
bunu sülfık ehlinin arifleri için yazıp onlara hediye etmiştir. 

l.a ).) .:ıli.:.� _ı! .&.ı \.!S � 
j)') j_,$ � )).) 

l.iı "'-J �)\All � �1 1� .lıü.Uı 1� 

[Bu güzel kaslde ne hoştur; o, aşık/ara kapılar açar. Sözünün parlaklığı insanın içini ay
dınlatır, onun milmisının incileri rumuz hazine/eridir. Bu ne güzel söz, bu ne güzel mana; o, 
ari_flere baka yüzünü açar.] 

)ı!' .;ıtl ıJIJ.ı .;ıt.:l jAI .J5 ..f )�1 .;ıt.J.ı ıSJ.ı jl � ıJI.a 

.ı.ıı.ı.:ıı.:-.:ı_,..:.��� .lı�J.:I">:.;ıtji JJiıS� 
[Sakın, kötüliikten dolayı bunu inkar etme. Din ehli bıı işi nasıl yapar, bil! Nıırsuz akıl 

bundan ne anlar; canın müşiihedesine Hakk'ı gören göz liizımdır.] 

Bu şiir aşıkların bumuna güzel kokudur; burnu kötü kokulara alışık o
lanlar için ise zehirdir. Onun vasfını anlatanlar yetersiz kaldılar. Biz onu 
hakkıyla bilemedik. 

Gerçek şu ki, bu son derece değerli bir kaside olup, onun güzel sözleri
nin ete ği ayıp ve kusur tozlarından arınmış haldedir.- O bir kelam-ı dilaradır 
ki, onun manalarını mütalaa etmek ebedi hayat müjdesi gibidir, bu konuda 
şüphe ve tereddüt yoktur. 

En ileri Arap belağatçileri onun ifade ve keramet beyan eden istiareleri
ne hayrandır. Adnan kabilesinin en fasih kişileri ve Kahtan'lı belağatçiler1 ile 
nice ilim ve irfan inceliklerini tartanlar, bu kasidenin nükte ve işaretleri sah
rasında şaşkın haldedirler. Nazari kıyaslar ve akli mukaddimeler onun idrak 
sahrasında ahl ve bahldır. Onu şerh ve beyan etmek sanki uçsuz bucaksız bir 

çöl gibidir; öyle ki, daha işin başında iken, ileri gelen ulemanın himmet ayak
ları bile orada yaya kalır. Onun nur dolu manası kuds aleminin gizliliklerini 
açıcı; yüce terkibli sözleri ise üns sırlarının derınelerinin matlaıdır. 

Onun gönlü zenginleştiren manası sanki süslenmiş bir sevgili ve gönül 
çelen aşıkhr. Ne ki o mana Arap dili perdesiyle örtülü olup, bu güne kadar 
Anadolu' daki talip ve aşıklara yüzünü göstermemiştir ve onun bakir sırları 
Türk dilinde ortaya çıkmamışhr. 

Adnan ve Kahtan Araplar'ın iki ana kolu. Hz. İsm.ail soyundan gelen Adnanier, aynı 
zamanda Hz. Peygamber'in soy kütüğünde yer alır. (Bk. DİA). 
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Bu kasidenin güzelliklerle dolu bakir manalı yüzünün kalbime her ak
sedişinde şunlar hahrıma gelirdi: Keşke Anadolu'nun anlayışlı aşık ve talip
leri de bu ay yüzlü Arap güzelinin cemal-i ba-kemalini görselerdi ve ona 
kavuşmanın zevkine erselerdi! Lakin gereksiz bir endişe yolumu kesip, ser
maye azlığı ve kifayetsizlik gibi sebeplerle korku ve ümitsizlik verip bu iste
ğin huslllüne mani olur ve bu arzfıya kavuşmayı uzaklaşhrırdı. Fakat içim

deki istek ve mahzun gönlümün arzusu tekrar başka bir yönden bu türlü 

gereksiz korkuları ahp beni öylesine sarıp istila eder oldu ki, bu yüzden 
kimseyle konuşmaya kudretim kalmadı, herhangi bir şeyle ülfet edemedim, 

rahat ve sükfınetim kaçh. Sonunda Cenab-ı Hakk'a yönelip istiharede bulu
nunca, gayb aleminin Cebraili -ki onun sözlerinin yanağı ayıp ve şüphe to
zundan muarra ve müberradır- akıl kulağına bu şiirin sevinci gerektiren 
mefhfımunu ilka eyledi, beyt: 

..:,.... j � .;.....A ;,s-A j ;,s-A ,J..J 

..:.-ojJ ..:.-oJ �Ij ..:.-o� � 
..:,.... j � .;....... tr-" j tr-" ,J-1 

/2-b/ .;s ;J .f-A; iJI.,ı� .r' JJ 
[Senin bu sarhoşluğun, başkasının sarhoşluğundandır; senin bu varlığın, başkasının 

varlığındandır. Yürü, başını tefekkür yakasının içine çek, çünkü bu el başkasının elinin ye
nindendir.] 

•\..:.ı ..;..,; � .;?)1 �ı.,..1 "' �� � "'jl.l ..,._li (Mü'minin kalbi Rahman'ın par

maklarından iki parmak arasındadır, onu dilediği gibi çevirir)2 hadis-i şerifi 
fehvasınca, Hz. Allah' ın kudreti, irademin ve kararsız rUhum un yularını bu 
tarafa çevirdi. .:,A,J I_,.Jı; e,.l.ı)l � ö� ./ Jl J i. .. :.ı..}' •. ,Jih � (Kalb, bomboş bir arazide 

rüzgarın iyice evirip çevirdiği tüy gibidir)3 hikmetinin gereği olarak ilahi 

irade, açılan gönlümü bu maksada yöneltti. 

[Aksınk ve esnemekle de bu ağzın istemediğin halde açılır ya, işte öyle! M, W, 3299} 

� J ? jl .l.i j ��l.i � .;ı.. �.J.ı .l.i� ..:-oJ l.i � ..:,....� 
[Gergefin eli yok ki onu def için kımıldatsın; dili yok ki, fayda zarar hususunda ses çı

karsın. M, I, 614} 

[Bize gelen zarar ve fayda Hak'tandır. Hakk'ın hükmü başımız üstünde mutlaktır (ser
best dolaşır).j 

Müslim, kader, 17. 
Ahmed b. Hanbel, ıy, 419. 
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Böylece .r-.ı.i .� �.o Js- ""' "Şüphesiz O dilediğine kadirdir." hükmüne uy

gun olarak, aczimi ve kusfırumu da idrak ederek, içimdekini ortaya çıkar
maya, takrire ve yazıya geçirmeye başladım. Ne fazla uzun ne de fazla kısa 
olmamasına dikkat edip, ifrat ve tefrit arasında orta bir yol tutarak takrir ve 
tahrir ipliğine bu mücevherleri ve parlak yıldızları dizdim; sonra da 
Makasıd-ı Aliyye fi Şerhi't-Taiyye diye bir isim verdim. 

Beyitlerin şerhlerinden önce bu yüksek taifenin ıstılah ve işaretlerinden 
lazım olan ibareleri Mukaddimelerde belirttim ki, talipler ve aşıklara 

ma'kfılatın anlaşılması ve rumuzlu ifadelerin keşfi kolay hale gelsin. 

Amma sakın ve sakın ola ki, din büyükleri ve ehl-i yakinin ileri gelenle
rinin sır dolu sözlerini ve hakikatli ifadelerini ayıplama ve inkar cihetine 
gitmeyesin. Ta ki ateş çukuruna, helak mahalline düşmeyesin. 
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BİRİNCİ MAKSAD: "VÜCUD" HAKKINDADIR 

Bil ki -Allah seni fehm-i sahih ve keşf-i sarihle teyid etsin- "Vücud", 
vücud olma itibariyle (min haysü hüve), harici ve zihni olan vücuddan başka 

bir şeydir. Zira bu ikisi vücud nevi'lerinden bir nevi' dir. Oysa "Vücud" ka
yıtsız şartsız vücud olmak itibariyle (min haysü hüve hüve la bi-şart-ı şey'), 
yani ıtlak ve takyid ile mukayyed olmaksızın, cüz'i ve külll, umumi ve husu
si diye sıfatianmaksızın düşünülmelidir. Sayılanlar ise mertebeler ve ma
kamlar itibariyle söz konusudur. Mertebeler itibariyle, külll cüz'i, mutlak ve 
mukayyed, umumi ve husuSı, tek ve çok denir. 

İlk ifade edilmek istenen mertebeye Zat-ı Baht, Makam-ı Ahadiyyet, 
Hakikatü'l-Hakayık, Künh-i Zat, Gayb-ı Hüviyyet, Gaybü'l-Gayb, Ebtan-ı 

küll-i batın ve Hüviyyet-i Mutlak gibi isimler verilir. Bu mertebe belirsiz (en 
la-taayyün) olduğundan dolayı; vahdetten, vücfıb-i vücuddan, mebdeiyyet
ten, bir eser sudurundan, kendini ve başkasını bilmek gibi hususlardan u
zakhr; bunlar bu mertebede söz konusu değildir. Zira bu hususların hepsi 
belirlenrne ve kayıtlanmanın bir gereğidir (muktaza-yı taayyün ve tekay
yüd). Şüphe yok ki her taayyünün akledilmesi "en la-taayyün"den öncedir. 
Ve bu mertebe en la-taayyün (belirsiz olmaklık) itibariyle mutlak mechuldür. 
Tahayyül ve evhamın casusları bu makamın çevresinde dolaşamaz, akıl ve 
idrak kuşları bu mertebede seyredemez ve uçamaz. Beyt: 

[O hayale sığmaz, hayiiiini azarlama, cihetten münezzehdir, onu hiçbir yönde arama.] 

Mifttihu'l-Gayb'da Sadr-i Konevi /3-a/ hazretleri buyururlar ki: Zat-ı 
Mutlaka'nın mutlak mechul olması bilgi yokluğundan dolayıdır; bunun da 
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sebebi mezahir, meratib ve tayyünattan soyutlanmış olmaklıktır. Zira bu 
bakımdan Allah'la eşya arasında münasebet yoktur. O halde Cenab-ı Hakk'a 
bu haysiyetten münasebet olmayıp, bu cihetten bir kimsenin ma'lumu olma
sı söz konusu değilse, bu hususa tevessül etmek tahslli hasıl gibidir ve fay
dasız, batıl bir iştir. 

Lakin bu ahadiyyetin kendisi ve tek hakikat, bir şartla söz konusu olsa, 
yani bütün isim ve sıfatlarla ele alınsa, bu takdirce, bu mertebeye Ulı1hiyyet 
ve Varudiyyet mertebesi derler. 

Ahadiyyet ve Vahidiyyet mertebesinin farkı şudur: Ahadiyyet mertebe
sinde isim ve sıfatlar düşünülmez, mutlak zat söz konusudur. Vahidiyyet 
mertebesinde ise, isim ve sıfatlar eserleriyle birlikte düşünülür. 

Birinci mertebede hayat, ilim, irade, kudret ve benzeri sıfatlar zatla ayru 
şeydir. Zira bu mertebede sıfat ve mevsuf, isim ve müsemma yoktur, ancak 
zat vardır. İkinci mertebede ise, sıfat ve mevsuf, isimler ve müsemma belir
lenmiş (muayyen) olup, ilaru hakikatıerin bazısı bazısından seçilip ayrılmış 
olur. 

Fakat zuhurun çokluğu Zat'ın birliğine zarar vermez. Seçilip ayrılması 
zatı ve sıfatları itibariyledir, fazladan bir tayyünle değildir ki zarar versin. 
Zira, hakikatte Hakk'ın vücuduna mugayir başka bir şey yoktur ki ondan 
ayrılsın. Demek ki O'nun zahrıın birliği, çokluk karşıtı olan birlik gibi değil
dir. O bir "birlik"tir ki, ��ı:, �&.lı:, �tiı:, JjÜı :,A "O ilktir, sondur, zahirdir, 

batındır" (Hadid, 57/3) ayetinin hükmüne göre, eşyanın aynı, zıdların aynı 
ve çokluğun aynıdır. 

[O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. "Ya hu" ve "Ya men hCt"dan başka kimseyi bil
mem.} 

Bu vahidiyyet mertebesine, isimlerin mezahirine feyz ulaştırdığından 
dolayı "Rububiyet mertebesi" derler. Bu mertebeye, suver-i ilmiyyenin sübu
tu şartıyla düşünülse, "Batın" isminin mertebesi derler ve o, Rabbü'l-a'ya
ni's-sabite olan ism-i Alim' dir. Sadece bütün eşya söz konusu olmak şartıyla 
düşünüise "Rahman" isminin mertebesidir ki Rabb-i Akl-i Evveldir. Bu Akl-i 
evvele Levh-i kaza ve Ümmü'l-kitab ve Kalem-i a'la da denir. 
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Bu mertebede külliyyat ve cüz'iyyat mufassal olarak külliyatı ile perde
lenmeksizin düşünüise "Rahim" isminin mertebesidir ki, O, Rabbü'n-nefsi'l
külliyyedir; bu nefs-i külle levh-i kader, levh-i mahfuz ve kitab-ı mübirı de 
derler. 

Cüz'i suretierin teğayyür ve tebeddülü şartıyla düşünülse, Mahi, 
Mümit, Muhyi ve Müsbit isminin mertebesidir ki Rabb-i nefs-i muntabiadır. 
Külli cisimdeki bu nefs-i muntabıaya Levh-i mahv ve isbat derler. 

RUhani ve cismani suretleri kabul edici yönüyle düşünülse, ism-i Kabil 

mertebesidir ki, Rabb-i heyUla-yı külliyedir. Bu külli heyı11aya Kitab-ı mestı1r 
ve Rakk-ı menştir derler. 

Te' sir ve teessür olduğu itibariyle düşünülse, ism-i Fail ve Mı1cid ve Ha
lik mertebesidir ki Rabb-i tabiat-ı küldür. 

Duyulan ve görülen (mahsüse ve meşhı1de) suretler şartıyla düşünülse, 
ism-i Zahir mertebesidir ki, Rabb-i alemi'I-mülk ve şehadettir. 

İnsan-ı kamil mertebesi ise bütün bu ilahi ve kevni mertebelerden iba
rettir. Onun için halife-i k:imildir. Zira "Allah" isminin mazharıdır. "Allah" 
ismi zatın ismidir, bütün sıfatları kendinde toplamıştır. /3-b/ o halde insan-ı 
kamil bütün mertebeleri kuşatıcı olur. 

Tetimme: Hazret-i Hak hakikat ve zat cihetinden bütün eşyadan gizli ve 

ziyadesiyle örtülüdür. Zira künh-i zat ve gayb-ı hüviyet bir kimse tarafından 
bilinemez ve müşahede olunamaz. Nitekim Allah kendi zatından şöyle ha
ber verir: ı:.k � i.ı� "l) "Onlar bilgice Allah'ı kavrayamazlar" (Taha 20/110) 

Cenab-ı Hakk'ın zatı akıl kıyas ve duyularla kavranan şeylerden münezzeh
tir. Ve O'nun marifet sahası vehimlerin tereddüdünden ve idraklerin gücün
den yüce ve mukaddestir. Fakat isimler ve sıfatlarla tahakkuk cihetinden, 
güneşten daha açıktır. Ve O'nun gizli olması, zuhı1runun şiddetindendir, 
O'nu tanımanın zorluğu kemal-i zuhı1rundandır. .:ıı�ı � .:ıı,.ıı ..ı...ı .:ıl,,ı ..,..JJo � 
.:ıli .ı-Jı JA' =- (Apaçık gördükten sonra açıklama isteyen kimse, irfan ehline göre 

ziyan içinde demektir.) 
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İKİNCİ MAKSAD: İSİMLER ve SIFATLAR HAKKINDADIR 

"İsim" o şeydir ki, rnüsernrnayı akıl ve fehrn nezdinde hazır hale getirir, 
hayal ve zihin nezdinde hahrlahr; rnüsernrna hazır ve gaib olsun farketrnez. 
Meşayıha göre söz konusu olan, halkın dilinde meşhur olan ve telaffuz edi
len isimler değildir. Belki "isim", rnüsernrna olan zahn rnuayyen bir sıfahdır. 
O bakımdan, zatın bir sıfatla tecellisine "isim" derler. Mesela "Rahrnan" 
rahrneti olan zat demektir. "Kahhar" kahrı olan zathr. Öyleyse telaffuz edi
len bu isimler, ismin ismi olur. 

İlahi isimler üç kısırndır: Zatiyye, sıfatiyye ve ef'aliyye. Bu üç kısım da 
iki nevi üzeredir. Bir nev'ine sıfat-ı "sübutiyye" ve "icabiyye" de derler. Bir 
nev'ine "selbiyye" derler. Sıfat-ı icabiyye: Hayat, ilim, irade, kudret ve bun
ların benzerleridir. Sıfat-ı selbiyye: SübbUh, Kuddus, Gani gibi sıfatlardır. 

İcabiyye ve selbiyyenin farkı şudur: Sıfat-ı icabiyye Hak'ta ve halkta 
rnüşterektir. Sıfat-ı selbiyye ise sadece Hakk'a rnahsustur. 

Esrna-i zatiyye şunlar ve benzerleridir. Allah, Hüve, Hak, Malik, Kud
dus, Ehad, Vahid, Sarned, Aziz" Kebir, Müteal, Aliyy, Azim, Zahir, Bahn, 
Evvel, Ahir, Celll, Cernil, Medd, Ganiy, Nur ve benzerleri. 

Bazı isimler vardır ki, Zat'ın zuhuru olmak itibariyle "zat ismi" denir; sı
fatların zuhfıru olmak itibariyle "sıfatiarın ismi"; fiilierin zuhuru olmak iti
bariyle "fiil ismi" denir. Mesela "Rab" ismi, "sabit'' manası rnurad olunsa zat 
ismi olur; "malik" manası rnurad olunsa sıfat ismi olur; "rnürebbi" ve "rnus
lih" manası rnurad olunsa fiil ismi olur. Kendi zah, sıfatları ve fillerinin is
mini bilen kimse zatl sıfatları ve fillerinin isimlerinin ne idiğini anlar. 

Esrna-i sıfatiyye: Hayy, Şekfır, Kahhar, Muktedir, Kadir, Rahrnan, Ra
him, Kerim, Gaffar, Vedud, Rauf, Hallrn, Sabur, Rezzak, Vehhab, Alim, ve 
benzeri isirnlerdir. 

Esrna-i Efaliyye: Mübdi', Muid, Halik, el-Bais, el-Müdb, el-Vasi', el
Mani', el-Mu'ti, el-Müzill, el-Muizz, el-Bari, el-Muhyi, el-Mürnit, el-Hadi, er
Reşid ve bunların benzerleridir. 

ilahi sıfatiarın asılları, namütenahl olan isimlerio anneleri rnesabesinde 
olan isimlere "eirnrne-i seb'a" (yedi imam) denir ki, o isimler şunlardır: 
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Hayy, Alim, Mürid, Kadir, Semi', Basir, Kelim. Bazıları Semi', Basir ve Kelim 
yerine; Kabil, Cevad ve Muksıt isimlerini ileri sürmüşlerdir. 

Cila ve isticlanın kemali olan hakiki matlub bu yedi isim üzere mevkuf 
ve mürettebdir. Zira "Hayat" varlık ve huzuru gerektirir, ilim /4-a/ ve şuu
run sebebidir. Eğer hayat olmasa ilim, irade, kudret ve başkakaları zuhur 
bulmazdı. Aynı şekilde, "ilim" bir nurdur ki; külli işlerin tabi' ve metbu' ha
kikatlerin, vücud ve isimlerin teayyünatının tafsil ve tedbiri ona bağlıdır. 
"Mürid" bütün bu işleri mertebe ve zuhur plarunda tahsis edici (mu
hassıs)dir. "Kadir", murad olunan şeyleri, olduğu üzere (ala ma hüve aleyh) 
ızhar ve ihdasa kudreti olmaktır. "Sem"' zati kelamın hakikatine müteallik 
olan ilmin tecellisinden ibarettir, zahiren veya bahnen olur, şühud yoluyla 
olmaz. "Basar" şühud yoluyla hakayık ve a'yana ilmin taallukundan ibaret
tir. "Kelam" gayb aleminden olan eşyanın esrarını ızhar eylemekten ibarettir. 

Bütün ilahl isimler dört ismin alhnda dahildir, bu dört isim: Evvel, Ahir, 
Zahir ve Bahn'dır. Zira eşya bu dörtten hali değildir. İbda ve icadla ilgili 
isimler "Evvel" alhna dahildir. İade ve imateye müteaallık olan isimler "A
hir"e dahildir. Zuhurla işgili bütün isimler "Zahir"dedir. İçe (bütfına) müte
allik olan "Batın" a dahildir. Bütün isimleri içine alanlar ise "Allah" ve 
"Rahman" isimleridir. Zira Allah zahn ismidir ve bütün sıfatları kendi içinde 
bulundurur. "Rahman" umumi rahmetin ismidir ki vücud ile müsemma 
olan eşyayı .:,;. j5- :.:...0....) .fo)) "Rahmetim her şeyi kuşatmıştır" (A'raf 7/156) 

hükmüyle ihata etmiştir.
' 
Onun için .;.;.iı .��' ilii;.:ıı � \;\ :;.;.:,ıı ij�ı 1f aıı ij�ı � 

"Deki: İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünki 
en güzel isimler O'na hastır." (İsra 17/1 10) ayeti varid olmuştur ki, esrna-i 
husna bu iki ismin iliatası içine dahildir. 

Meşayıhın "nefes-i rahmani" dedikleri şudur: "Nefes" "tenfis"ten gel
medir. Tenfis, vücfi.du sıkıntıdan kurtarıp rahatlatmak için içeriden dışarıya 
sıcak hava gönderip soğuk hava almaktır. Zira teneffüs eden kimse ancak 
sıkıntıyı defetmek için teneffüs eder. Bu bakımdan meşayıh bu mevcudata 
"nefes-i rahman'i" dediler ve bu zuhuratı, insanın nefesine benzettiler. İkisi 
arasındaki benzerlik şudur: Cenab- Hak celle şanühu, kenz-i mahfiliği halin
de, ki bu mertebe ;.r. .ı..u .§... �J kı .:ı\S' (Allah vardı ve O'nunla birlikte bir şey 
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yoktu)1 mefhumuna uygun olan mertebedir., işte bu mertebede iken her bir 
isim, kendi özelliklerine uygun şekilde Hak'tan zuhur taleb edip vücud sa
hasına gelmek istediler. 

Cenab-ı Hakk'ın onları bahn mertebesinden zarure çıkarması, sanki sı
kınhyı atması demek olur. Nitekim teneffüs eden kimsenin içinde habsolmuş 
olan sıcak hava dışarı çıkmayı gerektirir, meydana çıkınca teneffüs eden 
şenelir, riliatlar. işte bu mevcudata "nefes-i rahmanl" denmesi bu bakım
dandu. Cenab-ı Hak zuhuru itibariyle "zarur"in kendisidir. Aynı şekilde 
bürunu itibariyle "bahn"ın kendisidir. O, isim ve sıfatlarıyla daima bu a'yan
ı alemde tecelll etmektedir. O'nun isimlerinden bazısı eşyfuun var olmasını 

gerektirir, bazısı da yok olmasını gerektirir. Nitekim Vacid, Bais, ve Halık 
Icadı gerektirir; Mümlt, Muhlt, Muld ve Kahhar Idam ve fenayı gerektirir. Ve 
Hak Sübhanehu /4-b/ bazan var olmayı gerektiren isimleriyle, bazan da yok 
olmayı ve zevali gerektiren isimlerle tecelli eder; hatta her anda her ikisiyle 
de tecelll edip durmaktadır. Yani bütün eşya her an yokluğa dönüp, Hakk'ın 
Baka sıfahyla yine o anda var olmaktadır. Bu varlıktan soyulma ve giyinme 
daima vilidir. Zira bütün mevcudat "araz"dır ve: "Araz iki zamanda baki 
olmaz" düsruru gereğince, iki zaman baki durmaz velakin alem halkı bu 
sırra vakıf olmaz. Nitekim Allah buyurur: :ı� .f;- ;; � J_ ;..A J; "Onlar ki yeni 

bir yaratma hususunda şüphe içindedirler." (Kaf, 50/15). 

Şöyle bir sual sorulabilir: Bazı şeyler aynı şekilde bir üslub üzere istik
rarlı görünüyor; tek bir halde iken fena ve baka nasıl düşünülebilir? Cevap 
şöyledir: Onların daimi olarak istikrar üzere görünmesi teceddüd-i 
mütemasile (benzer şeylerin yenilenmesi) ve taayyün-i mütevafıka (uygun 
şeylerin belirlenmesi)nin bir gereğidir. Akan su buna bir misaldir. Akmakta 
olan sudan bir mikdar akıp geçse, derhal onun yerine, onun benzeri başka 
bir mikdar arkasından gelir ve devamlı olarak aynı şekildeymiş gibi görü
nüp gider. Heme kadar duyu, parçaların birbirine benzemesi yüzünden, 
ikinci parçayı birinci parçanın aynı zannederse de, sağlıklı akıl ve açık keşif 
bunun aksini kabul eder. Mesnevi: 

Benzeri bir hadis için bk. Buhari, Bed'ü-1-halk, 1: •pS- ts" :_?.., t J .'iıı .:ı\5' (Allah vardı, O'ndan 

başka bir şey yoktu." 
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[Her nefeste dünya yenilenir. Fakat biz, dünyayı öylece durur gördüğümüzden, bu yeni
lenmeden haberdar değiliz. 

Elinde hızlı hızlı aynattığın ucu ateşli bir sapa nasıl ııpuzun ve tek bir ateş hattı gibi gö
rünürse, ömiir de pek çabuk akıp gittiğinden daimi bir şekilde görünür. 

Ucu yanan bir dalı saliasan ateş gözüne upuzun görünür. 
Bu ömiir uzunluğu da Tanrı'nın tez tez halketmesindedndir. M, I, 1 1 44-1 148] 

ÜÇÜNCÜ MAKSAD: HAZARAT-I HAMS HAKKINDADIR 

Sufiyye meşayıhına göre meratib-i külliyye beştir ve buna "Hazarat-ı 
Ham s" denir. 

Birincisi hazret-i gayb ve maaru ki, ilk tecelli ve taayyün itibariyle haz
ret-i zathr. Bu mertebeye "gayb" denmesi, kevni eşyanın kendi nefislerinden 
bu mertebede gaybeti olduğu içindir. Zira bu mertebede hiçbir şeyin zuhuru 
yoktur ve Hakk'ın zuhurunda hepsi yok olmuş haldedir. Bu mertebeye ta
ayyün-i evvel derler. 

Vücudun taayyün-i evvele tenezzülünden sonra ikinci taayyün söz ko
nusudur, ki bu, zahn ikinci mertebesidir ve vücfıdun tenezzülü diye kabul 
edilir. Birinci mertebenin hilafına eşya bütünüyle ilmi temyiz ile zahir olur 
ve terneyyüz eder; ilim plarunda biri birinden ayrılıp ayrı ayrı v ,� c;ok sayıda 
özler (a'yan) olur. Zira ilk mertebede ilmi planda dahi birden fazlalık 
(teaddüd) söz konusu değildir. Bu mertebeye "tane" misal olarak düşünüle
bilir ki, tane ağacın aslıdır. Biz onu alelade bir tane farz ettiğimiz halde, onun 
taayün ve tecellisi kendi kendisine olur. Kök, dal, çiçek, yaprak, gövde ve 
meyve gibi ayrıntı ve özelliklerin hepsinde tanenin kabiliyeti vardır. İşte bu 
lateayyün mertebesi bunların hepsine kabiliyeti olan bir vahdettir ve bütün 
kabiliyetlerin aslıdır. Zuhur ve butfın bu mertebeye rnüsavidir ve i' tibari 
şeylerin var veya yok olmasıyla kayıtlı değildir. Belki zahn bunların hepsine 
kabiliyeti suretidir. 

İkinci mertebe şöyle izah edilebilir: Mesela o "tane"yi tasavvur etsen; 
yaprağı, yemişi, çiçeği, kökü ve dalını ilmen söz konusu e tsen, ilmi suretler 
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ile /5-a/ mah1m olup her biri ötekinden ayrılmış olur. Bu ilmi suretiere 
Zat'tan gelen feyze "Feyz-i akdes" derler ki, kesret şaibesinden tamamen 
uzaktır. Zira feyz-i ilahi iki kısım olup, birine feyz-i akdes, bir;'le feyz-i mu
kaddes derler. Feyz-i akdesle a'yan-ı sabite ve a'yan-ı sabitenin isndatları 
hasıl olur. Feyz-i mukaddesle ise a'yan-ı sabite levazımı, hassaları ve tabile
riyle hariçte vücud bağlar. 

A'yan-ı sabite Hakk'ın ilminin suretleri olup, hukema buna "meydana 
çıkarılmanuş" (gayr-i mec'ul) mahiyetler der. Meşayıh-ı sufiyye ise "a'yan-ı 
sabite" derler. A'yan-ı sabite: Muvahhid şeyhler ve muhakkık olan hukema 
a'yan-ı sabitenin ve mümkin mahiyetierin meydana getirilmiş (mec'ule) ol
madıklarında ittifak ha.lindedirler. Meydana gelme (ca'l) özlerin (a'yanın) 
harici vücudda mevcud olmasından ibarettir ve hariçte vücudu olmadığında 
şüphe yoktur. Zira bunlar Hakk'ın ilminin suretleridir. O halde hariçte vü
cudu olmayınca meydana getirilmişliğin imkansızlığı sabit olur. Nitekim Hz. 
Şeyh (İbn Arabi), İdris Fassı'nda şöyle buyururlar: �,.jı .:.1' is.'J .;.;. ı.. �\!lı .:ı��� 

Yani a'yan-ı sabite Hakk'ın ilminin suretleri olup asli yokluk üzere sabittir ve 
harici vücuddan bir koku bile koklamamıştır. Bu demektir ki, a'yan-ı sabite 
"butı1n" mertebesinde henüz sabit kalıcıdır, asla dış varlıkta görünmemiştir. 
Dış varlıkta görülen eşya a'yanın hükümleri ve eserleridir. 

Mevcudatın hakikatleri olan a'yan-ı sabite, iki şekilde değerlendirilir: Bi
rincisine göre "a'yan" Hakk'ın varlığının aynası ve isim ve sıfatıarın görün
düğü yerdir. İkinci veche göre ise Hakk'm varlığı, a'yan-ı sabitenin aynasıdır 
ve a'yan, Zat aynasında görünen surettir. Birinci veche göre bu, vücudü ha
ricinde görünen Hakk'ın varlığıdır ki çeşitli a'yan aynalarında görünücü ve 
tecelli edicidir. Bu anlayışa göre zahirde Hak'tan gayrı bir şey yoktur ve 
a'yan örtülü ve gizlidir. Bu tarzdaki müşahede, vahdet nurunun kendisi 
üzerinde galip olduğu muvahhıdin halidir. 

İkinci şekildeki ele alışta ise, varlıkta zahir olan a'yandır ve Hakk'ın var
lığı örtülü ve gizlidir. Bu müşahede ise halkın şühudu, kendisi üzerinde 
galip olan kimsenin halidir. O bakımdan bu mertebe örtülü olanlarm (mah
cfıbln) mertebesidir. Amma "kamil" olan, bu iki mertebeyi de şahsında bir
lcştirmiştir; onda ne kesret vahdete mani olur, ne de vahdet kesrete mani 
olur 



MUKADDİME 35 

A'yan-ı sabiteden hiçbir "ayn"ın zat, sıfat ve fiil yönünden zahir olması 
kabil değildir, ancak Allah'ın ilminde olduğu üzeredir, Allah'ın ilminde asli 
kabiliyeti ve zati isti'dadı nasılsa bilinen o kabiliyet üzere zahir olur. Zira 
"ayn" Hakk'ın zati işleridir. O bakımdan zati olan şeylerin değişmesi ve 
başkalaşması noksanlık ve fazlalık kabul etmesi mümkün değildir. 

Hakk'ın ilmi /5-b/ maluma tabi olur. Malumdan murad a'yan-ı sabitedir. 

İlm-i Hakk'ın maluma tabi olması ve ezeli ilmin malumla münasebeti şöyle
dir: Allah'ın ezell ilminde var olan bir şeyin ma'lumullahta yok olması, yok 
olan bir şeyin de var olması söz konusu değildir. Hakk'ın ilminin maluma 
taalluku ise şu şekildedir ki, hadd-i zatında malum ona uygundur; kaza ve 

kader sırrı dedikleri budur. 

Eşyanın hakikatleri, mutlak vürudün "ilim" mertebesinde belirlenme
sinden ibarettir. Eşyanın varlıkları ise "ayn" mertebesinde olan belirlenme
lerden ibarettir. O halde eşyanın hakikatleri ve varlıkları, "hakikat" itibariyle 
mutlak vürudün "ayn"ıdır ve başkalık ve farklılık hiç söz konusu değildir. 
Fakat "taayyün" itibariyle bunlar birbirinden başkadırlar ve mutlak vücud
dan da bir yönden başkalıkları vardır. Bu başkalık yönü suret, özellikler, 
eserler ve hükümler itibariyledir. 

Mutlak vücuddan başkalıkları ise kendilerine mahsus taayyünleri sebe
biyledir. Fakat hakiki vürudun bir varlıktan başkalığı yoktur, belki küllide 
külli cüz'ide cüz'i ve ba'zide ba'zidir. Bu meratib ve taayyünat ise itibari bir 
meseledir. 

Mesela denize Araplar "bahr" derler. Mutlak bir hakikat olan "bahr" 
(deniz) çırpınınca ve dalgalarla belirli bir hal alınca ona "dalga" denir. Rüz
garın çıkmasıyla köpüklenince ona "habab" (su üzerindeki hava kabarcığı) 
denir. Güneşin harareti sonucu havaya yükselince "buhar" denir. Buharın 
birikmiş haline "bulut" denir. Bulut damla damla dökülünce "yağmur" de
nir. Yağmur suları toplanınca "sel" denir ve denize ulaşınca yine "deniz" 
denir. Bütün bunlar aslında tek hakikattir. Yani mutlak sudur ki çok sayıda 
isimle anılmıştır. 

Ücüncü Hazret, Hazret- ervahtır ki bu aleme emr alemi, gayb alemi, ulvi 
alem ve melekfıt alemi derler. Bu alem iki kısım üzeredir. Bir kısmı cisimler 
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alemine herhangi bir şekilde taalluk etmez ve bu alemde idare ve tasarruflan 
yoktur., bu kısma "Kerrılbiyan" derler .. Bunların alemine "Ceberılt" da de
nir. Bunlar da iki kısımdır, bir kısmı alemlerden ve ademlerden habersizler
dir, alem ve ademin yaradılmış olduğunu bilmezler. Bu kısma "Müheyye
mlın" denir. Bir kısmı da heme kadar Hakk'ın kayyfı.miyetini müşahede ile 
hayrete düşmüş ve deli iseler de bunlar ulfıhiyet makamının perdesi ve 
rububiyet feyzinin vasıtasıdırlar. Bunların başına RUh-i a'zam, Kalem-i a'la 
ve Akl-ı evvel de denir ki Hazret-i Muhammediyye (sa)nin hakikatidir. Bu 
taifenin ilk safında olan, rUh-i a'zamdır, son safında ise rllhu'l-kuds bulunur 
ki Cebrail' dir. 

Öteki kısım, cisimler aleminde tasarruf ve idarede bulunur, onlara 
"Ruhaniyan" derler. Bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı semavi alemlerde iş 
görürler. Bunlara "Melekut ehli" derler. Hiçbir şey yoktur ki üzerine bir nice 
melek hükmetınemiş olmasın. Nitekim ayet-i kerinıede � jJJ. o..ı.;ı �.j.ÜI �ı;...;.:J 
� ;?.') ���:;. JS' "Her şeyin m ülkü kendi elinde olan Allah'ın şam ne kadar 

yücedir." (Yasin 36/83) buyrulur. 

Dördüncü Hazret, hazret-i hayaliyyedir ki buna misal alemi derler. /6-a/ 

Muvahhid şeyhler ve muhakkık hakimiere göre, mücerred ruhlar alemi ve 
maddi cesedler alemi arasında bir alem vardır ki ona "Misal alemi" denir. 
Kesif cisimlerden ve latif ruhlardan kesiftir. Bölünme ve parçalanmaya elve
rişli olmada cisimlerle ortaktır. Heyı1la ve suretten soyutlanmış olmada ise 
ruhlara müsavidir, iki alem arasında sınırdır. iki şey arasında geçit olanın 
her iki yöne de benzerliği söz konusudur. 

Bu alemde var olan her şeyin misal aleminde sureti vardır. Bu suret ya 
birleşik olur, mesela "su"yun misali, misal aleminde de sudur; veya başka 
olur, mesela ilmin misali, misal aleminde süt olur. Aynı şekilde, güzel ahlak 
ve arnelleriri misali, bahçeler, reyhanlar, meyveler, içimi hoş nehirlerdir. 
Düşük ahlak ve kötü arnelleriri misali akrepler, yılanlar, zulmet ve karanlık
lar, irin ve kanlı cerahattır. Bu keyfiyeti bütün insanlar rüya aleminde, vakıa 
halinde uyuklama esnasında ve uykuda müşahede ederler. 

Süluk erbabı bu alemi iki kısma bölmüşler ve şöyle açıklamışlardır: Eğer 
bu keyfiyetin idraki akıl ve hayal kuvvetiyle mümkün olursa ona "mukay-



MUKADDİME 37 

yed hayal" ve "muttasıl misal" derler. Şayet akıl ve hayal kuvvetinin, onun 
idrilkinde bir rolü olmazsa ona "mutlak hayal" ve "mutlak misal" derler. 

Bazı arınmış kişiler (asfiya) riyazet ve mücahede kuvvetiyle bu aleme 
girip vilayetlerden ve ülkelerden haber verirler. Bu zümreden biri şöyle der: 
Bu alemde iki şehir vardır, birinin adı Cabülsa ve birinin adı Cabülka'dır. 

Bu şehirlerin yaratıklarırun sayısında akıllar ve idrakler şaşkındır. Melekler 
temesssül eyleseler bu alemde temessül ederler. Nitekim Hz. Meryem'e Ceb-

,. ,. , .... . ... 

rail düzgün bir insan olarak temessül etti. �_,:.. ı� � p "O kendisine tas-

tamam bir insan şeklinde göründü" (Meryem 19/17). Hz. Peygamber, Dıhye
i Kelbi şeklinde Cebrail'i bu alemde gördü. Bütün nebi ve velilerin ruhları ve 
başka ölüler bu alemde müşcihede edilir. Aynalarda saf suda ve başka parla
tılmış cisimlerde görünen suretler bu alemdendir. Bu alemde, herkesin ken

disine uygun bir sureti vardır. Nitekim insanların en bilgilisi Hz. İbn Abbas 
şöyle buyurur: "Benim gibi, bu alemde bir İbn Abbas daha vardır." İnsan-ı 
kamiller bu alemden istedikleri şekle bürünüp, diledikleri kimseye o şekilde 
görünürler. 

Ruhların bedenden ayrıldıktan sonra ulaştıkları alem bu misal alemin
den başkadır. Zira vüclidun iniş mertebeleri "devri"dir. Dünyaya doğuştan 

önceki "misal" mertebesi, ruhun iniş mertebesidir; onun bedenden ayrılma
sından sonra olan misal alemi rUhun yükseliş mertebesidir. Bu son berzahta 
gördüğü suretler, arnellerinin suretidir; ilk berzahtakinin aksine, bu suretleri 
dünyaya gelişte hasıl etmiştir. Fakat bu ikisi, maddi olmayan rUhani ve nu
ram cevher olmaklıkta birbirine benzerler. Şeyh-i Ekber de Fütfıhat'ta böyle 

açıklar. 

Misal aleminden sonra cisimler alemi gelir. Cisimler alemi de ulvi ve 
süfli olmak üzere iki kısımdır. Ulvi olanlar: Arş, Kürsi, semalar, sabit yıldız
lar, seyyar yıldızlardır. Keşf ehli, arş ve kürsinin unsuri olmayıp tabii 
olduğunda, kevn ve fesada elverişli olmadığında müttefiktirler. /6-b/ Zira arş 
cennetin tavanıdır, kürsinin damı da cennetin zeminidir. Haberde de böyle 
rivayet edilmiştir. Başka semalar ise yarılıp onarılınaya elverişlidir (kabili
hark ve iltiyam). Süfli olanlar basit unsurlar ve başka mürekkeb varlıklardır 
ki bunlar da cansızlar, bitkiler ve hayvanlardır. 
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İnsan-ı kamil; rUhani olsun cismaru olsun, ma'ku.Iat, mahsüsat ve misa
liyat olsun, bütün bu alemleri içine alır. Zira insan görünüşte küçük alem ise 
de manaca büyük alemdir. Alem, görünüşte büyük alemse de manaca küçük 
alemdir. Ali b. Ebu Talib (ra) şöyle der: 

� �J � •'.)J � �J ..5...) •'J.) 

..,....iı ..ıfliı � .r\.ı ._s.iJI �1 y�l ..:..il J 

��� tlalı .s_,ı..ı ...>..)J � r.r. ._s:., � J J 

"İlliç sendedir, görmüyorsun; hastalık sendendir, farkında değilsin. Sen, ha�fleriyle gizli 
şeylerin ortaya çıktığı apaçık bir kitapsın. Sen kendini küçük bir cisim sanıyorsun, oysa sende 
en büyiik ii/em düriilü vaziyettedir. " 

Yüce Allah, kendi sonsuz sıfatlarından her insanın vücuduna bir mikdar 
örnek koydu: Hayat, ilim, irade, kudret, sern', basar, kelam vs. gibi. Ta ki 
insan bu azdan çoğu anlayabilsin. _r...W1 ı)$ J.JJ � ):-1J �� ı)$ J-4 J.lllı .:ı 'i 
�� J.ı.:.Jı ı)$ J.u ��J (Çürıki az çoğa deıa.Iet eder, bir yudum su göle, bir 

avuç tane büyük harmana delalet eder.) 

Sultan Veled hazretleri buyurur: 

.:? )' .:..U... .r J;.l..il 

� .s_,.... J,Ji �j .}" ./:'"' 
.:ı w ı .;; � .:ı ıs'.) .;.......ıı 

� .:..U... �1 ..:.-.1 J,Ji J 

{İnsan bedeni Hakk'ın diikkiinıdır, içinde Rahmiin'ın sıfatları vardır. Az olsa bile bu sı
fat/ar aydınlatıcıdır, bu azdan çoğa doğru seı;ret!j 

İnsan-ı kamil bu alemin rUhu gibidir. Ve alem ona cisim ve kalıp mesa
besindedir. Sultani ruh bedenin rUhani ve cismani kuvveterinde nasıl hakim 
ve muttasıl ise, insan-ı kamil de bu alemin ulviyat ve süfliyatında öyle muta
sarrıfhr ve insan-ı kamil Hz. Peygamber' dir ve ona kamil manada varis olan 
her kim ise odur. Hz. Mevlana bu alemi "hum" (küp) ve "hane"ye benzetip, 
insan-ı kamilin vücudunu şehir ve nehre temsil eder ve şöyle der: 

.:.&. .) J'" � ljl.ı;� ..u: 
..:......,; R ;.) .:ııs" ..;�.o ;.l..iıs" .;......,.: 

� J4 'o.)lj r.)i j J 
..:.....,; ) ;.J..il � � ;.l..il .;......,.; 

..,..�.,s- R J.) J .:-.ı ..;�>" .:ı�v.- �� ..,.. i .s,. .:ı,. J.) J ..:.-ı � .:ı�v.- �� 

[Sen de Ademoğluysan onun gibi ol, bütün zürriyetleri kendinde gör! 
Testide ne var ki nehirde olmasın; evde ne vardır ki şehirde olmasın! 
Bu iilem bir testidir, gönül de ırmak suyuna benzer. Bu iilem odadır, gönülse görül�edik 

ve şaşılacak şeylerle dolu bir şehir! M, IV; 809-81 1} 
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DÖRDÜNCÜ MAKSAD: ISTILAHLAR HAKKINDADIR 

Meşayıhın ıstilahlarından biri Tevhid'dir. Tevhid üç kısımdır: ilmi 
tevhid, hali tevhid, ilahi tevhid. 

ilmi tevhid şudur: Salik tasavvuf yolunun başlangıcında şunu bilecek
tir: Şam yüce ve alemin sahibi olan Allah'tan başka hakiki varlık ve mutlak 
müessir yoktur; kainatın bütün zerreleri, zat ve sıfatlar, mevcudatın fiilieri
nin hepsi O'nun zat ve sıfatlarının parıltılarında yok olmuştur ve "hiç" me
sabesindedirler. Her zatı O'nun zatından bir parıltı, her sıfatı O'nun sıfatla
rının ışığından bir doğuş; her ilim, kudret, irade, sem' ve basan onun ilim, 
kudret, irade, sem' basanndan bir eser bilmektir. Bu ilmi tevhid öyle bir se

viyeye varır ki, hall tevhidden ona bir mikdar karışıp; �� � r-:· 1 � �ı�j 
.:.ı _i).:jı � "Karışımı tesnimdendir. O tesnim Mukarrebı1nun içecekleri bir 

kaynaktır." (Mutaffifın 27-28) ayet-i kerimesi bu tevhid şarabının vasfı olup; 
onu "Mukarrebı1n" denen kimseler içerler. Bunlar, ilahi fiilierin bağları olan 
sebeplerin varlığını aradan kaldırıp unutmuşlardır. Fakat bazan ilimlerinin 
muktezasıyla perdelerıip vücud bakıyyeleri kaldığından, gizli şirkten hali 
kalmazlar. 

Hali tevhid şudur: Burada tevhid, muvahhıdin zatının ayrılmaz parçası 
olmalıdır; varlık resimlerinin karanlıkları, bazı kalıntılar hariç, ortadan 
kalkmalıdır. 

Bu makamda muvahhıdin varlığı, Vahid-i hakikinin cemalini müşahede 
etmekte öylesine kendinden geçer ki, Allah'ın zat ve sıfatlarından başka /7-a/ 

bir şey görmez olur. Bir damla gibi tevhid dalgalarının çırpınışına gark olup 
vahdet denizinden başka bir şeyi müşahede edemez. Hz. Cüneyd bu tevhid 

hakkında şöyle buyurur: W" .1ıı .:.ı� J � _,.ı..Jı .ı.,) (.J� J �_,....)ı .ı.,) � .,su J.:? _,:lı 
JY. � (Tevhid öyle bir manadır ki, onda şekiller yok olur, ilimler toplanır ve 

Allah ezeldeki gibi olur). Bu makamda gizli şirk bakıyyeleri tamamen orta
dan kalkar. 

İlahi tevhid şudur: Hak sübhanehu ve Taala öncesizliğin öncesinde .:ı\5'" 
ır .- .;:... � J .iiıı (Allah vardı O'nunla beraber bir şey yoktu) hükmüne göre 

vahdaruyet ve ferdaniyet vasfıyla muttasıf idi. Şimdi de öyledir (.:ı\5'" ı.s .:ı'Jı) ve 
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ezelen ve ebeden baki ve ahadiyette "nasıl?" sorusunun söz konusu olmadı
ğı zattır. Bütün eşya halen de yoktur ve mevcud değildir. Nitekim Allah JS-
l.UIA �:;. "Her şey helak olucudur" (Kasas 28/88) buyurdu; "helak olur" bu

yurmadı. 

Bilinmelidir ki, bütün eşya Allah'ın zatının ezeli kudretinde el'an yok 
olmuş durumdadır. Basiret ve sır sahipleri, bila vücud bu şühudla müşahede 
kılarlar. Müşahede eden ve edilen, kasdeden ve edilen, şükreden ve edilen 
hepsi bir varlık olup, ağyar ve masiva hertaraf olmuştur. Nitekim Şeyh Ebfı 
Abdullah Ensari hazretleri Ment1zilü 's-Snirln'de bu manada olmak üzere şöy
le söyler: 

�� o� J ır JS" J 

�ı_,Jı l.f.IJa.ıı �J� 

2 �"i � ır ..:..ai J 

�'J ır �ı_,ıı � J \.o 
Q .:r � ır �i 

Bu beyitlerin manası şöyledir: İnsanlardan herhangi biri "Vahid" olan 
Allah'ı tevhid edemez. Zira O'nu tevhid etmek isteyen muvahhid, kendisini 
birleyen ve O'nu birlenen olarak kabul ettiği takdirde, Allah'tan gayrı bir 
şeyde varlık gördüğünden dolayı inkarcı olacakhr. Beyt: 

Muvahhid kim çağırır vnhid oldur 
Giru tevhfd içinde cnhid oldur 

Q .:r � ır �j: "Vahid olan Allah'hr, o Allah'ın vasfını söyleyen 

kimsenin tevhidi", �ı_,ıı l.f.IJa.ıı �J� "O sözle olan ariyet bir vasfetmedir ki, haki

ki vahid o ariyeti ibtal eder." Zira ahadiyette sıfat, söz ve resm yoktur ve 
Hazret-i vahıdiyyette "vücud"la isimlenen ne olursa olsun, vücud Hakk'ın 
olduğundan dolayı başkası için, ödünç veren nezdinde ariyettir. Jı �.ıı�J � 

ı� ı ı�ıJ �ı ı,}..! J �_,.ı ı � ı? ��.o: O halde onu esas sahibine geri vermek 

gerekir, tevhid de böylece sıhhat bulur ve hak, Vahid ve Ehad olarak bu 
şekilde baki kalır. Esasen hakiki vahid o ariyeti ve gayriyeti ibtal eder. Zira 
ehadiyyet mertebesinde ariyet ve gayriyet bahldır. 

Menazilü's-Sairin, metin ve Fransızca'ya tercümesi için bk. S.de Langier de Beaurecueil, 
Kahire 1962, s. 1 13. 
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O�j o�\ o�y Yani Hakk'ın tevhidi, Zat'ın kendi kendini tevhldidir ki 

gerçek tevhiddir. 

:,A ;� ;J� � ıi ili ı � "Allah, kendisinden başka ilah olmadığına şehadet 

etmiştir." (Al-i Imran 3718) fehvasınca O, kendi kendini tevhid edicidir . 

.ı.;..'i � ._,. .;;....; J Onu vasfeden kimsenin vasfı Hak yolundan ayrılmış ve 

sırat-ı müstaklmden çıkmıştır. Zira ahadiyet mertebesinde na't, vasıf, resim 
ve eser yoktur; bunların hepsi varudiyet mertebesinde söz konusudur. Anla 
ve inkar etme. 

�ı �4 .?  �) 4-ıj :r-f�' :; ,jj � � j;j "Sana verdiğimi al." (A'raf, 

7/144) "Ve şükredicilerden ol." (Zümer 39/66) "Ve sana yakin gelinceye ka
dar Rabbine kulluk et." (Hıcr 15/99) 

[KASIDEDE GEÇEN T ASA VVUF ISTILAHLARI] 

Bu kasidede geçen tasavvuf ıstılahiarını açıklamak gerekiyor. Bunlar la
tif ibareler, garib ve güzel ifadelerdir. Şöyleki: 

Erayik-i tevhid (�i �ıJı): Bununla kasdedilen ilahi isimlerdir ki zahn 

mazharlarıdır. 

lstılam (f>lk .... 'iı): Kalb üzerine galip olan velehe (hayret 1 hayranlık 1 şaş

kınlık) denir. 

İnzi'ac (�\>.j'il): Va'z ve sema' /7-b/ tesiriyle kalbin Hak tarafına doğru 

harekete geçmesi ve yönelmesidir. 

Bari ka (-.i Jl,lı): Cenab-ı feyz-i akdesten salike aşikar olup sür' atle sönen 

haldir ki, keşfin başlangıcıdır. 

Berzah (O..r.Jı): İki şey arasını bölen ve perde olan şeydir. 

el-Berzahu'l-Cami' (t"Y:-ı tj..r.Jı) : İnsan-ı kamile denir; varudiyyet merte

besine denir ki bu bütün berzahların aslıdır. 

Basiret (ö�ı): Kalbde bir nurdur ki, onunla eşyanın hakikatleri ve bü

tün işlerin içyüzleri anlaşılır. Nitekim gözle de, duyulan ve görülen şeyler 
anlaşılır. Hakimler buna "kuvve-i akıle-i nazariyye" derler. 
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Cela' (.')l.k.ı): Zat-ı rnukaddesin, zah için zahnda zuhurudur. 

İsticla' (·�'iı)Hakk'ın teayyünatta kendi zah için zuhurudur. 

Cem' (�ı): Hakk'ın halk olmaksızın rnüşahedesidir. (Şühudü'l-Hakk 

bila halk). 

Cem'ul-cem' (�ı e-): Halkı Hak'la kairn olarak rnüşahededir. (Şühu

dü'l-halk kairnen bi'l-Hakk). Bu makarna "fark ba' de'l-cern' ve "sahv ba' de'l
mahv" de denir. 

Cennet-i efal ve cennet-i a'mal (Jw-ı � J Jwı �): Salih arnellere karşılık 

mükafat olarak verilen maddi sevap (hasene)dir; lezzetli yiyecekler, zevkli 
içecekler, güzel bahçeler ve sevimli huriler gibi. 

Cennet-i sıfat (.;.ıi.A..Alı �): İlahi isim ve sıfatıarın saliki örtmesidir. 

Cennet-i zat (.;.ıl.i.JI �): Ahadiyyet cemalinin müşahedesidir. 

Dürret-i beyza (.w..,ıı iı-ı.Jı): Akl-ı evveldir. Nitekim Nebi (as) şöyle bu

yurur: " Allah'ın ilk yarathğı şey ed-dürretü'l-beyzadır." 

Heba (•ı.Aı): Cenab-ı Hakk'ın alemin maddesini kendisinden meydana 

getirdiği şeydir. 

HeyO.la (J_,)ı): Kendisinden suretin zahir olduğu batın. 

Heva ('J"): Nefsin bir şeye meyletrnesidir. 

Hevacis (..,-.ı_,..) :  Nefsani düşünceler. 

Vetayet (�'ijı): Nefsin faniliği ile, kulun Hak'la kaim olması ve her işini 

üzerine almasıdır. 

Hunif-i aliyat (.;.ıı.,Jıs ....; J.r): Zahn işleri (şufınu) gaybi hakikatler ve a'yan

ı sabitedir. 

Hürriyet (�f-): Ağyar bağından, masiva kaydından, nefsin arzu ve istek

lerinden kurtulmakhr. 

Tams (..,...»): Hakk'ın zahnda salikin şeklinin yok olmasıdır. 

Hakikatü'l-hakayık (Jtı.ü-1 �): Bütün hakikatleri içinde bulundurmakta 

olan Zat-ı Ahadiyyettir; hazret-i vücud da denir. 
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Hakikat-i Muhammediye ('-!..ı..$:ı �): Zahn ilk taayyün ve esrna-i husna 

itibariyle olan mertebesidir. 

İlme'l-yakin (ıJ!oi.lı � ) : N ebiler ve velilerin getirdikleri ilimler ve marifet

lerle Hakk'ı bilmek. 

Ayne'l-yakin (�ı �): Kalbi müşahede ile hakiki vahdeti müşahede 

etmek. 

Hakka'I-yakin (ıJ!oi.lı J'"" ): Cem' -i ahadiyyet makamıyla Hakk' ı müşahede 

etmek. 

Hikmet (�ı): Eşyanın hakikatinin hikmetini, özelliklerini, gerekli şey

lerini (levazımını), hükümlerini ve eserlerini olduğu gibi bilmek ve icabınca 
amel etmektir. 

el-Hıkmetü'l-manruku biha (1.4 J_,ı.-ı.ı �ı): Şeriat ve tarikat ilmi. 

el-Hıkmetü'l-Meskôtü anha (� ..:.ı �ı �ı): Hakikatİn sırlarıdır ki, 

zahir (rüsum) uleması onları bilmez. 

Lebs (..,...J) :  RUhani ve ilahi hakikatıerin giyindiği maddi (unsuri) suret. 

Latife-i insaniyye (41.-.iı '.ü,.�.ı): Meşayıhın "kalb" dediği nefs-i natıkadır. 

et-Tahakkuk (Jio.:lı): Hakk'ı bir taayyünde kayıtsız ve taayyünsüz bir 

şekilde müşahede etmektir. 

Leyletü'l-kadr (y.ı.ilı ll,.!): Salike özel bir tecellinin vuku bulduğu ve o te-

celli ile Allah'ın kudretini ve Hakk'ın mertebelerini bildiği gecedir. 

Mahv (.�): Kulun varlığının hakk'ın zahnda yok olmasıdır. 

Mahk (�): Kulun sıfatlarının Hakk'ın sıfatlarında yok olmasıdır. 

el-Muhadese (�.)�ı): Hakk'ın kula hitabetmesi ve konuşmasıdır. 

el-Matla' (tu-lı): Hakk'ı müşahede makamı. 

Mağribü'ş-şems (..,.....:Jı ...,.. ..ıU) Hakk'ın taayyünatta gizlenmesi ve rUhun 

cesedle gizlenmesidir. 

Mea.lim O�a.o): Sıfatıann mahallidir, yani göz, dil, kulak ve eldir ki bunlar 

sıfatıarın asıllarının ve manalannın görünme yerleridir. 
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el-Mekr (.;lı): Hakk'ın, (kula) Rabbinin rizasma muhalif olmakla birlikte 

nimetler vermesidir ve Halikının izni olmaksızın keşif ve keramet /8-a/ gös
termesidir. 

Mevt (..:..y): Bunların ıstılahında, nefsin isteğini izale ve tabii arzUları yok 

etmektir. Cafer-i Sadık hazretleri "mevt tövbedir" demiştir. Nitekim Yüce 
Allah buyurur: �� i_#j� ��� J� i_,;_;i "Yaradanınıza tövbe edin ve nefis

lerinizi öldürünüz" (Bakara, 2/54). 4.-..ii J:i ..ı.ii yu .:,..J (Tövbe eden nefsini öl-

dürmüş demektir). Her kim nefsinin gereği olan arzu ve istekleri yok ederse, 
ebedi hayatla diri olur. 

el-Mevtü'l-Ebyaz (._;...,ı'iı ..:.. _,Lı): Açlık tır, zira açlık kalbi nurlandım ve iç

yüzü beyazlaştırır. Salik açlığı alışkanlık haline getirirse zihin açıklığında 
kemale ulaşır .. Tokluğa mübtela olursa zeka ve zihin açıklığı ölür. Nitekim 
4:1Ulı .;..,J. Q.lı (Tokluk zihin açıklığını öldürür) demişlerdir. 

el-Mevtü'l-Ahdar (_,.p-'iı ..:.. _,Lı): Eski hırkaya kanaat etmek, yaşayacak 

kadar nzık ve az azığa razı olmaktır. Bu hale mevt-i ahdar (yeşil ölüm) 
denmesi, kanaatle yaşayışını güzelleştirdiği içindir. Yaru yaşayış biçimi ve 
kanaatkar kalbinin yüzü, yeşillik ve tazelik üzere olduğundandır. 

el-Mevtü'l-Esved <�_,...'i ı ..:.. _,Lı): Halktan gelen sıkıntılara katlanıp, nefsinde 

üzüntü ve sıkıntı görmemektir. 

el-Esfaru'l-Erbaa (�J'i' J�&-'iı): Meşayıha göre sefer dörttür. 

Birinci Sefer: Seyr Hallah'tır (Allah'a seyr). Yani nefis mertebesinden ha
kiki vücud tarafına olan manevi seyirdir. Bu ilk sefer, isirolerin tecelllerinin 
başlangıcıdır. Birinci seferin nihayeti, vahdetin yüzünden kesret perdesinin 
kalkmasıdır. 

İkinci Sefer: Seyr fillahtır (Allah'ta seyir). Yaru, ilaru sıfatlarla sıfatlan
mak, Allah'ın isimleriyle mütehakkık olmak ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklan
makbr. Bu ikinci sefer vahıdiyyet hazretinin nihayetidir. Bu seferin nihayeti, 
ilmi kesretin yüzündeki örtülerin kalkmasıdır. 

Ücüncü Sefer: Seyr maailahtır (Allah'la seyir). Bu üçüncü sefer ayn-ı 
cem'a ve ahadiyyet hazretine salikin terakki etmesidir. Eğer ikilik şüphesi 
tamamen ortadan kalkmazsa "Kabe kavseyn" makamı derler. Şayet tama-
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men kalkarsa "Ev edna" makamı denir ki bu, veH1yetin nihayetidir. Bu üçün
cü seferin nihayeti zahiren ve bahnen, ahadiyyet-i ayni'l-cem' mertebesinde 
kayıtların ve zıtlıkların son bulmasıdır. 

Dördüncü Sefer: Seyr anillahhr (Allah'tan seyir). Bu, talipleri kemale er
dirmek ve irşad isteyenleri irşad etmek içindir. Bu makama "Be ka ba' de' I
fena", "sahv ba'de'l-mahv" ve "Fark ba'de'l-cem' gibi isimler de verilir. Bu 
dördüncü seferin nihayetinde, istikamet ve adaletle Hak'tan halka rücu edip, 
kesrette vahdeti müşahede etmek; Hakk'ın halkta tecelli ettiğini ve halkın 
Hak'ta yok olduğunu görmek sözkonusudur. 

Sırru'-teceliyat (.;..�ı r): Her şeyi her şeyde müşahede etmektir. Bu 

zevkin husulü kalbin, ahadiyyet-i cem'i isimler arasında müşahede ettiği 
zaman olur. Zira her isim, ehadiyyet mertebesinde bütün isimlerle muttasıf 
ve birlik halindedir 

Sevadü'l-vechi fi'd-dareyn (.;r.Jı..ı.ıı ı} �;ı �ıJ-"): Fena tillah haline derler; 

böyle denmesinin sebebi şudur: Salikin zahiri, bahni, dini, dünyevl ve uhrevi 
bakımdan varlığı kalmamalıdır; o, hakiki fakra ve asli yokluğa rücfı edip 
bütün varlığı Hakk'a ait g3rmelidir. Onun için .lıı .,.s _pıı t ı.)ı (Fakr tamam 

olduğu vakit işte O Allah' tır) demişlerdir. 

el-Alem (!\alı): Ehlüllaha göre zıll-i sarndir (ikinci gölge). Birinci gölge, 

alemierin Hakk'ın ilmindeki sfıretleridir; gerçekte bu ancak Hakk'ın mümki
natın suretlerinde zuhurundan ibarettir. Taayyünat bakımından bu aleme 
"sevad-ı gayr" ve "mümkin" ismi verilir. Zira hakikat cihetinden mümkinin 
vücfıdu yoktur, ancak nisbetler ve izafetler söz konusudur; işin aslında ise 
vücud Hakk'ındır. O haldealem Hakk'ın sureti ve Hak alemin hüviyetidir. 

el-Ama' (•l...olı) : Bazılarına göre ahadiyyet hazretidir. Bu mertebeye "a

ma" denmesi, /8-b/ Hak'tan başka kimsenin idrak gözü ona erişmemesinden 
ve hasiret gözünün onu görmemesindendir. Bazıları buna vahidiyyet merte
besi demişlerdir. Mutasavvıflara göre ama "gaym-ı rakik" (ince bulut) mana
sınadır. İnce bulut ise yerle gök arasında perdedir. Vahidiyyet hazreti de 
ahadiyyet seması ile vahidiyyet arzı arasında perdedir. Fakat hadis-i şerife 
uygun olan evvelki mertebedir. Zira bir bedevinin ResUlüllah (sa)e sorusu ve 



46 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

aldığı cevap şöyledir: •'>"' �} ı.. .�.w .} : �')I...Jı ...,ıs J�ii ��ı � ,;,ı J,i l.ıJ ,;,IS' .:rı' kı J_,... J 1.ı 
� 'iJ 

"-Ya Resulellah, mahliiktHı yaratmazdan önce Rabbimiz nerede idi?. Aleyhisselam cevap 
verdi: 

-Üstünde ve altında hava olmayan Ama' da idi. "3 

el-Iyd (.ı..alı): Kalbe tecelli-i Hak'tan dönen vakit. 

el-Furkan (ı:ıli )lı): Hakla bablı birbirinden ayıran tafsill ilim. 

el-Kur' an (ı:ıı)lı): Hakikatleri kendinde toplayan icmall ledünni ilim. 

eş-Şühiid (,),._:...ı): Hakk'ı halkla görmek. 

eş-Şuiin (ı:ı�ı): Fiiller. 

eş-Şuiinü'z-zatiyye (._,.ı.iJı ı:ı�ı): Hakikatler ve a'yan-ı sabite. 

et-Tasavvuf ( J _,..dı): İlahi ahiakla ahlaklanma. 

et-Telvin (.;,ı,.ı.:Jı): �b. J_ jA {,! JS- "O her an bir iştedir" (Rahman, 55/29) 

ayet-i gereğince, bir halden bir hale veya bir makamdan bir makama 
devamlı olarak dönmek ve değişmektir. Bazılarına göre bu makam eksiktir, 
bazılarına göre ise gayet yüksek mertebedir. Bu mertebenin makbuliyeti, 
cem'a vasıl olduktan sonraki telvin olmasındandır ki, fenadan sonra gelen 
baka halinde isimlerin tecelilerinin arka arkaya gelmesiyle renkten renge 
girer. Hz. Muhyiddin şöyle buyurur: "Bize göre o, makamların en tamıdır." 
Burada kasdettiği cem' den sonraki fark'ın telvinidir. 

Zü'l-Akl (Jialı J�): Halkı zmir ve Hakk'ı batın gören kimse. 

Zü'l-Ayn (.J)Alı J�): Hakk'ı zmir ve halkı batın gören kimse. 

Zü'l-Akl ve'l-ayn (.J)AlıJ Jialı J�): Halkı Hak'ta ve Hakk'ı halkta müşahede 

eden ve birinin ötekine perde olmadığı kamil kimse. Hz. Şeyh-i ekber şu 
ruhaiyi söylemiştir: 

� ı� .:..5 ı:ıı �ı � �ı ._jj 
� i� .:..5 ,;,ı �ı � �ı ._jj 

<$} W �  J � 1� .;..5 .JI J �l.ı "-:i �'J � <$}"" 

Hadisin tam metni için bk. İbn Mace, mukaddime, 13 ; Tirmizi, tefsru sure 12, 1 .  
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"Eğer sen göz sahibi o/san halkta Hakk'ın hakikatini (ayn) görürsün. Akıl sahibi o/san 
Hak'ta da halkın hakikatini (ayn) görürsün. Şayet göz ve akıl sahibi o/san bir tek şeyin hakika
tinden başka bir Şetj görmezsin. " 

Aslında meşayıh ıshlahlarırun sonu yoktur. Fakat lüzumlu ve müşkil o
lanları söyleyerek, geri kalanını bırakıp bu kadarla iktifa edildi. 

J..ı.i .;ııl ? � � j  
ıJ\:..o J! Jo-,) J � ..;ı..ı.ı \j 

'JJ\,il �.J1 J.liJ.ı \j 

.)1� 'JJ' � ..;ı..ı.ı \j 

J,) .s..r. u � .;_.,,)!.) .:ıT _,4 
ıJ�Iı �.r � �� ıJij 

'JJiı .r .ı..,tı,) ıJij �J.:.f :.;!' 
.)\:.oJ' �� rr "''j ·� 

[Başka yok, bu, bu kadardır deme. Daha arayıp isteyesin diye ilısan etmiştir. 
Bağcı, bostanının fidanlannı, mahsulünü bilesin diye sana birkaç elma verir. 
BuğdmJcı, alıcıya bir avuç buğday verir ama anbanndakini anlasın diye verir. 
Bilgisini, bilgisinin çoklıığunu anlayasın diye hoca, sana birkaç ince mesele anlatır. M, 

v; 2116-21 19] 

Ey mutlu talib ve mürid, tevhid erbabırun kudsi sözlerini mütalaa et
mek, vecd sahibi kimselerin mübarek beyanları üzerinde teemmül ve tefek
kür etmek, kemal tahsili içindir, bunların tahkıkine teşvik içindir. Esasen 
bunların ilim ve irfam zevki ve ve vicdarudir; nakli, taklidi, akli ve delile da
yalı değildir. O bakımdan zevk ve vicdam, Allah'ı müşahede arayışını /9-a/ 

terk edip, sadece boş dedi kodu ve faydasız sözlerle meşgul olmak ehlullaha 
göre cehaletin kemali ve dalaletin ta kendisidir. Zira dil ile vicdan arasında 
çok büyük fark, işitme ve yar ile birlikte olmak arasında sayısız dereceler 
vardır. Şekerin tadını binlerce defa zikretsen, bizzat tatroadıkça ağzını 
tadlandırmaz; miski her ne kadar tavsif edip ve tarif etsen de onu koklama
dıkça bumun misk kokusu almaz. 

Y1r f.T' .)� � 

[Hakikat deryadır, söz seraptır. Kimse serap ile doynıaz. Söze aldannıa, çünkü Allah'ın 
tevhidi tek gömıektir, tek olduğunu söylemek değil.] 

Ey Buda'nın sırlarını arayan ve ey hidayet yoluna koşan; sen dahi, vü
cı1dunu ilahi sırların en değerli incisine sadef yapıp, �) ....; f .ı..öi oi.-A; ....; .r 0' 
"Nefsini bile Rabbini bilir" hazinelerinin bekçisinin rumuzlarından nasiplen
mek istersen; dünyaya ait çerçöp ve süprüntüyü masiva düşüncelerini, kir ve 
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pasını kalb zaviyesinden uzak tut, maddi-manevi ilgi ve engellerden uzak
laş, ceberfı.t dergahlarının köşesinde oturan ve melekut camilerini tesbihle 
süsleyen, lahut sırrının ariflerinden ve nasut mülkünün hükümdarlarından 
birinin izzetli hizmetlerini kendine şan ve şeref bilip daima sevinçli huzurla
rından feyz almaya bak. Ta ki can gözünle hakikati görücü ve yakin sahibi 
olasın. 

[Piri bul ki bu yolculuk, pirsiz pek tehlikeli, pek korkuludur, ilfetlerle doludur. M I, 
2943] 

[Şu halde her devirde peygamber yerine bir veli vardır, bu sınama kıyilmete kadar dilimi
dir. M, II, 815] 

Zi:ra bu evliyaya hizmet, bütün isteklerin üzerinde durduğu şey, asfiya
ya bi:at da en yüksek mertebelere ulaşma vesi:lesidir. Salik, şefkatli bir mürşi
de bağlanmadıkça ve bir tevfik kılavuzuyla sohbet etmedikçe, onun can gö
zü beşeriyet kirlerinden temizlenip vahdet şarabıyla mest ve coşkun hale 
gelmez; baki olan sakiden muhabbet şarabını içip dünya sevgisini unutamaz . 

.;......,jl... o.:..ıl_jA;� yı_,.:. :f' ..:-,i4 F .;,ı/ o..lij ıJT J-!S 
[O dirinin aşkını seç ki bakidir ve canına can katan şaraptan sana sakilik eder. M, I, 219] 

/9-b/ BEŞİNCi MAKSAD: İLAHi MUHABBET HAKKINDADIR 

İ1.im ve nazar sahibi kimseler "muhabbet" i şöyle tarif ederler: ._,..A;Jı J..- l.,$:ı 

.ı.) .SıJ.)' JI..S:ı .r-Jı Jı "Muhabbet, nefsin bir şeye, onu idraki ölçüsünde 

meyletmesidir." Bu mananın gerçekleşmesi ancak iki cisim arasında olur. 
Z'ıra meyleden ancak cisimdir. Aynı şekilde, kendisine meyledilen de ancak 
cisim veya cismani: olur. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi hakiki: 
muhabbetle sevmesi diye bir husus olamaz. Keza kul da Cenab-ı Hakk'ı 
hakiki: muhabbetle sevemez. Zira muhabbete cinsiyet lazımdır. Bu meselede 
ise cinsle ilgili olmak imkansızdır. Onun için hakiki: muhabbet imkansızdır. 
Cenab-ı Hakk'ın eşyadan bir şeye muhabbeti "tam ihsan" dan kinayedir. 
Sebebi zikretmek ve müsebbebi kasdetmek kabi:linden olur. Kulun Hakk'a 
muhabbeti de mecazdır, taat ve ibadet manasma kullanılır. 

Muhakkıklara göre ise, bunların hakikatin manasını mecaza çevirip bu 
şekilde tarif etmeleri, örümceğin evi gibi çok zayıfhr. Fakat muhabbet mes-
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leğini · seçmiş aşıklar, sevgi endişesiyle yanıp tutuşan gönlü yaralılar, mu
habbeti şu şekilde tarif, sevgi ve aşkın hakikatini şu tarzda ifade etmişlerdir: 
� J ı-. -.lll:' Jı p.ı �� J,o �� Yaru: Muhabbet hakiki cemal sahibinin kendi 

güzeliğine asli meylidir ve zat aynasında zatının güzelliğini, kainat vasıtasıy
la olmaksızın cem' ve vahdet makamında müşahede etmesidir. Veyahut 
kainat vasıtasıyla, mevcfıdat aynalarında kendi isim ve sıfatlarının güzelliği
nin görüntü ve eserlerine muhabbet etmesidir. İster cem' bakımından tafsile 
muhabbeti olsun, isterse ayrıca tek olarak (ala hıdetin) tafsil bakımından her 
mazharın ötekine muhabbeti olsun; her iki durumda da kadim muhabbetin 
eserleridir. 

Hakk'ın muhabbeti kadim, kulun muhabbeti ise hadistir . 

..:;......)ı�_r 'A.J"" � 0�...< UJJ� ..:,.....).,_;f ""'; 4i� J � 

["Allah onlan sever, onlar da Allah'ı. " Nasıl bir sözdür, perde içinde belki kendine müş
teri olmakhr.j 

� (Allah onları sever) cem' makamının tafsile meylidir, 4i � (Onlar 

Allah'ı severler) tafsil makamuun cem'a meylidir. Eğer hakikati gören gözle 
müşahede olunsa, bütün mertebelerde seven ve sevilen olarak Hak' tan başka 
bir şey yoktur. Beyt: 

o� JJ T �..i.ı J _,..:..... J J-!olr J.J o�...< J� lA _,ı..:. o�.}' y ..,_- .sı 
o�JJ"" IJ'i.� � JO'J y .;_,..:. jJ o� .J! up. J� .).) y .Sy. .J! 

[Ey güzelliği perdede cilve eden, yüz !işık ve maşuku orlaıJa çıkaran, senin kokun ile Ley
lıi Mecnun'un gönlünü çaldı. Senin şevkın ile Vamık Azrli'nın hasretini çekti.] 

' Sözün özü budur ki, Hz. Zülcelal ezelde, ır- .- � t J iııı u\S' "Allah vardı 

O'nunla birlikte bir şey yoktu" keJamının mefhumuyla isimlendirilmiş oldu
ğu mertebede ve ....; ..f'' u ı �lt 1.# ıp � /10-a/ "Ben gizli bir hazine idim, bi-

linmeyi sevdim . . . "4 hadisinin delalet ettiği makamda, kendi zahnın cemalini 
kendisi müşahede edip, hem seven hem de sevilen idiyse de; ....; ,.., uı �lt 

"Bilinmeyi sevdim" hükmü üzere tafsil bakımından da isim ve sıfatlarının 
güzelliğini kainat ve mevcudat aynalarında müşahede etmeyi kadim mu
habbeti gerektirip "bütfırr' mertebesinden "zuhur" sahasına gelerek zuhur 
ve tecelli (cela ve isticla) hasıl oldu. 

Keşfü'/-Hafa, Il, 173. 
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"Cela" tasavvuf ıshlahı olarak, Zat-ı mukaddesin kendi zah için zahnda 
zuhur etmesidir. "İsticla", itibari olarak çeşitli olan meziliir-i kevniyyede ve 
eserleri muhtelif olan halk aynalarında zuhur edip Hakk'ın kendini müşa
hede etmesidir. 

Hiç te'vilsiz JW,.ı � j.,J:- .:Uı .:ıı "Allah güzeldir güzelliği sever" s hadisinin 

hükmüne göre, cemal ve kemali sevmek Allah'ın kadim sıfahdır. Bu ezell 
muhabbet ve sonsuz meyil, bütün muhabbetlerin aslı, bütün aşk ve sevgiie
rin sermayesi oldu. Her güzellik, her fazilet ve kemal, o hakiki "Cemal"in 
dalları ve ışıklan oldu. 

"Bütün güzelierin güzelliği O'nun cemalinden ödünç alınmıştır" 

Tetimme: Muhabbette cinsle ilgili olma ve münasebet lazımdır diyenlere 
şu cevap verilebilir: Evet muhabbet sevenler arasındaki münasebetin meyve
sidir. Hak'la kul arasındaki zati münasebet iki şekildedir: Biri, mertebeler ba
kımından kul, Hakk'ın varlığının tecellisinin mazhandır. Öteki, kulun ilahi 
mertebelerin cem'ıyyetinden nasib almasıdır. Yani ilahl ahiakla ahlaklanması 
ve sonsuz vasıfları gerçekleştirmesidir. O bakımdan, kimin hakkani vasıflar
la sıfatlanması fazla olırsa, onun Hakk'a sevgisi ve aşinalığı daha çok olur. 

Şöyle bir sual sorulabilir: Arifler ve hak aşıkları Allah sevgisini şaraba 
benzetirler; ikisi arasındaki ilgi ve benzerlik yönü nedir? Bu sorunun cevabı 
şudur: Aşk ve muhabbetin maddi şaraba bir çok yönden tam bir benzerliği 
vardır. 

a) Şarabın ilk makamı ve asıl bulunduğu yer şarap küpünün dibidir, 
kaynama ve galeyan vasıtasıyla çıkmaya ve görünmeye meyleder. Aynı şe
kilde muhabbet şarabı, aşıkların sinesinde ve her muştakın kalbinin ortasın
da gizli iken, küpteki şarabın galeyanı gibi, sevret (şiddet) ve iştiyakın gale
besi sonucu zuhura mecbur olur. 

b) Maddi şarap /10-b/ bütün organlarda nasıl sari ise muhabbet de 
aşıkın vücudunda öyle saridir. 

Müslim, iman, 147. 
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c) Şarap, kendisini içen kimseyi nasıl cömert ve eli açık hale getirirse , 
aynı şekilde aşk da aşıkı, cimri ve pinti ise bile cömert ve kerem sahibi yapar. 
Şu var ki şarapla sarhoş olan para pul verirken, aşk sarhoşu kararı kaçmış 
canını ortaya koyar. 

d) Her ikisi de sarhoş, kirli ve laubali-meşreptirler, korkudan uzaktırlar. 
ikisi de tatlı canıarına doymuş, büyüklük ve haya perdesini kaldırmış, na
mus ve korku perdesini atmış, varlık kaydından kurtulmuş ve sarhoşluktan 
zevk almakta ihtisas sahibi olmuşlardır. 

e)Benzerlik taraflarından biri de alçak gönüllülük ve yalvarıcılıktır. Zira 
şarap ve muhabbet, içeni ve aşıkı üstünlük ve başı yükseklerde olmaktan 
kulluk eşiğine ve boynu büküklüğe indirir ve cihanın nice büyüklerini izzet 
doruğundan zillet çukuruna atarak zelil ve hakir kılar. 

f) Benzerlik yönlerinden biri de sırları ifşa etmektir. Nitekim şarap içen, 
içindeki sırrı ifşa eder. Diri olan aşık da hakikatleri, iç buluşlarını ve içe ait 
sırları ortaya çıkarır. Nitekim Allah'ın çok vellleri, manalara ve hakikatiere 
söz elbisesi giydirerek akli olanları duyulada anlaşılabilecek seviyeye indi
rirler. Böylece, duyulara habs olup kalanlar ve tahmin ve kıyas perdesi ile 
örtülü olanlar, hakikatlerden ve manalardan nasiplenmiş olurlar; ma'kulatı, 
remz ve işaretle anlatılan şeyleri (mermılzat) idrak edebilirler. Şayet onlar, 
alışılmış olana ve nefse uygun gelene zıt bir şekilde bu hususlarda söz söyle
selerdi, ola ki anlaşılması ve kavranması zor olabilirdi. Bunun bir faydası da 
şudur: Eğer manalar ve hakikatler maddi şekil olmaksızın (bi-libas-ı suret) 
ortaya konsa, ondan mana ehlinden başka kimse bir şey anlamaz. Fakat du
yulara hitab eder şekilde ortaya konunca faydası umumi ve tam olur. Ço
ğunlukla, nice şekil düşkünleri manaları ve hakikatleri sılret elbisesi içinde 
görüp, tabiatlarının gereği ona tam bir şekilde ilgi duyarak, sılret vasıtasıyla 
manava ulaşmışlardır. o bakımdan tasavvuf sahasının eksen büyükleri inci 
saçan sözlerini bu tarzda söyleyip, sevgilinin zülfü, beni, goncası ve nazı, 
mey, meyhane, bade, peymane, aklı gitmiş, mestane gibi söz ve ifadeler kul
lanır lar. Böylece nice kimseler şekilden /11-a/ manaya ulaşırken, niceleri de 
sırlardan gafil olurlar. Bu zümrenin çoğu kamilleri, zati muhabbeti gerçek
leştirmiş ve vahdet sıfatıyla ahlaklanmışlardır. 
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"Zat'' rnüennestir (dişil). O bakırndan sadık bir rnuhib her ne söylerse 
sevdiğinin haline rnünasip söyler ve onun şanına uygun konuşur. Bu sebeple 
Hz. Şeyh nazım (İbn Farız) rahrnetullahi aleyh, bu kasideyi başından sonuna 
kadar rnüennes kelimeler kullanarak söylemiş ve Hazret-i Zat-ı Mahbfıbe'yi 
kasdetrniştir. 



KASIDE-İ TAİYYE ve ŞERHİ 

� �'.) �1 � I.S.:j- ' -ı /12-b/ 
Lügatler. ..,W•: Sulamak. U-ı: Şarabın ismidir, böyle denmesi şiddet ve 

hariret itibariyle kuvveler üzerindeki şiddet-i galebesi ve o kuvveleri yok 
etmesi dolayısıyledir. Nitekim ona "haınr" denmesinin sebebi de aklın 
görüşünü örttüğü içindir. Aynca akıl ve his üzerindeki galebesi ve orıları kapla
ması sebebiyle ona J;- denir. Rahatlıkla kullanıldığı için C'J da derler. 

�•)•: El ayası. �·: Nefsin bir şeylere meyletmesi. <.Lil.ı: Nazıru'l-ayn, gözün 
beyaz ve siyahı. _,..is:ıı: �arapla dolu olan kap; bazıları boş haline "kadeh" derler. 
Bazıları aradaki farkı göz önünde bulundurup, şarapla dolu olan büyük kaba 
"tas"; daha küçük olan ve tastan aktanlarak doldurulan kaba "ke's" derler. 
"Kadeh" ise ke'sten daha küçük olana denir ki, saki kaseden alıp onunla ikram 
eder. Şiirin şu beyti buna delalet eder: c•..ıiı ı .;.�.oiS" ı .;.�.ollaı "'"'r (Ondan taslarla, 
kaselerle ve kadehlerle içtik). 

�·: Yüz demektir, görme sırasında hayat verdiğinden böyle denmiştir . 

.;r-: Yumuşaklık ve uygunluk demektir. Kavram ve örf itibariyle güzellik 

dört nevidir. a) Duyulara yönelik (hissi) olan güzellik, boy bos ve güzellikte
ki tenisüb ve ölçülü oluş, şekil ve vücud güzelliği gibi. b) Akli güzellik, bu
nun idriki akılladır; adalet, rahmet, muvifakat ve benzerleri gibi. c) RUhini 
güzellik, ahlikta olan güzellik gibi. d) Şer'i güzellik, dini işlerde olan güzel
lik gibi. Mesela şariin emrine uymak, cemaati gözetmek, inanç sağlamlığı ve 
bunlara benzeyen hususlar bu kısma girer. 

Bunlann hepsinin mukabil ve zıddı "kubh" kabul edilir. Bu dört mertebe
nin ötesinde Allah nezdinde ve evliyası nezdinde "hüsn"ün bir derecesi daha 
vardır ki, çoğunluğun idriki dışındadır, onlar bunu kavrayamaz. Bilinen 
hüsnde olduğu gibi, bunun mukabili olan bir "kubh" yoktur. 

İbn Farız'ın beyitte .:J... �· .;,<- buyurması, bu dört mertebeden tenzih, yani 
onların üstünde tutmak içindir. Şunu demek istemiştir: Dört mertebede bilinen 
ve anlaşılan büsnden büyük ve yüce oldu. 

Hz. N azırnın bu kasidede hakiki mahbfıbu tamamen müennes kelimelerle 
anması, hakiki Arap üslfıbuna riayet içindir. Zira Arap fasihleri sevdiklerini 
müennes olarak zikredip tazim kasdederler. Ayrıca .;.r- sözünü gizleyip (mü
ennes) zamirieri de ona irca ederler; bunu, sevgilinin şanını anlatmak için ya
parlar. 
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İ'rab: .rJ- Fi'l-i mazi; nun, vikaye nunu .s mütekellim yası, i'rabdan 
mahallen mansub, ,.._.·nın birinci mef'Ulüdür. İkinci mef'Ulü 1,ı- dir ve \,-'e 
muzaftır. 

/13-a/ ;o..ıJ: Lafzan merffi, � nin failidir . ....-IS'J 'de vav haliyye; ...-IS': 
takdiren merffi mübteda, �: takdiren merffi haberdir ve .;-i mevsıile muzaftır. 
,:/den murad Zat-ı mahbubedir. 

<:..i.,.' in faili altında olan zamirdir ki, zat olmak itibariyle .,-'e aittir ve cümle 
mevsulün sılasıdır. 

Mana: Bana muhabbet şarabını nazarırnın eli ve gözümün sakisi içirdi, 
halbuki benim kasern o şaraba sevgilinin yüzüdür, ki o hazret bilinen ve 
anlaşılan kayıtlı güzelikten rnünezzeh ve yücedir. (Sayfa kenarında ilave: �'J 
'tan murad, göz bebeği ve istirahat manası olup sevgiliden kinayedir. Nite
kim sevgiliye "kurretü'l-ayn" derler. Buna göre mana şöyle olur. O rahat-ı 
aynım ve göz bebeğirn olan sevgili, muhabbet şarabını içirdi. Halbuki benim 
kadehirn o hazretin cemal-i ba-kemalidir ki bilinen güzellikten üstündür.) 

Tahkik: Ey sırlara istekli olan bil ki, şeyhlere göre ilahi tecelli üç kısım
dır: Zat tecellisi, isim ve sıfatiarın tecellisi ve fillerin tecellisi. Bunların her 
birinin sayısız yolları ve çeşitli geliş tarzları vardır ki tafsilatlı olarak ifadesi 
mümkün değildir. Kısaca zikri şöyledir: Salikin tecelli-i ef'ali müşahede et
mesi, nefsani perde ve engellerin hasiret gözünden kalkması ve kalb aynası
nın parıldaması ile olur. Bu ise rabbam bir bir yardım eliyle, rahrnaru bir 
cezbe ile, Allah'ın zikrine devarn ederek veya müslümanın haklarını eda 
ederek gerçekleşebilir. Böylece, tevhid m1ru akıl, ruh, kulak göz ve bütün 
organlarına tamamen tesir edip bu nur ile boyarunca; bütün eşyayı Hakk'ın 
aleti görüp, onlardan zuhfır eden hayır, şer, fayda, zarar hangisi olursa olsun 
hepsini Hakk'ın fiilieri olarak görür. 

Mesela bir gölge oyununu (hayal-i zıll) düşünelim; bu oyunu seyret
rnekte olan kimse, o perdenin arkasından muhtelif şekiller, çeşitli fiiller ve 
farklı farklı olaylar görür. İlk bakışta bütün bunlar cansız şekillerden oluyor 
zannedilir. Fakat akıl kesin olarak bilir ki, onların faili birdir, cansız cisimleri 
harekete geçirir ve idare eder ve o fiiller gerçekte o şahısların değildir. Bu
nunla birlikte, perdenin arkasında olan faili, zahyla ve sıfatlanyla rnüşahede 
edemez. İşte tecelli-i ef'ali rnüşahede edenler buna benzer. 
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Salik için isirolerin ve sıfatıarın tecellisi şöyle mümkün olur. Salik "Al
lah' ın ahlakıyla ahlaklanın" beyanına uygun olarak, riyazat ve mücahedeyle 
kötü huylardan ve beşer sıfatlarından vücudunu arındırıp beşeri sıfatiardan 
tam olarak temizlenince, ilahi sıfatıarın tecelli nurları onun vücudunda gö
rünür; bu nazarla bu tayyünat ve mümkinata bakhğında, vahdet hükmüyle 
kendi sıfatıarını ve bütün eşyanın sıfatıarını Allah'ın sıfatlarının bir yansıma

sı olarak görür. Salikin bu mertebede kemale ulaşması, Hakk'ın bütün sıfat
larıyla sıfatlanmasıyla olur. Hatta öldürme ve diriitmeyle sıfatlanır. Ancak 
Allah'ın vücub-i zatisiyle /13-b/ sıfatıanmak söz konusu değildir. Nitekim 
Şeyh-i Ekber ve Sadreddin Konevi bu hususa işaret etmişlerdir. 

Zat tecelllsi, gören ve görülenin, müşahede eden ve edilenin bir olup, i
kiliğin kalkması demektir. İbn Farız'ın � .:r-J-ı .:.r "güzellikten yücedir" bu-

yurması vahdet-i zata işarettir; O, mezahirin sınırlı (mukayyed) olan güzelli
ğinden münezzehtir. Eğer zahiri hayat itibariyle bu kamil kişiler muk.ayyed 
güzelliklere de baksalar, mukayyedde mutlak cemali görürler. Zira bunların 
müşahede gözlerine mezahir ve kayıtlar engel değildir. Fakat tecelli-i ef'alde 
kalanlar, onları da kendileri gibi mukayyed güzelliği seyrediyor sanırlar. 
Mesele böyle değildir. Nitekim Bayezid-i Bistami şöyle buyurur: "Ben otuz 
seneden beri Allah'la konuşuyorum, halbuki insanlar kendileriyle konuştu
ğumu zannederler." 

Şu beyit de bu manayı gösterir: 

Lügatler: i"""J '.;.JJı den, :J.ı\j; manasına. Yani "galat ve vehmi bırak
tım".� İsm-i cem' veya -,-�..o>'in cem'i olabilir.� Fi'l-i mazi mechul, JJ.r.:dan 
müştak. "Sır" yaratıklardan gizli olan şeydir. Burada "kalb" kasdediliyor.�ı 
sarhoşluğun ilk halidir.i)" bir kere bakmaklık. 

İ'rab: .;.JJı Fi'l-i mazı nefs-i mütekellim, iki mef'ul alır. Birinci mef'illü 
�. ikincisi �i ile başlayan cümledir . ...-''.r- y_r.: Mahzilf masdarın sıfatıdır. 
Takdiri: ..-''.r- ..., _r. J'-' ..., _r. demektedir . ..,, de ba harf-i cerdir, daha sonraki :,...:y'. 
müteallıktır. 
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.s'r Takdiren merfi'ı, �'nin failidir. tsl...!.oil .}'de car mecrfır ile mütealhktır 
';-'ye, i'raptan mahalli mansuptur haliyye olmak üzere. iP-'de ba mütealhktır 
ı:..l' Jl'ye. 

Mana: Ben, tevh1d-i ef'al mertebesinde kalan tarikat dost ve arkadaşla
rımı vehim ve galata bırakhm. Bunun sebebi onların sevdikleri ve içtikleri 

şeye bakmamdır. Haklkaten benim içişim de bunların içişi gibidir. Böyle bir 
içiş sebebiyle de sarhoşken kalbirn sevinç doldu. 

Tahkik: Şühud şarabını gözle görünen bir sevgilinin yüzündeki kadeh
ten tadıcı olmakta, tecelli-i ef'alde olan arkadaşlarımla birleşip, mukayyed 
güzelliğe mezahir ve taayyünatta zahir kabı olarak onların bakışı gibi bakın
ca; onlar benim zevk ve şühfıdumu kendi müşahedelerinin bir benzeri sandı

lar. Onların bu mukayeselerinden kalbirn sevinçle doldu ve bu halle onların 
idrak gözlerinden uzak kaldım. Fakat benim şühud mertebernde mukayyed 

ayn-ı mutlak; bakış, bakan ve gözün bakhğı (bakılan) hepsi bir olmuştur. 
Mesnevi: 

[Sen kendince aklından bir kıyas yapmaktasın ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün, iyi 
bak! M, I, 246] 

.;::. J .;::. � ;J ..ı.a .• �/ � JY. j' ... i..,) ıjiS"� ;IS" 
[Temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma; gerçi yazıda (aslan mtintisına gelen) "şir" 

(süt mtintisına gelen) "şir"e benzer. M, I, 263 ] 

lf:.:.o ,.r. ,;,ı ı.,.. ;J .} ) .;_.tı .rs- jl ı)�l J.;:....;IJ .o..i ı) 1 
[Onlar körlüklerinden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğuJIU bilmediler. M, I, 

267] 

[Muhakkıkla mukall id arasında çok fark vardır. Biri Dtivud gibidir, öbürü ses gibi. M, II, 
493] 

Lügat Ai�•: Göz bebeği veya görme gücünün kaim olduğu göz bebeği. ı.i.S" 
�· deyince, onunla yelinip başkasından yüz çevirdim manası kasdedilir.�.ü: 
Kaseye denir, boş veya dolu her iki durum için geçerlidir. J;lt-: J�..:o'in cem'idir, 
bu da "huy" demektir. J.,..::.: Halis şarap. ;_,::.;: Sarhoşluğun ilk hali. 

İ'rab: .ı�4'de eliflam muzafun ileyhin karşılığıdır. Yani �� demektir ve 
car mecrur ile, yani �� mahallen mans•Jb olarak �ı'nün mef'Ulüdür. "' J 
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If!<""' da vav ibtidaiyye; 1+4"" .,- mahzfıf müteallakıyla, i'rabdan mahallen merffı 
mukaddem haber; .;�: İ'rabdan mahallen merffı muahhar mübteda ve müen
nes zamir mahbfıbeye racidir. 

Mana: Gözüm Zat'ın cemalini müşahede ettiği için kadehimden yüz çe
virdim. Zira benim neşvem ve sarhoşluğum o hazretin zahnın ve sıfatlarının 
tabiatındandır, şaraptan değildir. Şaraptan murad şekil güzelliğidir. 

Tahkik: Hiçbir kayda tabi olmayan zatın cemalini müşahede etmem ve 
mutlak güzelliği görmem sebebiyle bu mezahir ve mevcfı.datta olan kadehle

rimden yüz çevirdim. Sanki her mazhar Hakk'ın tecelli şarabıyla dolu bir 
kadeh gibidir. Nitekim azizlerden biri şöyle söyler: 

"Bana görünen her şahıs benim kadehimdir, gördüğüm her bakış benim silkimdir. "  

Benim sarhoşluğum ve zevkim zat-ı ilahmin tecellilerindendir. Her ne 

kadar sülfı.kün başlangıcında, onlar gibi benim de, bu mezahir kadehim idiy
se de; ben artık maddi ve fiili tecellilerle bağımlı olanlar gibi zahiri kadehler
den içmem. 

Şöyle bir sual hatıra gelebilir: Müşahede aleti göz bebeği değildir, temiz 
kalptir. O halde yüz çevirmeyi (istiğna) neden göz bebeği için söz konusu 
etti. 

Göz bebeği temiz kalpten istiare olabilir. Veya şu maddi alemde görme
nin başlangıcı gözün görmesidir. Göz önce şu duyular dünyasında istidadı 
kadarını görür, görüntüyü nefse ulaştırır, nefs vehme ulaştırır, vehim ondan 
cüz'i manayı kavrayıp akla ulaşır ve akıl da külli manayı kavrayarak rfı.ha 
ulaşır. Ruh da kendi aleminde o hakiki cemalin müşahedesiyle aydınlanır, 

vahdet nurunun galebesi akla sirayet eder; akıldan da vehrne, nefse ve öteki 
organiara öylesine sirayet eder ki /14-b/ ��,-:oı ��JJ' ��JJ' ��,-:oı "Cisimlerimiz 

ruhlarımız, ruhlarımız cisimlerimizdir" haliyle vasıflanır. Böylece .J>J' JJ..,i rJ! 
2�J J� .:.ı.ı.,Jı ı.i>J' �_,.:.ı J 1.J>J'l' _;}- Jı J_r._,ll "O gün vücud toprağı arzdan başka bir 

şeye değiştirilir ve beden toprağı Rabbinin nfı.ruyla aydınlanır." sırrını hasıl 
edince bu göz bebeği, ancak şekilde göz bebeği olur. O bakımdan kendi ce-

. t � ; " � Ibrahim Suresi, 14/48. "Yer başka bir yere değiştirilir" ��'lı ;&- 'uP� 'lı J:LJ rY-
Zümer suresi, 39/69. "Yeryüzü Rabbinin nfıruyla aydınlanır" �� !� __.;,)iı �:,::.f:, 
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malini gören yine Hakk'ın nurudur. Fakat bu alemde görmenin başlangıcı 
göz bebeği olduğu için o kelime kullanılmışhr. 

� ı.S� �� ı.>}:.. �� � -4 
, .. .. .. 

Lügatler: Birinci .:ı�o-; şarap satılan yere derler, cem'i ..:..��>- gelir. Kullanılışı 
(te) iledir (:0.�>-) nitekim meyhaneye J�' :o.�o- derler. Fakat burada "te" şiirin gereği 
olarak hazfolunur. ikinci.:ı�o- fii'l-i mazidir, haynunet'ten müştaktır. � bir şeyin 
vakti ve husil.lü erişmiş olmaktır. •.U .:ı�o- demek ""'J' J � e!-< demektir. 41: �'nın 
çoğuludur. � lügatte taze yiğide derler. Vasıflar ve ahlak yönünden olan bu 
taravet ve tazelik sonra manevi sahalarda da kullanıldı. Her kimin vasıflan taze 
ve temiz olsa ona "feta" derler . .rJ• ; ifadesi, bir şey son sınırına ulaşıp dışardan 
başka bir şeye ihtiyaçsız hale gelince kullanılır. � ve .:ıl.:f: sözü gizlerneye 
derler. Başka yerde de kullanılır. '-"": nefsin arzil.ya meyletmesine derler, aşka 
olan meyl için de kullanılır. Burada kasdedilen de budur. '-*": işin açığa 
çıkmasına derler. 

İ'rab: ...ı: Mahzil.f şartın cevabı . .) harf-i cer . .:ı�o- lafzan mecrurdur, � 'e 
muzaftır . .:ı�o- fiil-i mazi . .s� malıalien merfil. failidir .:ı�o-'nin. 401'de lam .:ı�o-'ye 
müteallıktır. ıo-4'de sebebiyyedir. f: fiil-i mazi, �: i'raptan malıalien merfil., ;'nin 
failidir . .s�•: �'in mefil.lüdür . .J.ı+" t': haldir. _,..s''deki mütekellim yil'sının 
halidir, o da �'in failidir. 

Mana: Hal böyle olunca, sarhoş olduğum yerde şükür vaktim erişti. Ya
ni sarhoş olduğum mekanda vakit yetişti ve şükrettim; bu, tarikatteki mübte
diler içindir. Onlar sebebiyle tamamlandı ve benim Hak arzusunu ve vücud
i mutlak sevgisini örtmem icap etti. Oysa insanlar arasında ben muhabbetle 
tanınan birisiyim. 

Tahkik: Hanet-i sekr (sarhoş olunan yer)' den murad muhabbet-i ef'aliy
yedir ve bu sarhoşluğu gerektirir. "Fitye" den murad, ef'al tecellisi sahipleri 
ve maddi güzelliği müşahede edenlerdir. Tecelli-i ef'al mertebesi, sarhoş 
edici nice şeyi ve sarhoşlar sınıfını içinde bulundurart bir makamdır. Zira her 
mazhar, Hak tecellisi şarabıyla dolu muteber bir kadehtir ve o mazhara ba
ğımlı ve bağlı olanlar onunla sarhoşturlar. O bakımdan İbn-i Fa.nz buyurur: 

Her ne kadar ben de bu meyhanede zahiren /15-a/ içersem de, haklkatte 
zat tecel1sinin halis şarabıru içerim. Amma bu zümre ve öteki insanlar beni 
bu mertebeyle bağımlı ve ona alışmış zannederler. Bu zümre benim zevk ve 
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şühfıdumu gizleme nimetine sebep olduklarından bunlara teşekkür borçlu-
yum. 

Hz. Şeyh hakikat aşkının gizlenmesini büyük nimet saymışhr. Zira zu
hfırunda nice korkular ve hileler söz konusudur. Nefsani haziara yol açmak 
itibariyle; makam lezzeti, kabul gÖrme hazzı, halkın itibarı, riyaset sevgisi ve 
bunlara benzer hllelerin zuhfırundan sakınmak suretiyle gizlenmeyi büyük 
nimetten sayıp, sebep olanlara teşekkürü gerekli görerek gizliliğe büründü. 
Büyüklerden biri şöyle buyurur: 

ı.i' .ı! .rJ J .s .J":> .s .ı! ,.r-J 
.;ıS... .:1-J;, \.o .;ıS... .:�-' J 

.... � Jıo.ı .s�:. .:r .;.., _r-J 
.;..,):. �.a ıf'' �.a �4�, Jw _,!.i 

"Gölgesi sayesinde zamanımdan gizlendim, böylece o beni görmediği halde gözünı za
manınıı görüyor. Şayet günler isnıimi soracak olsalar, ben ismimi bilmem, nıekônımın nerede 
olduğunu da onlar bilmezler. " 

Lügatler: -rı• ..,...ı;ı: Bir şey ayrılıp gider ve geriye herhangi bir şey kalma

yınca bu ifade kullanılır . .J"'J: İnsanın aklıyla kendi arasında sarhoşluktan arız 

olan şeyin gitmesi ve akıl alemine dönüp ayık hale gelmesine denir. J j� _.;w 

"'<> .:ı� ..,.;d•: Bir kimse borcunun ödenmesini istediği vakit bu ifade kullanılır. J-o J: 

Bir şeyin bir şeye ulaşması. ..,.:.o.: .:.�'dan müştaktır . .:ı�: gelmeklik demektir . 

.ı.....: Bir şeyin genişletilmesine denir, daha sonra genişleme ve nefsin 

açılmasında kullanıldı, "kabz"ın zıttıdır. �= Korkuya denir. 

i' rab:.....,, : Fi'l-i mazi. .s.J"'J: failidir. lf.UJ: �w 'nün mef'ulüdür . ..,.:.o. f J 'da 

vav haliyedir.lflıı.-ı ve lf.UJ 'daki zamirler Hz. MahbCıbeye racidir. �: ._...:.a.'nın 

failidir. � 'e muzaftır. 

Mina: Benim ayıklığım son bulup da sarhoşluk bana galip gelerek kor
ku kalkınca Hz. Mahbfıbeye kavuşmayı istedim. Halbuki bana o sevgilinin 
gönül ferahlığında korkurnun sıkınhsı da gelmemişti. Zira kabz, sahvı gerek
tirir. O bakımdan ayıklıkta sevgilinin büyüklüğü ve nefsin hakirliği müşa
hede edilir. Bunun da neticesi kabz ve korku olur. Sarhoşlukta korku kalkar. 
Sonucu ümit ve iç genişliği olur. İşte hakiki sevgili de Kabız ve Basıt isimle
riyle salikieri terbiye eder. Kabız isminin eseri korku ve haşyet, Basıt isminin 
eseri ise ümittir. 15/b/ 
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�.ı..!.l ..,ıl.is �� .1.) -....; � 
.ı.,e.ı. ..:..ı.. .W �ı ıJ" ..:..ı.. ıJ" 

.lo&ı! � ..:-ı ı .,;Jo J -....; � 
� J � � ..:..,JJ J .)f 

[Yüzünün (yanağının) bir yansı "Ben sizden uzak değil miyim? ", diğer yansı 
"Muhakkak ki azabım şiddetlidir" der. Etrafında ve yüzünde "Diriltir ve ölüdürür" 
yazılmış. Aşktan ölen kişi şehid olarak ölmüştür.} 

• • t .. rx.. r .l � . ..ıa;. \.il : ....... r .r" � . .  - )  
' ' 

Lügatler: .sr- u':l\1 """': Bir kimseyi sırrından haberli kılınca bu ifade kullanı· 

lır.=.ı ı ,..ıı """ : Ben sırnmı izhar ettim demektir . .!.ı: Hüzün ve gam m.anasına da 

gelir. o.,·h Gözeten ve koruyana denir l.iı: Aslında memdfıdedir, vezin 

zarfıretinden dolayı burada maksfıre olmuştur. :.,: Nasib demektir. ip: Boş yer 

manasma da gelir, masdar da olabilir . •  'j.;o p. 'j.;o: Burada "boş yer" olması uy

gundur. ;_,ı..: Zuhfır ve keşf manasınadır. 
' 

İ'rab: "-"!': Nefs-i mütekellim.u.: Biiriz zamir, i'rabda mahallen mansub, """' 

'nün birinci meffılüdür. Zamir mahbfıbeye racidir. 1.: .s.ilı manasınadır. � 'de ba 

harf-i cer, ya mahallen mecrur; car ile mecrur, mahzfıf fiile müteallıktır; takdiri: 
.; J; demektir. Mahzfıf fiil müteallıkıyla birlikte ma-i mevsfılün sılasıdır. 

Mevsul sılasıyla birlikte i'rabdan mahallen mansub olarak """' 'nün ikinci 

meffılüdür . ..5., �J 'de vav haliyedir . ..5.,: Nakıs fiillerdendir, cezim harfiyle 

sonunda nun harfi düşmüştür. � l.iı ..,_jı ifadesi, nakıs fiilin muahhar ismi, .s�� 

mukaddem haberidir, bu sonuncusu mütekellim yasına muzaftır. iP,'te ba 

islianel manasınadır. Eğeri# mastar kabul edilirse """' 'ye mütaallık olur ve 

eğer ism-i mekan J"'" olursa ba, J manasma olur. ro#� 'a veya """' 'ye mütaallı.k 

olur. 

Mana: Mest olup o sevgiliye kavuşmayı istediğim vakit, eelvetimin hal
vetinde, yani sevgilimin bana tecelli ve zuhur eylediği halvette muhabbet 
belasından ve fena meşakkatinden bana inen şeyi kendisine izhar ettim ve 
onu haberdar kıldım. Kasdedilen kalptir. O sırada nefsani haz bakıyyesi ve 
cismani nasib rakibi de benimle birlikte değildi. Hakiki sevgili nasibimden 
başka her şey, salikle onun arasında rakibdir; müşahede, kavuşma ve suale 
başlamaktan saliki alıkoyar. 

� �,_, :r � \f.! ı.S�J J 
..... .. ... 

Lügatler: J�r: lügatte sıfat manasma da kullanılır, burada sıfat manasına

dır. ;.,'-": Muhabbete, şevk ve hararet inceliğine ve aşkın şiddetine denir. r::- .ı.oL:. 
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•,._:J.•: Baş veya kalp gözüyle hazır olmaya denir . ....,.J: Bulmak demektir. Istılahta 
kalbin leeeli nuru bulmasına denir. /16-a/ �: Eseri yok etmeye denir, burada 
kastediHen beşeri sıfatiarın izalesidir . .ı.Ai: Bir şeyin var olduktan sonra yok ol
masıdır. Bu ya kaybalarak veya fani olarak olur . .:.l,lı: Mahvın zıtııdır. 

İ'rab: .:..ı.; /de vav atıfa, "-"'''ye matuftur . .:..!.i: fiildir, mef'Ulü ve makulü 
müteakıb beyilieki ..,..'dır. J� /de vav haliye, J�: i'rabda takdiren me�ffi, 
mübteda. ı.,\,.Al�'de ba sıla için, .ı.oı..:.'e müteallıktır. ;;.,\,.Al� .ı..oı..:.: Mübtedanın 
haberidir ve mübteda haberiyle birlikte, .:..l.i'nün zamiri için mahallen mansub 
haldir . .s....,./de vav atıfa hali üzre ma'tuftur. 14'da ba sebebiyye, zamir l.,I,.P'ye 
racidir, muzaf takdiri üzeredir, yani� ;.,ı., demektir. ....-�.o: ism-i faildir, 
mütekellim yasına muzaftır. Mütekellim yası vavdan maklub olan ya'da 
müdğam olup, bedeline şedde verilerek ya' nın fethi ve şedde ile �" denilmiştir. 

Mana: Bu beytin manası, alttaki beyte bağlıdır, birlikte verilecektir. 

� � t ' o "" "" � � �� . · ' l"i ' -8 - . ı.? . � ıft' ..s:-
Lügatler: ...,..: Emr-i hazırın müfred müennesidir, ...,...J -.,..+. ;.,..'den gelir. 

Manası "hibe kıl" demektir. J,ö: altı yönden "ön"e denir; "arka"nın zıttıdır . ..,ji: 
İf'al babından, ifna manasınadır. 4,iı: Faile vezninde faile manasına, li/dan . .:..ôi:ı: 

.:.\i:lı'tan ıekellüf eylemektir. .:.\i:lı: Yüzünü bir taraftan öteki tarafa 
döndürmek tir. 

İ'rab: ...,..: Emr-i hazır, kavlin maklllüdür. J,ö: Zarfiyyet üzere mansubdur 
ve ._ri,.'ye muzaftır . ._ri,.: Te'vil-i masdarda mahallen mecrur, muzafun ileyhtir. 
�·: Failidir. 4,iı: Mef'ulüdür. 14 SıJı: Mahallen mansub sıfatıdır 4,iı'nin. Zamir 4,iı'e 
aittir. i)";: Lafzan mansub, ..,..'nin mef'ulüdür, ;wı,.,'e muzaftır. 

Mana: Ben sevgiliye, ey hakikat sultanı bağışla, benim sıfahm muhabbe
tin şiddetine şiihittir, be�lim o mahbubu bulmam ve cemiilinin nurunu idrak 
etmem, muhabbetin baskın çıkması sebebiyle beni mahvedicidir. Onu bul
marnam ve kaybetmem ise beni var edici (müsbit)tir. Muhabbet benden 
vücud bakıyyesini yok etmezden önce hibe eyle ki, ben o bakıyye ile seni 
görürüm. Yüz çevirenin (müteleffit) nazarı gibi hibe eyle dedim. Beytin tak
diri şu şekilde olabilir: 14 .SıJı � .;.. �� �uı J,i ..:..LI.:1ı i_;.; J!.o i_;.; J ..,_.. "Sevgi vücud 

bak.ıyyemi yok etmeden, bana müteleffitin bakışı gibi bir bakış lutfeyle de 
onunla seni göreyim." 

Tahkik: Meşahiya göre görmenin şartları vardır. Bunların bir kısmı gö
reni, bir kısmı görüleni ilgilendirir. Görenin şarh şudur: Basiret gözü, gör
meye miini olan engellerden salim olmalıdır. Görülenin şartı: /16-b/ Ya ziihir 
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ellietinden veya rububiyet mertebesinden tecellidir, ta ki vücud bakıyyesi ile 
birlikte görme kabil olsun. Hakk'ı rububiyet itibariyle dünya ve ahirette 
müşahede, sünnet mezhebine göre mümkündür. Nitekim Hz. Musa (as) YJ 
ıil "Rabbim bana (kendini) göster" dedi. (A'raf, 7/143) Eğer görmek müm

kün olmasaydı Hz. Musa istemezdi. Zira peygamberlerin imkansız olan şeyi 
istemesi muhaldir. Hz. Peygamber de şöyle buyurur: ö;_,... ..:r-' .} ı.s!J ��J 
"Rabbimi en güzel surette gördüm."3 Ahirette bu haydi haydi olur. Nitekim 
hadiste belirtilir: ;.ı.,lı � _,.Alı .:ı Ji ı..S" �J .:ı J.i-' "Rabbinizi dolunay gecesinde ayı 

gördüğünüz gibi göreceksiniz."4 

Hz. Peygamber' in ..:.ı� � ı? '-!; � -"' .s .ıı J "Hiç biriniz ölünceye kadar Rab

bini göremez" buyurmaları tabii ve iradi ölüme şamildir. Mü'minler tabii 
ölümden sonra görürler, aşıklar ise "ölmeden evvel ölünüz" halini elde e
dince vadeleri dolup burada müşahede ederler. Onların mertebesine göre bu 
dünya ahiretin aynı olur. İbn Farız'ın talebi, bu alemde yok olmaya bağlı 
olan görme değildir. Belki akıl ve rUhun varlığıyla birlikte istidat gözüne 
uygun görmedir; ta ki bu suretle ayrılık acısı, şevk ve mihnet ateşi sönmüş 
olsun. 

Lügatler: .P Emir sigası, müennestir �·ten müştaktır. �: İhsan ve 

minnet karşılığında imtinan etmektir. :): Harf-i nefydir. r:-: İsteyen ve istenen 

arasında engel kılmaktır. i.ll: Bir şeyi tatmak ve hoş olanı idrak demektir. 

İ'rab: .P: Emr-i hazır müfred, müennes. _.ı: Müteallıktır .P 'ye . .).'deki ba 

da ona müteallıktır. Muzaf mahzı1ftur, yani .;ı; J ..s:ı_,.. takdirinedir . .:ıı: Harf-i 

şart, ..:....:..: Fiil-i şart, önceki .P ceza-yı şarttır. Veya, ceza-yı şart mahzı1f olur, 

karine .P dir . ..SıJı .;,ı' de �i masdariyye . ..SıJı: Te'vil-i masdarda mahallen mansub 

olup ..:....:.. 'nin mef'ulüdür. Yani i,j)' ..:...:.. .:ıı demektir . .;,ol' de fa ta'lil içindir . .:...ıı: Fil

i mazi, faili altında gizlidir. Ve J kelimesine racidir. 

Mana: Eğer benim seni görmemi ve cemal-i bakemalini müşahedemi ya
saklamışsan, bari ..;ı; J demek suretiyle işitınerne lütufta bulun, zira benden 
evvel, başkasına o J kelimesi lezzet verdi. Kasdedilen Hz. Musa'dır. Şöyle 

Taberani, ei-Mu'cemü'I-Kebir, bab: I. no: 931. 
Buhari, Mev.ikit, 16, 26; Müslim, Mesacid, 211. 
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buyrulur: .;_ı) ;.;:,:_j t� �ı �� p..iı J� ").;ı fi:ı .;_ı) J Jı.i �� ").;l ıl.!l y "Rabbim 

bana (kendini) göster, sana bakayım, dedi. Rabbi: sen beni asla göremezsin. 
Fakat şu ağaca bak, eğer o yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin, dedi." 
(A'raf,7/143) Bu ayetin tahkikini Ctiıniu'l-Ayat isimli kitabımızda yeterli ölçü
de ele aldık. 

4.i�\l ii� ı..S p ..s.ı.W -ı o 
. ' 

Lügatler: .ı101ı: İhtiyaç . .ıliı: Sarhoşluk, cinnet veya sar'a ile kaybolduktan 

sonra akıl ve fehmin insana rücu etmesine denir. Mutlak mana sarhoşluğun yok 
olmasına da denir ki burada kasdedilen budur . .ı.$': ciğere denir . .:...;,; Parça parça 

olmağa denir. 
İ'rab: .s"""''de fa, fa-i sebebiyye veya ta'lil içindir . .s}:-J'de lam J• 

manasınadır . ._,:ili'i'de lam illet manasınadır. 'iıl: Hurı1f-i tahsisten bir harftir . 

.s_,.l>ı'da elif-lam muzafın ileyhin yerini tutar. Yani u. ,_,. demektir. .:...;, rın faili 

altındaki zamir-i müstetirdir ki .ı.,S''e racidir. Zira .ı.,S' semai müennestir . .:...;, 

aslında � idi, talardan biri hazfolundu. � daki zamir mahbı1beye racidir. 

Bazıları ise .ıliı'ya raci saymışlardır. 

Mana: Benim kulağıma .;_ı) J sesini işittirmekle lütufta bulun, eğer 
dldaruu göstermezsen bari .;_ı) J sözünü bağışla. Zira benim kahmda sarhoş 

olmaya ihtiyaç vardır; onun aşkı ve muhabbeti olmasaydı, o sevgili için be
nim ciğerim parça parça olmazdı. 

Şöyle bir soru hahra gelebilir: Aşık için sarhoşluk ayık olmaktan daha 
iyi olduğu halde, İbn Farız'ın ayılmayı talep etmesinin sebebi nedir? Cevap: 
Ayılmayı istemesinin iki sebebi vardır: 

a) Aklı başında iken sevgilinin hitabının lezzetini tadmak söz konusu
dur. Bu hitap lütufla olsun, paylayarak olsun sonuç değişmez. Zira aşıklar 
paylamada dahl öyle bir lezzet bulurlar. Nitekim göz görmekten lezzet aldı
ğı gibi kulak da sesten hoşlanır. Fakat bu zevki idrak etmek sarhoşlukta ve 
vücudsuzluk aleminde mümkün olmaz. 

tı� ._} �'- jl ıs" �  -=-t� jl u_,$ u�f ı� �'- j' ıs" 1""--ilj .s;� 
[Ayık/ık sebebiyle şarabı kadelıten ayırabiliyordum. Oysa şimdi aşırı sarhoşluktan şarap 

ile kadehi birbirinden ayıramıyonım.] 
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b) Görme isteğinde acelecilik gösterdiğinden tevbe ve istiğfar etmeyi 
düşünmüş olabilir. Nitekim Hz. Musa (as):��� J)f lrt:, �! � w� jı.i ;,;�! � 
"Vakta ki ifakat bulup akıl alemine gelince dedi ki: Ey benim mahbubum, 
sevme konusunda sana herhangi bir şeyin ortak kabul edilmesinden ben seni 
tenzih ederim. Senden başka sevgili yoktur, senin vechinden ve sana kavuş
maktan başka istenecek bir şey de yoktur. Ben nefsimden, enaniyetimden, 
nefsime ait olan lezzetlerden ve hazlardan tevbe ve rücu ettim, ben inananla
rın ilkiyim"s 

Bundan sonraki beyitlerde teceliyat-ı esmaiyye ve zatiyye konu edilir. 

Jll i_!!, ' ı •i \.4 ı.;_, , ı..r:- ı..r-' • - J ' ' ' 

Lügatler. � JY.: Hz. Musa'ya leeeli olunan dağdır . .;.$>: Fi'l-i mazi 

meçhuldür, .S>'den müştaktır . .5>: Yere düşüp parça parça olmaya denir. 

İ'rab: � şart harflerindendir, başka bir şeyin imkansızlığından dolayı bir 

şeyin imkansızlığına delalet eder. ;;,,: Hurlıf-i müşebbehe bi'l-fiil'den bir harftir. 

1.: Ma-i mevslıle, ba: Harf-i cer, mütaallekı mahzlıf, mahzlıf müteallakı ile 

i'rabda mahalli yok, mevsulün sılasıdır. Ve sılasıyla birlikte mevsul .:ıı'nin ismi

dir. JI,J,ı,'de ba harf-i cer, müteallakı mahzlıf fiil, takdiri: Jl.),� J,. Ve bu cümle 

.:ıı'nin haberidir . .:ııS": Nakıs fiillerdendir, ismi � JY.'dır. 14'da ba, t' manasınadır, 

müteallakıyla .:ııS"'nin haberidir, zamir J""'e racidir . .;.$.ıl: �'in cevabıdır, faili 

altında gizlidir, J""'e aittir. 

Mana: Muhabbet yolunda bana gelen bela ve meşakkat, dağlara inseydi 
/17-b/ muhakkak ki o dağlarla birlikte Tur-ı Sina tecelliden önce parça parça 
olup yerle bir olurdu. 

Şair aşk belası ve sevgi milinetinden ne hallere düştüğünü anlatmak ü
zere şöyle der: 

' ' ..:.ı�jl IS- l.lı)IJ�I �;.. "-! 

Lügatler. i�: Göz yaşı, gözün içinden dışına çıkıp yanaklara laştığı için bu 

isim verilmiştir . ..:.<: 4,t'den müştaktır. Nemime, sözü naklederek açığa 

çıkarmaya denir. Ferra şöyle der: •Jo lfl y. ,) ..;.. f ı;ı ot J<' Jı.io "Devenin karnında 

Bu yorumlu tercüme aynen Ankaravi'ye aittir. Ayetin çıplak meali şöyledir: "Ayılınca 
dedi ki: Seni noksan sıfatiardan tenzih ederim, sana tevbe ettim ve ben inananların ilki
yim" (A'raf, 7/143) 
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ya denir. Ferra şöyle der: .,_;. 4J y: ,} J.< � ı> ı ..:  J<ı J� "Devenin karnında herhangi bir 

şey kalmadığı vakit ..: Jı' denir." .sy:: Kalp hastalığı ve aşk kederi. .:..<: li'dan 

müştaktır, li: ziyadeliğe denir. J.r: :ü.r'in cem'idir. <i.r: Yanmadan hasıl olan 
eserin ismidir. ,,,ı: ,ı,'in cem'idir. ,ı,: Hastalığa denir . .o.>,•: �� manasınadır, bir 

kimse bir kimseyi helak etse w.ı .:ı'lll .s>'' derler. 

İ'rab: .s� ve .sy: ikisi birlikte takdiren merffi, mahzuf mübtedanın 

haberidir. Takdiri:.sy: � .s� � demektir ve bu zamirler, bir evvelki beyitte olan 

ma-i mavsule racidir. i?: Mübteda-i nekredir.\4 .:...i. haberidir . .:...i.'in üzerine 

takdimi tashih-i mübteda içindir. yuı;, _,aı _r, kabilindendir, min vechin tahsis 

kesbetmiştir. Takdir-i kelam ;<,Ju,. l.,S'L. i? 4 demek olmalıdır veya i? -ıı t ı.. olabilir . 

.:..< i? cümlesi .s�'nın sıfatıdır. 14'daki zamir .s�'ya racidir muhabbet itibariyle. 

Müzekker zamir ile .., de caiz olur. O zaman ı�' mn lafzına rücu eder. Bu takdirce 

.., /deki zamir .sy:'ya racidir. Her ikisinde de ba ilsak içindir. ı..•,••' da zamir .;.j.r'e 

racidir . ... ,,,, lafzan merffi mübteda, .;.,,, .r. mahllen merfu onun haberidir. 

Mübteda haberiyle birlikte mahallen merffi J.r'ın sıfatıdır. J.r .., .:...i. başka bir 

cümledir ve .sy:'nın sıfatıdır. 

Mana: Bana gelen öyle bir heva ve muhabbettir ki gözümün yaşı nem
ınarnlık edip onu açığa çıkardı; dert ve bela da o sebeple arth. İçimin yanıp 
tutuşrnası ve bu yanmanın hastalık ve sıkınhsı beni helak eyledi. 

Şairin bu hallerini bu şekilde dile getirmesi, olayı hikaye ederek rnübte
dilerin bundan hisse almaları içindir, yoksa şikayet için değildir. 

Lügatler: .:ıll_,b 'ın aslı ...l_,b'tandır . ...ı_,ı,: Bir şeyin etrafını dolanmaya derler, 

Nuh kavmini çevrelediği için o çok suya .:ıll_,b dediler. �::.:,;: cu CH �>-_,; 'dan 

masdardır, feryat ve figanla ağlamaya denir. t"">': t""•'ın cem'idir. ·�•: Ateş 

yakmak. �· .:ıı�: Nemrud'un /18-a/ Hz. İbrahim için yaktığı ateştir. �.ıl: Mu

habbet yanığı. 

İ'rab: .:ıli _,b: mübteda, <J">'S" haberi. ·�•: Mübteda. �#': Haberi. 

Mana: Alemi suya boğmuş olan Hz. NUh'un tUfanı, benim feryat ve fi
ganla ağlamarn yanında adeta benim göz yaşırn gibidir. Hz. İbrahim'in ate
şinin tutuşturulması benim içimin yanması gibidir. 

Her ne kadar bu fasih beyitlerde söylenen haller mübalağa gibi görünse 
de, işin aslı itibariyle hakikati ifade eder. Zira Hz. İbrahim'in ateşi cisrnani
dir. Ve cismani olan sonludur. Muhabbet ateşi ise ruhanidir ve sonsuzdur. 
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RUhani zevk ve safa, cismani zevkten ne kadar leziz ve latif ise rUhani azab 
ve belarun da cismani azabdab şiddetli olması tabiidir. 

Bir cevap da şudur: Aslında muhabbet Hakk'ın sıfatıdır. Çünkü .:ıı �l.t 

....; r' (Bilmmeyi sevdim) ve �k:iJ � (0, onları sever, onlar da O'nu severler" 

(Maide, 54) buyrulmaktadır. O bakımdan muhabbet Hakk'ın kadim sıfatla
rındandır ve sonlu değildir, başka şeyler Allah'ın sıfatiarına nisbetle sonlu
dur. Hal böyle olunca, ilahi sevgi bir aşıkta göründüg-ü vakit, onun bir çok 
eserleri ·de ortaya çıkar. Mesela, sevginin, kendisinden ayrılmayan bir hara
reti vardır ki sevenin sevilenden ayrılma hükümlerini yok eder. Yine bazen 
öyle olur ki, bu sevginin meyil ve yara kavuşma ümidinden rutUbet eseri 
zuhur eder, o zaman coşkunluk, tazelik ve neşeyi mucib olur. Bazen bu sev
ginin ateşinden dolayı, mahrumiyet korkusu ve ayrılık endişesi düşüncesiy
le, sevene kahlık ve kurulluk arız olup onu gam ve kedere sürükler. Ne za
man ki gam ve kedere düşer, hüzün kahlığı ve keder kuruluğundan, sevenin 
organlarına zayıflık, düşkünlük ve perişanlık arız olur. Sevgi ateşi ve hüzün 
kuruluğu şiddetlenirse, o yanmadan dolayı içinin buharı kat kat artar. Bu 
buhar ciğer tarafına giderse ağlayıp inlemeye, feryat ve figana yol açar. Şayet 
dimağa yükselirse, dimağdaki asli rurubetle vasıflanarak göz pınarından göz 
yaşı şeklinde çıkar. İşte bu göz yaşı yanaklara kadar inerse ona "abera" (i?) 
denir. 

Bu husus anlaşıldıysa şu ortaya çıkıyor: Göz yaşının sebebi, buhann 
çokluğu; buhar çokluğunun sebebi, hararetin şiddeti; hararet şiddetinin se
bebi, sevginin kuvveti; sevgi kuvvetinin sebebi ise güzelliğin çokluğu ve 
kemalin Jetafetidir ki bu ikisi nihayetsizdir. O bakımdan, sebebinin aslı son
s\.ız olduğundan dolayı, bu güzelliği sevenin göz yaşı ve yanıp yakılmasının 
nihayetsiz olmasına şaşılmamalıdır. Sebebi sonlu olduğu için Nuh tUfanı 
sonludur. O halde göz yaşı ve elemlerin sebebi, Nuh tUfanı ve Hz. İbrahim'i 
yakan ateşin sebebinden daha fazladır. B� bakımdan zayıfı kuvvetliye teşbih 
kaidesiyle tUfanı göz yaşına, ateşi de /18-b/ iç yanığına benzetti . 

d); �f-1 ./' ;� � )j 
- - -

��� �jı ..s)j � )i  -14 
- - -

Lügatler: �)'J i))': Ateş gürültüsü, inlemek, şiddetli ses ve nefesini içeri 

çekip göğsünü öttürmeye derler . ..i'.f': Gark olmak. 

İ'rab: Fa, cevab-ı şart-ı mahfuz . ..s"'•'= ..rö.f''nin failidir . ..J)j: failidir ..rö.f''nin. 
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Mina: Hal böyle olunca, eğer benim iç yanığım ve acıldı ahım olmasay
dı, göz yaşiarım beni gark ederdi, eğer göz yaşlanm olmasaydı, ateşim ve 
yanışım beni yakardı. Göz yaşlarım bağrımın ateşini söndürür ve gönül ya
nığım göz yaşımı yok eder. İşte bu ikisinin hasıl ettiği dengede bu varlık 
aleminde durabiliyorum. Aksi halde eğer böyle olmasa ve biri galip olsa 
helak olmam kesinleşirdi. 

Lügatler: u;.: Hanm fethasıyla olursa arzda olan katılık demektir. u;.: 
Zammeyle insan nefsinde gamdan hasıl olan katılık ve kuruluğa denir. ;:...: 
İstemeksizin ortaya koymak ve dağıtmak. ı..ı.: Bir nevi bela. 

İ'rab: .;:r J: Mübteda. �o: Ma-i mevsule . ..,.._,... .:...: Mevsulün sılasıdır. Mevsul 

sılasıyla birlikte mahallen merffi, ikinci mübteda . ..ıi•: İkinci mübtedanın haberi

dir ve ikinci mübteda haberiyle birlikte birinci mübtedanın haberidir . .)S": Başka 

bir mübteda. ':1-ı'ya muzaftır. '.>\.,'nın maksur olması zaruret-i şi'r içindir . ..,.., da 

..,..y.•'a muzaftır. ,;u.: Mübtedanın haberidir, ı.,ı.'ye muzaftır. 

Mana: Yakub' da görülen hüzün benim hüznümden daha azdır. Ey
yub'un çektiği belanın tamamı bile benim belamın sadece bir kısmı sayılır. 
Zira Yakub'un hüznünün aslı Yı1sufun kaybolmasından dolayı idi. Bu hü
zün ve bu kayıp, bir araya geldiklerinde son bulur. Lakin bunun hüznü Al
lah sevgisinin kemalidir ki; sebebi, sonsuz olan ilahi güzelliktir. Sonlu olan 
ise sonsuz oiana nispetle azın da azıdır. Eyyub'un belası ise ·cismanidir. Cis
mani olan her şey sonludur. Burada sôz konusu olan bela (gam, keder) ise 
rUhanidir ve sonlu değildir. O bakımdan cismani bela, rıThani belanın ancak 
bir parçasıdır. Bunun böyle olması sebebine nazarandır. Nitekim zikrolundu. 

Lügatler: ;'i•: Evvelln karşıtıdır. Jj•: üzerine başka şeylerin saklandığı şey. 

l.ill: bir şeyi atmaya denir. J•: Hemzenin zammıyla, cemidir, lafzından müfredi 

yoktur, başka lafızdan müfredi, müzekker için .s.i.l• , müeennes için .rJ•' dir . ..;.:.aı•: 
Sevginin şiddetlisidir . .s>)•: Yok olma. �'i: Mülakattan müştaktır. /19-a/ ..:..i,_.: 

Birisinin yüzünü görme ve yetişme. u: imtihan olunan şeyin ismidir. 

İ'rab: ;ı: Mübteda, �..._.,: haberidir ve kendisi ma-i mevsfıfa muzaftır . ..,;.ı•: 
Fi'l-i mazi; faili altında gizli zamiridir. Ve ma-i mevslıfe racidir. J'i•: Mahallen 
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mansubdur, .;ıı'nın mefulüdür. ı,_;..:s J;'nın sılasıdır . .s•)' Jı 'da Jı , .;ıı ya 

müteallıktır. Jjı: Zarfiyyet üzre mansub olup �'e muzaftır. 

Mana: Aşık olup da kendilerini helake ataniann bela ve sıkınhlarının en 
son noktası bile, benim bu imtihanda karşılaşhğım belanın sadece bir kısmı
dır. Onların, işin başında çektiklerini ben daha başlangıçta çektim. 

Şöyle de düşünülebilir: .sil' 'da hemze vicdan için olur; Jı , .sil' 'nın faili 

olur . .s�)' Jı 'da J' ıp'ya müteallık olur. Bu durumda mana şöyle olur. 

Helilke aşık olup da kendi nefislerini o beladan kurtarmak için onların kar
şılaşhklan belarun en sonu, bu imtihanda benim karşılaşhğım belanın sadece 
bir kısmıdır. 

Hangi şekilde düşünülürse düşünülsün, isôdadının kuvvetine ve seyri
nin sür'atine işarettir. 

Lügatler: �.>ı: Kulak. J,l•: Bir şeye yol gösterici ve maksadına ulaştırıcı olan. 

Ah vah etmek. �'11: Elemin çoğulu. 1•: Hoş olmayan şeyi idrak etmeye denir. 

riL•: ı-L' in çoğulu . .-L: Bedene has olan hastalık. ;..ıı: Zammeyle nefiste, bedende, 

dinde, malda veya mevkideki kötü hal. ı--: Uzunluğu, genişliği ve derinliği o

lan şeye denir, burada "beden" kasdedilir. 
İ'rab: ;: Şart harfi . ..:....ı:-: Şart fiili. �.>ı: ..:....ı:-' in failidir . ...-Jii : mef'fılüdür. r�"' 'da 

lam 'Jife müteallıktır. ��1: �.._, 'a muzaftır. � 'de ba, ta'diye için, "'r"''e 

müteallıktır . .:.. ı-"'' in faili altında gizlidir, �'11 ve �.._, 'a racidir. 

Mana: Bu beyit aşağıdaki beyite bağlıdır. Zira _,!'in cevabı o)""j<i'dür. 

Lügatler: f".>: Dil veya kalple anılan şeyi hatırlamaya denir. yf": Üzüntü 

demektir. Gamdan daha fazlası için bu kelime kullanılır . .s>•: Zarardan doğan e

leme denir. ,_;..,.: İnsana ve hayvana mahsus olan hayata denir. ı..jı: Belanın 

şiddetine denir. F: Maksudundan ayrılan kimseye denir. ..,5:,: Rakibin 

çoğuludur, burada kafile manasınadır, deveye bindikleri için bu kelime 
kullanılır. �: deve demektir. �· rf Yular takıldığı zaman bu ifade kullanılır. 
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İ'rab: •P•·t: _,J'in cevabıdır. _f;ı: İf'al biibından /19-b/ fiil-i mazidir. Zamir 
J.l>'e racidir . ..s.f: Failidir _f;ı'nin . ._s;ı: _f;ı'nin ikinci mef'ulüdür ve ,_;-,.'e 
muzafdır. ,_;...,. Dahi ı.jl'e muziifdır. Bir muzaf takdir etmek gerekirse ..:..ı, veya il�o

düşünülebilir. �.'da ba ilsak içindir . ._s;ı'ya müteallıktır. 

Mana: Kendi halini ağlayıp sızlamasını, kervandan ayrılıp hayattan ü
midini kesen bir kimseye benzetir ve şöyle der: Eğer benim ah ü vahımı, 
ağlayıp inlemelerimi benim bedenime zarar veren elem ve hastalıkların sı
kınhlarından doğan ahımı, kervanın başındaki kimse (delil) işitseydi; benim 

keder ve hüznüm, o delile, deve yularlanıp herkesin merkebi yüklendiği 
sırada kafileden kopan kimsenin çektiği sıkınhyı eza ve cefayı hatırlatırdı. 

Benim bela ve sıkıntılarım, kafileden kopup sahra ve çöllerde azıksız, binek
siz, şaşkın ve başı boş kalıp tatlı candan ümit kesmiş kimsenin bela ve elemi
ne benzer. Delilin kulağı, eğer benim ağlayıp inlememi, ah-vah edişimi işit
seydi, kafileden kopmuş ve canından ümit kesmiş mihnetzedenin sesine ve 
iniernesine benzetirdi. 

Lügatler: ... � � ı:::.ıı denir ki J•j J � �; , yani mekanından gitti ve zail oldu 
demektir. ı!<.r.=l': Şiddet ve meşakkat, nitekim _,-"lı � c,,ı: İş ona zor geldi; u')Uı ı::.r. 
._.;p\Olı: "Kadı filan kimseye şiddetli davrandı demektir." •>�,ı1 ,,_,.. J ı.ı., .ı.,. -rı• >� . >� 
-rı•: Şey helak oldu demektir. '""' Yani helak etti. ,ı.ı.,"'lı: ızhar manasınadır. Sülasisi 
,,.., '"" J.ı.,ve ,,.., 'dir. Açıkça ortaya çıkh demektir. �·: Hastalık ve zayıflık. ow.ı 
�}' denir, hastalık onu zayıf ve nahif kıldı, demektir. �: Fail vezninde mef'ul 

manasınadır. Yani gizli fakat varlığının hakikati sabit olan şey demektir. 

İ'rab: .ıl: Tevakku', bekleme harfi. u: Fil-i mazi ı!<.r.=l' failidir . ..s'de ba 
ta'diye harfi, ı:::_.,ı'ya müteallıktır . ..,.,�,: Faili tahtında gizli ı!<.r"a racidir..s.ı.,ı Fiil-i 

mazi, �·= takdiren merffi faildir. �: Teb'iz için, ..s.ı.,• 'ya müteallık. � � Yani 
muzaf takdir ederek � .:.ıl.i.> � demektir. 

Mana: Muhakkak ki hüzün ve şevkın şiddet ve meşakkati beni zail kıldı. 
Eğer c.::.ı şeddeli olarak tefil babında okunursa mana şöyledir: Aşkın şiddeti 

bana çok ağır geldi, beni mahvetti. Ve de zayıflık ve nahiflik benim hakika
tirnin gizli sıfatiarını ve kalbimin örtülü hallerini açığa çıkardı 
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Lügatler: "'-'>U: Münademettendir. Münademe, şarap meclisindeki 
konuşmaya denir. Münademe şarap hakkında olursa sarhoşluğu mfıcib olur. 
Sarhoşluk da sırrı ifşa etmeği gerektirdiğinden, münadeı:ne sözü, sıradan 
konuşma manasında kullanılmıştır. '4.'de ba ta' diye harfi olup münademenin 
muhadese manasma olduğunu gösterir. Zira ıAı ..ı.w-ı denir . ..s_,Ç..:.: Şikayete denir. 
J.,.:: Cismin zayıf ve ince olmasına denir, �'den müştaktır . . "":1_,.: ........,. � denir, 
"incelik ve zayıflıkta cismi nahl gibi oldu demektir" ..,.Jı_,. ve ... , .. i>J: Gözcü ve 

bakıcı olan kimseye denir. Burada kasdedilen fiili tecellilerde kalan mübtedi 
salikler veya zahir ehli olmalıdır. Zira çoğu evleyaullahın hallerini 
gözetleyicidirler. h ... ı: Sırrın çoğulu. ip-o yol. 

İ'rab: Fa mahzfıf şarhn cevabı . ....,ıı_,.: "'-'>u'nün meffılüdür. '4.'de ba "'-'>u'ye 

müteallı.ktır; muhadese manasını mutazammın olduğundan dolayı. J.-iı: '4.'ne 

matuftur. 

Mana: Hastalık ve belanın şiddeti bana galip gelerek hakikatimin gizli 
yönlerini ortaya çıkarınca, ben konuştum ve gözetleyicime zayıflığın şikaye
tinde bütün sırlarımı ve yol um un tafsilatını hal diliyle haber verdim. 

Bazı nüshalarda J_,...Jı ı$.1- şeklinde gelmiştir .. Bu münademete de uy

gundur .. "Zayıflık sarhoşluğunda" demek olur .. 

Lügatler: ..UJ: Bir şeyin süsünü ve güzel sıfatlannı anmaya denir. UJJ 
Yerine '- yazılan nüshalar da vardır . .:.ı.l'tan murad, burada cisimdir . ..sıl< ve ..;. 

aynı manayadır . .sy.: Kalb hastalığı . .;.;.,ı: .,_,.,, .}<'den alınmadır. Yani "elbise 
eskidi". �ı: Eski tmek. 

İ'rab: .:._,.ı;: nefs-i mütekellim, ..ı' de zamir ..,.Jı_,.'e raci. IUJ: temyiziyyet üzere 

mansub . ..;ı) j'de vav haliyye . .s.ıı "":/'nın faili altında gizli, ..,.Jı_,.'e raci. Mef'fılü 
müennes zamirdir ki .;,ı)'a racidir . .s_.ı..ı'da lam ta'lil için, .;.ı.,ı'in faili altındaki 
zamirdir ki .s _,ı.' ya racidir. Ve meffılü mahzfıftur ki .:.•>'tır. 

Mana: Ben o adı geçen gözeticiye, sırlarımı ve niyetlerimi anlathğım 
zaman zahir oldum, sıfat ve mana bakımından zahir oldum .. Halbuki benim 
cismimi o gözetleyici görmezdi. Bu, muhabbetin dert ve ateşinden hasıl olan 
/20-b/ beladan dolayı böyleydi ki, o bela benim bedenimi eskitmiş, iyice ha
rap hale getirmişti. 
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Lügatler. '""�'� Izhar etmek . ..,_.,.,�,: ..,_.,.ıa'nin cem'idir . ..,_.,.ı.: Kalbe gelen 
nefsin hadisine denir. 

İ' rab: Fa ahf için . .;...ı.,\1: Geçen beyitteki .;.. _,.ı; üzerine m�tuftur . ..;ı... � /ta vav 
haliye. -..J'de lam .;...ı,ı'i ta' diye içindir. Ve zamiri geçen beyilieki ... , .. J/e racidir . 
..,_.,.,_,..: .;...ı,ı'in failidir. �: .;...ı,ı'in mef'Ulüdür. ı.: Mevsul için, sılası ��'tir, ayidi 
mahzfıftur. �•'in faili altındaki zamirdir ki .,....,e racidir. �= �ı' e müteallıktır, 
zamiri ....J/e racidir. 

Mana: Nefsimin o gözetleyiciden gizlediği sırrı, nefsimin kurunttiları ve. 
cismimin fikirleri ifşa etti .. Halbuki benim dilim o gözetleyicinin kulağına o 
sım söylememişti. Ve aşk ve muhabbet sırrını hiç kimseye ifade e�emişti. 

� J.) .:ıı,. j J .,. .:ıı,. ..:......;ı,. ı.$� u; j J .,. .:ıı,. 
[Adını söylesem, dile sığmaz; kadehini içsem ağıza sığmaz. Benimle senin aranda "ara" 

kelimesinin yeri var mı? Benimle senin arana "ara" (jasıla) sığmaz.} 

Lügatler. .;..U.;: .;..J� manasına, yani "oldu" demektir . .s�: yani .s� .5•J•' �� 
, muzaf hazfedilmiştir. j:J: Beş batıni duyudan bir kuvvettir ki ilmi ma'h1ma u
laştırır . .ı.ır: Gözsüz köpek (köstepek) dedikleri fare ki hiç gözü yoktur, fakat 
keskin bir idrilki vardır. nitekim bir kimse bir şeyi ihata etse darb-ı mesel olarak 
� • .,. .fJ' J .:.....ı.;ı iJ� denir. Müfredi .ı.ır'dir. Hiinın zammesi, larnın sükı1nuyla J'> 
"' JJ"'-!. tr)lı iJ� denir. Bir kimse bir şeyi kuşattığı zaman. Bir şey bir kimseye kafi 
gelse ve ondan yüz çevirip istemese •..iS" .;r iJ� ..;s.• denir. 

İ'rab: .:.iı.: Niikıs fiillerdendir, ismi ..;;ı'dir. Zamir ....J/e racidir, haberi 
l.ı.J.>.'dir. Muzaf takdir edilirse .ı.lr iJ;I demek olur. �·da bii sebebiyye manasınadır. 
JJ"'-!.'nun faili altında müstetir zamir, ....J/e aittir. "''deki zamir j:J'e aittir; bii .} 
manasma veya ta' diye içindir. �··ın faili altında olan zamirdir ki iJ;ı'e racidir ve 
mef'ı1lü mahzı1f -,.,i/dir. 

Mana: Rakibin (gözetleyicinin) kulağı, benim düşüncemi anlama konu
sunda köstebeğin kulağı gibi oldu ve o kulağı sebebiyle /21-a/ benim düşün
cemde dolaşır, onu kuşahrdı, öyle ki onun kulağı, kendisini gözün görme
sinden müstağni kılardı. 
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:J.;;.: İki fethayla "kalb" manasma da gelir. Buna göre mana şöyle olur: "O 

rakibin kulağı, benim fikrimi idrakte kalbirn olmuştur." Fakat birincisi daha 
uygundur, zira zarif bir nükteyi ihtiva eder. 

Lügatler: J"'': Haberden hasıl olan şeyi bildirrneğe denir. ;:..-: Kabileye 

denir, burada ehl-i tarik veya alem ehli kasdediimiş olmalı. i#•: Hanın zammı 

ve banın sükfınuyla, bilinmeyen şeyleri haber yoluyla bilmeye ve işlerin iç 

yüzünden haberdar olmaya denir. _e;;- Bundan müştaktır. 

İ'rab: ._j, şart-ı mahzfıfun cevabıdır . .r.>-•'nin faili altında gizlidir, rakibe 

racidir. '-": ft"' 'nin mef'fılüdür . .}>ı,'de ba .r.>-•'yi ta'diye içindir. _,. /de vav 

haliyedir, zamir rakibe racidir. 

Mana: Rakib, benim bütün hallerimden haberdar olunca, alemdeki veya 
muhabbet yolundaki kimselere zahiren ala melei'n-nas, benim içimin sırrını 
ve işimin iç yüzünü haber verdi. Halbuki o rakib beni en iyi bilenlerdendir. 

Lügatler: Kiramen katibin, mükelleflerin işlerini yazan meleklerdir . .rJ: 

Gizli işaret demektir, daha sonra Hak ve melekler tarahndan ilka olunan şeye 

dendi. 

İ' rab: �is": Hurfıf-i müşebbehe bi'l-fi'lden bir harftir, ismi: �ıS:ıı r'� , haberi: 

')J". \,rJ: Temyiziyyet üzere mansub. 

Mana: Sanki Kiramen katibin, benim amel sayfarndaki sırları, vahiy şek
linde rakibin kalbine indirdi. Öyle ki, benim zahir ve batınırnın sırrına ve 
benim hallerime benden sudtır ve zuhfır etmeksizin muttali' oldu . 

�� ı)�l �l � �� 
' ' ' 

.s.Üı � J �i �  loS)� �ıS' �J -26 
' ' 

Lügatler: <,ı.ı-ıJı: u,J,.ı '-" ,._rıı :a_,.... (Fıtaraten bir şeyi bilmek) Onun için Hakk'a 

izafe olunmaz. :;,ı: Setr, yani bir şeyi duyulardan gizlemeğe denir. ı.:,: İnsanın 

batıni uzuvlan ve güçleri. .:ı,...ıı: Mahfuz. �·: .:ıı.5'dan müştaktır; .:ı\5: Kahn 

kesresiyle örtü ve perdeye denir. 

İ'rab: .:ı\S" �.o: �.o: Nafiye, .:ııS": Nakıs fiilerden, ismi müstetir zamir rakibe raci. 

Haberi: ..SıJ< • .r.' �.o'de ma mevsul. .r.•: İf'al babından nefs-i mütekellim, manın 

sılasıdır . ..s.iJI.o /de '"' istifhamiyye . .o..5ı'in faili altında gizli, ı...:,'ya racidir. /21-b/ 
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lasıdır . .,;.illA /de lA istifhamiyye. �·'in faili altında gizli, �·ya racidir. /21-b/ Zira 

� sernal müennestir. 

Mana: Rakib, kendisinden gizlediğim şeyi bilmezdi; benim bahnırnın, 

mahfuz sırdan örtüp gizlediği şeyin ne sır olduğunu bilmezdi. 

�';.;... � .J ıj_f:..; �IS' � 
... "' .. ... , 

İ'rab: fe mahzuf şartın cevabı. �: Mübteda, Y'--'a muzaftır. o da r-'e 

muzaftır. j.r.': fi'l-i mazi müstetir zamir faili, �'e raci :;....: mefulüdür. ı. Nekre-i 

mevsufe, .,'de bii harf-i cer ıJ_,_......'e müteallıktır. Zamir r-'e racidir. uiS": fiil, efal-i 

nakısadan; ismi altında gizli, ma-i mevsufa raci. ,J_,_......: Haberidir . .ı' de Him j.r.•'e 

müteallık, zam ir rakibe raci . .:r': Beyan için, j.r.'' e müteallık. j.r.•: _,.ı;ı ma na sına r- ve 

i.r-r- bir manayadır. 

Mana: Gerçi rakib benim gözleyip içimde sakladığım sırdan haberdar 

olmadıysa da; cisim perdesinin açılıp yok olması, kendisinin örtınekte oldu

ğu sırrıını ortaya koydu. 

Burada ortaya çıkan sırdan murad, kalbinin fikirleri ve rUhunun sırları

dır. Cisim perdesinin açılmasından murad, zayıflık ve nahiflikte cismin in

celmesidir. Ve dış zayıflığından dolayı rakibin, iç sırlarına vakıf olmasıdır. 

Ji J � .i � .s� ci' J -28 
, , "' "" 

Lügatler. �·: Gizli, �·: Kesre ile kendisiyle örtünülen şey demektir, "gıta" 

gibi. u":M .:ı":M .,# filan kimse filan kimsenin hafasını iziile eyledi. Nitekim bir özün 

kabuğunu iziile edince "'rJ derler. Demek ki """'nin manası: .ııj� "'Hı; ,,w. ..:Jıjı 

.�, ,;,AJ: Yaradılışça olsun ahliikça olsun "zaaf' .:ı: Fa'letün vezninde .;e;ı'den 

müştaktır . .;e;ı: Üzüntülü kimsenin elemden hiisıl olan sesidir. 

İ'rab: .s_, .... ./de ba, musahabet için . .sr- � ve ""''de zamir ..,Jı_,-'e raci. """ ..ı /de 

vav haliyye, zamir _,...'a raci, faili .s"'' dir. ,;,A}'de lam ta'lil için . .:r': Ya ibtidaiyye ya 

beyaniyyedir. 

Mana: Ben bu sırrımla o rakibden gizliydim, halbuki o sırrın gizliliğini 

ve perdesini nahifliğimin yol açhğı zayıflık sebebiyle inlemem yoketti. Böy

lece inleyişim, beni gizlilik mertebesinden zuhfıra getirip rakibe sırlanını 

açh. 
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Bm nüshalarda -. şeklinde yazılıdır. Buna göre ma.na /22-a/ "Benim 

eninim, onu ızhar ederek sırnma cefa eyledi" demek olur. Fakat birinci mana 
daha uygundur. 

Lapdeı: ..,.._..: Kendi cinsi arasında benzersiz olan ve hakkında bilgi ol
mayan şeye denir. öteki lügatler açıktır. 

i'ıib: Fe atıf için. :;..s-: .sı-/ye matuftur. �: .;,.ıo•'nin failidir . ..  ·de ba, 

sebebiyye,. IJirr'e müteallık; zamir �·e racidir . .ı' de zamir ...,.He ait, lam .;Jtliı'ye 
mütralhktır . .s ,lA ,'da vav haliyye. -.._..: Mahzii.f mevsufun sıfatıdır, takdiri: ı...ı ,Js:. 
4, .... 

Mini: Ben sırnmı rakıöd.en gizlemiştim. Fakat hastalık beni rakibe gös
terdi. Aslında ben o hastalık sebebiyle raklbin gözünden ve başka insanlar
dan gizlenmiştim. Oysa muhabbet ve heva çok garib bir durum ortaya çı
kardı. 

"Garib durum'" dan murad, hastalığın hem gösterilmesi hem gizlenme
sidir. Hastalığın rakibe gösterilmesinin sebebi; yüzünün sarılığı, organların 
zayıflık, nahifliğinden rakı"bin muhabbet kokusunu koklamasına matuftur. 
Gizlenmesi ise, hastalık ve zayıflığın şiddeti onun cismini perişan ve nere
deyse yok ederek. rakibin gözünün onu görmemesidir. İşte tek şey olan bu 
hastalık, görünme ve gizlenme gibi iki zıt şeye birlikte sebep olmuş olur. 
Gerçekten sevgi bu şekilde, adetlerden ve anlayışlardan uzak işleri çokça 
meydana getirir. 

İbn Fanz yukandaki on üç beyitte cism-i zahirin yani bedenin elem ve 
hastalıklannı beyan ettikten sonra, batıni elem ve hastalıklara başlar ve der 
ki: 

Liipdeı: Joı)l'ın aslı tekaddümde israf olduğu gibi bizzat israhn kendisi i
çin de knDamhr, burada kasdedilen de budur . ..;.�: Tefaul babından la-şey' ve 
yok olmak. .,r1ı: yapışmak. �ı.ıJ.ı: e""' ın cem' i. O da göz yaşı yeri demektir, burada 
göz yaşı murad olunur. �: .;. *'' ve �· manasınadır. 
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İ'r.ib: :,....: .ı.)ı'nm failidir . .,.'de ba ilsak için . ......l'de lam ta'lil için . ..,...;; �·�•: 
.:..:.W in failidir . ..:..<'in faili altında gizli ve t''...,' a ra d. 

Mana: Zarar ve elemler benim için haddi aşb. Nefsimin habraları ve i
çimde olup bitenler, o zararın bana dokunması için yok oldu, içimde olup 
bitenler de göz yaşiarım gibi sırrımı ifşa etti. 

Burada mübalağa vardır. Zira hadis-i nefs (içte olup bitenler) o sevgili
nin /22-b/ düşünce ve habralarıdır. Göz yaşı, iç sırlarına delalet ettiği için 
nemmam olur. Ehadis-i nefsin nemmamlığı şu şekilde olur: Aşırı zayıflık ve 
nahiflik o dereceye ulaşır ki, onun cisim perdesini tamamen kaldırarak iç 
halleri olduğu gibi dışarı çıkar, nefsinin sırları ve fikirleri de kendisini ifşa 
etmiş olur. 

Lügatler: !'"": Kasd demektir. •J.f..: •.f 'den müştaktır. �·.f •.f Hepsi de 
"meşakkat" manasmadır . ..s>J: Helaklik . .sJ>: Fi'l-i mazidir, :O.•J>"ten, bilmek 

demektir, öteki lügatler açıktır. 
İ'rab: Fe, mahzuf şartm cevabı. •J.f..: !'"" 'nin failidir ve .s>J'ya muz.ifdır. Bu 

muzaf oluş, sıfatm mevsilfa izafeti kabilindendir . .,.: !'"" 'ye müteallıktır . .s;> ll: ) 
'in cevabıdır . ..s;>'nın faili altında gizli ve ..s>/ya aittir . ..;�: .Sj> 'nın mef'filüdür. J 
.;/de vav haliyye ,\APoı'nm mef'iilü mahziifdur, takdiri: ..sı.• S.,r \APoı ,;,AJ demektir. 
�: İ'rabda malıalien merffi', S.,r ,\APoı ,;,o J muahhar mübteda, ..s �· 'ye 
mukaddem haber. 

Mana: Muhabbet beni yok edip elem ve hastalıklar görünen vücudumu 
perişan etmiş, hatta nefsarn kuruntularımı, içimdeki havatır ve olup bitenleri 
de tamamen mahvetmişti. Şimdi ise öyle bir yok oluş (fena) hasıl oldu ki, 
eğer helakin meşakkati bana kasdederse benim rnekaıtımı bilemez, benim 
vücfı.dumu bulamaz. Benim her şeyden gizli hale gelmem senin muhabbeti
yin beni gizlernesinden dolayıdır. 

Bu beyit, zahiren ve batmen fenasındaki kemali göstermektedir. 

i' •. - i� 'i - i..� .  J. - . 
� ı,s--- J � y ... .. , "' .. "' 

ıj :- _.. J�l J Jj..-. � l.e J -32 
. 

Lügatler: �o: zaiddir . .:eı Bazen isim bazen de fetha üzerine mebni olarak 
zarf-ı gayri mütemekkin olarak kullanılır. J_,.:.: Aynlık vaktinde sevenin sevilen 
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tarafına meylidir . ..;ı,.:.ı: aşıkın, maşukun cemalini müşahede ve vuslatının de
vamına meyl-i batındır. J,ı: bir şeyden yüz çevirmek. �ı: Za-i mu'ceme ve ha-i 
mühmele ile men etmek manasına. _,ı;... dahi bundandır . .P.-: Mahbilbun 
muhibbe zuhfirudur. Bu zat ile ya sıfatlarıyla veya fiilieriyle olur. i_,.;-: J_.-'dan 
merre-i vahidedir, fina rnanasına, yani canib ve taraf demektir. 

İ'rab: "-' �> /de �> zaid: "-': ..:..,:ı'nün zarfıdır . .J: "-''den bedeldir. Gerisi açıktır. 

Mana: Sevgili, gerek benden vuslahnı sakırup yüz çevirdiği zaman, ge
rekse bana tecelll eylediği vakit olsun, her iki halde de ben onun şevkıyle 
iştiyakı arasında faru ve perişan olmaktan hali değilim. Zira ne zaman ki 
benden yüz çevirip aynlsa, şevkın ateşi vücfıdurnu yok eder, /23-a/ ne za
man kendini gösterip vuslatını sunsa, yine ayru şekilde o büyük iştiyak beni 
fani ve perişan kılar. Onun için demişlerdir ki: �..i! Jl.,:.!o"il J •l.illı .:?-ı J_rlı "Ka-

vuşma sırasında şevk sükfuı bulur, iştiyak ise artar" Ben ise şu iki halden 
hall değilim: Biri, sevgilinin benden irntina ile yüz çevirrnesi, biri de, tecelli 
etmesi. Bu iki hal arasında bana hasıl olan hep yokluktur. 

J �) s��.J � ts� :,lı -33 
- -

Lügatler: 1:1 fenin fethasıyla "yok olmak"; fenin kesresiyle havali ve evin 
yanları. >ı;oJı: kalb . ..:..J'J: Aslında "siat" demektir . .) ve Jı ile müteaddi yapılırsa 
hırs anlaşılır . .,. ile müteaddi yapılırsa "i'raz" manası anlaşılır. 

i'rab: ,nn cevabı ..,.s" tdir . ..s•ı;aı de lam J<-� manasınadır. •/ye müteallıktır . 
.s.�:� .;/de "' ibtidaiyyedir, •/ye müteallıktır. >J: Fi'l-i mazi, meçhul, naib-i faili 

..s>ı;t'dir. J'de lam Jı manasınadır . ..,.Sı�. pn faili altındaki muzmer >ı;t'a racidir. 

Mana: Burada "fina" dan rnurad, ilahi rna'h1rnat hazretidir. Beytin anla
mı şöyledir: Eğer benim cenab-ı hazretinde itikaf halinde olan kalbirn, senin 
ilminden benim yokluğurn için bana reddolunsaydı (geri verilseydi), benim 
kalbirn o alem-i kudsü ve makam-ı ünsü bırakıp bu gurbet diyanna ve ayrı
lık sarayına rağbet etmezdi ve sıkınh dolu olan alem-i eşbaha gitrnezdi. 

Lügatler: ..,..ı&:ıı .:.ıp: Evvelidir ve her nesnenin vasfı ve ibtidasıdır . .:ıu.: Hale 
ve kara derler . .:.,ı: Fi'l-i muzariin nefs-i mütekellirnidir . .:.., .:...'den gelir, ızhar 
manasınadır. 



KASİDE-İ T AİYYE ŞERHİ 77 

İ'rib: "'-"": Mübteda . .;:.,ı �'deki ma-i mevsul sılasıyla mahallen merffi 
haberidir . .;:..ı: Kif �ı'nün birinci mef'Ulüdür. İkinci mef'ıilü """'"''dur. Zamir � 
'ya ricidir. � � /de � mevsul içindir, mahallen merffi mübteda, �'de zamir 
"'-""'a racidir. •1\fl;•: ikinci mübteda, zamir � 'ya racidir. ,;ı.JJ ..;_,; haberidir; yani r:!'J 

..;ı.JJ ..;_,ı demektir. 

Mana: Senin mükemmel güzelliğinin sevgisi konusunda benim halleri

min başlangıcı ve hal-i pür-melalimin dibacesi bile öyle uzundur ki, ben 

onun sadece bir kısmıru sana gösterdim. Benim halimin altında gizli olan 

kısımları ızhar etmek ise, kudretimin üstündedir, sayılamayacak kadar faz

ladır ve benim onu saymaya gücüm yetmez. 

oj$ .H··' ı:)- ıp �� J -35 

Lügatler: .:._,Lıı: Sözü terk etmek . .r--oJ•: Kudretin /23-b/ zıddı . •  �oıı: 
Saymak. ..:.Ji: Jli J,ı. 'nün nefs-i mütekellimidir . ..:.ii: J.,üı'den fi'l-i mazidir. 

İ' rab: ıp: Mansubdur, mef'ıilü lehdir . ...-..'de bi �'ya müteallıktır . ..:..Ü'in 
faili altında gizli ve i� J,-ı'ye racidir. 

Mina: Ben ahvalimin pek çok işlerini beyan etmekten aciz olduğum için 

sükut ederim, zira sözürrıle o pek çok iş sayılamaz. O işleri anlahrken ne 

kadar azaltmak istesem yine de binde biri açıklanmaz. 

Bu mana, kafın zammesiyle i:..Ü okunmasına göredir. Kafı fetha ile oku

yup zamiri Hz. Mahbube göndermek de mümkündür. Buna göre mana şöyle 

olur: "Eğer ben ahvalimin işlerinden o sevgiliye söylesem azalhr." Bir üçün

cü şekil olarak, Hz. Nazımın katında mukarrer olan nüsha üzere, kavl'i dahi 

mahbubeye isnad etmek mümkündür. Buna göre mana şöyle olur: "Izhanna 

gücüm yetmediği için ben çok işlerden sükut ederim, onları söylemem. Z'ıra 

onlar sözümle sayılamaz. Her ne kadar sen: Ey hakiki sevgili azalhyorsun! 

desen de bu böyledir. 

Lügatler: �: Marazdan halis olmak. Bir kimse bir şeye yakın olsa, yani o 
şeyin yanında ve kenarında bulunup onunla arasında vasıta bulunmasa .:."N .......,., 
.r-ı• ..;s derler. Birinci � "hüküm" manasınadır . ..,._,ıı: İştiyak manasınadır, 
gussalı olma, hüzün ve muhabbete ıtlak olunur. İkincisi "ölüm" manasınadır, 
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zira masdariyye ,;,ı ile te'vil-i masdardır. � ,;,� ..,..ı: Yani .:.� demektir. �. 1 J,IAI•: 

Gayının zammesiyle susuzluğun hararetidir. 
İ'rab: ._pı 'nın faili altında gizli, önceki l.i.!.'ya raci, mef'Ulü mahzufe, 

takdiri:.S"U• �\.i.!. ._p•. ...,_,ıı: Birini ._..;.d'nın failidir. İkinci,._..;.d masdar 
hükmündedir. ,_,.: Mübteda . ...,ı1: Haberidir . .;lı :,..: ...,ıjün mef'Ulüdür. 

Mana: Benim şifam, beni helake yaklaşhrdı. Belki benim gamım, hüz

nüm, muhabbet ve iştiyakım ölüme hükmeyledi. Şevk-ı yardan dolayı olan 
susuzluk hararetimin kaybolup sönrnesi, teşneliğin hararetini bulucudur. 
Sözün özü şudur: Rahat ve istirahate düşkün olanlar şöyle sanırlar: Gönül 
şevkının ateşi, kavuşma sırasında sönüp soğuyacakhr. Evet bir miktar soğur, 

fakat bu şevk susuzluğunun soğukluğu iştiyak hararetinin artmasına yol 
açar. Böylece her halükarda bu faruye rahat etmek imkansız olur. 

1 ' '  ..u.;.J ı...�\J . ı:ı ' '"' -37 4S . . - ıJ' ı.r: ı.r · J  
.. .. .. .. 

Lügatler: J�: Nefs, kalb ve hal genişliğine denir . .;.•: Fi'l-i tafdildir . ..,.,.ıı J<: 

Kaftan eskiyince böyle denir. /24-a/ ...Wı: et-tasabbur. � ve i>')!.,' den alınmadır ki 
muhkemlik, salabet ve gılzet manasınadır. Aşıkda da belanın tesiri olmayıp, 
mihnet ve zorluklarda eeladet ve salabeti dolayısıyla �'ü "sabır gösterme" ye
rinde kullanırlar. f'�': Yok etmeklik Jıı.,;: .ı.� .ı._,. 'dan fi'l-i mazi meçhuldür, uı.. 

manasınadır. 

İ'rab: J� !de vav atıfa,.sl.i.!. üzerine matuftur, mübtedadır . .;.•: Haberidir. J< 
.:.ı.i.lı: Mübteda; .;:.J.. .ı.,; cümlesi haberidir . .:.ı.i.lı ve f'��ı'da olan elif-lamlar mahzuf 
muzafun ileyhin yerinedir, takdiri: .sı.• �· f'�' J .;ı; J< demektir. 

Mana: Benim hal ü halim sabır elbisemden daha eskidir, sehat ve ta
hammül elbisemden daha zayıfhr. Belki benim sevgim onu yok etmekten 
lezzet bulmuştur. Yaru benim ahvalirn sabrımdan daha zayıf, kalbirn de sü
but ve eeladetimden nahif ve eskidir. Nihayet bunlar akıl sahasına ait şey
lerdir. Cismim ki maddi bir şey olduğu halde, onu öylesi..J:ı.e yok etti! Akıl 
sahasına ait olan lezzetim de eski bir bez parçası gibi ona asıldı. 

.:i;1 ��� -? � ç_Jiıı .:r 

� yı)ı � ç/> � 
�� J ıS ;ı;ıı �i _,.ü -38 

->f' ��1..4! ı.?-��� � -39 
Lügatler: �: Perdeyi kaldırmaya denir. >•:.<-: >•�'in cem'idir ki hastayı 

ıyadet edicidir. �: Teyakkun manasınadır. Yani teklifle yakin taleb etmek. ;.,�.,..>: 
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Muhabbet . .,.ı.....: Basiretin cem'i, o da "kalb idriki• demektir. ,Jiı<: İki nesnenin 

ortasına girmek. 

İ'rib: �p: Fi'l-i mazi meçhul. .ı,.ıı: Niib-i f3ili. •,ai-: �p üzerine 

matuftur. �_,ııı .,.'te .,.., ı_,ii;!'ya müteallıkbr. ı.: Ya islilhimiyye veya mevsul 

olabilir . .ı.i,l'in faili zamiridir ve .. 1,-P'e raddir . .:ı.uu ı.: ;in cevabıdır . .,.ı....: 

.;..ıaı..:-'nün failidir. 

Mana: Eğer beni ziyaute gelenlere vaziyet keşf olunup onlar, sevgilinin 

muhabbetinin levh-i mahfuzdan benim vücildumda ne bıraklığını ve ne 

kadar bakıyye kaldığını bilebilselerdi; o ziyaretçiler benim vürudumda, be

deni darmadağın olmuş ölünün elbiseleri arasına bir rUhun girdiğini gör

mekten başka bir şey müşcihede edemezlerdi. 

Beyillerden anlaşılan şudur: Muhabbetin doğurduğu elem ve hastalık

lardan benim nefsim, nefsimin zahiri ve batıni güçleri. anlayış, akıl ve idra

kin ilahi ruhtan başkasıyla öylesine faru ve yok olmuştur ki,. beni ziyarete 

gelenler bu gözle idrak edemezler. Belki idrak eylemek 11.�/ lizıın gelirse, 

mükaşefe yoluyla, hasiret m1ruyla levh-ı mahffiza bakıp orada inüşcihede 

ederler ve şöyle görürler: Bu alemde benim şekil ve hey' elimi, sanki canlı bir 

nThu ölü bir kalıba girmtş şekilde hissederler. Beyit 

"Halkın kabirieri toprağın altındadır. Öyle kimseler de JJtUdır ki bıbirleri elbiselerinin 
altındadır. " 

Gerçekten bu yüce mertebe evliya arasında öyle yüksek bir makamdır ki 

nefsani hazlar ve cismani tezzetler tamamen 'yok olur ve "ölmeden evvel 

ölünüz" mertebesi hasıl olur. Böylece hakkaru ve rUhani vücuda vasıl olu

nur. Nitekim Hz. Reslllüllah, Ebu Bekir'in (ra) mertebesini şöyle bildirir: .:ra 
�� .s.' Jı )ö.;,llı J> ;'iı Js � ..:...,... � 1 Jı � .:.ıı J';' . Bir rivayette ise �  J' Jı ifadesi yer 

alır. "Kim yeryüzünde yürüyen bir ölünün yüzüne bakmak isterse, Ebu 

Mahafe'ye baksın." Veya "Ebu Bekr'e baksın" 

Lügatler: .i..o ve .i.. ibtida-i zaman içindir. Bir yer �'lkılıp viran olsa J)1ı 10> 

derler. ı-"J: Bir şeyin eserine derler. J: .Jl.,A ve rı.,a'dan müştaktır . •  .-·: Kesre ile 
deveye susuzluktan hasıl olan hastalıktır. Aşk şiddetlenip harareti galip olan 
kimseye de mecnuna benzeyip aklına zeval geldiğinden �'A derler. �·....,..: Hanın 
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fethasıyla aşk ile hayran olana derler. Sonraki 1"" J :.:J J, ("i'4 \J' J 'den müştaktır, 

::.J..u.ve .:.._,..... manasınadır. _,Aiil1: en-necat. <>ıS": Bir şeyin olması.öj:l: Kuva-yı 

riihiyedendir. 

İ'rab: .i..: Mübtedadır, �·ya muzaftır . ..rJ: �·nın failidir . .:J/de vav atıfa, 

�·ya matuftur . .:J/de vav asliyye, mahallen merffi, mübtedanın haberidir . .} 

.s>,.,./de .} sonraki .:J/ye müteallıktır. fo ıo-ll'de fe teşebbüs için müsebbebe 

dahildir . .;}J: Mahallen merffi, fo'nun failidir. 

Man.a: Benim bedenim yok olup, şekil ve hey' etim yıkılıp ben deli ve 

şaşkın olalıdan beri vücU.dumda yanılıp hata eder oldum. Bu sebeple, fikrim 

benim vücU.dum olmasına zafer bulamadı ki benim vücfıdum var mıdır yok 

mudur bilebilesin. 

[Sen gönlüme yerleşince, kendimden ayrılınm, sen benim dostum olunca kendimle ne i
şim olabilir?] 

� "' ' ... . ,., .. 

� ır: JJ ır ..J � J 
Lügatler: ..... : J.i 'in mukabilidir, zamme üzre mebnidir, binası izafetten 

ıvazdır, zira takdiri .;.,.ı iJI ..... demektir. Jw'de fe, ya takip içindir ya ..... 1.1 

takdirinedir. Böylece 1.1'nın cevabı olur. Ve 1.1 mahzfıf olur. Zira ekseriya 1.1'nın ...,. 

ile kullanılışı maruf olmuştur. Yeri bilinen bir şeyin hazfi caiz olur. /25-a/ 4.1: 

Açık delalet. "Şahid"e de "beyyine" denişi gizli işi açıkladığı içindir . .,.,ı1 

masdardır, .r .r-ı' den. 

İ'rab: ��'in faili zamiridir ve J�o-'e racidir. lf.-t;'da be, �li' e müteallık . .r- J: 
Mahallen merffi mübteda, J,- J: mahzfıf müteallkıyla birlikte mübtedanın 

haberidir, yani: ..r JJ J,- .}  .:..,u demektir . .r---: Mahallen mansub. J,-'ın mef'fılüdür. 

Zira J,- masdardır, fiil gibi amel eder, failine muzaftır ki ..rJ/dir. 

Mana: Bu beyit, mukadder suale cevap gibidir. Zira daha önce şöyle bu

yurmuştu: Ben fani oldum ve muhabbetim bende bakidir. O zaman şu soru 

akla gelir: Seven fani olunca, araz durumunda olan sevgi neyle kaim olacak

tır? Cevap verip şöyle der: Benim vücfıdum fani olduktan sonra, benim ha

lim olan sevgi, senin huzurunda kendi kendine bizzat kairn oldu. 

ikinci rnısra da cümle-i rnüste'nefe, rnukadder suale cevaptır. Şu dernek 

oluyor: Bunun böyle olduğuna delilin var mıdır? cevap: Benim bu hususa 

delilirn, rfıhurnun bedenimin önceliğinde sabittir. Yani ezel aleminde bede-
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nin varlığından önce senin sevgin rUhumla kaim idi. Aynı şekilde cisim fani 

olduktan sonra muhabbet ruhla kaim oldu. 

J _;.,; Su J aJ\ı jl .:.ıl.!.i .ı.-. f' ı.;.... .r. aJ\ı J �J J! .:...... j J� ..r. 
[Bir gün ki, onda gökler ve Jelekler dönmez, onun karışımında su, ateş ve toprak yoktur. 

Seni hatıriayıp sarhoş olur, kadehe tapardım. Her ne kadar kadehten ve üzüm asmasından iz 
yoksa da.] 

Şöyle bir soru hatıra gelebilir: Ruhlar cesedierden önce kadim midir? Bu 

husus, hukema (filozoflar) anlayışına göre kesinlik taşımaz. Zira hukemanm 

anlayışına göre, ruhlar mizacm husUlü, uzuvlarm ve bedenierin şekillenme

sinden sonra olur. Bu hususta Huccetü'l-İslam da onlara uymuştur. Şu hadis 

meşhurdur: �� .jllı J�'iı J,i c'J;'il � kı .:.ıı "Allah ruhları cesedierden iki bin yıl 

önce yarattı."6 Derler ki "ervah"tan murad meleklerdir ki onlar, vücud silsi

lesinin başlangıcıdırlar. Cesedierden murad, alemin cesedieridir ki, kasdedi

len arş, kürsi, felekler ve unsurlardır. 

Filozoflarm bu sözleri muhakkıklarm görüşlerine muhaliftir. Hz. Sadr-ı 

Konevi bazı risalesinde şöyle buyurur: İnsaniann umumu demek olan nü

fUs-ı cüz'iyyenin vücudu, mizacm husulünden sonradır. Fakat enbiya ve ev

liyanın nefisleri demek olan nüffis-i külli-i insani ise mizacm husulünden 

öncedir. Lakin nüfus-i cüzi'yyede de şu isti'dad vardır: Onlar da arızi sıfat

Iardan soyunup "cüzi'yyet" mertebesinden yükselerek nüffis-ı külliye ulaşa

bilirler. Bu mertebeye ulaşanlar da ilk mebdei müşahede edip külli nefislerin 

bulduğu zevk-ı şuhudu bulurlar. Hz. N azırnın ıftj ..r JJ J:-' J .s? J (benim bu 

husustaki delilim, rı1humun bedenimden önce oluşudur) buyurmaları da 

ruhlarm ilm-i ilahide kıdemine şahittir. 

Lügatler: r.r.=Jı: na-mülayim olan işin şiddetinden ve tekrarlanmasından 
dolayı şe'met ve melal ızhar etmektir. Aslı ._ı.;.ı r'./den alınmadır. f.r. ._ı., meftul ve 
müşted olmuş ipe derler . ..,...,.: Tefrih ve tefric-i hatıra ve darlığı gidermeye der
ler. ı.,j:Jı: Nefsin üzerine inen örtü. 

El-Firdevs Bi Me'suri'l-Hitılb, II, 187; Nevıldiru'l-Usul, II, 116. 
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İ'rib: ..5..,.. J sözü .S�• .,r-r demektir. 14'daki ba Jı,'ye müteallıkhr. Jı, ise 1 

..S:..ı'nin mefulüdür. �.o ..,ı: mefulü lehtir veya temyiziyet üzere mansubdur. Yani 
r.,..J• -..,. .:1' ı' r_f.'i• .j...'j demek olur. 

Mana: Daha önce üzüntü ve dertlerden, zayıflık, hafiflik ve riy.izetten 
bir miktar hikaye etmişlerdi. Bu hikaye edişten şikayet manası anlaşıldığın
dan, bunu hertaraf etmek için şöyle buyururlar: 

Ey hakiki mahbub, ben sana halimi, sıkınh ve üzüntümü ortaya koy
mak, elem ve dertlerden acı duyduğumu ifade için anlatmadım. Aksine bu
nu ferahlamak, gam ve tasadan uzaklaşmak için yaphm. Böylece bunlan an
latırken sıkınh ve iç daralmasını izale edip, kalb sükfınuna ulaşmayı düşün
düm. Bütün bunlar asla ve kat' a bıkkınlıktan dolayı değildir. Beyt: 

� .:ıı.. )� JJ'� ..,.u. � J:'. l  .;....ı ...i� ? y � )� ..:.ı.i.J jl .ô:iı ) 
[Aşık beden içinde riihu olduğu (yaşadığı) sürece derd ve gam çeken ama inierneyen kişi

dir. Senin aşkının lezzetinden haberdar olan kişi, ölse bile ililç ve derman istemez.] 

• 1 • �S.w.l �1 j\f»l � J -43 

Lügatler: �: Tefa'ul bibından, eeladet ve salibelle tekellüf eylemek . .s.ı..Jı: 

ı�'ün cem'ıdir. �ı: ..,..,..'in cem' i. 

İ'rab: .s.ı..JJ'da lam .;,J.'ye müteallıktır, yani.s...ıı .j...'j demektir. Sair i'rabı 

açıktır. 

Mina: Ben sıkınh, bela ve zorluklan şikayet olarak zikretmedim. Hatta 
acizlik ve zayıflığıını Hz. Mahbuba arzedip niyazda bulundum. Zira sevgili
ler huzurunda aczden başka bir şey ortaya koymak çirkindir; bu tavır, mer
hamet ve şefkate sebep olur. Fakat düşmanlar için sabır ve dayanıklılık gös
termek iyi ve makbuldür, ta ki onlar zayıflığını fark edip şamata yapmaya 
kalkışmasınlar. Bu hususun doğruluğuna Semnfın el-Muhib hazretlerinin 
kıssası şahittir. Şöyle ki: 

Sümmln bir gün manevi zevk halinde iken Cenab-ı Hakk'a şöyle dedi: J 

..;p-oJ � 4J � Sı,.- .} J ..,...) (Benim için ancak sen varsın, senden başka 

kimsem yok, beni istediğin gibi deneyebilirsin). Onun bu ifadesinde bir ba
kıma iddialı bir hal olduğundan, derhal Cenab-ı Hak kendisini idrar zorlu
ğuna mübtela kıldı. Bunun sıkınh ve ızdırabına dayanamayıp, acizlik ve 
kusurunu itirafla binlerce dafa özür dileyip, istiğfar ederek kendisine "ya-
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lancı Sürnnun" ismini verdi. Hatta /26-a/ Bağdad'm sokaklarmda çocuklara 

bazı şeyler verip onlara: "Bu amcamza yalancı deyin" ricasında bulunurdu. 

Onun için lakabı Sürnnun el-Kezzab kaldı, kendisi büyük velilerdendir . 

..:..-):ı :ı)ı:ı ıf 'J � J:ı ..:..-J:ı .:r: 
�\:ı Jı;. J J'Y" 'J �; 

..;...... J:ı J:ı J. �:ı J .,. .r. .;,tj 

�')' ı.ı;. � .;.._..,..; 
[fann'yı ta'zim etmek, ululamak nasıl olur? Kendini, varlığını horlamak, toprak mesa

besinde tutmakla olur. M, I, 3008] 

Lügatler: ..s�ı J -.�ı: Üzüntüyü ortaya koyma. �·: Fi'l-i muzari nefs-i 

mütekellimdir,� .A'dan gelir. aslında �· idi. Vav vezin icabı düşüp kafın 

zammı ile baki kaldı. �· if' al babından fi'l-i mazidir, hemzesi izale içindir. 

İ'rab: � iki meful alır; birincisi nefs-i mütekellim yası, ikincisi .sı�' dır; 

faili..s_,...ı .;,-r'dir . ...ı ı..' de ı.. ma-i mevsul ,,ı'de bi harf-i cer, mahzuf müteallakıyla 

\.'nın sılasıdır . ..s•�'l'J'de lam Jı manasınadır. �'1 ' _,ı' in cevabıdır. 

Mana: Benim güzel sabrım, beni düşmarılara şikayetten alıkor. Eğer 

bende olup biten şeyleri düşmarılara şikayet etsem; bana olan büyük mer

hamet ve şefkatlerinden dolayı o şikayeti benden gidermeye çalışırlardı. 

Fakat ben kimseye şikayette bulunmam, zira yardan gelen bela, safinın ta 

kendisidir. 

ö� � � ::.s:ı J ı.S.# ' ' ' i� Sı)A J ->J�' � J -45 
... .. ... .. 

Lügatler: �:masdardır, .,.M �'den, "akıbet" manasındadır. J�,Jıı..,ı: sülasisi 

olan .,...'dandır. İfti'al tası tıya kalbolundu. Minası: Hoş olmayan şeyler karşı

sında sabır göstererek, nefsin gücü ölçüsünde tahammül göstermesidir. Bir kim
seye kavuşma konusundaki sabra, .P .,... denir. Bir kimsenin ayrılığa ve yüz 

çevimesi konusundaki sabra ise � .,... denir. � Fail vezninde mef'uldür. 

İ'rib: � takdiren merffi mübteda, ı� haberidir . .$..J.s. ve �'de harf-i 

cerler ,�,Jıı..,ı' a müteallıktır . .,...·ın iki manada kullanılmasına bu harfler sebep tir. 

Mana: Sana kavuşma yolunda, senin muhabbetinde benim zorluklar ve 

sıkmhlara sabretmemin sonucu iyi bir şeydir. Zira sevgilinin cefasma sab

retmek, netice itibariyle onun rızasına ve visaline yol açar. Fakat mahbubdan 

sabır, yani ayrılık aasma sabretmek, nelı.zübillah şekavet ve dalaleti mucib 

olur. 
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�j- � � � � .U J  
" ; , , 

Lügatler: j,. � �_,ır: Yani �J;. �: "ata" manasınadır. 4o"J- J r-J-: Bela ve 
afetlerden soyunma ve yüz çevirmedir. j,.: Çözmek . .ıA.: Bağlamak. �.i": Bir işe 
kalbi bağlamak ve kasdetmek. 

İ'rab: ı. Ma-i mevsul, ..ıı Jr: Mevsulün sılasıdır. j,.'nin faili zamiridir. Ma-i 
mevsul sılasıyla birlikte mahallen merffi mübteda; � ._..; haberidir. /26-b/ İkinci 
mısraın i'rabda mahalli, birinci mısradaki carla mecrurun yani jnin hali olmak 

üzre mansubdur, amil ise j,.'dir . .; ..... L/in faili ,,:v'dir. 

Mana: Milınet ve meşakkatten bana gelen her türlü bela ve elem, benim 

için bağış ve nimettir. Halbuki benim azimetim milınet akdini çözmekten 

salim ve emin oldu. Yaru, seninle benim ararndaki muhabbet akdini, eğer 

bela ve sıkıntılar veya vefasız rakib çözdüyse de, benim sana olan niyet ve 

azimetim sağlam olup huzuruna yöneliş ve rağbetim daha çok olmuştur. 

ı:ı,ı '�' �� ı} � ��� JS' J -47 
Lügatler. .s;ı: Bela ve rencidelik. u, yani .,.» 
İ'rib: Jf lafzan merffi mübteda, .s;ı'ya muzafdır. �'de .,- ,  daha sonraki 

ı.ı.,'ya müteallıktır. ı.ı., ı;ı Cümlesi, şart cümlesi olup i'rabdan mahalli merffi 
mübtedanın haberidir . ..!'deki zamir ı;ı'ya aittir. 

Mana: Muhabbet yolunda senden gelen her eza ve bela sebebiyle ben 

şikayet yerine şükrederim. Zira senin gibi mahbubdan her ne gelirse sevim

lidir. �� �� .;r ;r. jS' (Güzel olandan gelen her şey güzeldir). Ben bu türlü 

belayı bağış; eza ve cefayı da nimet ve safa bilip, nimete nasıl şükredersem 

ona da öylece şükrederim. Nitekim Hz. Mevlana şöyle buyurur: 

:ı.;.. J� .ı" .;ı!' .;..:.� .:r ..,.._�, J! � ,;. Ai .J! J ....il:ıl .J! �� 
[Kahnna da hakkıyla iişıkım, !Utfuna da. Ne şaşılacak şey ki ben bu iki zıdda da gönül 

vermişim. M, I, 1570] 

Lügatler. � daha önce geçen sözü tasdik ve tahkik için kullanılan bir 
sözdür. e<N: e<.t"in cem'idir, bu da şiddet ve renc demektir . ..? •�>-./dan 
alınmadır . ..r •�>-r.: Hummanın şiddet ve harareline derler . .:..�: .:ıı�'dan 
müştakdır, zulüm ve tecavüz manasınadır . .:..�: Fi'l-i mazi meçhuldür :ıs. ·••<'den, 
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ve tecavüz manasmadır . .:.""': Fi'l-i mazi meçhuldür :ıs .ı../den, "saymak" 

manasma dır. 
İ'rab: !""' irabdan mahallen merru, mahziH mübtedanın haberidir; takdiri, 

geçmişte zikredilen mana muhakkak ve musaddaktır, demektir. c<N Lafzan 
merfG mübteda. Şart cümlesi olan .;,..,. "ı, i'rabda mahallen merfG olup 
mübtedanın haberidir. 0:.-"' Şartın cevabıdır. 

Mana: Benim evvelce zikrehniş olduğum bir husus vardı: Senden bana 
gelecek her bela ve ezayı, ben büyük n'imet ve lütuf bilip karşılığında şükre
derim demiştim; evet işte bu, doğru ve gerçektir. Eğer aşk ateşinin şiddeti, 
şevk ve muhabbet hararetinin zorlukları benim üzerime yüklenip beni zor
larsa, bu dahi benim için en büyük rumetlerden ve ilisanlardan biri sayılır. 

Lügatler: iJI.i.>.: Saadetin zıddıdır . ...,._;, ve ...,.� şiddete denir. Lakin çok defa 
yoksulluk ve harb manasma kullanılır. /27-a/ i...; t �,..-ı: Nimeti genişletme ve ta
mamlamaya denir, e,ı1.. t.J• denir. Yani t-'ıJ demektir. 

İ'rab: ._.."-": Mübteda, ._..-r., J<: ona matuftur. "' haberidir; tenvini ta'zim 
içindir . .S:.. Masdarın sılası değildir. Zira masdarın sılasının kendisinden önce 
geçmesi caiz değildir. O zaman müteallakı da mahzuf olur, yani .5..,.. .} J ..s:ı.... J "' 
demektir . ..,.1,1 Mübtedadır, ..,._;,'a muzafdır. �: ..,.l,l'a müteallıktır, i...; �ı 
haberidir. 

Mana: Senin vuslatından benim mahrum olmam, aşk ve muhabbette 
benim belarn belki de benim için büyük bir nimettir. Zira benim muradım 
sana kavuşmakbr. Senin muradın benim hicran ve mahrumiyetim ise, senin 
muradın üzre olmak bana büyük nimettir. J.ı.}! \.L ..ı.,ul u ..5 jıJ .S pA .J.ı.]! ) \!� J J.ıJ' 
(Ben ona kavuşmayı istiyorum, o benim ayrılığımı istiyor, ben kendi isteğimi 
onun isteği uğruna terk ediyorum). Senin sevginde meşakkat ve fakr elbisesi 
rumetin en büyüğüdür. Zira o bela, yakınlık sebebi ve uzaklık sebeplerinin 
zevalidir. o halde hakiki vuslata sebep olan bir şey, zahiren sıkınh ise de 
nirnetin en yücesidir. Bazı nimetler vardır ki cezanın ta kendisidir, haramdan 
hasıl olan dünyevi nimetler gibi. Bazı bela ve sıkınhlar da vardır ki rumetin 
ta kendisidir, aşıklarm ve dervişlerin Hak yolunda çektikleri bela ve sıkınh
lar gibi. Nitekim Hz. Ali şöyle buyurur: �..ı.:.:.ıJ � �.ı..:.. .} .ı .. a.,IJ"i d-J .;.......;ı ._,.  J� 
d-J -....... .} .ı.ıı..ıs"i .ı.:..i.ö (Ben o Allah'ı tesbih ederim ki; evliyasına (dostlarına) olan 
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nimeti, onlara olan zahrneti yoluyla genişledi; düşmanıarına olan zahrneti de 

onlara olan rahmetiyle şiddetlendi). 

O bakırndan zahrnette nimeti gördüklerinden, bela ve sıkınh bunlara en 

geniş nimet olmuştur. (Asıl bela, belayı verenden gafil olrnakhr) fehvasında 

asıl bela bunların kahnda belayı gönderenden gafil olrnakhr. 

4-i ;:?- � Ji � �(,1 -50 
� .. ,. .. 

Lügatler: '•'J�ı: göstermek . .;.,IJ' Nefs·i mütekellim meçhul. İ'ta manasma 

gelen ')lo•' dan. -..ı: Aslında biriktirilmiş mala denir, bilahare manevi ve hissi her 

zahirede kullanılır oldu . •  �_,ıı: Muhabbet. -...ı• Fetanın cem'idir, taze yiğide denir. 

İ' rab: ,;'J•: Üç mef'ul alır. Birinci mef'fılü mütekellim yası, ikinci mef'ul ma

i mevsul, üçüncü mef'ul ı.,.ı ?'dir . .i'/nin faili ;s�J �'dir . ..$J: .S.,. J demektir, 

muzaf haziedilmiş halde .;.,IJı'ye müteallıktır. 

Mana: Eski sevgi ve rnuhabbetirn bana, senin rnuhabbetin sebebiyle 

hayr-ı zahire (kıymetli bir sermaye) verildiğini gösterdi. Koğucu ve garnrnaz

ların şerrinden, yani aşk yolunda *en sevgiliye garnrnazlayan şer taifesine 

yakın olmaktan bana her ne bela, eza ve ayıplarna, kötüleme ve her ne sitem 

ve cefa gelirse gelsin, benim kadim muhabbetimin azıkları bana hayr-ı zahlre 

ve sermaye-i kesire kılar. Zira onların cefasına sabır gösterrnern, derecemin 

yükselmesine sebep olur ve hatalarırnın rnağfiretine yol açar. /27-b/ 

Lügatler: .r�= İsm-i Hlildir, � w.  �'den; "layim" 
_
manasına . .r-'J dahi ism-i 

faildir '-'J .,.:.ı ı,ı...j'den; koğuculuk, gammazlık ve nemmamlığa derler . ..S"'i< 

hidayettendir. •:,;. Gururdandır, uyanıklık halindeki gaflete denir. J.,._., Hidayetin 

zıddıdır. jı; Nakıs fiillerdendir. J� Manasınadır . ..s-4< Hezeyandandır. Hezeyan, 

maddeten manen kendisinde fayda olmayan boş söz demektir. i.J!- Matlfıb ve 

merğub olan şeyden gıbta yoluyla başkasının ilgisini, hükmünü ve tesirini izale 

etmektir. 
İ'rab: .r'i ve .r-•J: Mahzfıf mübtedanın haberleridir, takdiri şöyledir: O 

kimseler ki ben şerr-i fityeden zikreyledim, Jo'J J c_':l _,.ı .  veyahut Jo'J �t.Aaı J c_ 'i 't.Aaı 
demektir. Veyahut her ikisi haberleri mahzilf mübteda olmaları da diizdir. � 
Jo'J ı*' J c_':l demek olur . .sı:.'nin müşarün ileyhi .r�'dir. •:.'nın müşarün ileyhi 

.r-•/dir . ..s.1.4<'nin faili zamiridir J c_':l'ya racidir . ..s-'f<'nin faili de zamiridir ki 

.r-•/ye racidir. i_,AJ'de lam, J• manasınadır, ta'diye harfidir, ..S"'i<'ye mef'illü 
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satlidir, maffil-i evveli mahzufdur, takdiri ..r-"4< demektir. 'i'jj: Meffil-i leh 
olması da kabildir, yani �· ,Jı)- .:r cl'jj .)>:-'i �· .:r -.ıo.ıı J' .,r-"4< demek olur. 
Veyahut temyiziyet üzere mansub olabilir, yani 41")\..;o)ı iv. .:1' demek olur. j.ı;: Nakıs 
fiillerden, ismi tahtında müstetirdir, ..r-•/ye aittir, haberi fiil cümlesidir ki 
.s-4<' dir. j de ba, ilsak manasınadır, jl;'ye müteallıktır. 

Mana: Şerr-i fitye (gammazlayıcı kimseler) olarak benim zikrettikleri
min bazısı bir takım kötüleyici kimselerdir ki, muhabbet yolunu bilmedikle
rinden dolayı beni gaflet yoluna götürürler. Veyahut dalalet yönünden beni 
gaflet tarafına götürür, demektir. Yine onlardan bazısı öyle koğucu (nem
mam) kimselerdir ki, aşırı kıskançlıklarından dolayı benim hakkımda boş ve 
saçma sapan sözler söyler. 

Kötüleyici (lahi) ve koğucu (vaşi)' dan burada bir çok şey kasdedilebilir. 
"Lahi" den murad şeytan ki, kişi hakiki sevgili tarafına yönelince, dost şek
linde gelerek onu gaflete ve dalalete yöneltir. Böylece onu Hak yoluna süluk
te gaflet ve tembelliğe sevk ederek, gerçek sevgiliden uzaklaşhrıp, onun 
ihsan ve lütuflarından mahrum kılmak ister. Nitekim A.dem ve Havva'ya 
gelip şöyle demişti: .):;._ J :ili) .ıWı �:,;..::. .)s. ��� j.A "Sana ebedllik ağacını ve sonu 

gelmez bir saltanalı göstereyim mi?" (faha, 20/120). Onlar imtina edince: 
��� � � ..J! ��) "Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, 

diye yemin etti" (A'raf, 7/21). Yani onlara yeminler ederek kendisinin sadece 
öğüt verici olduğunu söyledi ve ;/); w�:J "Ve böylece onları hile ile aldath" 

(A'raf, 7/22). Yani onları gaflet ve gurura sevk etti. 

Aynı şekilde salike de nasihat tarzında gelip iyi işleri terk ettirerek dala
let ve azgınlık /28-a/ istikametine yöneltir. Yaşiden (koğucu) murad, kıskanç
lıklarından dolayı Adem'e dil uzahp, .�J.Jı �) � :W! ,;. �  �( "Yeryüzünde 

fesad çıkararak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?" diye kötü
leyerek onun ayıplarını ortaya koyan; buna mukabil kendilerini tezkiye ede
rek � :ı.�:, !l� � ;;.s:, "Bizler hamd4"tle seni tesbih ve takdis edip 

duruyoruz" (Bakara, 2/30) diyen meleklerdir. Söz konusu melekler insandaki 
ilahi sırlara vakıf olamadıklan gibi, insanın Cenab-ı Hakk'a olan zan 
muhabbetinden ve Cenab-ı Hakk'ın insana karşı ezell ina.yetinden haberdar 
olamadılar. Veya "lilii" (kötüleyici)den murad nefs-i emll).are vaşi/koğucu 
ile kasdedilen ise nefs-i levvame olabilir. Zira nefs-i emmare daima sevgiliye 
itaate maru olup kendi isteğinin gereğini ister. Nefs-i levvame de ise iki yüz-
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lülük vardır; kah itaat ve inkıyad semtinde olur, kah rücfı edip heva ve nefse 
uyarak, kıskançlığından dolayı itaatkarlık sıfahnı faydasız ve boş sayar 

Şöyle de düşünülebilir: "Şerr-i fityeden murad, nefis ve heva sahipleri
dir. Lah! ve vaşiden murad, kötüleyici zmir uleması ve temiz olmayan 
fakihler olabilir. Bunlar tarikat sahiplerini ve muhabbet erbabını daima ayıp
lamak ve kötülemekten hali değillerdir. Zira bunların çoğu ayetlerin ve ha
dislerin zmirine el atarak ilahi ihsfuun, cezbe, keşif ve müşiliede sahiplerini 
inkar edip kötülemekten geri durmazlar. Bu cümleden olarak Keşşiif isimli 
tefslrin sahibi, �k-!:, � (O onları sever, onlar O'nu severler" (Maide 5/54) 

ayetinin tefslrinde, hakiki muhabbeti inkar edip bu taifeye nice iftiralarda 
bulunmuştur kC bu hal ehl-i sünnet mezhebine sığmaz. Böyleleri YJ J yı_rll ı.. 
Y�J"jl (Rablerin Rabbi varken toprağın/insanın ne hükmü var!) manası ile 

yetinip insani mertebelerden gafil olmuşlardır. Hz. Nazım'ın (İbn Farz) ıs.'� J 

öpo.i ..s-4-ı Jıo huyurdukları şerr-i fityeden bu sınıfa işaret olmalı. Zira bunlar 

gayret-i Hak (Hakk'ı kıskanma) diyerek ehl-i Hakk'a hezeyan, ayıplama ve 
iftirada bulunu� tekfir, ilhad ve zındıklık tuzağı ile teşhir ederler. Ehlüllaha 
sfı-i zandan Allah' a sığınırız. 

Lügatler: ...AJ�;ı: Muhalefettendir.r.ıl Larnın fethıyle melamet etmeklik, larnın 
zammıyla r}: �'den masdardır ki alçak ruhlu ve kötü tabiatlı kimseye denir . 
...AJ�.oı: ..a,ı...'den müştakdır. �: Hanın kesri ve larnın sükunuyla "ahdetmek" ve 
"birbirine yardım etmek" demektir . .., ..a,ı...: � demektir . ..Al�>-: ,..� , ı_,.;Ju' ise 'ı"""' 

demektir. :Wı$ı: el-Muahede manasınadır, daha sonra "mülazemet ve muvafa
kat" manasında kullanıldı; zira bunlar muahedenin gerekleridir. Burada 
kasdedilen de odur. /28-b/ _;,ıı , .s_,o,lı , ;;,a,ıı bunlar :O.Ii,ılı kökündendir. Takva ve 
tüka nefsi şeriatİn koruması altında tutup haramdan ve şüpheli şeylerden sakı
narak her iki dünyanın kötülüklerinden korunmak tır. 

İ'rab: ...AJ�;ı nefs-i mütekellim, ı; ism-i işaret, i'rabdan mahallen mansub, 
...AJ�;ı'nün mef'Ulüdür ve ,f'l'ye işarettir. r.ıl'de muzaf mahzufdur. Yani .... ,ı J_,i .)  

demektir. İkinci mısradaki ı; , ._.:.ıı'ye işarettir. Yine bu mısradaki r.ıl'de de muzaf 
mahzuf olup .... ,ı b demek olur. 

Mana: Ben lahi ve laime, yani şeytan ve nefse kötü!eyici oluşlarında 
muhalefet ederim. Yani onlar benim Hakk' a itaatimde beni kötüler, aşkı terk 
ei.meye, şehvetlere ve gaflete sevk ederler. Ben takva ve vera'ın kemanyle 
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bunların kötülüklerine aldanmayıp, isteklerini yerine getirmeyerek bunlara 
muhalefet ederim. Nitekim ben vaşiye, yani meleklere, denaet ve nekeslikle
rinin menşeinde, takıyyeden ötürü muvafakat ederim. Yani ben imkan ale
minin noksanlıkları ve kesretin ahkamından hakiki mahbubu tesbih ve ten
zih eylernede meleklere muvafakat ederim ve bu muvafakat, benim onlara 
takıyyem cihetindendir. Meleklerin hakiki mahbub olan Allah'ı, tenzih mer
tebesine münhasır kılıp teşbih mertebesinden sakınmaları, nefislerinin aşağı
lığından ve itikadlarının yetersizliğindendir. Bu konuda kemal mertebesi, 
tenzih ve teşbihi bir arada bulundurmaktır. Nitekim�ı pı J.i.j ::;. � � 
"Onun benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir görendir" (Şura, 42/11) ayetinde 
Allah kendisini "misl" den tenzih etti. Burada kaf da zaiddir. "Semi"' ve 
"Basir" sadece O' dur diye de has re tti. Hz. Şeyh Nuh fassında teşbih ve ten
zihi kemal-i mertebe olarak açıklamıştır. Şu belağatli beyitler onun marifet 
dolu beyanlarındandır: ��� ..:..5 �4 ..:.Jj .:ıı J 

ı..ı..,.... ....; J\al.l ,} \,o\,o\ ..:..5 J 

ı..ı.,;.. 
..:..5 

�j.:l4 ..:.Jj .:ıı J 

ı�.ı...... ..:..5 ıJ..r'i4 ..:.J.i .:ıı J 

"O'nu tenzih edersen kayıtlamış olursun, teşbih edersen sınırlamış olursun. Eğer her i
kisini birleştirirsen, yiini tenzih ve teşbih arasını cem' edersen doğrn yolu bullıır, iliihl bilgi
lerde imam ve seyyidlerden olursun. "7 

Benim vaşiye (meleklere) muvafakatim bir cihetten tenzihdir, lakin ben 
ahadiyyet ve vahidiyyet itibariyle, Hakk'ın birliğini bütün eşyada müşahede 
eyleyişimi onlara gösterınedim ve onlara muvafakatı koruyarak, anlayışı 
kısa olan avamdan kimselerin hulul, ittihad, tecsim ve teşbih gibi bir anlayı
şa sürüklenmelerini önlemek istedim. 

Eğer "vaşi" den m ur ad zahir uleması olacak olursa, ki onlarda da tenzih 
mertebesi galipdir ve akıl mertebesi ile kayıtlıdırlar, o zaman mana şöyle 
olur: Ben zahir itibariyele tenzihte, şariat adabına uymakta, zühd, takva ve 
vera' a riayette bunlara muvafakat ederim. Lakin batın itibariyle, bunların 
mertebesinden başka, anlayış ve firasetlerinden ayrı olarak bende daha nice 
mertebeler vardır ki, benim mertebeme nisbetle onların inkar eylediği şey 
ikrarın ta kendisidir. Zira ben cemal-i mutlakı, ıtlak ve takyid arasında; ali ve 

Beyitlerin şerhi için bk. A. Avi Konuk, Fususu 'I-Hikem Tercüme ve Şerlıi, I, 272, İstanbul 

1994, IL Baskı. 
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fazıl, bahl ve sefil /29-a/ her mazharda her yönden müşahede ederim. Bunla
rın bu düşük ve bayağı seviyelerine muvafakahm, rubı1biyet sırlarını koru
ma gayretimdendir. Zira rubı1biyet sırrını açığa vurmak küfür demek olur. 

Lügatler: >)• Bir şeyi hallerindan ya bizzat veya hali itibariyle çevirmeye 
derler; doğrudan doğruya "çevirmek, döndürmek" anlammda da kullanılır ki 
beyitte kasdedilen budur. J.,.ıı: Korku, ••?: bela ve zahmet, �: yapışmak. 

İ'rab: "' Nafiye, >;: Eğer fiil-i mazi meçhul şeklinde okunursa naib-i fail ,.J 

olur. "' JJ" ,  nez-i hafidıyyet üzre mansub olur. Yani 41 .s.iJı J.,.ıı .,. demek olur. Ve 

eğer >; ma'lfım şeklinde okunursa _,.J mefuldür JJ" ise fail ve ma-i mevsfıle 
muzaf olur, sılası .;.,il olur. •'.r- '1 ;: Her iki durumda da J.,.. üzerine matuftur. '1: 

Ya nefy-i cinstir veya � manasmadır . ..SWnin müşarün ileyhi J,.-'dir. �'in faili 

altındaki zamirdir ve .ı_,;.' ya aittir. 

Mana: Karşılaşhğım büyük korkular ve elem verici belalar senin mu
habbet yolunda beni alıkoymadı; o korku ve belaların bazısı iç dünyama 
iner, şevk, iştiyak, hüzün ve yanıp yakılma gibi. Bazısı vücı1dumun dışına 
gelir, koğucu ve gammazların ayıplamaları ve kötülemeleri, zarar ve zah
metleri gibi. Bu uğurda bana dokunup geçen nice bela ve sıkınh, yüzümü 
yolundan çevirmedi, aksine senin sevgin arthkça, benim belaya sabır ve ta
hammülüm ziyadeleşti. 

Lügatler: �·: Nefis ve tabiatı gazabın heyecanından alıkoymak. �: Hanın 

fethasıyla arka yükü ve karında olan yük, çocuk gibi; ayrıca ağaçtaki meyveye 
de denir. �·: Hanın kesresiyle sırtta ve başta olan yüke denir. Bazıları böyle 

tefrik etmişler . ._,.ı� : Fiil-i mazidir. J� , J-, 'den. J-,;: Bir şeye yetişmeye derler . .s•_;.: 
._ı..._,. demektir . .ı.ı-: Bir kimseyi övmek c_.u dahi övmektir. Yani sena-i cemildir. 
Lakin aralarmda umum ve husus itibar olunmuştur. Nitekim ... � J � .)s  ı.ı,j .:-.ı.ı

denir. Fakat "'--' .)s .:-.ı.ı- denmez, "'--' .)s .:J-.u denir. Bununla birlikte Keşşaf 
sahibi bu ikisini müteradif sözlerden saymıştır. Nitekim şöyleder: ; �� _.,_, :i> _ıl• 

.,,,._, 1.1' c_ .ıl• (Hamd ve medih ikisi kardeştir.) 

İ'rab: � '1 ;'de '1 nefy-i cins için, � ismi. J de lam, mahzfıf .,.�'e müteallık 
olup !anın haberidir . .s•_;.'nin faili zamirdir ki ya � veya �'e racidir. Ve .s•.i< 
cümlesi, J � '1 cümlesinin sıfatıdır. /29-b/ .s� ve ._..-.ıl'de lam, J• manasınadır, 

.s• _;.'ye müteallıktır. 
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Mana: Benim nefsimi zaptetmem ve öfkenin heyecanından onu alıkoy

ınarn (hilmim), seni sevmiş olmam dolayısıyla koğucu ve gammazın beni 

ayıplayıp kötülernesi konusunda değildir. Bu öyle bir hilm veya hamidir ki 

beni şükre yahut benim muhabbet ve sevgimi övmeye sevk eder. Aksine 

benim bu yumuşak huyum (hilmim) senin veeh-i kerimin ve rıza-yı azimin 

içindir; yoksa kasdım hilimle övülmüş ve alemin muhabbetiyle methedilmiş 

olmak değildir. Bu beyitte ihlasdaki kemale işaret edilir. 

Lügatler: ..,.:.ı: � demektir . ..,....ı: Birbirini takip eden haberler. �: � ft""l 
demektir. _,...il: Bir şeyin nihayeti, sonu ve en uzağı. c,.ail Derler ki .,....,� demektir . 

...;: Banın zammesiyle "ıraklık" . ....;: Banın fethasıyla "ön"ün zıddı. 

İ'rab: _,.;.ıi:Fii-li mazi, .$.;....., faili. ._rl.ı.ll: .,.......'ün sıfatıdır. J�l: _,.;.ıi'nın 
mefulüdür ve ma-i mevsule muzafdır. _,...il / da vav atıfa, ma-i mevsul üzere 
ma'tufdur. _,...il: Fiil-i tafdildir ve ı.o ....;'ya muzafdır . ....; Mecrurdur, muzafun 
ileyhdir. ı.o: nekre-i mevsufedir . .ı..i: Zarfiyyet üzere mansubdur, ..,...ı'ye muzafdır. 
Bir başka vecih şöyledir: _,...il ifal bilbından fi'l-i mazi olup _,.;.ıl üzerine ma'tuf 
olabilir, bu takdirde faili.$.;..., ı ,  mef'ıllü ise dalin fethasıyla ı.o ...., olur. 

Mana: Birinci veche göre: Senin muhabbetine sebep olan kemalli hüs

nün ve her şeye şamil güzelliğin; benim bela, mihnet, sıkınh ve zahmet 

nev'inden anlathğım şeyleri yüklenınerne hükmetti ve senin güzelliğin, be

nim anlahp haber vermemden sonra olan şeylerin en uzağının yüklenilmesi

ne hükmetti. Netice-i kelam senin kemalli hüsnün ve her şeye şamil cemalin, 

güzellik ve letafette o yüksekliktedir ki, ondan bir nebzecik idrak eden kim

seler, benim bela, sıkınh, sitem, cefa, zayıflık, hastalık ve benzeri her ne ka

dar haber verdimse ve anlathmsa hepsine katlanmak gerektiğine hükmeder

ler. Hatta bırakın benim hikaye ettiklerimi, aniahianların çok çok ötesindeki 

şeylere de katlanmak gerektiğine de hükmederler. Zira senin kemalli güzel

liğine nisbet benim bu kadar elemlerim ve zorluklarım muhal değildir. 

İkinci veche göre mana şöyledir: Senin, muhabbet ve visaline sebep olan 

kemalli hüsnün, benim bela ve sıkınhlardan heber verdiğim şeylere katlan

mak gerektiğine hükmetti ve benim anlattıklarımdan sonraki şeylerin uzak

lığını; sınır ve hasrdan ve sayı ve zabttan daha uzağını gördü. Beyt: /30-a/ 



92 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

.u.4 .:n,; ...ıı .:ı�....ı .:ıli�..:.e �'J J::. � ..ı-.ı r. ..,.s- jl .:ı� ..r-"'" u � .:ı� 

{Devedikeni nedir, ki hacı K.abe'den dizgini çevirsin? Aşık/ann yolunda diken, Çin ipeği 
olur.} 

Lügatler: ..:...J•: Ya .rı• �J'den müştakdır, bir şeye ziyade olduğu vakit .rı• lıJ 
denir, ..:...Jı yani i>�)� 4s- .;.;_,.,., demektir. Vayahut iJI/dan müştakdır ki arzdan 

yüksek olan şeye derler. 

İ'rab: ı.: nafiye, ..,..; manasınadır. ,- Zamir-i munfasıl, ..$.;...., ....,O'deki ....... ya 

aittir; y)l J" I_,IJS.I'de J" zamirinin I_,IJS.I'ya ait olduğu gibi. "ıl ; .J!- manasınadır . ..:../in 

fail zamiridir ve..iw 1• �·· a racidir . .;r-J-• .;s.: ..:.../e müteallıktır. 

Mina: Senin o sevgine yol açan şey güzelliğinin hükmü değildir. Belki 
de kamil vasıflan ve şümullü eltafıyla benim gözüm üzere zuhurundur; o 
kamil vasıflar ki, bilinen ve mukayyed güzelliğinden çok üstün ve yüksektir. 

ı_.:_, .- ·j;;j --hı J .- ·i;j -57 ""'r'=" - ..S.]""!' -
Lügatler: ..:..,ı.-: .ı,ıt'dendir ki süslemeye derler veya sülasisi 'i.r, � ,  •;..-'ten 

ola. Bu takdirce ..:..,ı.- kalbime tatlı kıldın demek olur . .;...1;: d� demektir. Bazı 

nüshalarda O..j yerine .,ı.. denmiş, ikisi de bir manayadır. 

i'rab: ..:ı: her üç yerde de atıf içindir. �r.o'da zamir •,ı<ya raci . ..:..ılf'in ism-i 

zamiridir ki ı ,ı( ya ra ci, haberi .,ı.. ._ı.,ı' dir. 

Mana: Benim gözüme sen en güzel vasıflarla zahir olduktan sonra bela
yı bana tatlı veya süslü kıldın ve bela ile benim araını boşalttın, böylece o 
bela bana senden gelen en güzel zinet oldu. Yani senin güzelliğin en mü
kemmel şekilde zarur olduktan sonra bela yakınlığın ta kendisi, meşakkat 
zenginlik, eza nimet, zahmet de ayn-ı rahmet olup; riyazat, milinet ve me
şakkatin acılığı, tatlının tatlısı, inkisar ve hakaret de bana pek yüce bir şey 
halini almışhr . 

..:J�j �' �� � t.� ..sji ' ' -
Lügatler: .. ;..,�•: Hanın fethasıyla "avlamak" ._;..;d•: oı,&,oıı Buna göre 

burada mütearnz ve müteveccih manası verilir. Yahut .;..cl- bir nesneye tahriz 

(..i"<cl-) ve iğra etmeğe derler. Yani aldatıp kandırmağa derler . .s•)•: helak. _,....ii• 

Efal-i tafdildir, ..,+'ten. 



KASİDE-İ T AİYYE ŞERHİ 93 

İ'rab: .:1' Harf-i şart. JW:-ıı .r.,...,_ Şart cümlesi, cevabı: ........, ..sJ•'dür . .s•)• J•: .:..•/e 

müteallı.ktır, zamiri _,..;;'e aittir . .:1' İbtidaiyye içindir, .:..•/e müteallıktı. Yani .:1' .:..•J 
.s•)• J• .;.,.ıı _,..;;ı demektir. Ve bu fiil cümlesi i'rabdan mahallen mansub /30-b/ 

..sJ•'nın ikinci mefı1lüdür . .}.,...,_ Ala binai'l-mef'ul (meçhul) okumak da 

mümkündür. 

Mana: Her kim ki (cemale) yönelse veya tutulup aşık olsa ben onun nef

sini, en güzel yaşayış olan baka ve hayattan en zor hal olan yokluk ve ölüme 

çevrilmiş görürüm. 

Fakat .;. _ro4. meçhul slgası şeklinde ele alınırsa mana şöyle olur: �� � J 

JW:-ıı Yaru: Her kim ki bir cemale avlansa, ben onun nefsini en güzel yaşayış

ta helake çevrilmiş görürüm. 

Lügatler: Birinci ..sr� ,ı.. manasına, ikincisi r-1'-i' manasınadır . ..s�ı Bir şeye 
taarruz ve teveccüh etmeğe derler . .:..:.....: :..... , ......, , ı..., 'den müştakdır. :ı... Bir 

şeyden iğraz ve insıraf ve imtina'a (yüz çevirme) derler. Ayrıca men etmeğe de 
derler. 

İ'r.ib: __,..;:,: Mübteda, nekre-i mevsı1fe, .s; sıfatı ve � .s; ".1 .:ıı haberi ve hem 

sedde mesed, birinci ..s;'nın mef'uleynidir. Yahut � mübteda �· .} .s; 

haberidir ki onu musahhihtir . .s; ".1 .:ıı Sedde mesed mefuleynidir. ı. .p Kelime-i 

şartıyye, ı. zaid . ..,......., Fi'l-i şart, 0:..-JJ ceza-yı şart. 

Mana: Herkes bilmeli ki, muhabbet ve aşka yönelip de sıkınh ve bela 

görmemek mümkün değildir. Zira bu yolda bir kimseye zahmetsiz ve me

şakkatsiz aşinalık müyesser olmaz. Onun için Hz. Resul şöyle buyurur: .ı...:.ı 
J!o�li J!o�' ( ,ı,ı J�' ( ,�,i�' .)s ,'j.,)ı "En şiddetli belaya maruz kalanlar peygamber

lerdir, sonra velüer, sonra da onların benzerleridir . . .  "s 

Lügatler: _,;ıoıı: .. .w..ı J .r.Jı, j_,.;Jı. -..ı;ı: Rahat, sühı1let ve meserret verilen 

kimseye derler. ".1 J: Muhabbet. lU: Bir şeyin kusurlannda anrunası . .;.,;J: Burada 
� manasınadır. 

Müsnedü Sa'd, I, 87. 
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İ'rab: u Nafiye, C.JJ: _,.ü;'in faili, ;...ı.t' sıfatı. J}'-< 'i /da vav atıfa, �_,;ı; u üzere 

matuf. �·/in faili altında olan zamirdir ve _,...,e aittir . .;...ıı \U: �•/in mukaddem 

mefulü. 

Mina: Kendisine rahat ve kolaylık verilen ve nefsarn hazları huy edin
miş olan bir ruh, dost sevgisini elde etmede başarılı olamaz. Aynı şekilde 
yaşama zevkinin peşinde olan, sevgilinin muhabbetine nail olamaz. Zira: �� 

ii�r �� i�l ı)ü:.j ıAJWf i;") ıp� ��� :ı�ı (Nemi, 27/34). "Muhabbet sultanı 

herhangi bir aşığın kalbine girerse, onun vücud ülkesini harab edip, nefsani 
kuvvetleri /31-a/ demek olan "büyükler"ini zelll ve hakir kılar" ayetinin hük

müne göre, beden rahatlığı ile güzel sevdasının bir arada bulunması müm
kün değildir. Bunlar ıJ� 'i ı:ıı�ı (iki zıd bir arada bulwunaz) kabilindendir. 

[Sevgi/inin yolunda kıble ve rüzgar doğru gidemez. Dost'un nztisı ile olmak gerekir, ya 
da kendi hevtisı ile.] 

Lügatler: .;�-' İstifhamdır. Burada uzak görme ve ihtimal vermeme şeklinde 

.r ile zaman istifham olunduğu gibi, .:�-' ile mekandan istifham olunur. �lfo" İsim 

fiillerdendir, manası .ı.oı'dir. iJ.J,$ �: Karar ve sebat cenneti demektir. Bir mekanda 

yerleşince ı.if iJ� iJ.J,$ derler. �= ...lp'tan müştaktır. Bir şey bir şeyi kuşalsa ve 

dolansa i.r'-''-< i.r'-'' ...»- derler. 

İ'rab: "'' mukaddem haber, ıo.... muahhar mübteda. �lfo": � manasma olup 
faili ıo....'dır . ._;.:,ı.. .;..; .,.: �lfo"'ye müteallıktır . ...,_ /de vav haliye iJ.J,$ � car ile 

mecrurdan haldir. 

Mana: Rahatlık isteyen ve maddi hayatın zevkleri peşinde olan kimse
nin muhabbetle ülfet etmesi imkansızdır. Zevk ve eğlence nasıl olabilir? Asi
lerin hayatında eğlence ve zevk kesin olarak çok uzaklardadır. Zaten cennet 
dert ve sıkınhlarla (mekarih) kuşahlmışhr. Nitekim Hz. Peygamber (as) şöy
le buyururlar: ..:.ıı_,._:J�ı ı:ıı_p:Jı � J oJIS3.1ı �� � "Cennet mekarihle, cehennem 

arzu duyulan şeylerle kuşatılmışhr." O halde Hakk'ın misafirhanesi olan 
adn cenneti; insan tablahnın dert ve sıkınhları kasd ve niyetierin elemleriyle 
kuşahlmış olunca; binlerce cennet-i aladan daha değerli olan cemal-i ilahi 
müşahedesinin aşıkı, çok daha şiddetli bela, sıkınh ve zahrnetlere duçar et
mesi akla daha uygundur. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın cemal-i ba-kema-
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linin müşahedesinin kolaylıkla oluvereceğini düşünrnek ne kadar yanlış bir 

tasavvur ve ne imkansız bir hayaldir. İbn Farız geçen beyitlerde bu konudaki 

zaaf ve acizliği beyan edip, aşağıdaki beyitlerde de teslimiyetini, sadakat ve 

sehatını göstererek şöyle buyurur: 

Lügatler: :;.: Dünyevi kölelelik kemendinden azad olan ve beden bağla

rından kurtularak Allah'tan başkasına iltifat eylemeyendir. Kalbinde bir şeye ait 

olan gam kalmayıp hoşnud olunca, ı..iS" .:r ..:.J._, denir. _,.ı.ı Arzu. 

İ'rib: _,..;;'in .r'a izafeti, mavsıllun sılata izafeti kabilindendir. t'li.' ...,__. ve 

...,_,.,, ..,....�-.- gibi. J,ı ı..' ta ı. mevsuldür ve .:..1....1 ı..' te ı. nifiyedir. 

Mana: Benim dünyevi kayıtlardan ve taayyünatın tehlikelerinden azad 

olmuş bir nefsim vardır ki, eğer sen o nefse senden müteselli ve fariğ olmak 

üzere akıl ve idrakin ötesinde hadsiz hesapsız bir ölçüde nefsani haz ve rO.

haru lezzetler versen yine de müteselll olmaz. Benim nefsim /31-b/ hangi 

lezzetler ve rumetlerle senden müteselli olup hazlar ve lezzetlerle meşgul 

olabilir ki! Hatta nimetierin zıddı olan dert ve elem, sürur ve safanın muka

bili olan gam ve keder bile söz konusu olabilir; eğer binlerce bela, felaket ve 

yokluğa da mübtela kılsan ben yine senden müteselli olup yüz çevirmem. 

Devamla şöyle buyururlar: 

fl'J �� J �\ı ��i 'j J -63 
, , 

Lügatler: .:ı.ıoıı: Ya Hazret-i Mahbubeye hitab olabilir veyahut müfred, 

müennesin meçhıllü olur ve kaim-i makam faili müstetir ve _,..;;'e raci olmalıdır. 

�'in faili zamiridir ki _,..;;'e racidir. �o.-)ı'da elif-lam muzafun ileyhden ivazdır, 

yani ıs�<-J demektir. 

Mana: Menederek, zorla, ayrılık ve hicranla, bu'z ve düşmanlık.la yahut 

ümidini kırarak hakiki sevgili benim şahsımı uzaklaşbracak olursa (veyahut 

ben uzaklaşbrılacak olursam), muhabbet ve dostluğundan nefsim uzaklaşıp 

rahat halde olmaz. 

[Kendi yuvasına alışmış olan kuşa, taş vursan bile başka yere gitmez.} 
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� 8;� � �:;. cl. �� J �� � (i :).ı � �� :f J -64 

Lügatler: Beyitteki birinci ..._.... yol ve akide manasma gelir ki kişinin fiille
ri, sözleri ve halleri onun üzerine bina kılınır. İkinci �.;.. ise gidecek yer 
manasınadır. �: j.o'den nefs-i mütekellimdir . .:..ı.. Burada din ve akide 

manasınadır. 

İ'rab: lo: .rJ manasınadır, .......... ismi, J haberidir. �'deki zamir ..._....,e racidir 
ve .;r ,�'ye müteallıktır. 

Mina: Benim muhabbetteki mezheb ve inanamdan başka gidecek ye

rim yoktur. Eğer gayr-i ihtiyar!, bir gün o mezhebimden başka bir yola mey

ledecek olsam kesin olarak din ve milletimi ayıracağımı anladım. Zira: 

{Aşk Tann sırlannın usturlabıdır. M, I, 110] 

[ A.şıkiann dini ve mezhebi Allah'tır. M, II, 1770] 

O halde dinden yüz çevirenin ırzı, malı ve karu zahiri şeriate göre nasıl 

mübah olursa, aşıklar arasında da Allah sevgisinden yüz çevirenin hali on

dan daha kötüdür. Ve günah ve küfürde ondan daha ileridedir. 

Lügatler: ı.iS" Jı.,. )o;: :ı. J J; yani kalbime şöyle düştü ve geldi demektir. _,.... 

Gafletle hataya derler. fıJ İrtidad, yani dinden dönmek. 

İ'rab: i>'J': .;;j.;'in failidir. J'de lam •••/ye müteallıktır. ,_,.... Ya temyiz ya 

hal olarak mansub, yahut da mahzuf masdann sıfatıdır. Yani _,.... Jy.; demek o
lur; u._,... .:...,� dedikleri gibi. 

Mina: /32-a/ Eğer benim hahrıma sehven senden başka bir istek doğsa, 

aşıklar dininden çıkhğıma hükmederim. Zira aşıklar mezhebinde masivaya 
nazar gizli şirktir. Bu aşıkların mübarek şam ..;1 1.0:, :,:.a;iı t_ ıj 1.0 (Necm, 53/17) 

"Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı" ünvaruyla anılmışhr. Bunların yüksek 

mertebelerine göre, günahların ve ayıpların en büyüğü hakiki mahbubdan 

başkasını isternektir. 
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Lügatler: .J 4 J: Bir şeye rağbet, meyil ve hırs olursa böyle söylenir. Bir 

şeyden yüz çevrilirse - 4J denir. 

İ'rab: Birinci ...; sebebiyye, ı. şartıyye. ........,11 Şarhn cezası. ..5J ı-11 Nakıs 

fiillerdendir, ismi ,s-h, haberi ..$..} �ı' dir ve bu istisna, istisna-yı müferrağdır. 

Mana: Benim hakkımda hüküm senindir; ne istersen yap, ister bela, ister 
vela (yakınlık), ister ana (zahmet), ister ğına, ister nimet, ister nakrnet (ceza
landırma). Netice idlal olsun, !sal olsun (saphrma veya kavuşturrna), hicran 
veya hırman (ayrılık ve mahrumiyet), yahut rahmet ve gufran, bu'z ve ud
van (düşmanlık) ne olursa olsun, benim hakkımda hüküm senindir. Ne ister
sen yap, ben senden yüz çevirmem, rağbet ve yönelişim ancak yine sana 
olur. 

İbn Farız, Cenab-ı Hak'tan başka bir sevdiği ve istediği olmadığı ve 
O'ndan her ne gelirse kabul edeceğini iddia edince _f.;ı .:T' ._;;, �ı J ._r:w.J ..;.,ıı 
(delil getirmek iddia sahibi için; yemin, inkar eden için gereklidir)9 hadisinin 
hükmüne uygun olarak delil ve burhan lazım gelecektir. Geçen beyitlerde bu 
delili ortaya koymuştur ki, suret-i ahvali, yaru zayıflık, dert ve beladan her 
ne zikredildiyse onlarla iç içe olan durumudur. Aşağıdaki beyitlerde ise, 
yemin edip O'ndan başka niyet ve maksadı, O'ndan üstün bir isteği olmadı
ğım ispat eder ve şöyle der: 

ı::·� ,. ,_,_ J ·j ' J . <::':... � 67 "'""::! OJ"'� (""' � � J -, ' 

Lügatler: � lahz ve mina bakımından şüphe söz konusu olmayan şey. J,ı' 
Bir şeyi hayalde tasavvur etmek. ;_,.uüı Muhaleta, ?'den müştaktır. ? Örtmeye 

derler. Bir şeyi öteki örtlüğü için muhamere, muhalata minasına kullanılır. �· 
Bir şeyin bir şeyi izale etmesine denir. Ayetin ayeti, hükmün hükmü men eyle
mesi gibi. .;lı "atıyye" vezninde, yemin etmek, Ji yemin edici, çoğulu lı�' gelir. 

İ'rab: Vav kasemiyye. �'ün ""''e izifeti sıfatın mevsfıfa izafeti 

kabilindendir . ..,_ �:ı,;;.,'e zarfdır. J,ı': _,.ı;; f'in failidir.�'a muzafdır. _,.'de vav 

haliyye /32-b/ _,., -,- �'e raci. � J,ı' '-""" � Fiil cümlesi, ..,_ �'ün sıfatıdır. 

Mana: Ben aramızdaki muhkem sevgiye ve mübrem aşka yemm ederim 
ki, ona asla nesh ve izale hayali karışıp onu bahi kıimamışhr. Şu da var ki bu 
rnuhkern sevgiye yernin etmek, yeminierin en hayırlısı ve kasemierin en 

Buhari, Rehn, 6. 
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büyüğüdür. Zira muhabbet, zuhfu ve izhann sebebi, bütün taayyünat ve 
eserlerin aslıdır. Çünkü ..J_rı .:ıı ..;-.-li (Bilinmeyi sevdim) ve �� J � (Allah 

onları sever, onlar da Allah'ı severler) buyrulmuştur. Nitekim Hz. Mevlana 
şöyle buyurur: 

.s�.,.:. � .rAf � jM ..,- .;,t.b; .s�,.. � � J .s�,.. � � 
[Aşk olmasaydı, aşk derdi de olmazdı. Nice güzel sözleri söylerdin de (sonra) gerçekleşir

di.] 

Hz. Nazımın muhkem hubbe kasemi buna göredir. 

Lügatler: ı.i�>,o: ism-i alettir,..;; 'dan gelir. tr-�• ,PJ• denince ...S:..ı ve u.ı..:. demek 
olur.ı.i�>,o ahid ve yeminin kendisiyle muhkem ve sağlam kılındığı şey demektir. � 

.:ıı•: .:ıı, ,.:e-/den nefs-i mütekellimdir, tr-�• .:ı� demek �; ve _,.ı; manisınadır . .:._... 
Belirsiz mekan kasdedilip, kendisinden sonraki cümle ile açıklanır. .rJ .,.ı.. 

�ı' den murad beden-i unsuridir. ı} Dönen gölge demektir. 

İ'rab: J kasemiyye. ı.i�>,o'ın 'i/ya izafeti cinsin nev' e izafeti kabilindendir . ..J 
._.,.;. ı}: •'i .ıl• ı.i�>,o ..5' .;..ı cümlesine zarfdır. �· .rJ �  .;,ı' � .:._... başka bir cümledir ve o 

da bu iki cümleye zarfdır. Takdiri:.'i_,!• ı.i�>,o .f.;.,.ı �· .�, � .,.ı;ı � .:._... .r-J- .J ._} 

demek olur. 

Mana: Ey hakiki mahbub! Ben henüz nefs elbisesine bürünmemişken 
benim fey' -i hynetimde (benim zuhura doğru dönen yaradılış gölgemde) 
muhabbet misakını aldığın (an) hakkı için . . 

Fey' -i hynetten murad "elest" aleminde olan suver-i misaliyyeye işaret
tir. Nitekim Cenab-ı Izzet şöyle buyurur: �rj �� �?� � �;)T ,;. � � i;:.[ ��J 

ı.:".ı.f .):ı ij� �:,; ;:.:Jr i·�- i;l Js. (A'raf, 7/172). "Rabbin Ademoğullarından, onların 

bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: 
Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (onlar da): Evet (buna) şahit olduk dediler." 

Resıllüllah (as) şöyle buyurur: j.i.lı � � "-'!J� [.rı J �JT _H �  .iiıı .:ıı "Allah 

Adem'in sırhnı mesh etti ve onun zürriyetini zerreler şeklinde çıkardı ." 10 

�ı: Lügatte el sürmek veya eseri izale etmek demektir. Nitekim ...:........... 

jı.ıJ.ı ı.>-4 denince ;-ıı � �y demek olur. Bu hadiste söz konusu olan, zahr-ı 

Ahmed b . Hanbel, IV, 441. 
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Adem'den alem-i hissin hükmünün izalesidir. Ve zürriyahnı (neslini), zerre
ler misaline benzer şekilde ihraç ve ızhar etmektir. A.dem nesiinin zerreler 
şeklinde alem-i misalde Adem'in sırhndan zuhuru, yaradılışıarının gölgele
ridir ki, Cenab-ı Hak misal alemindeki bu gölgelere �:,; ::.:.ii (Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?"deyip, onlar da ..;-. (Evet) dediler. Bu bağlayıcı hitap 

kul ile Rab arasında ülfet misakı oldu. İşte İbn Farız bu ınisaka yemin edip 
şöyle der: /33-a/ Ben henüz zuhura gelmemişken, nefs-i nahkanın libası sıfat
ları ve kuvvetleri demek olan ve bunların mazharları suret-i unsuriyye-i 
hyniyye olan ve suver-i misaliyye de denen, benim yaradılış zerremin gölge
si (fey' -i zerre-i hynetim) seviyesinde iken senin �:ı; ::.:.ii sözüyle misak almış 

olman hakkı için . . .  Bir başka ifade ile takdir-i kelam şöyledir: Nefs-i nahka
nın eserleri ve sıfatlarının mazharı olan yaradılış unsurumun sureti daha 
zahir olmamışken, misal alemindeki yaradılış zerremin gölgesinde misak ve 
yakınlık sözü almış olmayın hakkı için . . .  

Amma � r.} .} , .;,ıl tye zarf kabul edildiği takdirde mana şöyle olur: Ben 

nefs-i nahkamın libasının mazharıyla yaradılış gölgernde henüz zmir olma
mışken senin yakınlık misakını almış olmam hakkı için . . .  Bu kerre murad 
zulmaru beden olmalıdır, kesafet itibariyle gölgeye benzer. Şahıs ve beden 
ona gölge gibidir. Bu cihetten fey' -i hynet (yaradılış gölgesi) denmiş olmalı
dır. 

LügaUer: � bir şeyi hıfz edip zaman zaman gözetmeye derler, daha sonra 

riayeti lazım olan yerde kullanıldı. � �: J� , J_,.; , �,... , ��,... /den müştaktır. J�o

J"-=-• J .rı•: değişme ile son bulunca böyle söylenir . .y� Sabıkı idrak edici olan 

şey . .rJı ..:..a. demek .&"J•' manasınadır. Bu kelime bizzat tehir manasma da 

kullanılır . ..... Burada "ahd" manasına. i_rA)I zaaf ve sükun. 

İ'rab: � � Fiilinin faili zamiri olup �'e racidir ve �'in sıfatıdır. j>:-'nin faili 

de zamiri olup .W.'e racidir ve onun sıfatıdır. "'� Tiinın zammesiyle nefs-i 

mütekellim, tanın kesresiyle olduğu takdirde muhatab sigasıdır ve ikisi de 
mümkündür, tanın kesresiyle okumak evladır, zira o ahdin akdedilmesine 
kulun dahli ve şuuru yoktur. 
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Mana: Ey hakiki mahbfıb, ezel aleminde akdeylediğin veya benim 
akdeylediğim ve o zamandan beri asla değişmemiş olan o geçmiş ahid hakkı 
içün.. ve gene sonraki ahid hakkı içün ki vücud alemine geldikten sonra 
peygamberler ve evliya ile olan biatlaşmadır ve muahededir ve eski ahdi 
yenilemekten ibarettir, işte o sonraki akid de uyuşukluk ve zayıflığın kendi
sini çözmesinden münezzehdir. 

)ı � f,JI � J -70 
, .. , "" "' 

Lügatler: �ı: Larnın kesresiyle masdardır, larnın fethasıyla olursa "do

ğuş yeri" demektir. Burada kasdedilen orlur . ..;...ıJ. Rü'yete denir, yüz ve lika 

manasma da kullanılır. �1: Renk güzelliği ve sevinç zuhfıru. JJ�I: ;J..ı'in 

çoğulu . ..:.ı_,.-..... ı: ;'r''dandır. Ay, serar istese yani ayın sonunda ışıktan giz

lenme ve hali olma istese _,.Alı _,.-..... ı denir. 

İ'rab: �: ba, fi veya isliane manasınadır. Car ve mecrur ;ljl'a 

sıfattır.�'da lam ta'lil manasınadır . ..:.ı� i' e müteallıktır . ..:.ı� l'in faili 

zamirdir ve ;JJ..ı'a aittir. 

Mana: Güzelliği ve parlaklığı dolayısıyla bütün ayların gizlenmiş oldu
ğu senin yanağındaki nurların doğuşu veya doğduğu yer hakkı için!. .  Eğer 
� tulu' manasma olursa mana açıktır. Şayet ism-i mekan kabul edilirse 

matla' dan m ur ad ya nebiler ve ne bilerin kalbieridir ki /33-b/ onlar hak nurla
rının doğduğu yerler ve vücfıd-ı mutlak ışıklarının zuhfır mahalli ve mem
ba'larıdırlar. 

Yahut da isim ve sıfatiardır ki, her bir isim ve sıfat zat nurunun doğdu
ğu yerdir. ;w.ı. 'dan murad zat-ı ilahidir. Zat'a ;w.ı. ve 4?.-J denmesi caizdir. 
Nitekim �J �ı ...s:J�Aı � JS' ayetinde 4?.-/den murad zathr, �'den murad zat 
nurlarının doğmasıdır. ;.ı..ı'den murad ilahi isim ve sıfatlar ile ayan ve hakaik

ı kevniyyedir. Nitekim ay, ışığını güneşten aldığı gibi, kainattaki başka aylar 
ve ilahi isirolerin kamerleri de ışıklarını zat-ı hakiki güneşinden alırlar ve zat 
güneşinin doğuşu sırasında, esma ve sıHit ayları, taayyün ve teşahhus ayları 
da gizlenirler. Buna göre takdir-i kelam: Senin zat nurlarıyın zuhfıru hakkı 
için veya o zat nurlarının doğduğu yer olan enbiya ve evliyanın kalbleri, 
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yahut da zahn isim ve sıfatları hakkı için ki o zahn nurlarının şualarında 
bütün mümkün hakikatler müzmahıll ve yok olmuşlardır. 

ö)� �� ..5...) JW' �J J -71 
' ' 

Lügatler: r _,;�ı:J.ıo�ı. nitekim r-} .;ı)> ,J; w� denince J T"< � cJ.. Jl' J'-' demek 

olur. ,.ı.ıı .;.....,.J :.:..ı....ıdemektir. Burada sin harfi "vicdan" içindir, " taleb" için 

olması da caizdir. 

İ' rab: .$.J sözü mahziif bir kelimeye müteallıktır. Bu, ya J--�' veya .$.J Jo�< 

yahut da bunlara benzer bir kelime olabilir.�• J sözü :<,_,......1• �· .) demektir ve 

lfoojı'ya müteallıktır . .._'de .;,oibtida içindir, .:..ı....•'ye mütealıktır, zamir �/e 

racidir . .;......_,ı'in faili tahtında müstetir olup,.,.._..ı veya r_,;ı'e racidir. Müennes 

olması ;J,_.. .,._..ı' e izafetinden ötürüdür. 

Mana: Sendeki gizli ve en güzel sılretteki kemal sıfah hakkı için; o en 
güzel suretin en düzgünü de insan unsurunun hilkatinde olandır ki o kemal 
vasfından medet ister, işte bu sıfatla mevsuf olan kemal hakkı için! demektir. 

Gerçekten insan yaradılışındaki sılret güzelliği, huy itidali, tenasüb ve 
yumuşaklık, sılreten ve manen Cenab-ı Hakk'ın vasf-ı ba kemalinden yardım 
isteyicidir, ondan gelmektedir. Nitekim hadis-i şerifde buyrulur: ��� .;lo'- ..:Uı .:ıı 
4iJJ-P ,)s- "Allah Adem'i kendi suretinde yarath"1 1, yani .;;IAJ J .;1:"'1 GJJ-P ,)s- "isim 
ve sıfatlarının sfıretinde .. " Şu ayet-i kerimede de buna işaret vardır: di;:. :ı.if 
r-f �� J_ �w�ı (Tin, 95/4). "Biz insanı en güzel biçimde yarattık" yani sfıretçe 

ve manaca demektir. Sfıretçe oluşu düzgün boy-bos, mütenasib organlar, 
pürüzsüz cild, güleğen tabiatlı olmak gibi. Manaca ahsen-i takvim üzere 
oluşu ise, hayat, ilim irade /34-a/ kudret, konuşma, işitme, görme ve başka 
özelliklere sahip olmasıdır. Aslında insan ilahi sıfatlarla muttasıf olup, onda 
her sıfattan bir örnek vardır. Onun için "-!J J .r .W � J .r .:1' "Kendini bilen 

Rabbini bilir" sözü varid olmuştur. 

;s J� y� � J')\;;- � J -72 
' 

Lügatler: � Bir şeyi güzel sıfatla sıfatlandırmaktır. Tek başına "sıfat" 

güzel ve çirkine şamildir. J'l'J,ı Kadri yüce olmak. y..i..,: muzaridir O.:..J.i.'ten gelir, 

..,_,ı., manasınadır. y.i. •'"' derler, ..,_,ı.ı demektir. ,ı.;: _,ı,.'den müştaktır. <.ı.i: kafın 

Buhari, isti'zan, 1; Müslim, birr, 115. 
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manasınadır . ... � .� derler, ..,_,ı.ı demektir. ,u;: _,.ı..'den müştakbr . .ı.i: kafın 
kesriyle, öldürmeden bir çeşit demektir, burada aşkın öldürmesi kasdedilir. 

İ'rab: .,..i.,'nün faili._..•� dir._,ıl'nün faili _..ı.i'dir. '"J• ve ·�'deki zamider .;....; 
J.,..,_'e racidir. J'deki lam #'yü ta' diye içindir . ..$-.'ya J.,..,_ .;...;'e sıfattır veya .,..i.,'e 
müteallıktır. 

Mana: Senin azarnet ve celalin na' ti hakkı için ki, senden gelecek azab ve 
ıkab, o celalin kabnda bana iyi ve tatlı olur. Ve � �ı � .r- jS' (güzelden olan 

her şey güzeldir) hükmünce onun yanında benim öldürülmem tatlı ve latif 
olur. 

� , 

�� JS' � J� � J -73 
. ' . 

Lügatler: ır- ::,...: o şeyin batını demektir.JW,.ı Çok fazla güzellik. �'de .;r 
muzaf olduğu şeyden başkasına mücavezet ıktıza eder . .._� İd rakinde güçlük ve 
zorluk olan güzellik demektir. �-... Allah'tan gayri şeylerin ismidir. Saniin 
vücfiduna alarnet ve delalet eylediği için "alem" dediler . .;..<: r�<'dandır. 

İ'rab: .:-� ve .;..< fiilierinin faili tahtında olan zamirieridir ki !i.-�'e racidir. 
� sözüJ�ı: ,-'e müteallıktır, şöyle demektir:.$ Jf ,}• � jJ'- J�ı: ,. . .,'deki ba.:-� 

ve.;.<' e müteallıktır. 

Mana: Senden bütün eşyaya sirayet edip, alemlerdeki her güzelliğin 
kendisi sebebiyle görünüp tamamlandığı, lütfuyun sıfah olan cemal sırrın 
hakkı için! . .  

Bu iki beyitte latif bir nükte vardır. Birinci beyitte � JU:- ..:...; J dedi, ikin
cisinde � JU:- .r J dedi. � ._r; ..:....i.,.. "Rahmetim gazabıını geçti"12 kudsi 

hadisinin hükmüne göre Cemal sıfabnın Celal sıfabndan fazlalığına işaret 
etti. Zira bu nizam, intizam, tenasüb ve itidat cemal sıfabnın sırlarının eseri
dir. Eğer kahr sıfah üstün gelse taayyünat ve mükevvenat müzmahil ve yok 
olurdu. Aslında hakikatine bakılırsa, her kahrın içinde nice lütuf gizlidir, 
mesela kısasta olduğu gibi. Nitekim buyrulur: �ı;i�ı :;_} � i� \-"'ı.:.uiı J_ �:, (Ba-

kara, 2/179). "Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır" . Şer'i cezaların 
yerine getirilmesi de böyledir. Her ne kadar görünüşte bunlar dövme, ta'zir, 
kahır ve tahkir şeklinde ise de manevi bakımdan günah kirini temizleyici 
/34-b/ ve ayıp pisliğini izale edicidir. Demek ki her halükarda cemal, celalden 
ziyadedir. Beyt: 

Buhari, tevhid, 15; Müslim, tevbe, 14. 
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LügaUer: ..,...ı•: .,., ..,....,ı,.. 'den. Garet (yağmalamak). �·= :o.A'nin cem'idir. 

(Akıl demektir) sahibini çirkinliklerden alıkoyduğu için böyle denmiştir. i_;olı: 
Şeref, azamet, kuvvet ve galebe. J..üı: Zamme ile, :U..üı kesre ile ve :U.ilı: İzzetin 

aksi dir. 

İ'rab: <ı'de ba .,..-'ye müteallıktır, takdimi tahsis içindir, zamir .:r-'e 
racidir . .,.-J'nin faili altında gizli olan ..:.ı ı' dir . ..,J•'nin faili altında olan zamirdir, 

.:r-'e racidir . ..,ı'deJ ,..,J•'ne müteallık, zamir .SJ"'ya racidir. .:..-'in faili 
_,J>'dir . ..5 .;ol' de lam, ya ta' diye içindir ki ,;,'}\.il ..:..U> derler. Veya ta'lil içindir, şöyle 
demektir: :U..üı, �· �· J.-'J< � i  .;ı� ..$;� .rı• sı,. J .:....--

Mana: Ve o büyük güzellik hakkı için ki, sen onunla akıllan yağmalar
sm, işte o güzellik beni öyle bir arzu ve muhabbete götürdü ki, o arzu ve 
istekte senin izzetin için benim zillet ve hakaretim iyi ve makbul oldu. 

Delaleti hüsne isnad eylemedeki nükte şudur: Bu mezahir ve aynalarda 
görülen ve duyulan mukayyed güzellik zahn mutlak güzelliğine delil ve 
vasıtadır. Onun için denmiştir ki: o�ı �ı ..5J..ı.ı\L o'i .i "O olmasaydı hiç kimse 

onu idrak edemezdi." 

.s�-" � �laı J _,.:- .o Jı...;. J ı.$�,. ..;.ı j � J ı.$�_,.; .;,- 1 
[Güzellik ve zülfün kıvnmı olmasaydı, sevgilinin yüzünü Qşığa kim gösterirdi.] 

i p-A! � Sıj�ı � �� 41 
. ' ' 

LügaUer: �· •'JJ 'den murad şu mukayyed güzelliklerin üstünde olan 

Allah'ın mutlak güzelli�dir. a• Yani ..;r- . 
İ'rib: oJ: .:.._..:.'ye müteallıktır . .,'de ba sebebiyye veya istiane içindir ve 

.:.._..:.'ye müteallıktır. J•'nın faili ya .:r-'dür veya Cenab-ı Hak'tır. i;-�<: �'in 
sıfatıdır, muzafun ileyhi değildir. Eğer muzafun ileyh olsa, tenvinsiz rekaket-i 
vezn lazım gelir. 

Mana: Bilinen güzellik, çirkinliğin zıddıdır. İşte o bilinen güzelliğin öte
sinde olan mutlak güzellik ve mana-yı muhakkak hakkı için ki ben onu senin 
zahnda müşahede eyledim. Bu öyle bir güzellik ki baş gözüne ve basiret 
gözüne gizlidir. İdrak (algılama) aleti iki türlüdür. Biri gözdür ki, hey' etleri, 
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renkleri ve duyumlanabilir şekilleri idrak eder. Öteki de ruhtur ki, kuvve-i 
vahime ile cüzi'yyab ve akıl kuvvetiyle de külliyah, basit rUharn varlıkları ve 
latif nurları idrak eder. İşte bu ikincisine hasiret derler. Cenab-ı Hak ehadiy
yet itibariyle bu iki idrakdan de münezzeh ve mukaddestir. /34-a/ Fakat bu 
manfuıın müşahedesi yine Hak nuruyla olur. 

[Güneş ile görülebilir, ama güneş nerede?] 

Hz. Mevlana şöyle buyurur: 

..... � JJ .SJjı .&.ılı .;.1.,1.) J y\:il J=l.) .ı.. i yl:il 

[Güneşin vücuduna delil yine güneştir. Sana delil lıizımsa güneşten yüz çevirme M,I, 
1 16.] 

JJflalı �ı ylii .ijı.iJ �J J_,.ıı �ı yu- 41U. ..,...) � .:ı� 
"Tesbih ederin onu ki cemıl/i için nurundan başka hicab, zıitı için zuhurundan başka 

nikıib yoktur. " 

Lügatler: ..,:1•: ...,'nin cem'i, "arzUlar" demektir. W•: matlah demektir. Bir 
şeyi istemekte haddi aşacak şekilde davranırsan tr�• .:.,o, denir. Bazıları �· banın 

kesresiyle istenen şey, banın zammesiyle ihtiyacın kendisidir, demişler . .)• Öte
sinde başka nihayet olmayan, nihayete ve sona derler. iy> istenen şey demektir. 
Her şeyin iyisine de iy> denir. Cem'i .:,•y> gelir. ha-i mühmele ile de okunabilir. 

i'rab: ...,_ � /den buraya gelinceye kadar olan dokuz beyit kasemdir; 
kasemin cevabı işte bu beyittir, .;.;�'deki lam ona delalet eder . .;..;� İ'rabdan 
mahallen merffi mübteda, ır takdiren merfu haberidir ve ...,ıı'ye muzafdır. 
Sonrası ise üzerine matuftur. 

Mana: Bu mezkur manalar hakkı için gönlümün arzusu, maksudumun 
en sonu, arzu ve ihtiyarımm en nihayeti benim dilediğim varlık sensin. 



KASIDE-İ T AİYYE ŞERH İ 

13 � J � I)J_,:.... ��� ' ' ' 
� ��� J .s"Ji 1,$!1)1 ' ' ' 

..,..ı� ..SJI�IJ ..SJI� :- :.!;,;. J -77 ... ... ... , 
.;.ı �1 J �') � ...>�1� � J -78 
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Lügatler: 1ı..i..lı: Devenin başına taktıkları yular ki ı.,ı.ıJı 1•..i.<. derler, cem' i, ayın 

ve zalin zammesiyle 1..i.<. gelir. 1•..i.<. &: Onu kaldırıp çıkarmaktır. Bu beyille 

kasdedilen maklukatın adetlerinden çıkarak, melamet derecesine yükselerek, ar 
ve namusu berbat kılıp akıl ve his endişesinden azad kılmaktır . .;>}: Aslında 

sağlam bir şeyi kesmeye derler. Mesela demiri kesrnek gibi. Amma şerialle hü
kümleri kestiği için vacib olan şeylere denir. ···�·: Şiddetle sakınma. yı;J'/1 J .... _,il•: 

Uzaklığın zıddıdır . ..,.ı;tı: Yakınlık istemek. "--: Yol ve siret. 

İ' rab: & Mübteda, �} haberidir . .s' ıl J, ı,ı'nın faili, ..,ı•;i• mef'ulüdür. Yani J 

..,ı'.ri' ;.,; .s' ıl ..,ı' "" demektir. ��· Mübteda, ..r- haberidir. 

Mana: Ey hakiki sevgili! Senin muhabbetinde ilgi ve engellerin bağla
rından soyulup temizlenmem, mahlukatın merasimleri, adetleri, hürmetle
rinden boşalmış ve soyulmuş olmam bana farzdır. Ar ve namusla şekillen
miş olan zahidlerin ve abidlerin alışılmış şekillerinden fariğ olup ve uzakla
şıp kanunları yıkmam, ilmi ıshlahları çözmeye çalışan alimierin ve fakihlerin 
/35-b/ riya ve gösterişle olan sahte arnelleri ve hayali hallerinden uzak ol
mam benim için lazım ve vacibdir. Eğer kavmim benim kendilerine yaklaş
ınarndan yüz çevirip sakınırlarsa da bunun önemi yoktur. Oysa "hala'at" 
benim yolum ve huyumdur. Hala'at, fetha ile, müfsidliğinden ve yaramazlı
ğından dolayı ailesi ve kavmi kendisinden uzaklaşıp terk edilen kimse de
mektir. "Kavmi" ile kasdedilen, tarikatte olan resmi sufiler ve şeriat ehli 
abidler ve şekil zahidleridir ki, onlar eşyanın hakikatlerine ve ilahi sırların 
inceliklerine ulaşmadıklarından, yüksek makam ve derecelere sahip olan 
aşıkların sarhoşluk ve hallerini inkar edip onlardan sakınırlar. Zira: 

Beytin anlamı şöyledir: "Çoğunluğun iyilik olarak gördüğü elbiseden soyund um, melamet 
libasını giymemden dolayı özür beyan ediyorum; ben çıkarıp giydiklerimden dolayı da 
mesrı1rum." Matbu nüshada 77 numara ile verilen bu beyit hakkında Şihabüddin eş
Şibli'nin rüyası aynı kelimelerle verilir; Fergani şerhinde bu beytin yer almadığı, onun için 
orada, Taiyye metninin 761 değil 760 beyit olarak görüldüğü belirtilir. Bk. Abdülhalık 
Mahmud, Divan u İbni'l-Farız, s. 230-31, Ein, Kahire, tsz. 
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[Herkesin doğru işitmeye kudreti yoktur. Her kuşçağız, bir ineiri bütün olarak 
yutamaz. M, I, 2763] 

..:;..... )� � .:.. .ı-- ;.ül �� .1' � � )� r-1 .s' .s .;,:ıl 
{Bu söylediğin şey senin idrakin kadardır. Doğru anlayışın hasreti içinde öldüm (veya: 

İnsanlar, doğru anlayış hasretindedir.j 

Bu fakirin kahnda olan Divan' da Şeyh Şihabüddin Sünbüli' den mer
vidir, buyururlar ki: "Bir gece Taiyye'yi evvelinden U.U ..r .;..;'i 'ye gelince 
okuyup yathm. Vakıada İbn F3.rız hazretlerini görüp bana dedi ki: Ya Şiha

beddin, bu beyti dahi bu kasideye ilhak ey le. Ol beyit budur.14 

Lügatler: r,&J•:.W• "ı• Ju.,)• "' �'-" (Kadınların olmadığı bir erkek topluluğu). 
: ıy.ı-•istif'al babından, sin "vicdan" içindir. ,_,........,'da da aynı şekildedir . ...s:.A 

Perdeyi yırtmak. •ı.ı.•: İf'al babındandır •ı.,.ıo• manasınadır. � Bu'z ve 
düşmanlık tır. ip Cefa ve sitem demektir. 

İ' rab: 1.o devam için, ..i fa-i sebebiyyedir. 

Mana: Zahir erbabından olan bir takım şekil düşkünleri benim kavmim 
değildir. Çünkü onlar benim perdeyi yırhp şekil ve adetlerin hükümlerini 
kaldırıp; kuralları, ayıp ve utanma endişesini kırmaını ayıp sayarlar. Perde
leri yırtmam sebebiyle düşmanlık göstererek senin sevgin uğrunda bana eza 
ve cefa gösterıneyi iyi bir şey sayarlar. Her ne kadar onlar sureta bana benzer 
iseler de arada büyük farklılık vardır. 

ı$� ıJ� �Ji'" N J! J ..u-1 ıS� ıJWI .s'� i i;_,...:ıı j 

[Eğer insan, suretle insan olsaydı Ahmed'le Ebu Cehil müsavi olurdu. M, I, 1019] 

Lügatler: 1os: Yerilecek işlerin ortaya çıkması durumunda bir kimseye lahık 
olan şeye derler. ıJiıa....ı: .,.:J• .:...,ı.....ı bir şeyi iyi buldum demektir . ._ı Rüsvaylık. 

İ' rab: ,P• Mübteda, .ı. ı haberidir. ,_,.... 1 » /da vav haliyye. ,_,.... 1 ile 'Jiıa....ı 

failieri zamirieridir ki ,pı'ye racidirler. 

Burada yukanda metnini verdiğimiz 77. beyit yer almaktadır. 
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Mina: Benim ailem ve kavmim heva ve muhabbetin ehlidir. /36-a/ Ve 
onlar benim anma, ayıp endişesini ve kurallan kırmama razı oldular, benim 
rüsvaylığımı iyi ve makbul saydılar. 

�_r. �y. J Jı.ı 
.ı.:.-a J � � d;. .:1-J 

� y ._ı..ı ..:-ı .ı,&a» .:�-ı 
.}l.ı ..:.... J-4 J � J"j .;� 

[Ehl-i tevhid bu taifedir, diğerleri tümüyle kendine tapanlardır. Kendinden Jan i 
ve O'nunla bakidirler, ilginç olan şu ki, yokturlar ve vardırlar.] 

Bu beyitte İbn Farız hazretleri "melamet" mertebesine işaret buyurur lar. 
"Melametiyye" o yüce taifedir ki ağyann (yabancıların) nazanndan halleri 

ve sırlan gizlemek için selamet üzere melameti seçip, zarure önem vermeyi 

terk eylemişlerdir. Hz. Şeyh Sühreverdi Avarifü'l-Maarif de şöyle buyururlar: 
ı_,.:. � 'i J ı? .ıP- 'i .s.i.lı J" .r�ı (Melameti, iyiliği açıklamayan, kötülüğü giz-

lemeyendir). o bakımdan bunlar ihlas sahasını seçip ar ve namusu, akıl ve 

duyu mertebesini unutmuşlardır . 

.;.....,ı�...o J� � Y' .Jı ..:.... }S' .s� Y' 
..:.ı\JW.'iı .loiL.ı �_,:lı � 

.: ..... ,,ll.ıı 'i .:ıli.:.� �� .:-,!� ıS .:ı� jı ..:.ıı.ıı.r 
[Hartibtiti (kalender-meşreb) olmak benlikten kurtulmaktır, Kişi ztihid olsa bile benlik kü

fürdür. Seni harfibattan göstermişlerdir, çünkü tevhid, iztifetleri düşürmektir (Kulun ftil ve 
sıfatlan kendine değil Allah'a iztife etmesidir). Dünytidaki hartibtit (virtine yerler, meyhtineler) 
benzersizdir, aldınş etmeyen fişıkiann makiimıdır.] 

Hz. Şeyh Fütühat'ta buyurlar ki: "Hak Taala melametiyyeye bin iki yüz 

kuvvet vermiştir; eğer bir kuvvetini bu aleme musaHat eylese bütün alem 
müzmahil ve yok olurdu. Allah' ın, halktan kendisini gizlerneye kadir olması 

da o kuvvetlerdendir. Müheymin melekleri ve O'na yakın olan ruharn var
lıklar, onların makamından bir makam bulmayı arzu ederler." 

4 ıS .:ııJ..r-""" 
rS' 

ıS 

.:ı� 
� j IJf ı; � .:ı�ı,ı.J! .Jiır � 

[Aşk dilencilerini hakir görme, çünkü bu insanlar kemeri olmayan şahlar ve sürüsü ol
mayan Hüsrevlerdir.] 

Lügatler: ı�: Bir kimsenin kavim ve kabilesidir, onunla çoğalır. Burada 

kasdedilen Hak aşıkları ve Hüda'nın sırrını bilenlerdir. 
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İ'r.ib: .�..:. .,..l'de ..): Ya mahzfıf şartın cevabıdır veya sebebiyyedir. _,. Şart 
kelimesidir . •  �..:. Şart fiili. � Şarhn cevabıdır. �)1 ':IJ'de ..; ya ta'lil için ya 
mahzfıf şarta cevap olabilir. Veyahut da .Sı,.. � .�..:. .,..ı şart cümlesi, �;ı ':IJ ise 
cevab olabilir. ı;ı'nın cevabı mahzfıfdur, karine-i hazf J;' ':IJ'dur. Şarttan önce 
cezayı söylemeyi caiz görenler katında J.ll ':IJ ' ı;ı'nın cevabıdır . ..:..J/in faili �·.f 
.;�'dir. 

Mana: Eğer ...; mahzuf şartın cevabı olursa takdir-i kelam şöyledir: Şekil 

düşkünleri benim kavmim olmayıp, bana düşmanlık göstererek senin sevgin 

uğrunda bana cefa etmeyi iyi ve makbul bir iş saydıklarına göre, arhk ey 

hakiki mahbub senden başka kim isterse gazab eylesin; yeter ki şekillerin ve 
adetlerin dışına çıkıp melamet ve harahat rütbesine yükseldiğimden dolayı, 

aşiretimin tevhid ve irfan ehli olan ileri gelenleri /36-b/ benden razı olsunlar 
-._;; .:ı� �_,lll J.'ıl .;;' �_,ili �'i_;.. � (Kınayıcı olan o topluluk bana kızsın) mazmu-

nu, şartın cevabı olur. 

Eğer �u. �'de ...; sebebiyye olursa mana şöyle olur: Muhabbet yolunda 

devamlılığım ve sebil-i meveddetteki kararlılığım sebebiyle, senden başka 

kim isterse gazab eylesin, asla sıkıntı ve kırılma söz konusu değildir. 

Lügatler. .;l>i fi'l-i mazi, bir kimseyi fitneye bırakmak, � bela ve imtihan . 
..51-i: ..S:...u'in cem' i. Nasik abide derler, masdarı �'tür, ibadet manasınadır . .,_.ı.: 

Mekarirn-i ahlak. 

İ'r.ib: .:ıı şart harfi. ;P Şart fiili . ..51-i: .;l>i'nin meffılüdür, .P< Lafzan merffı 
failidir . .S.. � Yani .S.. .,�, , .,,...,, (başlangıcı ve sonu sendendir). JS" Mübteda, 
r:;Pl" haberidir ve bu cümle şartın cevabıdır. 

Mana: Eğer senin katında olan güzel huylar ve yüce sıfatıardan bazısı 

abidleri ve zahidleri fitne ve belaya bırakhysa, o halde senden olan sıfatlar, 

isimler ve bütün eşya hepsi benim fitne ve belamın mevziidir. Sözün özü 

şudur: �:, .)s. <.,li;ı � ��� ��:, � �W.ı -;;,;. '-i�i �� '-!f- .)s. �� � .; �81 �:, (Hacc, 

22/11). "İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki: 

Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir de musibete uğ

rarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir" ayeti gereğince herkes Cenab-ı 

Hakk'a, zatında mütecelll olan isim ve sıfatlar muktezasma göre ibadet eder. 

Kemal sahipleri ise bunun dışındadır. Onlar .1ıı J�lı ıp (Allah'ın ahlakıyla 

ahlaklanınız) fehvasınca Allah'ın bütün ahlakıyla vasıflanmış ve ahlaklan-
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mışlardır. Başka kimselerin her biri ise bazı sıfatiarın ve ahiakın mahkumu 
ve meftı1nu olmuşlardır. O bakımdan kendilerinde etkili ve zahir olan isim
lerin hükümleri ve eserleri üzerlerinde görülüp, başka isimlerin mazharlarını 
ise inkar edip bahl sayarlar. Amma kemal sahibi arif bütün isim ve sıfatiann 
sırlarını; kalur olsun lütuf olsun, cemal olsun celal olsun, selbl olsun kabi 
olsun her neyse hepsini cami' ve şamil olduğu için, hiçbir şeyi inkar etmeyip 
kı .= � JS' (Hepsi Allah kabndandır) mısdakınca .., � .., _,ı.ı JMı 1.o JS' (Sevgilinin 

yaphğı her şey sevimlidir) deyip, her şeyi mevkıinde ve yerinde iyi ve güzel 
olarak görürler. Onun için Hak'tan sadır olan her şey tevhid ehline mevzi-i 
fitne (imtihan yeri, sebebi) olur. 

Lügatler: �.f"'': .,,,.... 1 ....,... J• .ı:aı � � _,.-ıı .) �� J �»; (hakikatine ve 
dağrusuna erişemediğim için bir konuda tereddüt ve şaşkınlığa düştüm). 

İ' rab: �: Nafiye, .r intiha-yı ğayet için; Mütefecci' olan kimse, mütefecciun 
aleyhe öyle nida eder. /37-a/ 

Mana: Senin muhabbe�ini seçinceye kadar ben mütehayyir ve mütered
dit olmadım. Senin muhabbetini ihtiyar ettiğim andan beri mütehayyirim. ı_,; 
..5.,jJ ı.i.fi .s_r-ı .sı ..;_, Ey hayret! Eğer senin aşkında benim hayretim olmazsa 

hazır ol ki vaktindir. 

Bil ki "hayret" iki kısımdır: Biri makbul ve övülmüş, biri mezmumdur. 
Makbul olan, Mevla'nın rumetlerini ve eserlerini müşahededen ve O'nun 
isim ve sıfatiarını görmekten hasıl olandır. Kötü olan hayret ise, dünya ve 
içindekilerden, gayrın muhabbetinden, nefs ve hevanın gereklerinden do
ğandır. Rabhani inayet ve saadetin kendisine delil ve yol gösterici olduğu 
kimse, makbul olan hayretle mütehayyir olup devamlı olarak ı_r;ı. ..5..) .jJj ıo-+iJı 

"Allahım senin hakkındaki hayretimi arthr!" hadisini tekrarlar. Şeytanın 
saphrması ve nefsin iğvası kendisini cismanl arzularla meşgul eden kimse 
ise mezmum olan hayretle mütehayyir olur ve ı�:,! �J 41 � .)6 Ji:ı..; ,;.j (Kehf, 

18/17). "Allah kimi dalalete düşürürse onu doğruya ulaştıracak bir dost bu
lamazsın" ayeti onun halini ifade eder duruma gelir. 0 kimseye �ı yJWIS' 
�ı ..}; � J � (Sızlanan yanıp yakılan ah-vah eden yaşlı kimse gibi) 

telehhüf ve tehassür edip "Va hayreta!" demelidir. Nitekim İbn Farız bu 
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beyitte ..; , ..5..) ,§.; � j ow _;, ı; demekle, mezmum ve makbul hayrete işaret 

buyurur. 

Lügatler: •ı....i'l•: İfrat ve tefrit arasında vasat olanı almaktır. ..,..ı• Fail 
veznindedir, fail manasınadır . ...-ı: Caddetü't-tarik. 

İ'rib: .:.JII'in faili Hz. Mahbub'dur. "'J•: ·� manisınadır, zamir .sy.'ya veya 
.:.�'ye racidir. ı.w: .:..Ldı' den haldir. 

Mina: Biraz önce İbn Farız büyük yeminlerle muhabbetini te'kid edip 

iştiyak ve sevgisinin şiddetini ortaya koyarak, benim senden başka mahbub 
ve matılibum yoktur demişti. Burada ise Hz. Mahbubun kendisine olan hita
bıru dile getirip, şu ifadelerle ona işaret eder ve şöyle der: Ben o hazrete, 
aşkıının kemalini sağlam yeminle isbat edince o hazret bana dedi ki: Benden 

başkasının istek ve muhabbetine yöneldin ve bu istek ve yönelişin sırasında, 
benim muhabbet yolumun hakikatini görmeyerek oraya girdin ve durakla
dın, tavassut ve tevakkuf eyledin. Oysa beni sevmenin kemal noktası, 
nefsani arzillardan tamamen soyunma ve cismani isteklerden kurtulmakhr. 
O halde bana olan sevgin nefsani hazlada karışık olunca, henüz /37-b/ mu
habbet yolunun başındasın, ilerlemiş değilsin demektir. 

Lügatler: }-: JJ�'dandır, � demektir. "-"" Ayıp "" yalan ..,..j hile. 

İ'rib: )-'nın faili ..,...J'dir ve �·e muzafdır . .:.J: ..,..-ı'in sıfatıdır. �-o-ı Lafzan 

mansub, .;_!i'nün lesinden haldir. "-"" Lafzan mansub, �-<'l'nin mefUlüdür ve ""'e 
muzafdır. •/deki zamir.;_ı; �'deki �'ya racidir . .;_ı; �: .;_!i'nün mef'ulüdür. 

Mana: Kendi istek ve arzUlarının peşinde olan nefsin hilesi seni gaflete 
düşürdü de yalanın hilesine bürünmüş olduğun halde diyeceğini dedin . 

...1'15" .j' ..s� ı.:..,:.....tı ..,. .r jl 
r..sA1rf \...i �1J jl ,jj �Jf 

..rı; �; ..sl.iı ��.. .r-j 
r_ıA.fi �; j y .r .s.._ 'W 

[Bu kuraldmı (huydan) dolayı kendi bekam istersin, varlık harmanmda bir arpa sapmı 

arnrsın. Bir kıl kadar bile kendinden heberdar olduğun sürece, fena yolundan kaybolmuş-

sun.} 
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Lügatler: ,_,.;;ı ef'al-i tafdildir, .,....'ten gelir. JU.1ı: )o/in cem'idir, )oJ mühim 
olan hacete derler. Evvelki .:.:...: .:>jJ� manasına, ikincisi ise ..:....JJ; manasınadır. J;. 
Burada :ı... maniisınadır. •JY. » deyince ,;,... jJ.,_ demektir. 

İ'r.ib: ,_,.;;ı .j'de J: �U.'a müteallıktır. ,_...'de ...,, t' miiniisınadır . .:.:ıd'te fe 

sebebiyyedir . .:..ı.cl u.J,ı. .:.:... cümlesi i' rabdan mahallen mecrur ,_,.;;'in sıfatıdır. 

Mina: İstekierin ve aşkların en nefisi, en hoşu ve en değertisi bana ka

vuşmakhr; oysa sen haddini aşan ve bu sebeple sana zulmetmiş olan nefisle 
(başka şeylere) tama' eyledin. Bu durumda y\u'jı YJ J yı_rU �o. "Rablerin rabbi 

varken toprağın ne hükmü olur!" Jw J �.u. � � y �� ,jJ J � .:ı ı ı..sf:.!.i .:ı ı (Sevgi

liye kavuşmayı arzu ediyorsan nefsini geçitte bırak, o zaman öne geçer ve 
yükselirsin). 

Lügatler: �: İstitharn kelimesidir, onunla bir şeyin ahval ve keyfiyetin
den sual olunur. Tevbih ve tenbih yoluyla nefs-i istihbarda dahi müstakil olur 
(Doğrudan haber sormak için de kullanılır). �ı Zammeyle olursa "muhabbet" 
manasınadır . .a.ı Fethayla "haslet" demektir. j,oJı Selametle hayra zafer bulmak . 

.sy..ılı Mecazen "iddia" manasınadır. 

i'rib: ...,o;'de ba, ilsak manasına, .sy.ı.ı'da ba t' manisınadır, ikisi de j,-ı'ye 
müteallıktır. J" J Ve ..1' 1 vavlar haliyyedir. Arnili j,ti>'dür. 

Mina: Gerçekten "da'va", doğru /38-a/ olduğu takdirde bile kötü bir sı
fattır, zira ucb (kendini beğenmişlik) ve enaniyetten hasıl olur. Fakat yalancı 
olacak olursa çirkinin çirkini ve kötünün de kötüsü bir sıfattır. O halde da' va 
(iddia) ile en iyi haslet olan benim muhabbetime nasıl sahip olabilirsin? 
Da'va (iddia) sahibi olmak en çirkin haslettir. Zira ucb ve gurfıru 
müstelzimdir. En kötü hasletle güzel bir muhabbete ulaşmak nasıl mümkün 
olur? Beyt: 

Jj �.r ... ""=-" f. J .ı..l ...,._j. �J .i'J .ı.s'�.,;,\...:.ı �� .ıS �'J"" ,_r.ı.. 
[İddiacı sırrı temiişa etmek istedi, gayb eli geldi ve namalıremin göğsüne vurdıı.j 
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O.)l; :;. �i � �� �� J -88 
' 

Lügatler: .:ı<' ile mekandan sorulur. 1? Bir küçük yıldızdır, Büyük Ayı 

yıldızının yanında çok gizli kaldığından gözün keskinliği onunla imtihan 
olunur . ..s"ı Anadan doğma köre denir. If- Fi'l-i mazidir . .- gelir. w Harekeli 
olarak, bir işte hayretten dolayı mütereddid ve şaşkın olmağa denir. ..;ı.ı 
Arzfılar. --� Fiil-i mazidir, JJ.f'dan gelir. 

İ'r.ib: Birinci .r uzaklık manasını mutazammın olduğu için .:.<''ye 

müteallıktır, yani ..s"':Jı .r �· �IS:. � demektir. İkinci .r, lt-'ya mütealhktır JOl; 
Manasını mutazammmdır. �r-'nın faili altmda olan zamirdir ve ..s"ı'e racidir. 4J 
Ya temyizdir veya maf'ulü lehdir, �+-'ya illetıir.� Hurfif-ı müşebbehe bi'l

fiilden bir harfdir, ismi ...S:,.ı.ı, haberi ise fiil cümlesi, yani .:-� . .:-�'in faili altmda 

olan zamirdir ki ..;ı.ı'ye racidir, mef'filü ise mahzfiftur, yani .S.� demektir. 

Mana: Uzak ihtimal görerek sorar ve şöyle buyururlar: Şaşkınlık, hayret 
ve tereddütten dolayı, maksadını unutmuş olan anadan doğrna körün bakı
şıyla Süha yıldızının nerede olduğu bilinir mi? � u � jl oıJ .::.. Jlb � .rı [Sonra 

yolun farkım gör, nereden ta nereye!] Lakin, nefsani arztın seni rnağrur kıldı 
da kemal-i muhabbet iddiasıyla errnen gerektiğini düşünüp gurur kapısını 
çaldın. Amma JJ1.:..1ı .ı.ı ,;r ı.ı.;Jı .;r.' (Süreyya yıldızı nerede, tenavül edenin eli 

nerede). Öyleyse, dernek ki kendi varlığını benim varlığımda tamamen rnah
vetrnezsen bu maksad gerçekleşmez. 

'- j,;;,; � � :;. �:ıl � 
' 

Lügatler: J.r: Mazi meçhuldür .l.r'tan. Bir şeyi yüksek yerden indirmek 

demektir . .ı..ıi Mal, can, şeref ve azametten bir şeyin meblağına derler . .;,,u oJJ> �-u 
deyince, filan kimse filan kimsenin mertebesinden mal, mevki, şeref bakımın
dan aşağıdır demektir. �. Takdir edilmiş nasib. � Tefa'ul babından, sülasisi 

��o;, #� ip: Adım atmak. ı.iS" .r .:..,1oı0 derler ki ..;#. "'jJ� demektir. 

İ'rab: ...i harf-i atf ve ma'tfifu aleyhi mahzfifdur. /38-b/ takdiri .r ...S:,.ı.ı .S.� 

..:...a J-->_,1• .;..,u. demektir. ı.ıo. Zarfiyet üzre mansubdur . ..5 .ı..ıi .ı.r Cümlesi mahallen 

mansub, ı.ıo.'nin sıfatıdır. ""J>'de zamir �ıo.'a racidir . .}s-: .:.....i'ye müteallıktır. .r 
lfl&.-'da .r. �:a mütealhktır. Ve bu cümle mahallen mecrur, mahzfif mevsfifun 

sıfatıdır. Nitekim sözün gelişi (siyak) ona delalet eder ve o nefsdir. Yani muzaf 
hazfedilereklf,?�J � .ı... ;r � ı.  demek olur. 

Mana: Nefsani arzuların seni mağrur eyledi de vuslat talebinde bulun
dun. Böylece nefsinin hazzından uzaktaşmış olan ayağın üzerinde kadriyin 
düştüğü bir rnakarnda vuslat talebin için azirnli ve kararlı oldun. Doğrusu 
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nlharu, cismani, maddi ve manevi her türlü nefis hazzından geçernemiş olan 
salik canana vuslat isteğinde bulunursa, elbette bu şekilde hitaplara layık 
olur. Zira �� JA' ._p �'f" v J l,i.ı.lı JA' ._p �'f" ö .J"'"'i' J ö _r'iı JA' ._p �'f" l,i.ı.lı "Ahiret e h line 

dünya haramdır, dünya ehline ahiret haramdır, ehlullaha her ikisi de ha
ramdır"IS hadisi bu manaya kUVVetli Şahittir. 

Lügatler: .:...J: r'J , ru , ı..J/den müştaktır.rJJ Talep demektir. r'r' Masdar-ı 
mimidir. iJ'JJ Jı .w, iJ'JJ JJ\loJ "FiLan kimse filan kimseye talebinde boyun uzattı" 

demektir. J�ı: �'un cem'idir . .:...i., Fiil-i mazi meçhuldür, masdan ı.ı., gelir, 

kesrnek manasınadır. Nitekim ı;ı.ı., � yani �;u. demektir. 

İ'rab: ..:.JJu.tin faili r.ıl'dir. lfi�l(da ba ..:.JJu.ti ta' diye içindir . ..,ıı'de zamir r'.r''a 

racidir . .:...i.,' in faili tahtında gizli olup J�ı'a aittir. 

Mana: Hakiki sevgili şöyle dedi: Sen öyle bir istekte bulundun ki, nice 
insan o istek ve maksada boyunlarını uzattılar ve o maksad uğrunda boyun
ları kesildi. Beyt: 

Jı5 J. • çj. .ı..:.; '..l.oı � J'.T" .c. J) .,r5 .ı. JJ ,J..JJ 

Jp �J.J!! j\ı OJ JJ. ]J J_?. �JJ\i r-:! .,s_,... OJ ı.s-5 
[Bu tehlikeli yerde gemi hattı, (geminin binlerce tahtasından) sahilde bir tahta bile gö

rünnıedi. Hiç kimse Karnn'nun hazinesine yol bulamadı, yol bulsaydı bile, o hazineyi 
çıkaranıazdı.] 

aNice Mansı1r'u bu yolda darağacına gönderip külünü göğe savurdular, 
bu arzuda nice aşıkların başları kopup derileri yüzüldü. Bu yola bütün varlı
ğından geçen salik niyetlenebilir. Bu şaha, ölüm sakisinden yokluk şarabını 

içen aşık vasıl olabilir. 

Lügatler. .;., _,.: .;..,'in cem' i. /39-a/ Burada maksad zatın ve sıfatiarın 
tecellilerinden hasıl olan yüce makamlar ve yüksek derecelerdir. J-> �: J� J,o. 'den 
meçhul sigası üzeredir. J.,; Vüsul, yani yetişmektir . .:.._,.,ıı JW Kapılarının arka· 
sıdır. t__,il1 Bir şeyi bir şeye vurmak . .:...ı- Mazi meçhuldür, .ı-'den gelir, burada 

kapıyı örtrnek ve girişi engellemekten kinayedir. 

el-Camiu's-Sağir, Il, 17. 
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İ' rab: �.oJ_,.ı; ve 14•1/da zamirler .;.._,'a racidir. t_} �'da �' .;...ı...' e müteallıktır. 

14'.11' Mübteda, .;...ı... haberdir. 

Mina: O hazret şöyle dedi:. Ey vuslata talib olan; sen, arkalanna geçil
meyen (içlerine girilmeyen) �vlere ·geldin, yani ey tecellileri isteyen kimse, 
sen öyle isim ve sıfat evleri ve yüce makam kapılarına gelmeye niyet ettin ki, 
o isim ve sıfatiarın arkasından o makamlara kimse nail olmadı. İsim ve sıfat
Iarın arkasından (vera) murad, Cenab-ı Hak tarafıdır. Zira bu varlığa gel
mezden evvel bu tecellilere kimse bilfiil nail olmamışhr. Ve bu tecelli evleri
nin kapıları senin benzerin olan taliblere kapanmışhr. "Tecelli evlerinin kapı
ları"ndan murad; kamil ihlas, tam fena ve teslimiyet, ihtimamlı azimet, iba
det, taat, riyazet ve mücahedeler ve bunların benzeri olan şeylerdir. Bunlar, 
tecelli evlerine girebilmek için kapılar ve sebepler gibidirler. Bu kapıların 
çalınması heva eliyle, nefsin hazları, kuruntuları ve hevesleriyle mümkün 
olmaz. Bulanık sine ma'rifet m1ruyla aydınlarup ferahlamayınca bu kapılar
dan bir kapı, hiç kimseye açılmaz. Hatta nefsin sitek ve arzusuyla daha fazla 
kapalı ve örtülü olur . 

.:.....ı J! � J.) � _,, � � J.) � � �'-' J.l.ı !""' J �� r .;ı ..r -'.) 

[Dün gece aşk sebebiyle sakinin (meyhanenin) kapısına gittim; bana kapıyı aç, dedim, o 
ise bana kapıyı sıkıca kapattı.] 

. 

�� �ı; �� �  �J} 
Lügatler: �""- ""-' zaman ve mekan için kullanılır. Zamanda manası � ı..ı.ı:. 

demektir. Mekanda manası � 4) J �ı.ıi demektir. Mekan maddi ve manevi 
olsun fark etmez. Burada murad manevidir. �� Masdardır-.� : '"JJ._. yani "ben 
sözü gizledim" demektir. J;j Ziynet-i mümevvehe, yani dışı yaldızlı ve zinetli, 
içerisi kalp olan sahte şeye derler. �J}: w'de müştakhr, ..,.ıı.ı manasınadır. <J''J': 

ı.J''nın cem'idir ki maksad ve matiab manasınadır . .;.._;. Fi'l-i mazi �· 

manasınadır. 

İ' rab: ..Sı� �""- ""-': J rj' e zarfdır . .,'de ba isliane içindir, zamir J ;j'e racidir . 
.Y'J'' de zamir '?'e racidir. 

Mina: Hz. Mahbub dedi ki: Ey /39-b/ iddiacı kişi, arzu ettiğin sırrın ö
nünde sahte bir söz ve düzme bir dava ileri sürdün. Bununla benim yakınlı
ğım ve vuslahm olan izzet ve mertebeyi istersin. Oysa o izzet ve mertebenin 
maksadlan, .ı.ı�ı �� jJ J! � � .:ıı...,.. "kendisine ancak kendisiyle ulaşılacak olanı 

tesbih ederim" ifadesi hükmünce idrak ve vüsulün ötesinde ve üstündedir. 
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Onun ha valisi �?:J J;. ili ı i/,:ıi ı.Oj (Enam, 6/91). "Allah' ı gereği gibi tarumadılar" 

nassı ile korunmuş ve yüce haldedir. o bakımdan aşık-ı sadıka layık olan şu 
idi: Verme ve cömertlikte herkesten önde olup, sonra hatırının sırlarını, batın 
ve zahirinin gizliliklerini maşukuna ızhar eylemeliydi. Nitekim Kur' an-ı 
Azim de bu manaya işaret eder: 41:..:.. �ı;..: �:ı.t :;. ı;� j_,:.�ı �u ı�� ı_p :;r.�ı � 4 
(Mücadele, 58/12). "Ey iman edenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağı
nız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz" 

"Sadaka"nın manası "terk" ve "isar"dır. Terk ve isar avam için mal ve 

ekmek vermek, havass için ise ten ve caru terk etmek demektir. 

[Hak uğruna ekmek verirsen sana ekmek verirler; Hak uğruna can verirsen sana da can 
bahşederler, M. I, 2236.] 

Bu beyitlerden anlaşılan şu ki, fesahatla ve belağatla karışık süslü ve 

haklı gibi görünen sözün, yakınlık ve kavuşmaya faydası yokmuş. 

Lügatler: _,ı.ı bast edici (yayıcı/ferahlatıcı) renktir. ,,_,.... Kabz edici (sıkıcı) 
renktir. Araplar şöyle derler: �· i _,;...lı 1 �· ip'J �_,.., , ,_, ... Jı 1 .:ı_,ııı J.;ol• ..;-l,lı (Beyaz 
renklerin en faziletlisi, siyah en korkuncu, kırmızı en güzeli, sarı en müşkilidir.) 
Bunlara göre "beyaz" renklerin en iyisi olduğundan bir kimse ilim ve faziletlerle 
süslü ve üstün, ayıplar ve kötülüklerden ari olursa, o kimse için .. ; � .,.,., ..,...,., .:ı'IJ 
(Filan kimse kavmi arasında rahattır) derler. Maddi ve manevi faziletlerden, 
dünyev� ve uhrevi hasletlerden uzak olana da "sevadü'l-vech" derler. Onun için 
.:ı<J'.ıJ' ,} .,.,., ,,_,.... _.i-il• (Fakirlik iki cihanda yüz karasıdır) buyrulmuştur. 

Hakikatte "fakir" zahiri ve batıru faziletlerden, dinl ve dünyevi vasıflar
dan bir şeyle muttasıf olmayandır, hatta varlığuu ve bütün mevcfi.daın varlı
ğuu Malikü'l-mülk ve Vacibü'l-vücfi.d olan Allah' a ait bilendir. Nitekim bazı 
büyükler buyururlar: 

..:.-i.)j �.ıJ·oJ4 _,ı ....,_ ..!.>J..Ir ..s&j <i--J j\.ı 

..:.-i.)j �.) uıf J.) � jı ;  _,ı ..,..ı J t� J.) j' �.) u� J.) 

[Fakr, kötü ve iyiden habersiz olmaktır; kendinden geçmişfiği kendine arzetmektir. Ayn
ca yaratılmış olmanın dar sahasından kurtulmak ve çadın kıdem (ezelilik) hisanna kurmaktır. 
İki cihandan nefesi çekmek, iki cihandan daha üstünde bahsetmektir.] 
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.,ı... , ı.,J.ı.;< ve �..:: Kelamda müracaata derler. Mev'ıza ve nikahta da çok 
söz dönmesi olduğu için zamme ve kesre ile "hutbe" ve "hıtbe" dediler. Hanın 
zammesiyle (hutbe) mev'ızaya, kesre ile (hıtbe) nikaha hasredilmiştir. Hanın 
zammesiyle olursa sıfatı �"' ve ..,_,ı.,. gelir. Hanın kesresiyle ise ancak �"' gelir, 
başka türlü olmaz. ;_,.;.... : sadın fethasıyla, kesresi ve zammesiyle, her şeyin hül.1-
sasına /40-a/ derler. 

İ'rab: .lU..-. � ve ..;_,.;.... �"' her ikisi de hal olmak üzere mansubdur, zü'l
hal ise hitab te'sidir. 

Mina: Sen ki el' an zati faziletler ve vücud güzelliği ile ünsiyet halinde

sin, maddi ve hissi makam ve mevkiin mübtelasısın; salikte, akli ve hissi, 
rtıham ve cismaru, dünyevi ve uhrevi herhangi bir haz bulunursa, bu, vücud 
arhğıdır ve nefsin gereğidir. Benim velayet ve yakınlık mertebesi, vuslat ve 
muhabbet derecesi olan bir ıshfa ve ictiba gelinim vardır ki onun mihr-i mü

ecceli, her iki dünya makamından geçmektir, dünya ve ahiret sevgisini izale 
etmektir, her iki cihanda yüz karalığıdır. Bu özellikler sende bulurunadığı 
halde, vücud bakıyyesi ve merdud olan nefsin hazzıyla maksada erişmek 
isteği ile; dünyevi ve uhrevi makamından geçmeksizin, benim safvetimle 
izdivaç isteyerek, yakınlık ve vuslat gelinime talib olarak beyaz bir yüz ile 
huzuruma geldin. Maahaza şöyle denilmiştir: .)$ �'.r ;_r�ı J ;_r�ı J.ıı' .)$ �'.r ı.;.ı.Jı 

.1ı J.ıı' .)$ .:ıı..ı_r ıJ J ı.;.ı.Jı J.ıı' (Ahiret ehline dünya haramdır, dünya ehline ahiret 

haramdır, ehlullaha her ikisi de haramdır.)16 

J.;JJ ./ J� y; '"J..ı ._;.;T J:. 
J.; JJ ./ JJ5_. y; �.JS. ..:-U; J;, 

J.;JJ ._/ J..ı..Jj OIJ .,s:;\,J j..:. 
..:.ı� ·� ..,.u. J;, .rP- ıJ# 

J.;JJ ._/ .r' OJj ı.$:>� � J;, ;,J;, J;, J.;JI � U  JIJ ı..f'l� 
[Kalender yolundan giden güzel/er, bela ateşine semender gibi giderler. Hızır gibi ab-ı 

hayatı ararken, yokluk karanlığına İskender gibi giderler. Dalgıçlar gibi dert incisini ele alır
lar, kendinden geçme denizinde sır yolundan giderler.] 

� $.�1 � � ıs.  � ') -94 
' ' ' 

Lügatler: .......,. "Rahmet vezninde, "alçaklık" demektir" .ı..� Jü J,:.'den, 
cezimle ye düşer. 

İ'rab: jde .., ya e- manasmadır veya sebebiyye, vayahut isliane için 
olabilir. Muzaf takdir ederek .#- ..,..,._. veya .r-'>; J ._}J_,; .....,,,. demek olabilir. � .:1' 

.I,Jı'de .:1' , .......,. lafzına müteallıktır, ya .:..:S"'nin haberidir veya .;.ıS"'nin haberi "''dir, 
yani "' �.>ıi .:..:s- demek olur . .......,. Ya haldir veya temyizdir . .  lin cevabı .:....1/dir ki 

el-Ciimiu's-Sağir, II, 17. 
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u< ı..;ıi ..:.5 demek olur . ......,. Ya haldir veya temyizdir . .  lin cevabı �/dir ki fi'l-i 
mazi meçhul, muhatabtır. ı. Ma-yı mevsuldür, yani � .w �  .s..i.lı �l.il.ı Jı demektir. 

Mana: Eğer sen ey aşık, .s' de banın noktasından alçalmış ola ydın; veya 
manen ikinci vecih üzere: Eğer sen, .s noktasından alçak olduğun halde be

nimle kaim olaydın; veya: Be' nin noktasından alçak olduğun cihetten . .  

İkinci mısra: Hileyle ve çalışıp mücadele etmekle nail olmadığın bir 
mertebeye yükseltilirdin. 

Bu beyitte tevazu ve meskenete işaret vardır. Nitekim hadiste de varid 
olmuştur: /40-b/ �� � � .y J .iiıı wJ t""'i .y "Kim tevazu' gösterirse Allah onu 

yüceltir, kim kibirlenirse Allah onu al çal tır" Y 

;por' �'J .;.., 'J �J"'" ;?-yi ı.,u;. �i ..:......,.; 
[Tanrı'yı ta'zlm, ululamak nasıl olur? Kendini, varlığını horlamak, toprak mesilbesinde 

tutmak la. 
Tanrı 'yı tevhfd etmeyi öğrenmek nedir? Kendini tek tann önünde yakıp yok etmek, M, I, 

3008-3009.] 

Alçaklık ve tevazuu be'nin noktasına nisbet edip "be" harfini söyleme
sinde hoş bir nükte vardır. Mesela: Elif vücfıd-ı mutlaka benzer, çünkü hiçbir 
harfe taalluku yoktur, bütün harflerin başlangıcıdır, bütün harfiere bitişir, 
hareke ve sükfın kabul etmez, noktası yoktur, kendisi bizzat kaimdir, öteki 
harfler ise onunla kaimdir..ı:,iliı �1:, �� ili ı:, (Muhammed, 47 /38). "Allah gani-

dir, siz ise muhtaçsınız." 

Elife en yakın olan harf "be" dir ki harflerin ve kelimelerin başlangıcıdır, 
sayıda ve mertebede ikincidir. Ahadiyyet mertebesinden ve gayb-ı hüviyet 
aleminden ilk zuhfıra gelen ve beliren akl-ı küldür ki Hakikat-i Muham
mediyye'dir, işte onun durumu bu "be" harfine benzer. Şu bakımdan ki, 
mevcfıdattaki bütün hakikatierin harflerinin başlangıcıdır, ikinci mertebeyi 
işgal etmektedir ve ahadiyyet mertebesine yakındır. Ahadiyyet mertebesin
den akl-ı küllün ayniması (temyiz olunması), taayyünü sebebiyledir. Keza 
her şeyin mutlak vücuddan temyiz olunması taayyünü cihetindendir. İşte 
be'nin de eliften ayrılması nokta gibidir. Anlaşıldı ki nokta, be'yi eliften tem-

Ahmed b. Hanbel, lll, 76. 
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yiz eylediğinden dolayı taayyün ve ubudiyet sıfahdır. Nitekim Hz. Şeyh-i 
Ekber Fütuhat'ta bu manaya işaret buyururlar: �_,.lı J .ı.ı\alı ;,i w.ı�ı J �_,._,ıı .H •\,!4 

"Be ile varlık zuhura gelir, nokta ile abi d ve mabud ayrılır" . Her ne kadar 
nokta, be'yi eliften ayırmışsa da, be'nin içinde hiç ondan başka vücı1du yok
tur. Keza vücud noktası, abidi mabuddan ayınr amma, tecelli ve vacibü'l
vücı1dun galebesi sırasında hiç varlığı yoktur. Hz. Şibli'nin "Ben be'nin al
hndaki noktayım" buyurması bu manaya işarettir. o halde be'nin allındaki 

noktadan murad, be'nin ubudiyeti ve taayyününün sureti olunca beytin 
manası şöyle anlaşılır: Eğer sen benim inayet ve hldayetim sebebiyle ve mu

habbet ve iştiyakım vasıtasıyla, taayyün ve ubudiyetiyin hakikatinden al
çalmış, mütevazı, miskin, muhtaç ve alçakgönüllü olsaydın, maksadın olan 

vuslat makamı ve kurbiyyet mertebesine nail olurdun ki ona nefsarn hlle ile 
vasıl olamamış idin. 

.:-...,.: � j <Jijl .}IJ! .]! 
.J..,-j p.j .rJJ � 

.;......� �j .:ıı.ı.ı ..;-t}' ı.!'"" 
ı.S� �� � � o� 

� J.r .;.....1 4l.....ı jl �4 .ı.ı.� P. J ı.;...!./ ı:...JJ j � 
� \) �; �ı.. y; �l_p. 

ı.S� .ı...4 u .:.-ı � � 
[Besmelenin ilk harfi "B"dir, diğer harflerde o yükseklik nerede? Yüksekliği terk etti, a

şağıyı (tevtizuu) seçti. (B'nin noktası alttadır). Bu yüce mevkie o tevtizudan ulaştı. Tevtizu ile 
kendisini öyle aşağıda tuttu ki, Hak onun elini tutup bu yüksekfiğe çıkardı. Yücelik istiyorsan, 
aşağıda ol, bu sana yeter; kendi payını kır ki nesibdtir olasın.] 

Sultanü'l-arifin şöyle devam eder: /41-a/ 

. , ' 
�'",)� � ı.>} '1 1)1 ı.>} � -95 

Lügatler. Birinci .s; irfan ve yakin manasmadır. İkinci .s; ibsar (gösterme) 
manasmadır. "-'>�: ..:...,..-ı manasma, yani "saydım" "-'>�ı: .;..i,a manasma, yani 
hazır ettim. ;...ıı Aynm zammesiyle, silah ve harb aleti demektir. 

İ'rab: .:.,.;'de ..,.. ya �/ye müteallıktır veya �/ye matuf olan mahzuf bir 
fiile ki takdiri ""'� olabilir. Şayet .s;: ..:JJ"' ve .;}-; manasma olursa iki mef'Uiü 
ta' diye etmez, sadece .s; "1 .;,ı mef'ulü olur . .s; "1 .;,ı: � "1 .;,ı manasma olursa .,,� lo 

onun mef'Uiü olur . .s;: ıo-1aı manasma olunca mef'ullerden biri .s; "1 .;,ı, ikincisi �o 

"-'>� olur ve .s; "1 .;,ı'nm her iki mef'Uiü mahzlıf olur, takdiri şöyle olur: oı; "1 .;,ı 
ı_,.... . .;,ı /de vav atıf içindir. ,s.ilı .;,ı, ..s;'ya matuftur; mevsul sılasıyla birlikte 

mahallen mansub .;,ı' in ismidir, ? ise lafzan merffi haberidir. 
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Mina: Yükselesin ve hile ve çalışmanla elde edemediğin mertebeye ula
şasın, bilmemeyi ve görmemeyi iyice bilecek hale gelesin! Vüsul sebebi say
dığın arneli görmemeyi bilesin, bana ulaşmak ve yaklaşmak için hazırladığın 
alet ve vasıtaların alet olmadığını görebilesin! Salih ameller, iyi işler, zühd, 
ibadetler, taatler, cehd, fakr ve riyazetler olarak yaklaşmak için hazırladığın 
şeylerin hepsini heba olmuş bilesin. Zira ..:.. J� ..:.. J�' "" ır- JS' "Hadisten olan 

her şey hadistir" Hadis olan, kadim olana nasıl vesile olabilir? Bu hazrete 
kavuşmaya vesile olan bütün vasıtaları, faziletleri ve hasletleri terk edip sırf 
fakr ve sırf yokluk gerçekleşince; .ıı �� jJ J! � .:.1' ıJift.:..ı "kendisine kendisinden 

başka bir şeyle ulaşılamayanı tesbih ederim" sırrı zuhur eder. Böylece .s!J ..:...ııJ 
.sı.ıı "Rabbimi Rabbimle gördüm" hallerini müşahede edersin. 

Lügatler: e" ve ı:_\t" açık ve doğru yola derler. J.,- Mutlak manada yola 
denir. e"' in j.,-'e izafeti, hassın amma izafeti kabilindendir . •• _,.,: ,_,. 'nın cem'idir. 
Burada nefsin şehvete meyletmesi manasınadır . .:...w: �_.w' dandır. ı.. _,.w .r-Jı � Yani 
�; ,Jr demektir. ıiı_.l. e<)' .:....wı Yani ��... Js- .,._,, ,rr "r· .:....wı if al babından, .._., kör 
etmeklik. 

İ'rib: � mübteda e-:-'J haberidir . .s.ı:.aı'nın fiili zamiridir ki <ı-' e aittir. 
�'da ı.. katfedir, .}:J'yi arnelden keser. Bazı nüshalarda /41-b/ ...s.:ı vaki olmaz. 
Bu takdirce zamir, zamir-i kıssa olur. Yani .:...w ....ıı .}:ı demek olur . .:...w ve .:...w• 
failieri altında olan zamiderdir ki '-"'''ya aittir. 

Mina: Fıtratının aslı itibariyle hidayeti kabul etmiş olan kimseye benim 
doğru yolum apaçıktır, fakat nefsin arzu ve istekleri hasiret gözünü bürüdü 

ve onu doğruyu görmekten alıkoydu . 

.J5 J.ı..- 'J C.JJ ..::...l.i.::...ıj .J5 Jrı ıJ :J � ..;.. * J � 
[Hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar; rCıhu, doğruluktan ayınr. M, I, 3331 

.;...ı ..:..ır- J.ı.;ı ..:..ır- �ı .ı..ôJJ ı.:....-Jjf-!o J ı_,a J:J .:ıt' ..:.il 

[Bu kapının afeti, heva ve şehvettir. Yoksa burada daima şerhetler içilir durur. M, II, 101 
.;....Jı .iııı ..ı,..... ,;r � ıJy; .;...oj:J ..i'lı. � JjJI J l_,a lı_ 

{Heva ve heves/e, nefsin isteğiyle az dost ol. Çünkü seni Tann yolundan çıkaran, yolunu 
şaşırtan heva ve hevestir. M,. I, 29571 

"Mühtedi" o kimsedir ki ezel-i azalde ona ilahi nur isabet etmiş ola. Ni
tekim Hz. Risaletpenah buyururlar: .:.1' .ıı�..Pı .;,..i oJi .:.1' � ..i'J { WJo J �ı J1oö- .iııı .:ıı 
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J,.-Jı .,_,.... .:r J.ıo .w � � .;,.i .,s.ı..ııı .w J�' ��� "Allah mahh1kab zulmet içinde 

yarath, sonra onlann üzerine nurundan serpti. Kime bu nurdan isabet ettiyse 
hidayet buldu, kime isabet etmediyse doğru yoldan saph"ıs 

O halde "mühtedi" olanlar nur isabetiyle müşerref olanlardır. Kendile
rine ilahi nur isabet etmeyen kimseler bu dünyada, nefsani istek ve arzUlara 
mübtela olup kurtuluş yolundan mahrum kalanlardır. 

Lügatler. .:ıl, .:..:.ı , 4': Vezin ve mana bakımından .:ı�o- , �� � gibidir . .s.ı.ı• İf'al 

babından nefs-i mütekellim, fi'l-i muzaridir, _,.ıoı manasınadır. �.:.;o Nahiflik ve 

zayıflık . .};-< Fi'l-i muzaridir \j;ı, ._...,4 ,lj;ı'den gelir, "yok etmeku demektir. �,, dava 

etmeklik 

İ'rab: .:ıı Fi'l-i mazi, .:ıı masdariye .Sı,a .s.ı.ı• levil-i masdardır, i'rabda 

mahallen mecrur muzafun ileyhdir, faili mahzuf, takdiri � .sJ'ti'' .:..iJ .:ı ı ..;  J. "' J  
.,'de "' mevsul için, .., sebebiyye, zamir Je raci. """'nin zamiri altında olan 

failidir, l.'ya racidir. 

Mana: Hz. Mahbub-i hakiki dedi ki: Muhakkak ki senin istek ve mu
habbetini ızhar etmenin vakti geldi; bana muhabbet iddianı yok etmek sure
tiyle senin nehafet ve za'fına yol açan kimseyi ızhar etmenin vakti yaklaşh. 
Sözün hulasası olarak şu denmek isteniyor: Senin bana muhabbetin halis de
ğildir, nefsani maksadla karışıktır da sen hulus iddia edersin, işte nihayet 
vakti geldi, senin arzunu ortaya koydum, ta ki iddianı izale etsin. 

� � �' r'; � -98 
' ' ' 

Lügati er. /42-a/ ...a.ı.- Muahede ve yemin ediciye derler, çok yerde mülazim 

(sıkıca sanlan) manasma kullanılır, burada da öyledir. r'� Aslında insana isabet 

eden şiddet ve musibete derler. Kalb yanığı ve delicesine sevme (....._,. J t_,l), 
ayrıca "aşk" manasma da kullanılır. Nitekim aşıka "mağrem" ve "za-ğarem" 
derler . ...uJ Burada "sıfat" manasınadır. 

İ'rab: ·-•'<'de y ta'diye içindir. Zamir, ğararn sahibine racidir, zira 

takdiri"--"ı rıN §J "-'' rJ>A demektir . ..5\iı•'de kef hitap için. �&ı•: Takdiren merhl 

mübteda, .JU< lafzan merffı haberidir. 

Bk. Tirmizi, İman, 18; Ahmed b. Hanbel, II, 176,197. 
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Mana: Hz. Mahbub buyurdular ki: Sen bu davada sadıksın ve mağrem 
ve aşıksın, lakin bana değil nefsine aşıksın. Benim, kendi nefsine aşık ve 
kendi zahna mağremsin şeklindeki iddiamın doğruluğuna şahid ve deliDe
rim çoktur. o delillerden bazıları, senin kendine ait sıfat ortaya koyman ve 
vücudundan bir bakıyye ızhar eylemendir. Nitekim kendi lisarurıla itiraf ve 
tashih ederek dedin ki: ili:lı i )..ı' J_ l.4 �';' � � W-ı � J;i ..r;- (B k. 8. beyit) 

Bu söz, senin de kendi nefsine mağrem ve aşık olduğunu gösterir. Zira 
benim sevgimin eseri şudur: Benimle senin aranda ayrılık ve başkalık kalka
rak her halükarda senin vücudun yok olup sen serıliğirıden külliyen yok 
olasın, ta ki benim vücud-ı vahdetimi benimle müşahede edesin. Aksi halde 
ikilik baki kaldıkça ayrılıktan hali olmaz. 

..:...;_,... Q .}U. J� ?  .s' .ı" 

J..il.o ""': � � ..,-.ı  oJij � ).) 

..:J j j_,... dr- � .,si .;.ıı .)\.:o 

..:.;J) .t. .:ıy: _,s' .:-.ı � .:ıT � 

J .. il.t. � J:i � ;.) � & 
.:.i; Q .}U. �\ �\ J..il.o 

{Aşk o alevdir ki, parladı mı sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar. 

"Ltı" kılıcı, Tanrı'dan başka ne varsa hepsini keser, silip süpürür. Bir bak hele La'dan 
sonra ne kalır? 

"İllallah kalır, hepsi gider. Neşe/en, sevin ey ikiliği yakıp yandıran şiddetli aşk! M. V, 
587-589} 

Lügatler: .;.,A: .SJI', .s.w.'den: � � manasınadır . .Jô �: u ,  ı.:;, yokluğa denir. 
Burada kasdedilen salikin fiillerinin, sıfatlarının, Cenab-ı Hakk'ın fiilleri, 
sıfatları ve zatında yok olmasından ibarettir. � ve �· aynı manayadır ve 

Cenab·ı Hakk'ın isimleri ve sıfatlarının galebe ve zuhı1rundan ibarettir. 

İ'rab: ı-ll' de ..J ,  mahzı1f şartın cevabıdır . .fo �  1/de olan ı. ve ..;#- ı. dahi ı. ,  her 
ikisi de devam manasını mutazammındır. 

Mana: Hal böyle olunca, senin vasfın sende baki olup nefsarn hazzın 
muhabbet davana karışınca, sen bana muhabbet iddia edemezsin. /42-b/ Za
hnı, sıfatıarını ve iradeni benim zahm, sıfatıarım ve iradernde yok edip faru 
olmadıkça ve sende benim suretim tecelli ehnedikçe, beni sevmiş olmazsın. 
"Suret"ten murad, isimler ve sıfatlardır. İnsan ancak suretle belirli hale gel
diğınden isim ve sıfatlara "suret" denmiştir. Keza Cenab-ı Hakk da ancak 
isimler ve sıfatlarla zahir oldu. Onun için şöyle buyruldu: .-;_,.... ..;s. r.)T .;ı.- �� .:ıı 
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"Allah Adem'i kendi suretinde yarath"19 yani ""ı..A...# J ��' .)s- "isimleri ve sıfat

ları üzere yarath" 

Hulasa-i kelam ve netice-i meram şudur: Akli, rUharn ve nefsani bütün 
hazlar, meyiller, ümitleri arzular, istekler, maksadlar, ilgiler ve hevesierin 
hepsi bütünüyle senden fani ve yok olmazsa; damlanın denizlerde yok ol
ması gibi, lambanın ışığının güneşin doğuşuyla son bulması gibi yok olmaz
sa, benim zahma ulaşmak ve kavuşmak kabil değildir. Böyle bir "yokluk" bir 
kimsede ancak ve ancak, benim isim ve sıfatlanmın kendisinde tecellisinden 
sonra hasıl olur. 

[Fena denizinin beka cevherini bulursun, yoksa (fena denizine dalmazsan) boğulursun, 
cevheri nereden bulacaksın.] 

Lügatler. t • emirdir. t•J, t .ı,' dan gelir, ..5 �· manasınadır. Lakin bazı alimler 

mizisi ve ism-i faili yoktur derler. Amma �.J ı.'yi tahfif ile de okumuşlardır, 

bu takdirce mazi-müsbet olur. t>' Emirdir. �• , �'dan gelir. �·' emirdir. �·· 

�.ı<dan. ._.:Jı'de hazif vardır, dinleyicinin anlayışına güvenerek bu yola 

gidilmiştir. Ayrıca şu ayet göz önünde bulundumlup iktibas ve tazmin sanatı 

yapılmıştır: :;-rı � �� C;i>• i;::.lı Uj c..J, o.�f-J Uj (Fussilet, 34/41). "iyilikle kötülük 

bir olmaz; sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle". :;. Bozuk inançtan doğan 

cehalettir. 

i'rab: �·'de elif-Iam muzafun ileyhten ıvazdır, <�" ..s�• demektir. ·�'de 

lam J• manasınadır . ..5••J Lafzan mansub t>''nun mefulüdür. Aynı şekilde .$.,;., 

�·•'ın mefulüdür. 

Mana: Sen zahyın isteğini sevmekten, sıfatlarıyın gereğine aşık bir kim
se olmaktan vaz geçip tam yoklukla muttasıf olmayınca, beni sevdiğine dair 
iddiayı terk eyle, gönlünü benim sevgimden başka yerlere, kendi nefsarn 
haziarına ve rUhani isteklerine çağır. Vücud hazzıyla birlikte muhabbet iddi
asında bulunmak cehalettir, böyle bir cehaletten doğan bozuk inancı ken
dinden uzaklaşhr. Bunu da sadakat ve tam yokluk gibi iyi hasletlerle yapabi
lirsim. Zira muhib ve mürid, muradın muradında muradım terk eden kim
sedir. Beyt: 

Buhari, isti'zan, 1; Müslim, birr, 115. 
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ı.sr,o y\ul Y; J_,..,J ol; ?- .s� y4 _�>j .:�"-' o; ...S:l\ ..... ..sı 

ıS� yl,..-1 e? J.) ı:....,.;: .:ıı.v.- yl,..-1 ..:.-ı ..i .ıA' & )1"; 
[Ey tank sa/iki, her konuda konuşma; Rabbü'l-erbab'a ulaşma yolunun gaı;nsına yürü

me. Dünya sebepleri tefrika (gönül dağınıklığı, fark) sebebi olduğuna göre, bütün sebeplerle 
gönül birliği (cem') arama!] 

/43-a/ Lügatler: ..,_;u,. emirdir, <,;�ı' den gelir, �ı. demektir.yi.J:.I :l.oil• yani evin 
yanlarından uzanan kısım. "-'\t.O Esrna-i ef'aldendir ..ı.., manasınadır. J., f: � f 
manasınadır, zira -.IS" çok yerde .ı-- manasını taşır. 

İ'rab: y�: ..,_;u,. 'in mef'fılüdür. J., f Fiilinin faili altındaki zamirdir ki jJ/a 
aittir . .;_;1 l.a /de vav haliyye, l.a tenbih için, .;..;\ mübteda, l.a haberidir. §- "''de "' 

harf-i şart, §- fi'l-i şarttır. � Emirdir .:..�o ,  .:.. ı&-' den, şartın cezasıdır. 

Mana: Ey iddia sahibi, bana ulaşmaktan uzak ol, ne yazık ki bu vuslat 
sana h asıl olmaz, sen dirisin, eğer bana ulaşma isteğinde samımı isen J.l 'i >' 
'-" � .:ı ı "Ölmeden önce ölünüz"20 muktezasınca öl, yani tam yokluk ta ve her 

şeyden kesilmede ölüye benze, ta ki ebedi hayat ve saadetle canlı ve devamlı 
olasın. 

[Ey iişık! A.şıkiann hayiitı ölümdedir. Gönlü gönül vermeden başka bir surette bulamaz
sm. M, I, 1751] 

Aşıklardan birisi hakiki mahbuba hitaben şu beyiti söylemiştir: 

� .r J ')\.lı ı .;, }' .rı.ı.ı ·..:..ü J �\lo J �a:- L ..:.,... ;.;....ıJ .:ı ı J 
(Öl dersen, baş üstüne der ölürüm; ölüm meleğine hoş geldin safii/ar getirdin, derim). 

Lügatler: �· zamrne ile muhabbet, kesre ile sevgilinin ismi. Birinci .;w f 

ölüm manasma olan kazadır, yani .:....< f demektir. ikinci .;w f haceti gidermek ve 
isteğini yerine getirmektir . .,..} ... Masdar mimidir "hacet" manasınadır. Jr 
Emirdir ..s r1 manasınadır. .:..i.r Hanın zammesiyle dostlı,ık ve muhabbet 
demektir. 

Keşfü'l-Hafli, Il, 348. 
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İ'rab: JA zamir-i şandır. �·'de elif-lam muzafın ileyhten ıvazdır, yani ..r'" ,.. 

demek olur. ,;,ı Şart harfi. p � Şart fiili, ikinci p � şartın cezasıdır . •. S\>"nin 
müşarün ileyhi birincip f'dır. �: �'in mef'ulüdür. 

Mana: Hal ve şart şöyledir: Benim sevgim öyle bir sevgidir ki, mücerred 
kuruntu ve temenni ile ona ulaşılamaz, sadece iddia ve hırsla isteyerek ona 
yaklaşılamaz. Onun özelliği şudur: Eğer şu nefsani hayatından ölmezsen 
sevgiliye kavuşamazsın. Hal böyle olunca sen iki şeyden birini seçmekte 
serbestsin, ya ölümü seç; yahut da böyle yapmazsan benim dostluğumu terk 
et. Beyt: 

[Ey ayıp ve ar hırkasını giyen donmuş, üşümüş aşık! Sen can korkusuyla canandan ka
çıyorsun. M, III, 39101 

[Ey lutuf görenler, ferahlanın, sevinin. Ey kahır görenler, bu bir beladır, ganılanın. M, 
III, 34371 

1 43-b/ '.Y J4 ,;ı� ..! .J' ..sı '}�.,ll '.Y )\..o ,;ı� .r-
..sı "))...ol

ı 

[Ey ölümü görenler, uzaklaşın. Ey haşri, dirilmeıJi görenler, çabuk olun! M, III, 34361 

ı.\:i ..s:ı:ıi ' ı . l  � -103 .,...-:"" J - ı.r JJ ...,.. - -
Lügatler: .:ı.ı.ı ve .s.ı.l yakınlığı ifade etmede = gibidir, şu farkla ki = umumi 

yakınlığı (kurb-i amm), .s.ı.l ve .:ı.ı.ı ise hususi yakınlığı (kurb-i hass), ifade eder. 
Mesela: J� .s= deyince, mal senin hükmünde demektir, ister yanında bulunsun 
ister bulunmasın fark etmez. FakatJ� �.u ifadesi ancak yanında hazır bulunması 
durumunda söz konusudur. 

İ'rab: ..; mahzuf şartın cevabıdır. J�'de � istifamiyedir ve .:ıfo'nün 
altındaki zamir istifham �·sına aittir. 

Mana: Hz. Mahbfıbun hitab ve azarlaması sona erince ben de o hazrete 
şöyle dedim: Ey hakikat sultanı, benim rtıhum senin huzurundadır ve rfı
humun kabzı sana ısmarlanmış ve teslim edilmiştir. Zira ı.:..;ı �' .Jı...4 � J ..;oıl.i � 

(kabz eden ve bast eden ancak sensin) benim kabzımda ve tasarrufumda 
olan neyim var ki, onu teslim etmekte ihtiyar ve iradem olsun? 

� J ı.. ı:ıT _,; ı:ıT J 
� J I.o ıJL!..i l.iL!..i ..s. 

� J I.o ıJI,ı ..;...ıi.p _y. ı.$1 
.i • .ı.i\..!..i j'.r. �� J 

[Ey güzel koku sıfatlı, bizim açıklamamız tümüyle hiçtir; her şey senindir, bizinıki hiçtir. 
Bütün alem senin izlerin/e doludur, bizim izsiz olan izimiz ise tümüyle hiçtir.} 
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Bu beyitte teslim ve rıza mertebesine işaret vardır. 

[Emre (fermiina) boyun koyarlar, kul ne yapsın. Top ne yapabilir, çevgiina (topa vuran 
sopaya) gönül vermez/er.] 

Lügatler: Birinci .;w. mehmı1zü'l-lamdır. Her üç hareke ile � ,  G ve •"-!. 
derler; w.., �ı demektir. İkinci .;w. mehmı1zü'l-ayndir, .:ıl!.' den gelir, hal ve emir 

manasınadır. Burada "sıfat" manasını rnutazamrnındır. iliı Ölümün ismidir. liı 

Gadrin zıddıdır. ;y,..... Değişmeyen ve başkalaşmayan zati ahlak demektir . ..,.�: 
'dandır, imiina manasınadır. 

İ'rab: " n.lfiye, .rJ manasınadır, ismi uı, haberi ..;�4'dir . ..;�4 İsm-i faildir, 

fiilinin arneli gibi amel eder, ili _,lı mef'ı1lüdür. .;w. /de vav haliye, .;w. mütekellim 

yasına rnuzafdır, mahallen merfı1 rnübtedadır. llı Takdiren merrudur, 

rnübtedanın haberidir, aslında memdı1dedir, zarfiret-i şiirden dolayı rnaksı1re 
olmuştur . ._.,if nın faili ;y,.....'dir, mef'ı1lü oı_,...'dur; zarnir ll/ya aittir . .s�ı �'da � • .} 

manasınadır, elif-larn muzafün ileyhten ıvazdır, yani..s-ı_,. .} demektir. 

Mana: Dedim ki, ey hakiki mahbub, senin yolunda ben ölümü kötü gö
rücü değilim. Benim sıfahm ve halim, ahdimde ve hizmetimde vefalı olmak
hr, benim sedyem vefadan başka şeyden imtina eder, senin yolunda canımı 
ve tenimi feda etmek /44-a/ benim canıma minnettir. Beyt: 

.;P-I..ı..il iJ )f. JJ jl 1) ..:..... )J H .J}- .:;..:-ı� JJ ) i.ı� .ı..:.�ı "':" .jiJ �� 
[Bilirsin aşıklık nedir, canı ve gönlü zayıflatmaktır. Güneşten (sevgiden) başka dostu 

gönülden atmaktır.j 

Lügatler: .:.')1.1 ._....;: ""'" demektir. 4,i,Jı: ._,.,ıı.ıı 
İ'rab: ır .sı: �.o rnanasınadır. ı; İsm-i işarettir, .,.uı manasmadır ve bu ı;�.o sözü, 

i'rabdan mahallen rnerfı1 mübteda, haberi ise rnahzı1fdur. Takdir-i kelam: ı;�.o 

�ı J ..:ı�ı demektir. � Ef'al-i mukarebeden bir fiildir, reca etmek ve ümid 

etmek için kullanılır, ismiyle ve haberiyle ı;�.o'nın sılasıdır . ._j$: J�'ye müteallıktır. 

Takdiri: J� demektir. Fakat .:.ı, >iS" manasma hamlolunduğundan 

hazfolunrnuştur. J� Cümlesi �·nın haberidir; ismi, altında rnüstetir, mevsul 

manasma olan ı;ı'ya aittir . ._....; .s_,.. Kavl-i rnercuvdan istisna olur . .:.'ıli Lafzan 

merfı1 olup ._.;oi'nın failidir . .,_,. Ternyiziyet üzere veya rnef'ul-i leh olmak üzere 

mansubdur. J .;,>'de "' istifharniyyedir. Lam harf-i cerdir, müteallakı rnahzı1f 

fiildir.J .;,>: �-" "' ve .).ı., "' manalarını mutazamrnındır. ı.i,'daki be harfi, J'nin 
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ildir.J .:t': �J/. .:t' ve ..,.ı ... .:t' manalarını mutazammındır. ı.i/daki be harfi, J'nin 
müteallakı olan fiile müteallı.ktır. ı;: .;._,.'e işarettir. ıa lde vav haliyyedir. 

Mani: Benim hakkımda, filan kimse aşk ve hevadan dolayı öldü den
mesi ümid edilir; bundan ne çıkar? Keşke benim için "filan heva için öldü" 
denilse. Beni, o ölüme ulaşhran ve götüren kimdir, işte o benim math1bum
dur. � .r ,/ .ı..:. J) .:ı� � J' ..! r [Ölüm der ki: Eğer bir kimse canını satarsa, 

hemen alırım.] Mefhumu benim arzu ettiğim bir şeydir. Senin nzan her ney
se bir işaret kafidir, hemen yerine gelir. 

[Bize doğru bir adım at, iki cihandan vaz geçeriz. Bir nazar et, senden bir tek nazar (ba
kış) beklemekteyiz.j 

Lügatler: ._ı.,.ı tasdik makamında � gibidir. Ancak bu durumda �'den daha 
iyidir. �'in kullanılışı ise istifhamın cevabında daha güzeldir . ._ı.,.ı Her şeyin 
müddetine derler. u.öıı Geçmeklik. 

İ'r.ib: J-,ı heberin tasdiki için konmuş bir harfdir, kendinden sonrası onu 
açıklar . .;,.ı Mahallen merffi, mübteda . ..s'Jı Nefs-i mütekellim, u.öıı mef'fılüdür, 

zamir ._ı.,.ı'e racidir . .,I.,J Temyiziyet üzre mansubdur. J.-ı 'J lde vav haliyedir. '" 
.:-'te .:ıı şart harfi, .:- şart fiili, cevabı mahzfıfdur. Karlnesi mukaddem olan 
ou.öıı ..s'Jı dır. Veya cevabı mukaddem ..s'Jı olabilir, bu durum cezanın şarttan 
önce gelmesini caiz gören mezheb üzredir. �'de lam /44-b/ Jı manasınadır . 
.:-'in faili ...,.....dir. 

Mani: Az önce "filan kimse muhabbetten öldü" denilmesi benim için 
saadetin ta kendisidir! demiştim. Evet, bu sözüm muhakkak ve musaddaktır. 
Eğer senin sevgine benim nisbetim sahih oursa, müddet-i ömrümün aşıklıkla 
geçmesine razıyım. Vuslata eremesem bile senin muhabbetine mensub ol
manın saadeti bana kafi gelir. Senin gibi bir padişahın muhabbet ve aşkı ile 
anılmak ve meşhur olmak ne saadettir! Bana bu övünç ve devlet yeter. �} 
o''(,. J'..ı..i.o _p ı..l'f.. .ı..,.Jı J t'.u .• ...ı �j �u.; (İnsanları, efendilerinin ihtişamı duygu

landırır; kul da efendisine göre değer kazanır). 
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Lügatler: Açıktır. 

' . , a: ·: �� � J' � J -107 
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İ'rib: \iooo haldir, mefulün şeklini açıklamaktadır, o mef'ul ..,.._.'dir . ..s:,Jı: 
..,.._.,e müteallıktır ve mukadder muzafdır. Yani ..$.,r J' demektir. i,;al'te lam ta'lil 
içindir, zamiri ;,....;'e racidir . .,- Mübteda J�' temyiziyet üzere mansubdur . 
.,.....'de .., mahzuf habere müteallıktır ki o da ..Sj} veya JJo"J veya bunlara uygun 
şeylerdir. Buna göre beylin takdiri şöyledir: ..sı \iooo i.,.-Jı J:ıı iJp Jır ..$.,r J' ..,.._. }' � "' J 
...,. ..Sj} ..SJ��· "' .,- i.,.-Jı J:ıı i ,;al �  

.,-'den sonuna kadar olan isim cümlesi şartın cevabıdır. 

Mana: Ey hakiki mahbub, eğer ben izzet ve şeref taşıyan bir nisbetin bu 
özelliğinden dolayı o nisbetle senin muhabbetine sahip olamazsam da bana, 
iftihar vesllesi olarak muhabbet töhmetine ulaşınarn bile kafi gelir. 

[Halk arasında bana şöyle denmesi yeterlidir: Fütan kişi gönül ve canıyla senin kulun
dur.] 

• 1 f • .:./ ' ö:)•� ·· ı�.ı � ��::.. r -e-- . ı.r--. ' 

Lügatler: "J• bir şeyin yanı ve yakını. �l.iı Töhmet etmeklik, yani bir kimseyi 
kendisinde olmayan bir şeye nisbet etmek. ..,.., Hüzün c..ı...ı kemlik .:.. r" sürurdan 
müştaktır. 

İ'rib: _,..l.iı "J• ibtidaiyye üzre mahallen merffi, maba'di haberidir. �ı'de 
"' şart harfi .;..,.;.; şart fiili, ..,.., temyiz veya mefulü leh olmak üzere mansubdur . 

..:..:..ı W Şartın cevabıdır . ..:..:...ı'in te'si, muhatab te'si olmak da nefs-i mütekellim 
te'si olmak da caizdir; fakat muhataba olması daha iyidir . .:..J"''in faili zamiri, 
..r"'e racidir. 

Mana: Senin aşkın ve muhabbetinle itharn edilerek, eğer ben, kemal-i 
muhabbete ulaşamamaktan /45-a/ dolayı hüzün ve keder sebebiyle ölürsem 
herhalde sen, şehadet şerefiyle mesrur olan kimseye kötülük etmezsin. Ha
dis-i nebevi ile sabittir ki: .ı..._:. _,.ı ..ıv .:ıp J:i .:r "Malı uğrunda öldürülen şehit-

tir" Mal, istenecek şeylerin en bayağısı ve dünyevi arzUların en düşüğü 
iken, onun uğrunda öldürülen çaresiz şehadet şerefine nail olunca, senin 
değerli ve leziz muhabbetin ki istek ve arzuların en şereflisidir; o halde 
şehadet mertebesine ulaşması haydi haydi kesindir. Nitekim garib hadisler
den biri şöyledir: ı.ı..._:. .:..v .w .:..v J � J ..;s. J � .;r "Aşık olup, iffet gösterip 
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aşkını gizleyen ve ölen kimse şehid olarak ölür"21• Bilhassa kudsi hadiste 
şöyle buyurdun: �.) ül! �.) � .:.I'J �.) ;}aS d:i .:.I'J d:i �ı .:.1' "Beni seveni öldürü-

rüm; öldürdüğüm kimsenin diyeti benim üzerimedir. Diyetini üzerime aldı
ğım kimsenin diyeti ben olurum." o halde ey canımın canı ve ruh-i 
revarumdan daha aziz olan sultanım, beyt: 

.J:!j' .;..ı r J��o:;ı J.) ı:.ı� ı:.ıl.!- ..sı � .J:!jı .;..ı r J'..lj ..:.J\1. JjJ' �� o jı..�Jı j 
[Arzu, ölçü sınırını aştı, bundan fazlasına ttikat getiremem. Ey can, cihiinı beğenme, 

bundan fazlasını beklemekteyim.j 

Eğer sen bana ölümü takdir edersen, zulüm ve kötülük etmiş olmazsın, 
belki beni nimet ve ihsanın kemaliyle şereflendirmiş olursun. 

Lügatler: "� r> ;,u.wı J .... derler, yani ..ı.ı..• J ... ,, demektir, yani karşılıksız ve 

diyetsiz kan dökmek demektir . ...,._,. Burada ruhun bedenden ayrılması sırasında 

Allah'la hazır olan demektir. �· Şedde ile "ölüm" demektir. 

İ'rab: � mübteda, ..j<S' mukaddem haber. J: ..j<S''e müteallıktır. "' Şart harfi. 

.o.J.ı.ıo Şart fiili. �· � /de vav h.lliyye . .ıs-; Nefs-i mütekellim meçhul. .r•> � Cümlesi 

haberiyle birlikte şartın cevabıdır. 

Mina: Ey hakiki mahbub, eğer benim kanımı mübah edip diyetimi iptal 
ederek beni öldürdükten sonra karşılığında bir şey vermezsen, ben senin 
aşıkların arasında kabul edilip bu iyi isim ve iftiharla tanınmaz, şehitler 
zümresinden sayılmazsam ben ölebilirim de. (Ama ne gam) senin beni bil
miş olman kafidir. Zira maksad senin bilmendir; başkaları seninle olan ilgimi 
bilsinler veya bilmesinler fark etmez. 

ıJ.) _,. ..:-.ı j .J.!� ıJio!-j j\.ı 
..,.) _,. ..:..-. Jj ı:.ııS" rP ı.r. ı:.ııS" � 

ıJ.) _,. ..:-.ı .f..::. ıJ y; ı}l;...o ı.s' j ıJio!- ıJ y; 
.J:!� ıJI.!- � _,. r J-J 'r. ıJio!- jı 

[Canı sen alınca, ölüm şeker gibidir, seninle olunca ölüm candan daha tat/ıdır. Candan 
niye kaçayım, tatlı can ölümdür. Mekiinı ne yapayım, öliim altın miidenidir.j 

Hadis hakkında b k. Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, s. 403, Konya, 2001. 
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;;.f� J �� � �):) �:J �r� ��! J ır: JJ ;..; ;.s J -1 1o 

Lügatler: ,_.: .s_,..., .s,_,� ı;_,...' den rnüştaktır, J•ı... f rnanasınadır, yani beraber 

eylernekliğe derler. ,_. f'nin aslında rnüfaale babından olması da caizdir, o za

man ı'-' olurdu. Elif kıyas dışı olarak kesret-i isli'ınaiden dolayı düşmüş olabilir . 
.:ı_, Uzaklığa derler . .:ı�: .:.1.1 , .:.,....., /45-b/ uJr"''dendir . .:ı� Bir şeyi korumaya derler. 

Burada "rnasfın ve mahfuz" manasınadır. ;ij.i.,JI Be'nin kesri ile eski kaftan 

demektir. 

İ' rab: .r JJ: ,_. f'nin failidir, �.;.. rnef'fılüdür ve zam ir cı ı' a racidir . .:ı _,J' de lam 

ta'lil içindir, sair irab açıktır. 

Mana: Ey hidayet sultanı, esfel ve a'lanın padişahı, binlerce mukaddes 
olan can sana feda olsun! Ben kimim ki, benim ruhum senin yolunda feda 
olmaya layık olsun! Benim rUhum, bana göre, sana ulaşma yolunda sarfe
dilmeye yetmez ve yolunda harcanmaya değmez. Masum ve aziz olan senin 
visalinle, hakir ve değersiz olan benim rUhum birbirine çok uzaktır. Keşke 
bu eskimiş ve yıpranmış rUhum bu kazançtan faydalanabilseydi! 

,}J.J.ı iJ.ı....:s ı:.-;Tf J\.ı :>.JJ iJij!..f' .s\ıJ:> 4J � r' 
fAzizierin denJ11sına gitmeyen baş, omuz üzerinde taşınan ağır bir yüktür.] 

Bu beyitte iJ � visal-i hazret-i mahbubdan istiare olur, �.iı ise Nazımın 

rUhundan istiaredir ki, canana kavuşmayı masıln ve mahfuz olan aziz şeye 
benzetip, kendi ruhunu hakir ve yıpranmış eski bir kaftana teşbih etmiştir . 

.:_ıjA � P.- �\S"'jl .u:,. � J ' , 
�') .:.ı:,i� ��� J' Jı J - l l l  

Lügatler: .ı.;...,ı• vaid ile korkutrna, burada "vaid" rnanasınadır . . :P; İsm-i 

faildir, J1 J-" u_,s';'den, "rneyletrneklik" demektir. J,- Korku . .:ı<S"1• Burada a'za 

manası taşır . .:-� Meçhul sigasıdır, hedrn ve şikeste olmak (yıkılrnak ve kı

rılrnak) rnanasınadır. 

İ'rab: �•'nin ismi, rnütekellirn ye'si, J•; lafzan rnerffı haberidir . .ı.;...,ı• J•: 

J•ı'e rnüteallıktır . .ı,. .;/de vav haliyye, .:ı<S';• rnübteda, .;,� fiil cümlesi, i'rabda 

rnahallen rnerffı, rnübtedanın haberidir . .ı,. .;ro: .;,�'e rnüteallıktır. 

Mana: Hakikaten ben ölümle tehdit edilmeye istekli ve meyilliyim. Hal
buki o ölümün korkusundan, benden başkasının uzuvları yıkılıp kırılmışhr. 
Fakat o bana bir armağandır. Nitekim şöyle buyrulmuştur: j..P J! _p ._,. _;ı.ı � .;.,  _,ı.ı 
�ı Jı �' "Ölüm mü'minin hediyesidir, sevgilinin sevgiliye ulaştırdığı bir 

nimettir" 
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:ı r-i ı:ıı:ıl!o ..f /: J' � � ,;,ı ı:.-J:ı .r. .ı.a .... J ıJ ı:.-J:ı � .:-! r 

[Dostu dosta ulaştıran şey ölümdür, ölüm ile mutlu olmayan kimdir?] 

Lügatler: .........,: ...:ı�ı'tandır . ...:ı�ı: ...ı..... ,J ...... (den,..,_,... ..,� vezninde: 

zulmetmek ve adaletsiz yolla almak . ...:ı��· Haceti yerine getirmek. Nitekim 
şöyle derler:•r'' ıP -=• .s• ....._, J � .s• _��, """)' ..:...o....ı /46-a/ �· kalbin kanı 
demektir, hayvani ruh minasına da kullanılır, ona, süveyda olmak 
münasebetiyle (yani yürekteki siyah noktanın hayvani ruha merkez olması 
münasebetiyle) böyle denir. 

i'rab: ��'de elif-lam muzafun ileyhten ıvazdır, J.A, demektir. �·da lam 

daha sonraki �ye müteallıktır . ..,'de zamir J:i'e aittir. Şartın cezası mahzufdur, 

çünkü � ona delalet etmektedir. Beytin takdiri şöyledir: ........., ! .?'+' �· .;.;ı .:ıı 
�� � J< '+"" .......... .P 

Mana: Ey lütuflar ve ilisanlar menbaı, eğer sen beni öldürerek ruhumu 
ifna ve telef edersen, bana zulüm ve ada.letsizlik etmiş olmazsın; aksine, nef
simi öldürerek ihtiyacını giderip arzusunu yerine getirerek onu diriltirsin . 

..ı.:;ı.ı.u� 'o..ı.; j y oJ ,;,� � ._fı.. � _,.:. .:.;5 ı;:.....S. � J 
[Senin gam (aşk) kılıcınla öldürülsem zaran yok, senin yolunda öldürülenler ebedi ya

şamaktadır.} 

-- ·- �, �� aı � - J .;f - J 
Lügatler: Jıoh ı.i..ıı: Ölüme işarettir . ..:..,�$• İ'la eyledin, yani yükselttin. �· 

Kaht u ğaladandır, yani pahalı eyledin demektir. 

İ'rab: Jl.ilı ı.i..ıı: ı!""' nın failidir . ..:..,�$• Ve �·: .rJ/ye müteallıktır. 

Mana: Ey canın canı, az evvel benim dilimden dökülmüş ve içime doğ
muştu (demiştim ki): Eğer benim rUhumu ifna ve itlaf eylersen bana zulüm 
ve adaletsizlik değil, belki bana büyük iyilik ve lütufta bulunmuş olursun. 
Ben bu ifna ve itlafı senden kendime bir fal saydım. Eğer bu fal doğru çıka
cak olursa sen beni yüceltirsin, derecemi yüksek ve kıyınetimi üstün kılarsın. 
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Lügatler: 1.o tenbih içindir. ı..;.ı Hüküm manasınadır. 

İ'rab: uı mübteda, t...._. haberidir . .sı..;.ı, t...._,'in mef'ulüdür. '"' Mevsuliye, 
_..'de ...,., ,J manasınadır. Zamir �.o'ya racidir. ı""' ':1 ı Nefs-i mütekellim, ..e"lı 
meflılüdür, .;.ı..o ma'zufun muzafı, yani .s� ..:...ı..o demektir. 

Mana: Ey hakiki mahbub, benim ölümüme hükmetıneni istiyorum, ay
rıca senin rızan olan şeyin isteklisiyim. Ben ömrümün uzamasını istemi
yorum, senin rızan ne ise onu istiyorum. 

[Herkesin senden bir isteği vardır. Bizim dileğimiz ise dünyii ve iihirette senin nzandır.] 

Lügatler: .ı.sı hayır ve şerde /46-b/ kullanılır, fakat hayırda kullanılması 
daha çoktur . ..,ı Özellikle şerde kullanılır ve hayırda kullanılmaz. j�' Vaadde 
durmaya derler. �: �'nin cem'idir. O da arzu demektir. Jı Dost ve yakın 
manasınadır. �-" Fi'l-i muzari meçhul �ı. �-" 'den. 

İ'rab: .s..,J mübteda, .ı.sı haberidir. Oj�\ Mübteda, .ı.sj'e racidir . ..s-" Takdiren 
merfü. haberidir ve Jı'ye muzafdır. �'de ...,. , .:...,.,.'ye müteallıktır. �-" .:ıı'de .:ıı harf-i 
şart, �-" fil-i şart, .:...,.,. ceza-yı şart. .:..,o,.' n ün faili altında olan zamirdir ki J ı' ye 
racidir. 

Mana: Ey hakikat sultanı, senin öldürme ve yok etmeyle korkutman ve 
tehdit etmen, her ne kadar diğer insanlara göre kötülük ve korkulacak bir 
vaid ise de bana vaad, beşaret ve saadet müjdesidir. O vaadde durmak, bela 
ve kaza oku ahlınca uzaklıktan başka bir şeyde sabitkadem olan uzaklık ve 
ayrılığa sabredemeyen sadık sevgili ve aşık velinin arzusudur. 

Şu mana da mümkündür: Senin va1din bana vaaddir ve o vaade vefa 
etmek, uzaklıktan başka bir şeyde sabitkadem olan velinin arzusudur. Eğer o 
ahlırsa ya halkın nazarından ahlmak olur yeya yüksek bir yerden ahlıp par
ça parça hale gelmek söz konusu olabilir. Fakat birincisi daha uygundur. 
Nitekim Kaside-i Ayniyye' de buna uygun olarak şöyle buyurur: ,u,_,..., ..;s. .;.ı .J;J> 
t)� .ı...,.! ı ..s_,... ;.r. .) �;ı Lo J _,('..;. .J;J> (Ben onun korkularına şükrederek sabrettim; 

ben uzaklık dışında bir konuda sabırsız değilim) . 
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Ama burada şu soru sorulabilir: İbn Farız evvelce şöyle demişti �..ıaıı } J 
ı:...Jı. ı.. � � �)ı � J .)il ı J _pı J .ı....aJı.ı "Zorlayarak, hicranla, düşmanlıkla ve 

ümidimi kestirerek sevgili beni uzaklaşhracak olursa, dostluğundan nefsim 
uzaklaşıp rahat halde olmaz" Ve keza �\! ..:...:..:. w ..,_,.ı .} pı ..>:ı "Benim hak-
kımda hüküm sana aittir, dilediğini yap" Keza başka bir yerde demişti: ..lıJI 
.�ı_�- \l ..ııJı ı.. ..5 j\! .S.J"!'-A .�ı_�- J 4lu J "Ben ona kavuşmak itiyorum, o benim ayrılığımı 

istiyor. Onun isteği uğruna benimkini bırak" 

Burada uzaklıktan başkasına sabreder, ancak uzaklığa sabredemez de
mek, rıza makamına ve önceki beyitlerin manasma muhalif olmaz mı? 

Cevabı şudur: Uzaklık iki türlüdür. Biri mahbub ve aşıkı uzaklaşhrıp, 
rızası da uzaklıkta olmakhr. Öteki, aşık kendi arzusuna ve nefsine uymak 
suretiyle mahbubdan uzak olmakhr. Bu beyitte �ı � demesi, kendi tara-

fından olan uzaklıktır. Aksi halde mahbub tarafından olan uzaklığa arif-i bil
lah olanlar yine sabredici ve razı olurlar. Zira Hakk'ın murad ettiği bir uzak
lık, binlerce vuslattan evladır . 

.. ;:/ı;;· ·1 öı.;;..ll � t/> � .s�� :.;,ı;:._; ı.. ;::) �� :ı.ii -116 

Lügatler: y�a."iı yardım etmek ve mesud etmek. /47-a/ 

İ'r.ib: ...i mahzuf şartın cevabı veya ta'lil için olabilir."->_,.., N ak ıs fiillerden, 

ismi altında gizli olan �;ı' dir, haberi YJ'· \.o ma-i mevsul ve ma-i mevsuf . ...i�>; Fiil-i 

muzari meçhul, �.o'nın sılası veya sıfatıdır . .s......,ı'nin faili altında olan zamirdir ki 

Hz. Mahbube'ye racidir . ..,'de zamir �.o'ya racidir. "'"""-''in faili altında olan 

zamirdir ki "-,o' e racidir. ii,Nl'ta lam "'"""-''e müteallıktır. 

Mana: Hal böyle olunca, korkulan ve kavuşmaktan sakınılan ölümü ben 
ümit eder oldum. Ben kendisini isteyici ve ümit edici olduğum için o ölümle, 
hayata kabiliyetli olan ölünün rUhunu mes'ud et ve yardımcı ol. Burada ölü 
canlı aşık demektir, hayattan kasıd da yokluk ve ölümdür. Gerçekten aşık bu 
cismani hayattan ı_,;� .:ı ı J,.i ı_,; y "Ölmeden evvel ölünüz" fehvasınca ölmeyin-
ce, e bed i hayatla ve sermedi sıfatlarla muttasıf olmaz. Zira �_,ı. ı "'ı ·� "1 "Ha

yat ancak ölümdedir" denilmiştir. Onun için Hak aşıkları vücudun ifnasına 
taliblerdir. 
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� .}' {4j .s" � �� .}' 
�lı 

�J'o � .r' J � � t J1 

�_;- .ji.A�U. J ��� ��JY. J� .;ıT ı.$ jl .}'-'> � � .JJ 

[. . .  küpü kırdı, sirkeyi döktü, "beni zarara soktım" diye bağırdım. Ardından yüz kiip saf 
bal içtim, mutluluk verdi.} 

Gerçek şu ki, bu bela zımrnında olan hayat ve safanın karşılığında bin
lerce hayvani ruh ve cisrnanl lezzetler yok edilse onun bir zerre zevkine mu
adil ve rnüsavi olmaz . 

.jlj ü � J � y,J �_r � .;T ,;r .:.ı��.,o.ı ı.SjJJ �I.Y\ı 
[Bir gün beni ziyarete gelirsin ümidiyle, bütün ömür boyu seni gözlernek ne güzeldir, 

gelmezsin.] 

Bu ölüm ve yokluktan kasdedilen iradi ölümdür, ki karşılığında, zat-ı 
ahadiyyete kavuşma gibi bir güzel hayat vardır. Aksi halde eğer bu yokluk 
hasıl olmayıp bir salik iradi ölürnden önce ölürse, dünyadan ahirete eksik ve 
kör gitmiş olur. Yüce Allah şöyle buyurur: j:..l:, �� ��"iı .j_ )fi �� e.i.A .j_ 0ı.S- .;:, 
� (İsra, 17/72). "Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür, üstelik iyice 

yolunu şaşırrnışhr." 

.w. 1�} .P J' � �\) J.alo -'!J..i Jl .. lb tJ ü� Ür"' � � 
[Bugün sevgilinin yüzünü açıkça görmeyen kişi, yolun (tarikatin) çocuğudur, yannı 

( iihireti) bekler j 

-
- .  

• 
. ı"i l'i '  1 �� -

. -
.• ı.? .r' .? y. ı....r-- ı..s' J ır-""'" .. "' "' "' 

\sJı.:., �4 :- ·.h; 1..4 :; .sı J -1 17 
' ' 

Lügatler: .:......Ili münafesedendir, münafese bir şeye müsabaka yoluyla 
rağbet etmeye derler. Veya "muh.idese" manasma da olabilir. Çünkü 
muhadesede konuşandan, dinieyenin kulağına nefesi gönderme söz konusudur. 
J-ıı: .s.iJ• manasınadır. ıy.ı: "' , .s�' dan fi'l-i mazinin cem'-i müzekkeridir. ıs._r. Veya 
..,_r tarikat demektir. 

İ'rab: .s'de "' ba-yı ta'diye, mahzfıf fiile müteallıktır, yani � .:..,.u 

demektir. Nitekim ..,., J .... � derler, yani ..,., ı .s' ..S"•.U /47-b/ demektir . .J' Mevsfıledir. 
1.4'da "' sebebiyyedir. Zamir mahbfıbenin zatına racidir. IS:IL. Haliyel üzre 
mansubdur. J.-: IS:JL.'in mef'fılüdür. _,s. Nez'-ı hafıdıyet üzre mansubdur, yani .J' 

.?r _,s. demektir. 

Mana: Ben rfıhurnu ve nefsimi bir sevgiliye feda ettim, onun rneded ve 
inayeti sebebiyle, muhabbet yolundaki yokluğa rağbet ettim, bunu öyle bir 
yola salik olarak yaphrn ki, benden evvelkiler onun dışında bir yola girmek-



134 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

ten irntina etmişlerdi. Yiini onlar öyle aşık ve sadıkiardı ki, her yoldan sakı
rup benim yoluma süluk etmişlerdi. Benim bu yolurn, hayvaru rUhu öldür
me, cisrniini tezzetleri yok etmek, nefsani ve rUhiini hazları iziile etmek yolu
dur. 

� ,j!� J ..,....ı. lj�� � ıJ..' ...s::.u (.'.�*" ..:..-.,.; 
[Göklere yücelrnek nedir? Şu yokluk. Aşık/ann yolu da yokluktur, dini de. M, V7, 233] 

..:..-.,.; ..:.......; .ı;ı� "": ..r-ı'  'oj- � J� ,:r � oı!JIS" 
[fann sanatının tezgiih evi miidemki yoklııktıır. O halde tezgiih evinin dışında ne varsa 

değersizdir. M, II, 690 J 

[Yokluk külıeyliinı ne güzel bir buraktır; yok olduysan seni varlık makamına götürür. M, 

IV, 555 1 

Lügatler: J.,.i: ı.ı,J'nin çoğuludur, ıı,i bir araya gelmiş topluluktur ki, 
komşuluk ve cem'iyyet sebebiyle bazısı bazısını kabul eder. � Maktül de
mektir . ._r-i: .:..�o demektir. \...ı: �.r demektir. _;.iı �: ._ı.... � demektir. 

i'rab: jS:.'de ..,. J manasınadır. 1.4'da zamir �·e racidir. �+Jı'da zamir 
mahbubeye rac'idir. 

Mina: Her kabilede nice ölü, onun rnuhabbeti sebebiyle hüzün ve elern
den kaybolup gitti; o rnahbubeye bir gün bir kerre bakrnağa muvaffak olma
dı. 

.;_..lı �1 ıS' jli J..pl,ı J-!S ..:.-.o> )�' J jli J..p ') J-!S 
{Aşkın yüzlerce nazı, ediisı, ulu/uğu var. Aşk yüzlerce nazla elde edilebilir. M, V, 1 164] 

J-!S � )� � j\..o .} } lji:"'IS" J-!S J 1 ).) .:>\Aılo'- ıJ..1 ..._.) J 
{O korkak/ar, aşkın tozuna nerden ulaşacak/ar? Aşk derdi, gökyüzünü döşeme edinir. M, 

V, 2193] 

Lügatler: .sJıl' yeryüzündeki mahlukata derler . ..Aolı Rahmet, dostluk. �"'1: 

�,o-ı' dandır. 

İ' rab: � haberiyyedir . ..:.:ı�oı, .:..)o; ve �ı' in faili Hz. Mahblıbedir. 
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Mana: Benim gibi çok kimseleri muhabbet ve şev k yüzünden, muhabbet 
ve şevk için o hakiki mahbub öldürdü. Eğer onlara merhamet ve ahfetle bir 
kere nazar etse tamamen ihya edip maksada kavuştururdu. 

Lügatler: Birinci ..:..Jr.ı: J�'den müştaktır, ikinci ..:..Jr.ı: J,ı.-'dendir . ..sı.l: iJJ.l'nin 
cem'idir ki her şeyin a'lasına /48-a/ ve yükseğine derler, mekan ve mekanette 
kullanmak mecazen olur. 

İ'rab: v ı.ıı'da v zaiddir, her iki ..:..Jr.ı'in faili zamirieridir ki mahbfıbeye 
racidir. 

Mana: Hz. Mahbube hevasırun yolunda benim kanımı helal kılarsa be
nim kadir ve kıyınetimi izzet mertebelerinin en yükseğine indirip benim 
zahmı ve sıfatlarıını bu yok etme ve helak etme sebebiyle yükseltir: 1�1 i)Ul\S" 

l.iü _r,Jı .:.ıü r7 JI..P _r.l4 �ı (Damla gibi ki, denizde yok olunca denizin 

bütün sıfatları onun sıfatları haline gelir) . 

.Jd ul..:..i\.ıJ"" .r.r ..:.-...ı..ı � .Jd .t..;ı c.) r� u\4.:.� 
[Aşık/ar, ferah kadehini, güzelierin elleriyle öldürüldük/eri vakit içerler. M, I, 229] 

�_,.. u� rJ'j ·.....:.. .,. � � j' .l.!..ü �.i 
[Beni ölümle tehdld etme; kendi kanıma susamış birisiyim ben zaten. M, III, 3833] 

::. Jl ,; J.J:'. �� ::. y.J u � Jl ,; ..!"'" '.r. JJı jl � 

[Aşk neden ilkönce kanlı katil gibi davranır? Doğru aşık olmayan kaçsın, aşktan vazgeç
sin diye. M. III, 4751] 

c.i;l , u.;.. i:..liı �� �-. ı.S • J . .) 
, , 

Lügatler: _,w ile _,wı ikisi bir manayadır. Fakat fetha ile kaserne mahsus 
olmuştur, yani..-;,.- ,r. demektir . ..,._,.,, .}< J ..,._,.,, .;.ı :.:..i.ı kaftan eskidiği zaman böyle 
denir. Hastalıktan iyileşse j. J .J><)' j.ı denir. 

İ'rab: .s_,...J'de lam ibtidayı te'kid içindir, haberi mahzfıfdur, yani .....-J � 
demektir. Mukassemün aleyh .:...;ı'dür, aynı zamanda şartın cevabı yerine gel
miştir. Bu takdirce kasemin cevabı mahzfıf olmasına ihtiyaç kalmaz. �'daki 
zamir ile .:..ı.ı ve .:..i.ı'deki müstetir zamirler Hz. Mahbfıbeye racidir. 

Mana: Baka ve hayahm hakkı için, eğer ben ömrümü onun muhabbe
tinde fani ve telef eylesem fayda elde etmiş olurum. Ve eğer o hazret benim 
vücudumu yok etse ve yıpratsa, hudus ve imkan illetlerinden, ten ve can 
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hedefli hastalıktan arındınp şifa verir ve beşeri ahlakımı ahadiyyet vasıfları
na tebdil ey ler. 

\o .S� Q. .,SIJ.) yi 
\o J _,:J\1:- J u _,lo"))JI y ._si 

ı.. ._si.)>- ..;. r � .s1 ..;.� .)u. 
ı.. ,_,._,.u J ü � ..,..,ı. ._si 

[Ey bizim sevdası güzel aşkımız, şiid ol; ey bütün hastalıklanmızın iliicı! 
Ey bizim kibir ve azamelimizin tablbi; ey bizim Efliitiın'umuz, eı; bizim Ciilinus'umuz! 

M, I, 23-24] 
..:.-Jl � ..:....ı..- ü _r-1 J .) r ..:.-J.) ..:.-Jl � J ..;ı...)u. 1J u�� 

[Aşık/ann neşesi de odur, gamı da, hizmetlerine karşılık aldıklan ücret de. M, V, 586 ] 

Lügatler: J.ilı zamme ile izzetin zıddıdır. 

İ'rib: 1.4'da .., sebebiyye, zamir Hz. Mahbil.beye rikidir. ��J Ef'al-i 
kulil.bdan bir fiildir, iki mef'ul alır. Birinci mef'il.lü mütekellim yası. .;•• J Vav 
atıfa ve bu cümle mahallen mansub, ��J birinci mef'il.lü olan mütekellim ya
sına matufur. ikinci mef'ul � ..;;'dir. 

Mana: Süh1klerinin başlangıcından bahsedip, sülı1klerine şöyle işaret 
ederler: /48-b/ Bu hallerle muttasıf olanlar şöyle derler: Ben o hazretin mu
habbeti sebebiyle şeriat ve tarikat ehli arasında zelil ve alil oldum; o kadar ki, 
onların kahndaki en aşağı sıfat ve mertebeyi nefsimin fevkınde buldum. 
Herkesi kendinden üstün ve kendilerini cümleden aşağı görmeleri, tevazu
daki kemallerini gösterir. 

.;t� .)y- jl J Jl.ı jl ?- ıS 

� 'ıl ·�.r' � 
� ... J �.)J! ..5'Jı.,. ... 

.jJ�? ıS U\v.' J..ı.;1 � ,j' 

u_,) J) .ı" J.) � \.ı �  

AJ.) uıf o.J..;.ı oJ/ jl 
[Ben kimim ? Dünyilda kazançsız, kendinden ve dostundan habersiz bir giifil. Neyim ve

ya kimim? İki dünyada müjlis, yüz çevirmiş, akılsızım. Kullar zümresi içinde degiihı ne mü
biirek, ne de makbul oldum.] 

Lügatler: .})'•: J,.t-'dendir ki şöhret ve itibarın kaybolması, isimsiz ve arsız 
olmaktır. <JAıl' Zayıflık. t.�' Tevazu. �·�· Horluk. 
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İ'rab: .,r_,.;.;: .,rU-•'nin failidir. \;AJ Ya meffılü lehdir ya temyizdir . .;1.,!nin 
faili zamiridir ki ehl-i hubbe aittir. "''" Ya meffıl-i lehdir ya temyizdir . ._..'de ..,.,, 
"''"'e müteallıktır. 

Mana: Tevazuurn, sevgi ehline yani alem ehline veya şeriat ve tarikat 
erbabına zayıflık bakırnından beni öyle isimsiz ve belirsiz hale getirdi ki, 
onlar beni görmezler; hor ve hakirlikteki kemalimden dolayı beni bir hizme
te layık ve değer kabul etmezler. Nerede kaldı ki Cenab-ı Hakk'ın hizmetine 
layık görsünler? Zira ben onların nazarında son derece haklr, tardedilrniş, 
reddedilmiş durumdayırn. 

Bu beyitte sülfık ehlini tevazua ve adem-i kabule teşvik edip, halk naza
rında Itibar ve şöhret sahibi olmaktan sakındırırlar. Zira: 

[Zfıten halk arasında meşhur olmak, sağlanı bir bağdır. Bu bağ bu yolda demir bir bağ
dan aşağı mıdır ki? M, I, 1546] 

.)\..6 JJ J' .s_,... � .sw.i � .)\_;o J.) IJ .) F .:r- J' .)\.) � f' 
[Kim güzelliğini mezada çıkanrsa, ona yüzlerce kötü kazfı yüz gösterir. M, I, 1835] 

Lügatler: ı� ism-i fail, 'J,.-ı. demektir. ;.,.ı> Aşağıdan yukarıya yükselişi olan 
makama denir, OS'ı> yukarıdan aşağıya inişi olana derler. o,-;. Tekebbürlük ve 
azarnet manasınadır. 

Mana: Sülfıkün ve seyr ilallahın başlangıcında kalb ve kalıp arnelleriyle, 
zahir ve batın ilimleriyle, iyi ahlak ve razı olunan işlerle muttasıf olup; bun
ları maksadın husfılüne yarayan sebepler, vuslat ve şühfıd-i hakikiye ulaşma 
veslleleri zannedip nefsime büyük bir gurur ve kibir gelmişti. Böylece ken
dimi, başkalarından üstün ve değerli sayardım. ı#:, ı.AJWi �j ı);-� '�! !l)jı �! 

��� �� i�i (Nemi, 27/34). "Hükümdarlar bir beldeye girdikleri vakit, orayı 

yıkarlar ve halkın ulularını zelil hale getirirler" fehvasınca, muhabbet sultanı 
kalb mülküne girip vücud rnemleketime ulaşıp, varlık ülkerni harab etti. 
Değerli ilimler /49-a/ lezzetli bilgiler ve bunların benzeri her ne var ise yerle 
bir ederek hepsini tarumar kıldı. � -sı 4,lı jJ J! 'S .J' ı:ı� "Kendisine ancak 

kendisiyle ulaşılabileni tesbih ederim" sırrını ve hikmetini bana bildirmiş 
old u. ll.! 'S .) J "' :ı J J ..ı.ı 'S J,.i .J' J,.i (Kabul eden sebepsiz olarak kabul etti, 

reddeden de sebepsiz olarak reddetti) halini bana anlattı. Böylece bütün 
sebepler benden kesilip, cümle veslleler ve vasıtalar kalkmış oldu ve 
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kesilip, cümle veslleler ve vasıtalar kalkmış oldu ve şüphesiz bir şekilde ilmi, 
amell, ahlaki ve hali derecelerden gurur ve kibre götüren ne varsa hepsinden 
zail olup; acizlik, kusur, noksanlık, fakr ve zayıflığa yönelip izzet ve şerefden 
sonra aşağı indim. Acizlik, zillet, fakr ve meskenette karar kıldım . 

.J I.J..:ı jl': Jl � .C.\ı � .J l.l.ij �4 � JJ.il � .J" 
[Aşkta, sevgide dirilik bulana kulluktan başka her şey haramdır, dedi. M, V, 1866] 

.;.ı.,. iJo/ ft � ı.$ 1 iJ ft ..;$ � j .;.ı.,. iJıJo.l.. � I.J..:ı ,jly U 

[Elinden geldikçe kul ol, sultan olma! Top gibi zahmet çekici ol, çevgiln olma! M, I, 
1868] 

..ı.:.:..: .�- ..:...;�� .r4 .ıiJ J.;.:$' _j. ..:...i\S'J§' .r�ı � 
[Gonca olursun, küçük çocuklar seni kopanr; dane olursun küçük kuşlar seni toplarlar.] 

Lügatler: .,.u.: u�'dan müştaktır, "gelmek"e derler . ..j,��.: �Jı'dandır, reca 
ve ümit eylemekliğe derler. � .ı;.;,; manisınadır. v Ar ve gayret. 

İ'rib: J mahzuf şarta cevaptır . .,.u. ,  ._i,��. ve � meçhul vezindedir. 

Mana: Benim ahvalim tevazu ve alçalmada bu şekilde olunca, benim 
kemalattan dini ve dünyevi faziletlerden ne kapım var ki ona bir kimse gel
miş olsun ve dayansın. Benim dünyevi ve uhrevi ne makam ve mevkiim var 
ki rica olunsun. Benim ne komşum var ki benim için muhafaza edilsin ve 
saklansın. Onun içindir ki benim hamiyyetim, ar ve gayretim tamamen yok 
oldu ve muhabbet eliyle cümlesi fena buldu. 

Lügatler: � kadri büyük, ; onun zıddıdır. �-' J Ferahlık ve kolaylık, i...:. 

onun zıddı. 
İ'rib: �ı! zarfiret-i şiir için tahfif olundu. ı�: Jı tün haberi, ı;: Jj• {in 

haberidir. 

Mana: Sanki ben ferahlıkta olsun sıkınh da olsun, şeriat ve tarikat erbabı 
arasında kadri büyük olmadım ve bunlar kahnda hakir ve fakir olmaktan 
zail olmadım. 
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[Kim merdivenin daha yukansına çıkarsa daha ahmaktır. Çünkü düşünce onun kemikle
ri daha beter kırılır. M, N, 2764} 

J�,J� ?- ..:..... )A )::. .&:Jı.ı J">\.. .J!' )\� J )i l.ı J � 
[Fakra sabret ve bu melali bırak. Çünkü Old! sahibi olan Allah'ın yüceliği fakrdadır. M. 

I, 2374] 

� � � J' j? � /49-b/ �4 c..;..� J .sjfi � � _,u -127 

Lügatler: .,rS" fiil-i mazidir, kinayetten müştaktır, <,15 lügatıe sözü örtülü 
söylemeye derler. Istılahta kinaye, bir sözün esas manası kasdedilmeyip, onun 
lafzından anlaşılan manadan başkasına bi'l-iltizam neye delalet ederse muradın 
o olmasıdır. Mesela ,ı.,..ıı ,)<.,ı. demekle bir kimsenin uzun boylu olmasını kinaye 
edersin. ,,. )ı _#" demekle çok misafirden kinaye yaparsın . ...A,1. Hayal ve vesvese. 
of ve ;;.,. aynı manayadır, "mecnunluk" anlamına da gelir ve bu mana kabUle 
şayandır. 

İ' rab: J.il: . .ıl'in cevabıdır . ...A,I.: ._.'nin failidir, ı.,.' e muzafdır. 

Mina: Ben bunların arasında zelil, hakir, hor ve fakir olunca, faraza eğer 
bana deselerdi ki: Sen kimi seversin? Ben de o hazretin ismini açıklasaydım; 
şüphesiz alaycı bir şekilde bu kinaye yapıyor derlerdi. Yani "O'nu zikrede
rek şanına ve kendine uygun mahbub arzu eder, oysa bununla cenab-ı haz
ret arasında ne münasebet vardır?" Yahut da şöyle derler: Dertliye cin hali 
ve şeytan vesvesesi dokunmuş, onun için beyhude ve hezeyan söyler . .  Böy
lece benim sözüme rağbet ve iltifat etmezler. 

,s.IJ! :.J' :.J! "'. ,;ııı..ı.... ..;.. _rt- )::. :.))J! )� � .$" ::.))\ � :.y> Jl 
[O kendisi neye lftyıktır ki dostun (sevgi/inin) gamını elde etsin; Hazret-i Sultan'ın ka

pısında dilenci bir insan ne olur ki.] 

deyip Yl.ıJ'jı YJ J yı?J ı.. "Rablerin Rabbi varken, toprağın ne hükmü olur" 

sözünün mefhumundan geçmezler. 

Lügatler: :r: .üi ve .ı"" maniisınadır. Onun için bir şey nadir ve az olsa 
"azizü'l-vücud" derler. Sonraki i .i" şeref ve kıymet miinasınadır. 

İ'rib: J.iJı: .i"'nin failidir. :.ı ı.'nin faili .s_.ı.ı'dır ve bu cümle .ıl'in cevabıdır . ..;.i": 
.,>, 'n ün ismidir, �ı 'J }  haberidir. 
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Mana: Eğer Hz. Mahbubun muhabbetinde fakr ve zillet nadir ve yok ol
saydı, bana heva lezzetli gelmezdi ve eğer muhabbet zillette görünseydi 
benim izzetim olmazdı. 

{Ben varlığı yoklııkta buldum, onun için varlığı yokluğa fedfı ettim. M. I, 1735] 

Zira muhabbetin şarh şudur: Varlığında zahiren ve bahnen izzet ve 
şerefden neyin varsa mahbub yolunda verip onun merhamet ve şefkat naza
nyla şerefleninceye kadar, onun meşakkat ve belasını seçmelisin. Gerçekten, 
mahbubun nazan ve vuslah demek olan ebedi izzet, ancak ve ancak senin 
nefsani izzetini terk ederek onun kulluğu zilletini ihtiyar etmenle hasıl olur. 

[Kişi sevdiğinin boynuna elini halka yapar ki, meşakkat kılıcının önünde siper olabi/si n.] 

.J� � J"'- � J� -129 
tl' � ,. , "' ,. 

Lügatler: /50-a/ Jb.i: ..rU demektir. İkinci Jı.-: �'den müştaktır, ism-i 
faildir, süsleniş ve bezemek manasınadır . .ı ... İsm-i mef'uldür, ..,ı..,·ten gelir, 
mütehayyir medhuş manasınadır. U")U �· .ı. Derler. Yani oO.!.A>I J .;, demektir . ..... 
Fetha ve zamme ile kuvvet, takat ve meşakkat demektir. •H- Bir şeydeki takati 
ve kuvveti en sona gelmiş kimseye derler. 

İ'rib: J mahzi.ıf şartın cevabıdır, Jı.- mübteda, 1.4'de ..., sebebiyye, zamir ya 
muhabbte veya mahbiibeye racidir. Jı.- Mübtedanın haberidir, takdiren 
merffi'dur. •H- ......... J: J.i.ı üzerine matuftur . .ıı. •.r J: ......... üzerine matuftur. 

Mana: Muhabbet sultanı vücud ülkemi harab, akıl ve fikrimi perişan ve 
faru kılnuşsa da, benim sıfat ve şarum el-an o mahbubun muhabbeti sebebiy
le şaşmış akılla, gücü kuvveti yok olmuş sıhhatle ve mezelletin izzetiyle süs
lenmiş ve bezenmiştir. Bir kimsenin ahvali bu şekilde birbirine zıd sıfatlarla 
süslenir ve zinetlenirse, şaşkınlık konusu olmaktan hali değildir. Zira akıl 
deliliğin, sıhhat takatsizliğin ve izzet mezelletin zıddıdır. İşte salik öyle bir 
mertebeye varır ki; aklı delilikte, sıhhati hastalıkta ve izzeti mezellette bulup, 
nazarında bunların hepsi aynı seviyede olur. Nitekim Hz. Mevlana bu cünlin 
hakkında şöyle buyurur. 

[Dertlerle deliliğim bir değil ki. Bende delilik içinde delilik var, delilik içinde de/ilik. 
M,V,1894} 
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[Ey akıllara fitne salan, onlan hmjran eden, akıl/ann senden başka sığınacak yerleri yok-

Beni deli ettiğin zamandan beri aklı hiç arzulamadım. Beni süslediğin zamandan beri 
güzelliğe hased etmedim.M, V, 1911-1912] 

)1.! ..s _ri. j � Jj .:ı� ,_si JJ JJ 

r)�.J! ..s)' _rl.j � J� f 
h ""'J!� �� J....� Jlı 

r�� ...Aij _rl.j .:ıı � 
[Bir kere daha delicesine geldim işte. Yürü, yürü ey can, çabuk-bir zincir getir. 
Fakat sevgilinin zülfünden başka iki yüz tane zincir olsa kıran m ha! M. V, 1916-1917] 

Lügatler: .:.:,..ı iki vecih üzre zıd manaya gelebilir. Birincisi gizlemek, ikin
cisi ızhar etmek. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de vakıdir: .s,_.Jı 'Jr' J (Taha, 21/3). 
Yani "sırlannı gizlediler''. Şu ayette ızhar manasmadır: yı.i.olı 'J'J 11 ;;.ı.ı.ıı 'Jr' J 
(Yunus, 10/54). "Pişmanlık gösterdiler" Netice itibariyle "' ile müteaddi 
yapılırsa "gizleme" manasına, lam ile müteaddi yapılırsa "ızhar" manasma olur. 
Mesela: J� .:1' •'Jf .ı.,j r' desek, "Zeyd Amr'dan sırrını gizledi" demek olur. Eğer 
,_,..ı ••ıf .ı.,j :,..ı de.>ek, "Zeyd sımnı Amr'a ızhar eyledi" demek olur . ..- Akıl 
demektir . ...... Giz.i işe denir. Istılahta kalbe ve ruha "sır" derler, nazardan gizli ve 
örtülü olduğu için böyle denmiştir. 

İ'rab: /50-b/ .:.:,..ı iki meful alır, birinci mef'iHü .ri' dir ve ..,_'e muzafdır ve 
bu izilfet beyaniyedir. İkinci mef'fılü .s_,..-l'dir, faili �·'tir. Elif-lam muzafun 
ileyhten ıvazdır. • ...... Haliye üzre mansubdur, ya failin mahiyetini açıklayıcıdır ki 
nefsdir veya birinci mefıılden hal olur. �'m faili altındaki zamirdir ki ..r"'e 
racidir. 

Mana: Benim nefsim, rUhuma o hazretin muhabbeti temennisini ağyar

dan gizleyerek ızhar ve aşikar etti; o sırada akıl rakibi orada yoktu ve nefsim 

o temenniyi rUhuma ve kalbime tahsis etti, zira kalb hazme-i ilarudir. Akla 

"rakib" denmesi, salike ayak bağı ve vuslata mani olduğundan dolayıdır. 

Zira: J')l;.. �ıah � _?ı J J!$ J_,.ialı ...>ıJ� ' �1.6 "Akılların idrcikinin nihayeti ayak 

bağıdır, alimierin çalışmasının çoğu dalalettir." 

Tedbirli akıl aşık-ı sadıkta yerleşik oldukça tenzih mertebesinden hali 

olmayıp YlıJ�' YJ J yı_,:.LJ \.o "Rablerin rabbi varken toprağın ne hükmü olur" 

mefhumundan zail olmaz. Oysa maksad tenzih ve teşbihi cem' etmektir, ta 
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ki vuslat sırrı anlaşılmış olsun. Aslında akıl ekseriya tenzlhe meyyal olduğu 
için vuslata rakib gibidir. Onun için beyitte "rakib" denmiştir. 

1; ..;.ı; �j\..o ol.iiJ!.) .Jiji .�Aı 1; ..;.ı..ı.;1 JJ,) � �,)� jT 
[Ben uzun uzadıya ilerisini düşünen aklı denedim. Bundan böyle dlvaneliğe vuracağım. 

M, ll, 2332} 

Lügatler: JIO.:.ı rahmet manasmadır, korku manasma da gelir. Aradaki fark 
şudur: Eğer "' ile müteaddi yapılırsa "korku" manası taşır . .;; ile müteaddi 
yapılırsa "inayet ve merhamet" manasma gelir . .,.;N: ._,,,,•tandır . ._,,,, Izhar ve 
beyan eylemek demektir. ;J� Tecavüz, ;_r.o�ı göz yaşı. 

İ'rab: �ll'de ...i atıf içindir veya mahzuf şartın cevabıdır . ..s..ıt�-<'de ...,, .} 

manasmadır . ...,_,d'de ...i sebebiyyedir veya mahzuf şartın cevabı olabilir. ;J� 
Lafzan merru ..., _,.tnün failidir. 

Mana: Nefsim o hazretin muhabbeti arzusunu kalbime açınca, o sözün 
başka organiarım ve parçalarıma sirayet etmesinden ve yabancılar katında 
gizli olan sırrımın, göz yaşlarırom akmasıyla ortaya çıkmasından korktum. 
�� J �.ı.J1 Jı..ı.; � .ı.ı .:..ıoo�fo!o "' .�aı � fo ....;$J (Bizzat şah.id olduktan sonra sevgiyi 

nasıl inkar edersin, göz yaşı ile hastalığın aynı şey olup olmadığına dikkat 
et). Zira göz yaşı, mihnetzede olan aşıkın gammazlayıcısı ve gam-zede olan 
müştakların kovucusudur. 

Sak/ayıp raz-ı derimum dirnedim ağıJiire 
Nedln-i dlde-i giryan beni yalan (balan ?) etti 

Lügatler: .ıı.ı�a.o galata bırakmak /51-a/ .:..J.ı yalan. � Fesahat-ı !isan. 

İ'rab: �'deki zamir birinci ...-.·ya aittir veya bir evvelki beyitte olan _,.'a 
aittir. ;o;�,.oo Temyiz veya mefulü leh olmak üzere mansubdur . ..,.../de vav 
haliyedir . ..,... Mübteda, � ..; ..... haberidir. 

Mana: Mahbubun sırrını korumak için benim kuvvetlerimden bazısı, 
diğer bazılarını yanılhr. Oysa o sırrı gizlemekte benim yalanım, lisanımın 
doğruluğudur. Zira lisanım hiçbir zaman onu övmek ve anmaktan hali de
ğildir, nefsim ise o sırrı gizlediğini sanır. Dilim, onu gizlemenin yalan oldu-
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ğuna en doğru şahiddir ve bu muhabbeti arzUlama sırrı parlayan ateş gibi 
apaçık olmuştur. 

ı.:.-.JI> � ,;ıyJ jl 
[Hatayı çiğ gör, kıssayı aç, hevesini rakiplerden gizledim.] 

Lügatler: .:...•: �··dandır, imtina manasınadır. �,,.,. Batındaki kuvvelere 
denir. � -.. ... Zihinde mukaddime terkib etmeksizin ve tasavvursuz hasıl olan 
manalardır. r' ,.., derler lo>.! •:>• . �: .:ıv , .:.,....·den nefs-i mütekellimdir. �JJ Vavın 
kesresiyle doğru fikir demektir. 

İ'rab: -.. ... : .:..•'in failidir, 'Jifl'' ise mef'ı11üdür veya nez'-i hafıdıyyet üzre 
mansubdur . ....... : ll.' nın cevabıdır. 

Mana: BedThe-i fikrim (kendiliğinden içime doğan düşüncem), muhab

bet sırrını batıni kuvvelerime göstermekten sakınınca, ben de o sırrı fikrim
den ve aklımdan mahfuz ve masfın kıldım (onlardan sakladım). 

Lügatler: .:.1.4" gizlemek, .:ıl.,-i unutmak . .:.:,..•: J'.r-'' dandır, J'.r' ihfa demektir. 

İ'rab: .. u-'de zamir, evvelki beyitte olan ..s.r-'ye racidir . ...,..J'deki zamir de 
ona racidir. �· İf'al babından nefs-i mütekellim meçhul. kaim-i makam faili 
.:.'dir, mef'fılü �'dir. "' Ma-i mevsuldür, sılası .:.,.•'dir . ...ı•'deki zamir geçen 
beyitteki ..s,.'ye aittir . .:.,.•'in faili, altında olan zamirdir ki �·e aittir. Mef'fılü, 
mahzfıf zamirdir ki �.o' ya aittir. 

Mana: Sevgilinin muhabbet sırnu gizlernede o kadar ileri gittim ki, so
nunda o sırrı da unuttum; nefsimin kalbime ızhar ettiği mahbubeyi sevme 

arzusunu gizlemek de bana unutturuldu. Yaru sözün özü, muhabbet sırrını 
gizlernede ileri gittim, böylece o sırrı da unuttum, onu gizlernem gerektiği de 
bana unutturuldu. /51-b/ 

� ıf h�� � ı.:-. J:> �� 'il ..:..i;. .:J' :>4 jl J' �� o.ı;ı_,.- � IAT 
[Okuduğum her şeyi unııttum. Sddece dostu n sözünü tekrar ediyorum.} 
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�' ;.5 )ı ..,.'). J .;..ı ıJ\i -135 , , , 
Lügatler: .,.-• nefs-i mütekellimdir, .,r., �'den gelir. �>""'ll _,.,ıı ..r. yani J 1f.o1oi 

lf.o3!" yani yemiş devşirmeye derler . ..,-}' Ağaç dikmek demektir. .r Arzu, � bela. 

� Tefe'ul bilbından fi'l-i mazinin müfred müennesidir. .rd - derler, yani bela 

ve anaya sabretti demek olur. 

İ'rab: .:ıı şart harfi, .,.-• şart fiili, ..s cezm ile sakıt oldu. �· ): .,.-ı'nin 

mef'ulüdür . .W'de ...:ı şartın cevabıdır; lam, vav-ı kasem manasınadır, aynı 

zamanda taaccüb de içerir; bu kelime duada ve yüksek işlerde kullanılır. 
Nitekim •J• i. gibi. '-"' i.' in faili altındaki zamirdir ve .r"'e aittir. 

Mina: Eğer ben arzı1larımın ağacından bela ve sıkınh meyvesi toplar
sam korkum yoktur. Zira Allah hakkı için, o ne hayrete seza· nefstir ki arzu 
ve maksadı uğrunda bela ve sıkınhya sabretti. 

Jl,llı -*" �ı .,..u. 
"" J 

Jl);ı .,..u. .} _,...ıı t w. ı 
Jlal.ı ..,.__& .ıS:ıı ).ı..iı 

:ıs ;}- "" .;.ı ı �ı� "" J 
[Zorluklar nisbetinde üstün dereceler kazanılır. Başarı isteyen geceleri uykusuz kalmayı 

göze almalıdır. Üstünlüğü zahmetsizce devam ettimzek isteyen, inıkiinsız bir dilek uğruna 
ömrünü za'yetnıiş olur.] 

�� J lfi)�l � 4! lA� :- -,j ı.. � �' �ı..l J;-1 J -136 

Lügatler: _,ı..ı: p-'den, fi'l-i tafdildir . .i'-'' arzular . ..:.....ıı: � ve � 
manasınadır. ı.i.S" -"' .:ı'ı\i ..:.; Bir kimse hükmeylese, fasleylese ve sonuna inha 

eylese böyle denir. Nitekim •.h 1+' -'<j ..:.; wı ifadesi '/"' J' oiAı J .ı.....ı demektir. 

İ'rib: _,ı..ı mübtedadır, .s''-'''ye muzafdır. �: .-''-'' sıfatıdır. Yani a...�ı .-''"'' 
�· .:ı' �  demektir . ..:...Ai ı..'te ı. mevsUledir, ..:...Ai sılasıdır . .,·de ..,.. sebebiyyedir. 

Zamir ı..'ya racidir. Ma-i mevsul sılasıyla birlikte mahallen merfU' mübtedanın 

haberidir. ll.f:.ı "''da .:ı' mevsuledir, .ri' manasınadır, sılası .;.._f;ı ile ..:......;ı'dir. 

.;.._f;ı'de müennes zamiri .r"'e racidir. Bu iki fiil ikişer mef'ul alırlar . .;.._f;ı'in 

birinci mef'Ulü �>'dır ki ._ri;'e aittir, ikinci mef'Ulü ise mahzufdur ki .-''-'''dir . 

..:......;ı'in her iki mef'ulü de mahzı1fdur. Hazfe karine kaimdir ki, biri ..rf', biri 

.s''"''' dir . .;.._f;ı İle ..:......;ı'in failileri zamirieridir ki "''i mevsUle racidir. Men-i mevsul 

sılasıyla birilik te mahallen merfU ..:...Ai' in failidir, � mef'Ulüdür ve bundaki zamir 

.r"'e racidir. 

Mana: Muhabbetten, nefsime hasıl olan arzuların en tatlısı, nefsimin be
lasıru ayırıp hasretine ulaşhran şeydir. o vuslat arzularını nefsime hahrlatır, 
çünkü başlangıçta onları anlamış /52-a/ meşakkat ve belayı kendisine kolay
laşhrmışh. Ayrıca ona arzusunu unutturmuş, hatta kendisini ve benliğini 
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vücud karışıkığından ve arzu bağından kurtarmışbr. Sözün özü şudur: Be
nim için en tatlı muhabbet arzusu öyle bir bela ve vuslatbr ki Hz. Mahbube o 
vuslat sebebiyle, nefsin bela ve sıkıntısım ayırıp nihayete erdirsin; öyle ki 
arbk bundan böyle ona sıkınb ve yokluk erişmesin. Ayrıca bu tecell'i ve vus
lattan önce o hazret, yokluğun sıkınbsına ve muhabbetin belasına tahammü
lünden dolayı, bu arzuları nefsine habrlatsın. Tecelli ve vuslattan sonra da 
nefsime kendisini ve arzusunu tamamen unuttursun. J 4 � ..$:J�;A J �� � ?." � 

.:r-' "Gördükten sonra habere gerek yoktur; burada 'nasıl' ve 'nerede' olmaz" 

Gerçekten nefs için arzuların tatlanması budur. 

Lügatler: ;.ı; hatıranın cem'idir. "Hatıra" kalbe gelen fikirlere denir . .:..lı: 

rl1ı'dandır. rl1ı Nüzul manasınadır. 

İ'rab: �liı'in faili zamiridir ki mahbubeye racidir. �'daki zamir de keza 
ona racidir. l,iı.r' İsm-i faildir ve ���� ikinci mefulüdür veya hal olabilir; fiil gibi 
amel ettiğinden ;.ıy- ona meful olmak üzere mansubdur . .s_,.ı�'da ..,.. ya 
musahabet manasma veya .) manasınadır; elif-lam, muzafun ileyhden ıvaz ola
bilir, bu durumda \Al,. .) takdir edilir veya ahd için olabilir ki evvelce aşıkla 
maşuk arasında zikredilen heva murad edilmiş olur . ..:.J.ı .:ıı'te "' harf-i şart 
olabilir, bu durumda cezası ya önceki birinci mısradır veya o mısra kannesiyle 
mahzufudur yahut da burada masdariyye .:ıı'i olabilir. ..:.J.ı Te'vil-i masdar 
olabilir, rl1' manası taşır, buna göre ;.ıy-'dan bedel-i iit!mal olur . ..:.J.ı'in faili 

altındaki zamirdir ki ;.ıy-' a racidir. 

Mana: Hz. Mahbube benim nefsimi kalbimin havabrırun gelmesi konu
sunda murakabe ve muhafaza albnda tutarak, benim nefsani kuvveterirnden 
sevgisini korumak için hevasında ikamet etti. Bu mana .. : . .J.ı'in masdar kabul 

edildiğine göredir. Eğer ıJI şart için olursa mana şöyle anlaşılır. 

Eğer benim havabr-ı kalbirn onun sevgisiyle bana gelseydi, o hazret, 
muhabbeti için benden benim üzerime bir murakıb ve muhafız dikerdi de 
başkasına ilgi gösterip göstermeyeceğiınİ gözetirdi. Murakıbdan murad a
kıldır. Nitekim kendisi geçen beyitte :s- ...,.JJ � � buyurdular, akıl, insan 

nefsini şeytani tuzaklardan korur, cismani ve nefsani yollara düşme konu
sunda kontrol eder, aklın gereklerine /52-b/ ve ilahi işlere muhalefetten korur 
ve alıkor. "Murakıb"dan murad "vehm" de olabilir. Zira vehim daimi hare
ket halinde olduğundan ve cüz'i manaları idrakden ötürü havabr-ı Hakk'ın 
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gelmesine engel olur. Buna göre onun murakıb oluşu, sevginin sırlarının 

kalb hazinesinin çıkmasına mani olur şeklinde anlaşılır. 

"Havahr"ı çoğul olarak söylemelerinin sebebi şudur: Muhakkıklere göre 
"Hatıra" dörttür: Rahmaru hahra, meleki hahra, şeytam hahra ve havabr-ı 
melbfı.se. 

Rahmani hahra: Saliki, mutlak'a vahdet-i hakiki tarafına çeker, başka 
hahraları def'eder, bütünüyle Hakk'ın zat ve sıfatlarında zuhfı.r eden havahr 
ilahi ilham, rabhani hahra ve vahy-i gayr-i metlüv olarak da kabul edilir. 

Meleki hatıra: Saliki, yüksek mertebelere, uhrevi hallere, salih amellere, 
razı olunmuş işlere ve güzel ahlaka çeker. Nitekim şu hadis-i şerif buna dela
let eder: J _rl4 .)�\i .:ıllıı.,.:.l1 -.i 1.e1 J _rl4 �� J �lı .)�1 ...S:.U1 � -.i � J �.)T .r-4 -.i .:ı�Jıo..WJ .:ı1 

�4 �� "insanoğluna şeytanın ve meleğin telklni vardır; meleğin telkini 

hayrı vadetmek ve Hakk'ı doğrulamakhr, şeytanın telkini ise kötülükle kor
kutma ve Hakk'ı yalanlamakhr"22 Şeytanı hahra: Bu iki hahranın zıddıdır. 

Havabr-ı melbfı.se: Şeytarun suret-i Hak'tan görünüp ibadet ve taatlere 
müteallık hamalar ilka etmesine derler. Onun maksadı, o ibadetle, yine dala
lete sevketmektir. Nitekim Hz. Mevlana buyurur: 

�.)J ljT .)J! ıS� J � �� � ..;.,..ı.ı.y: f ı.r'" � 
[Alçak nefts eğer iyi bir kazanç isterse, dikkat et, yanında bir hile ve tuzağı vardır. M, II, 

2602] 

Cüneyd (r.a) :il J ...S:.U1 :il �  J)ll � JJ..i.ı J �� j..PI .s" .J-1}-1 .:ı'"i �) .J-1}-1 �_,... 

.ı.,a11 ..,. J'""'"il � IF \..#) ..s::ı� � J� �+-ı 'lll J'""'lll � '>Ü .:ıllıı.,.:J1 "İlim kadın erkek 

her müslümana farzdır" hadisiyle ilgili olarak şöyle der: "Havahrı bilmek 
farzdır. Çünkü havahr, fiilierin aslıdır; böylece kişi meleğin telklni ile şeyta
nın telkini arasındaki farkı bilir. Arneller ancak bu marifetin sağlıklı olmasıy
la düzgün olur. O halde bunun ilmi farz haline gelir, ta ki kulun arnelleri 
sahih olsun" 

Meşayiha göre bu üç "hahra"nın ayırdedilmesi kolaydır. Fakat onlar 
"Havahr-ı melbfı.se"de şaşkın kalmışlardır. Zira bu sonuncu "hahra"yı ayır
detmek ve hakikatini anlamak herkesin karı değildir. 

Tirmizi, Tefsir, 2,35. 
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[Bunun için (gizli hileyi anlamak müşkil oduğundan bazı ashab, Peygamber'den azgın 
ve hilekar nefsin hilesini sorarlar. 

"Nefis, ibiidetlere ve candan gelen ihliisa gizli garezlerden ne kanştınr?" derlerdi. 
Gülü kereviztkn fark edercesine kıldan kıla, zerreden zerreye nefis hilesini tanır, bilirler

di. M, I, 366-367, 369] 

.rı;ı l.öijJ'J � �ı ı.;Jı ıo-fll' "Allahırn, bize hakkı hak olarak göster ve ona 

uymayı nasib et" hadisi de bu manaya delalet eder. 

ı;;A J�l 8),1 ı»� � 
' ' 

Lügatler: ..;J\Io aslında yola koyulan kimseye derler, örfen gece, ehline ve 
kavmine gelen kimseye has oldu . ..ı..ı .:ı'JU ..;_;. derler. Bunun manası ;lı,d ..ı..ı "N ·�" 
demektr. _;.ıı.ı Ha-i mühmele ve za-i mu'ceme ileelı ı"J �ı "' eollı demektir . ..;ı_;.ı 
Başı aşağı eğip gözü yere dikmektir, heybelten veya hayadan olabilir. J""'ı ulu
luk. 

İ'rab: ..... atıf için, üzerine /53-a/ matuftur . .:ı ı Harf-i şart, ..:.J J. fi'l-i şart. ı_,.., 

..:.J}o'ten haliye üzere mansubdur, yani � manasınadır . ..:.Jj.'in faili zamiridir ki 
mahbubeye aittir. Mefulü .sj.ll''dır . .:Jj.ı Ceza-yı şarttır. J""'ı, ..:.Jj.ı'ye mefulü 
lehdir ve y'e muzafdır. 

Mina: Eğer, bir maru olmaksızın, vehim ve akıldan gizli olarak bir gece 
Hz. Mahbubenin halırası benim kalbime gelse ve tecellisi doğsa, ben onun 
kemal-i azametinden ve pek yüce ululuk ve heybetinden dolayı başımı ö
nüme eğerim ve gözlerimi yeryüzünden yukan kaldıramam. 

ö)iı � �' J� :..;)a! J -139 
tl ; .. " 

Lügatler: ...ı )o.: ...,.ı ı ...ı )alı ...ı_,... manasına . .:...J: .;;...., ma na sına. .j,S' .ı..., el 
açmak derıektir, fakat burada tasaddi ve taarruz eylemekten kinayedir . .ı..., 
muhalata ve mükalemede nefesi koyvermeye (istirsal-i nefes) derler. �: �' 
""''den, men etmeye derler. 

İ'rab: ...ı;.. fi'l-i muzari meçhul, kaim-i makam-ı faili .JJ.'dir ve bu cümle 
şartın mukaddem cezasıdır. ,jt(: .;.J.....,ıı'in mefulüdür, cezası ise �'tir. �'in 
faili zamiridir ki .j,S''e aittir. 
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Mana: Bu beyit mukadder bir suale cevaptır, sanki şöyle demek olur: 
Niçin sevgilinin cemalini müşahededen bakışını çevirirsin? Şu şekilde cevap 
verir: Eğer ben o hazretin müşahedesine ve cemaline nazar etmeğe niyet 
etsem, benim gözüm heybetten çevrilir, eğer ben onunla konuşmaya ve ün
siyete girişsem azametten dolayı benim bu teşebbüsüm men olunur. Zira 
kahredici nurların ışıkları, zat ve sıfatıarın parlak ve yüksek tecelllsi, o vücu
dun o sırada görüşüp konuşmasına, ünsiyet ve muamelesine fırsat vermez 
ve mecal bırakmaz. Hatta cemal-i zatı müşahedeye niyet edilince bunların 
hepsinin fena bulması mukarrer olur. Beyt: 

dır" 
"Senin bir mun1kıb ve muhiifıza ihtiyacın yok, güzelliğin senin muriikıb ve muhiifızın-

Lügatler: ��· bir şeyi azim bulmak, hemze vicdan için olur. �"-' İmıina 

manasınadır, nitekim ı>"'"li ....,., derler, nevadirdendir, yli 4 gibi . ... J korku 

demektir. 

İ'rab: �ı.ıiı ve �"-' mübteda olmak üzere merfii; carr ile mecrur her iki 

mısrada da mukaddem haberdir. �ı.ıiı'in 4-;'e ve �"-''in .,_;'e izafetleri, 

müsebbibin sebebe izafeti kabilindendir. Aynı şekilde i'zam heybetin sebebi; 
heybel rehbetin sebebi, rehbet ihcamın sebebidir. 

Mana: Benim her bir uzvumda Hz. Mahbube tarafına yöneliş vardır. ZI
ra /53-b/ bütün organlarım onun muhabbetiyle boyanmıştır. Onun azameti
nin heybetinden, korkurnun men' i vardır ki o hazretin yakınlık ve vuslatına 
o korku ve haşyetin men' i engel olur. 

Lügatler: Birinci J isimdir, esrna-yı sitte-i mu'telle-i muzafedendir. Mü

tekellim ye'sine muzafdır. "Benim ağzım" demektir. İkinci .} harf-i cerdir, 

zarfdır ve mü lekeilim ye' sine muzafdır. aoj Galebe göstermek ve darlık vermek. 

İ'rab: J�' mübteda, ._..ı'de lam harf-i cer, mahziif müteallıkıyla mahallen 

merhl' haberidir . .;;...ı.(in faili altındaki zamirdir ki aoj'e racidir. �'daki zamir 

Hz. Mahbiibeye racidir ve muzaf, karineden dolayı mahziifdur. Yanilf=J"j .)s 

veya IA.J"> .)s demek olur. Nitekim�lalolı .)s .ı.,'/ı .;..>oı_;ı demek .ı>ı .)s demektir . .;;...ı.,'in 

zamirinin Hz. Mahbiibeye raci olması da caizdir. 
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Mina: Vücı1dumdaki kulağım ve ağzım için o hazretin zikri veya onun 
zahmeti konusunda darlık ve sıkınh belirtileri var. Üstelik o hazret de bana 
zahirdir. Öyle ki her biri hissesini almak için lütuf ve rahmeti seçerler, keza 
rahmete koştuklan gibi zahmetine veya zikrine de koşarlar. 

Eğer ..:.o.ı/in faili u-; olursa mana şöyle olur: Benim kulağım ve ağzım için 

o hazretin zahmeti üzere sıkınh ve darlık belirtileri vardır; o zahmet benim 
kahmda zahir iken onlar rahmete yönelirler. Yani ağzım onun sözünü ve 
saadetli zikrini söylemek ister, kulağım dinlemek ister, böylece izdiham be
lirtileri görülür. 

�� � Lo '�' .sJ.!I �� _;W -142 

Lügatler: ..}J tilavetten fi'l-i mazidir. � 1.o Yani � •> J'-- 1.o 

İ'rib: ..;w mübteda, .s.ı,ı .:ıı şart cümlesinin haberidir . .:ı• Harf-i şart, .s.ı,• if' al 

babından fi'l-i mazi. 1)1: ., manasına. \.o zaiddir . .)J'nın faili müstetir zamirdir ki 

.:ıW'a racidir . .s.ı,ı'nın faili ....-'dir. �·: .)J'nın mef'ulüdür. Zamir Hz. Mahbubeye 

racidir . .J'de zamir .:ıw'a aittir . .u1 Lafzan mansub, .s.ı,ı'nın mef'ulüdür, zamir 

....-·ye racidir. -=-- Şartın cezasıdır. Takdir-i beyt şöyledir: .s.ü• .u1 .....- .s.ı,• .:ıı ..;w 

._;W -=-- ...... � 1) JW \.o y_,.,PI i_r- ı-'' ._;W iJ"jJ "-' ._;1.-ll ...S"•J>'JI J oiOJ'JI J" 

Mana: Dilim, Hz. Mahbı1bun ismini söylediği sırada; kulağım, onu din
lerken sağır olmadan ve sözlerini dinleme lezzetine iştiyakı varken, dinle
mek ve kavramak olan vasfını /54-a/ kendisine ızhar etse, dilim ona kendi 
hissesini ikram edip merhameten sükı1t eder. Ta ki dertli kulak sevgilinin 
sözünden lezzet bulsun ve eaşsun diye. 

I.Aj� _;W .s:üıl �� _;�i J -143 
' ' 

Lügatler: .s.ı.• yani .,..._ .;.;• . ..._., yani ,_.,.. •-'"''· 
İ'rib: ..;:.• mübteda, şart cümlesi haberidir . .s.ı.•'nın faili ..;W'dir, birinci 

mef'ulü ya mahzufdur ki ..;>• J• takdirine, ikinci mef'ulü u..�n olur . ._.,lil'de lam 

ta'lil içindir ve.s.ı.• ya müteallıktır yahut da birinci mef'Uiü u. .�n, ikincisi ...,ı.;ı 
olabilir. Bu durum lam J' manasma olursa söz konusudur . ...,...._. {in faili ..;w' dir. 

�'in faili ..;:.•'dir. Şartın cezası .:..-..'tir. Takdir-i beyt: ;_,- .�n ..;:.• J' ..;w .s.ı.ı .:ıı 
.J -.� J .jll .:.......0 J.., � J 1>� ;..ı.;_. .jW ..:......ll ........ � J .. j.iJ.,i ._..li Jl _/ .i)l ...s:Jj .Jj'JI J--y ili J.o:-'1 y _,.,Pı 
..... .ı .._._,.. J 
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Mana: Eğer benim dilim telezzüzden dolayı o hazretin zikrini kalbime 
hediye etse dilim sükuta malik olmadan kulağım sağır olur ve o dilime olan 
büyük merhamet ve şefkatinden dolayı kendi payını ona ikram eder . 

.;;J; �� .s J'� :...; ;.i J 
"' .. .. " 

Lügatler: ı�ı>ı: i.ıo"'ten müştaktır. Manası şudur: Gayrın hükmünün tesir, 

taalluk ve yakınlığının istenen ve arzu edilenden izalesini murad etmek ve bu 

hüküm, tesir, taalluk ve yakınlıkta tek kalmayı istemektir. 1""'': ,lA, l"'f''den nefs-i 

mütekellimdir, "hayran olmak" manasma dır. 

İ'rab: ıli>' nefs-i mütekellim, faili uı. �'da zamir Hz. Mahbil.be raci. ..i;ı: ıli>' 

üzerine �oJ ise ..; ..... , üzerine matuftur. 

Mana: Ben öyle bir sevgitiyi kıskanırım ki, onun muhabbetiyle şaşkın 
hale gelirim, sonra da kendi değerimi düşünür ve derim ki: Ben kimim ve ne 
kimseyim ki o hazretin aşık ve hayranı olayım ve onu kıskanayım! Bu sebep
le kendi kıskançlığımı inkar ederim. Kıskançlık ya aşıktan maşuka doğru 
olur veya maşuktan aşıka doğru olur. Aşıktan maşuka doğru olan kıskanç
lıkta, kendinden gayri hiç kimsenin mahbubu kahnda makbul olmaması, 
mahbubuyla arasında engel teşkil eden veya ona düşman olan aşıkın da 
düşmanı olması /54-b/ söz konusudur. Mesela Hz. Süleyman, iyi cins eşkin 
atları mabudun ibadetine mfuı.i olduğu için kıskanıp: �;..ı� � JAlJ � �.J�J 
��Uı:, (Sad, 38/33). "O atları bana getirin dedi; bacaklarını ve boyunlarını 

sı vazlamaya başladı" mısdakınca onları öldürdü.23 

Maşuklin aşıkı kıskanması şudur:�Y,. .j_ � J f.� tiıı � ı: (Ahzab, 33/4). 

"Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kal b yaratmadı" ayeti gereğince 
aşıkın kalbinde kendisinden başkasının olmasını istemez ve aşıkın, başkası
na bakışını ve ilgisini hoş görmez. Nitekim Hz. Yakub Yusuf'a ilgi gösterince 
büyük azara müstahak olmuştu. Hz. Peygamber İmam Hasan ve İmam Hü
seyin' e iltifat ettikleri vakit: ..s_rı � Jı ,?  � ..,...ıi jo..:ı 4 � lı  "Ya Muhammed, 

içinde benim sevgim olan bir kalb başka bir sevgiyle nasıl meşgul olur?" 

Eski tefsirler "buna kılıç ile silmek manası vermişler ve namazı geçirmeye sebep oldular 
diye Allah yoluna kurban edildiklerini söylemişlerdir". Bk. Hak Dini Kur'an Dili, c. VI, ilgili 

ayetin tefsiri. Ayrıca bk. Te'viliit-ı Kiişiiniyye, terc. A. Rıza Doksanyedi, III, 24, Ankara 1987; 
Süleyman Ateş, eski rivayetleri özetler ve genişçe tenkidini yapar, bk. Yüce Kur'an'ın Çağ

daş Tefsiri, VII, 470 vd., İstanbul 1990. 



KASİDE-İ T AiYYE ŞERHİ ısı 

hitabına maruz kaldı. Hadis-i şerifde de şöyle buyrulur: .JA..# � pt-ı �;ı _, ;}!J ı.ı...... .:.ıı 

.):ıı 1.o _, If:.' .ıP 1.o .;-ı} � .r �J pt. � _, ır pt.. ı kı _, "Sa' d kıskançtır, ben Sa' d' den daha 

kıskancım, Allah benden kıskançhr. İşte Allah bu gayretinden (hamiyetin
den) dolayıdır ki, açık-gizli bütün fuhşiyah haram kılmışhr."24 

.;..- �ı; ,J..;J öpt.. ;J JJ. � � .ı..T J� .:ııj �ı; .ı..l.l:-
[Hak, kıskançlıkta bütün tilenzden ileri gittiği içindir ki, bütün alem kıskanç oldu. M, I, 

1764] 

Jy. �J.J' öpt.. � .r o\5' 
o�l J. � f:_} ıJI.iJ..:. .:.ıı 

J-" �.ı.;! � J. � .;.ı pt. 
.UI! jl .ı.,il.&.ı \.i pt. J.PI 

[I' ann'nın gayreti buğdaya benzer, harmandaki saman da insaniann kıskançlığıdır. 
Kıskançlık/ann aslını Hak'tan bilin. Halkın kıskançlık/an, şüphe yok ki Tann kıskançlı

ğınınfer'idir. M, I, 1771-1772] 

Lügatler: "''*-'"i•: ....illıı:r-ı ve ..,..,..._, yani sür'atle cezbetmek ve kapmak. ı::_l,iı' 
Şadilik etmek. ı.i.S:l i.>� ı::_ u ı• Sözü, bir şeyden güzel koku yayılırcasına ondan neşe 

ve sevinç duyulunca söylenir. ;o,.ıı nefsin arzüsu. 

İ'r.ib: ...i sebebiyye. ı::_J)ı'ta elif-lam muzafun ileyh yerine, yani o/JJ 

demektir. 1.-l,iı' Ya mef'ul-i leh veya temyiz olmak üzere mansubdur. �'da lam 

ı::_ı,;;l'ı ta' diye içindir, zamir mahbübeye racidir . .s_,.ı �.o /de vav haliyedir. 

Mana: Benim rUhum neş'e ve sürura vesile olduğundan dolayı sür'atle o 
hazrete sürüklenir, ben nefsimi arzu ve murad kuruntusundan temizleye
medim. Zira Hakk'ı müşahede arzu ve isteği de nefse ait işlerdendir. O ba
kımdan "zikr-i lazım irade-i melzum" kabilinden olur. Beyt: 

[Nefsimi temize çıkarmam, onu tezkiye etmem, beşerden nakledilen her şey mümkün
dür.] 

Lügatler: t-"' mimin fethasıyla mimli masdar, mimin kesresiyle işitme 

aleti burada ikisi de mümkündür . ....o,ı. Hayal demektir. r""J.A melamet edici. r-'j 
ziyaret edici . .ıu. uyanıklık. 

Müslim, Lian, 16-17 
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İ'rab: ıaı_,(da zamir Hz. Mahbfıbe raci . .,p: � manasına. � takdiren 

merffı .s.,!nun failidir . ....i,loı'ta y sebep manasına, IAir.'ya mÜteallıktır. 

Mana: Benim kulağırn beni ziyaret eden /55-a/ kötüleyicinin hayali vası
tasıyla, gözden ırak olmasına rağmen uyarukken o hazreti görür. Yaru ne 
zaman ki benim kulağırn, o hazretin zikrini, beni ziyaret eden kötüleyiciden 
dinlese, sanki o hazretin hayali gözümde canlaıur ve o kötüleyici, kendisini 
zikr eyledikçe, tıpkı gözümün görrnekten lezzet alması gibi, kulağırn ondan 
son derece zevk alır. Bu rnünasebetle de sanki kulağırn onu görür, sevenlerin 
çoğu, özellikle sevgilinin zikrine sebep olduğu için, kötüleyicilerin kötüle
mesinden son derece zevk alırlar. Nitekim, rnuhibbinden bazısı şöyle derler: 
r _,.ıJI � ..5 .}"� � ö..i.ı..iJ ..s'IJA .} -...')1.!.1 �� "Senin aşkın uğrunda kınanmak benim 

için hoştur, çünkü senin sevgini hatırlatır, o halde isteyen beni kötülesin" 

Şöyle bir sual hatıra gelebilir: Kulağın vazifesi görrnek değildir, işitmek
tir. Görmeyi kulağa isnad etmesindeki nükte nedir? Cevabı şudur: Cem' 
rnertebesinde, muhtelif kuvvelerden her biri ötekinin hükmünü verir. Mese
la kulak görücü, göz işitici, dokunma duyusu tadıcı, tatma duyusu koku alıcı 
vb. olur. Her birinin hükmünü ötekiler yerine getirir. Bu mananın teferruatı 
bu kasidenin sonuna doğru gelecektir. 

1A )� � � J'), '.b.X� -147 
... " "" , 

Lügatler: .ı.,..Jı bir kimsenin başkasında olan nimeti, onun elinden çıkmasını 

istememek şartı ile kendisinde bulunmasını temenni etmesidir. Zira hasedin üç 
derecesi vardır. Birisi makbul, ikisi kötüdür. Makbul olanı şudur: Hased edilen 

kimsenin nimeti gibi bir nimet istenir, fakat hased edilenin elindeki nimetin yok 

olması istenmez, işte buna "gıbta" denir. İkinci bir derecesi şudur: Hased edilen 

kimsenin nimeti istenir ve bu nimetin onda son bulması da istenir. Üçüncü de

recesi ise, hased edilen kimsenin elindeki nimetin son bulması arzu edilir, o 
nimmetin kendi eline geçip geçmemesi fark etmez. Bu son iki derece kötüdür. 

Bu beyitte ise hasedle kasdedilen "gıbta"dır. 

İ'rab: .ı..,.;.'nun faili ..)}>, mefülü �'dir. "'-"'nün faili �. mefülü ma-i 

mevsuldür . ..:.Jı'in faili altındai zamirdir ve mahbübeye racidir, mefulse mahzüf 

zamirdir ve ma-i mevsüle racidir. 

Mana: O hazretin zikri sırasında benim gözürn kulağırnı kıskanır ve der 
ki: Keşke burada ben kulak olaydım ve sevgilinin can bahşedici sözünü din
leyeydirn ve bu nirnetle rnüşerref olaydırn .. Kulak da rnüşahede sırasında 
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gıbta ve hasretle gözü, o hazretin vücud bakıyyesini yok edişi dolayısıyla 
kıskanır ve şöyle der: Ah keşke onun ifna ettiği ben olaydım . 

.Sj_,llj �1 .j �\.ol �� -148 

Lügatler: ı..�.oı �· yani ı..�.ow � �' keza şu manaya gelir, �� yani ı..ı...i .:...L.AI 

·�· � �..,"'--' /55-b/ �\.ol hemzenin fethasıyla �·.ı.il• manasına . .SJ.ıl•: �· iS'JJ: ..,&�>' 

manasınadır. �"')li �J derler ki ....... J ..... J• cl..)\ demektir . ...,._,ı. vavın kesresiyle \.o 

..,ıı '-'cJ'< yani teveccüh olunan maksad. 

İ'rib: �· J'de J ,  �ı'ye müteallık. Muzaf mukadderdir, yani �· �..._ J 

demek olur. 

Mana: VücU.dum mutlak vücudla müstağrak ve ffmi ve onunla baki o
lup aradan ikilik kalkınca, hakikat aleminde ben önde imam oldum, alem 
halkı benim arkamda durdu. Hz. Mahbube ise her nereye yüzümü döndür-

, � ,.. . � .... 
dümse orada oldu. Böylece .:iıı �:, � ıyj ı..;.;;u (Bakara, 2/115). "Nereye 

dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır" sırrı apaçık göründü. 

Lügatler: �"' hemzenin fethasıyla �ı.ı.ilı manasına. wı imarnın cem' i. 

İ'rib: ••./nün faili .s)oı.'dir. "'"' Mekan sıfatıdır . .;.ı. •. :./nin faili ...,ıı'dir. �"' 
mansubdur, .;.!+'<'nin ikinci mef'ı1lüdür. Birinci �"' kelimesi, hemzenin kesresi 

ve fethasıyla olmak caizdir. 

Mana: Benim gözüro o hazreti, namazımda kendisine uyduğum ima
mım olarak görür. (Hemzenin fethasıyla olursa: Benim gözüro o hazreti, na
mazımda önümde görür) yani zahir namazımda ne zaman baksam öümdeki 
imaını o hazret olarak görürüm. Sanki o, imam suretinde zahir ve mütecelli 
olup benimle birlikte namaz kılmaktadır. Benim kalbirn beni, önde imam 
olanların imaını ve muktedası görür. 

Kamil velilerin iki mertebesi vardır: "Kesret" mertebesi meşreblerine ga
lip gelirse o zaman firkat (fark) ve ubudiyetle ilgili tezellül ve fakr ızhar edip, 
meskenet, acz ve kusur halleri gösterirler, bu da vakitleri ve şiinlarının ikti
zasına göre olur. "Vahdet" mertebesi ve ahadiyyet tecellisi galip gelince de o 
zaman tecelli gereği, bunlardan şathiyyat sadır olur. Hatta bazıları Hazret-i 
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Risaletpenahın �ı J ,\lı � �.)T J ı.,.; ..:..5 "Ad em su ve çamur arasında iklen ben 

nebi idim."25 Ve J � � J tsı_,l .;..J. "'J.) � J �.)T "Adem ve başkalan benim sanca

ğım alhndadır ve ben övünmem"26 hadisleri, şath mertbesindeki ifadeleridir, 

demişlerdir. Bu mertebeden beşeriyyete indikleri sırada ise şöyle buyurmuş

lardır:� _r..ı La u:ı .r� ,.) ı_,-Jl,i � J ��.) t Lo> .} .; Jf�ı J ..ı.ı.ı.ilı j.S'ü öi_,.ı .:r.' u ı "Ben kuru 

et yiyen bir kadının çocuğuyum; beni hayır dua ile anın, beni övmede aşırı 

gitmeyin, ben de sizin gibi bir beşerim" .27 Bunlara benzer sözleri de bu ka

bildendir. 

Büyük velilerin çoğundan, bu mertebede, şahh sözleri çok sadır olmuş

tur. Bu cümleden olarak Hz. Bayezici'in .;� �� �.o .;.._ "Kendimi tesbih ede-

rim, şanım ne yücedir"; Cüneyd'in kı ı..,... � .} .rJ "Cübbemin içinde Al

lah'tan başkası yoktur"; Hz. Abdülkadir'in kı .I,!Jı � �J Js- IS"'..ı.i "Ayağım bü

tün evliyaullahın boynu üzerindedir" demeleri bu kabildendir. İbn Farız da 

evliyanın büyüklerindendir, /56-a/ yıkandaki sözleri bu mertebede söylen

miş kabul edilir. 

Lügatler: J_,AJı: .,....ıı yani ..,._ � . .;.,;: ı;' dan müştaktır, .ı_,:ıı: ;ı,.ıo .... �ı r;: 4oıi�ı. ı.ı,; 
ism-i alettir, ı.....ı.- ve i..ı.oi gibi. mütearef olan (herkesçe bilinen) manası, namazda 

dönülen yöndür. Kabe'ye de kendisine dönüldüğü için "kıble" derler. 

İ'rab: � .:ıı'da .;,ı , müsakkaleden muhaffeftir (şeddesi düşmüştür), ismi 

olan zamir-i şan mahzfıftur, takd'iri:r�.o-ıı � .;,�ı .;,ı demektir; şartiyye olması da 

caizdir. Bu takdirde cezası baştaki J� ":M karlnesiyle mahzfıf .sı; J� ":M demek 

olur. Jı'de muzaf mahzfıfdur, yani ..M" J ...,;u,. J' takdir edilir . .;.,; .:ıı'te .:ıı 

masdariyyedir, burada ya kelam-ı ta'lil veya ba-i sebebiyye mahzfıfdur, takdiri 
.;.,; .:ı-ı veya .;.,; .:ı�ı demek olur, zira çok yerde hazfedilir. Nitekim ••ı.- .;,ı .),ı J � 
�'jl ayetinde ... -u,. .;,'j takd'irinedir . .;.,_lin faili zamiridir ki mahbfıbeye rac'idir . 

.s>lj.iı' de y, .} manasınadır . .s" /  de vav haliyedir. 

Mana: İmam ve bütün halk, hakikatte benim canıma yönelip namaz kı

larlarsa bunda şaşılacak bir şey yoktur. Şu bakımdan ki, o hazret benim kal

birnde ikamet edip yerleşti. Halbuki o hazret, benim zahir şeriate göre yö-

Tirmizi, menakıb, 1 

Tirmizi, menakıb, 1 .  

EI-Müstedrek, II, 506. 
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neldiğim Kabe'nin kıblesidir. Durum böyle olunca, elbette her imam Kabe'ye 
yöneliktir, Kabe Cenab-ı Hakk'a yöneliktir; Cenab-ı Hak ise ısi.:" � J .,TP;' � �  

t.';)' .;,:ıı �� .;,ojl.ı ..s.J.,; ..,_li � .:fJ J "Ben yere göğe sığmam, fakat mü'min, 

müttaki, temiz, vera sahibi kulumun kalbine sığarım"28 kudsi hadisi hük
münce benim kalbirnde bulunmaktadır. O halde gerçekte herkesin teveccü
hü ve namazı benim canıma olur. Onun içindir ki Hasan Harakanİ buyurur: 
..; j.ı..-1 ..; _,..:j .r _,ı "Beni tanırsanız bana secde edersiniz" 

Bu manadan hullll, ittihad, zarfiyyet ve mazrufiyet anlaşılırsa hatanın ta 
kendisi doğar. Zira bu sultanların mertebelerinde hulfıl ve ittihad yoktur, 
belki ayn-ı hüviyyettir. Jr. .;ro Jr. �  .;ro �  (Anlayan anlar, bilmeyen bilmez). 

ıJIJJ.J""' ıJJ;:> }": � ..:;.....,; ıJI? ı.SI � .;,ıl .;.....j� .:ıT 

[ Ahmaklar mescide ta'zim eder de gönül ehlinin gönlünü yıkmağa çalışırlar. 
Halbuki o mecazidir be eşekler, bu hakikat. Ulu/ann gönülden başka mescidi yoktur. M, 

II, 309-310} 

Lügatler. � canib manasına . .t ile uzak rnekina işaret ederler . .5-;, ibadet 

demektir, lakin bilahare hacca mahsus oldu. 

i'rab: ..s�: �/in mefulüdür �'da ..., ya manasmadır ya musahabet 

içindir. 

Mana: Kabe alh cihetiyle, fer'in asla teveccühü gibi /56-b/ benden tarafa 
yönelmiştir; kendisinde olan şeylerin hepsi ile nüsük; hacc, tavaf, vakfe, ih
ram, sa'y, taş atma ve umre olarak kendisiyle ilgili ne varsa cümlesi benden 
tarafa yönelmiştir. Zira bunların hepsinin yönelişi Hakk' ad ır ve Hakk benim 
kalbimin arşını kaplamış olup, ikilik ortadan kalkmış, vücfıdum arşullah ve 
kalbirn beytullah olmuştur. O halde bütün bu eşyanın ibadetleri ve yönelişi 
benim tarafımadır. Hz. Mevlana buyuruyor: 

ı.S;I..f.:( "";" J;, j � '44 .;._1;, ı.S;I:. J:. j'ı J J;, '44 ..jı_,J. 

[Eğer bir gönlün varsa, gönül kabesini tavaf et. Mana kabesi gönüldür, sen toprağı ne 
zannedersin?] 

Bir gazelde de şöyle buyururlar: 

28 Keşfü'l-Hafıi, Il, 255. 
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..I::!'JA � ).) .;. � .r' �.)\ı ).) h�J.ı J'J!.) ·�.._; j J� 
[Ey hacca giden kavim, neredesiniz? Sevgili buradadır, geliniz, geliniz. 
Senin sevgilin duvar duvara komşudur. Çölde ava re dolaşır, siz hangi havadasıniZ? 1 

Lügatler: tli.'dan murad, zahiren makam-ı İbrahim'dir ki hacılar orada 

namaz kılar; batmen kalbdir ki, kesret ve vahdeti birleştiricidir. 

İ'rab: �'da zamir Hz. Mahbube racidir. tl.il.4'da '"" ' J manasınadır, elif-liim 

ahd içindir. 1+-Jı'da zamir ıo;....'a racidir. lf,i ve IAı'daki zamirler Hz. Mahbube 

racidir. 

Mana: Makam-ı İbrahim' de veya cem' makamında kıldığım namaz o 
hazret içindir; ben o namazda, o hazretin de bana salat ettiğini müşahede 
ederim. 

Buraya şeriat ve hakikat yönünden bir nice mana vermek kabildir. Şeriat 
yönü şöyledir: "Salat" Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar ve mü'minler
den duadır. Buna göre benim duam O'nadır, O da bana rahmet eder. Nite
kim Mi'rac hadisinde bildirildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurur: 
"Mi'raca davet edildiğim zaman göklerden ve yerlerden bütün mevcudatı 
geçip gözümün gördüğü bir şey kalmayıp, huzur-ı ilahiye ve vahdet sarayı
na yaklaşınca ve vücfıduma bir dehşet arız olunca şu hitab-ı izzet geldi: � ....Ai 
..}-t:ıı ..>.ıJ .:ıli � (Dur ya Muhammed, Rabbin sana salat ediyor). Buradaki ..J-t:ıı 
kelimesine �.]!. (Rahmet kılıyor) manası vermişlerdir. 

Hakikat yönü itibariyle mana şöyledir: Ben, cem' makamında, benim 
ona salatımın aynen ondan bana salat olduğunu müşahede ederim. Zira bu 
tevhid mertebesinde abid ve mabud, zakir ve mezkfu, şakir ve meşkur, 
musaili ve musaila (ibadet eden ve edilen, zikreden ve zikrolunan, şükreden 
ve şükrolunan, namaz kılan ve kılınan) hepsi hak olur. İkilik, kayıtlar ve 
izafet düşer. Bu mertebede vahdet gözüyle bakılınca namazı eda eden yine o 
hazret olur. 

..ı.;U: ..S_?- )'.:ı �'J � 
[Mümkin yapınca imkanı saçlı, vdcipten başkası kalmadı.] 
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Bu mertebe bakımından meşayihin çok sözü ve eserleri vardır. /57-a/ 
Şeyh-i Ekber Fütuhat'ın başlangıcında bu mahalle uygun olarak şöyle buyu
rur: 

� .:..Li ı)l 1 �ı "' ı.S .P .:...! ı.i 1 � y )ı J � .ı.,..Jı � .;ı y J .:..Li Jl 1 ..:..;. ..S"ı..ü 
[Rab hakhr, kul haktır. Nasıl böyle olabilir, sorıımlıı tutulan kimdir? Kuldur dersen, işte 

o öliimlüdür. Rııbdir derse n, o nasıl sorıımlu olabilir ki?} 

' , 
J' �L..ı �'J � u"'JS' -153 

Lügatler: 'j5 izafeti gerekli bir lafızdır, cemide JS" neyse tesniyede 'j5 
öyledir, lafzı müfred manası tesniyedir. 

İ' rab: •"'j$ mübteda, J.- takdiren merffı haberidir, ...,..ıJ: J.-'nin sıfatıdır . ...,.ı... 

Sıfattan sonraki sıfattır. �· 'de ...,. , ,}  manasınadır. Mahzfıf müteallakıyla .....-·ın 
sıfatıdır. Yani �· rli> ,} ._ıS:!, ..,.._ J•demektir. 

Mana: Cem' makamında olan hakikate her secdede, biz ikimiz yaru Hz. 

Mahbube ve ben tek namaz kılıo ve secde ediciyiz. Sözün özü şudur: 
Ahadiyyet ve sırf zat mertebesi, mahbubiyet ve muhibbiyet, aşıkıyet ve 
maştıkıyet itibarından (ayınmından) beridir. Lakin vahidiyyet hikmetiyle bu 
mertebenin nisbetleri ve bir çok izMetleri vardır. Bu nisbetliliğinin hakikati 
ve batını ahadiyyet mertebesidir ki onda mündericdir. Takdir-i kelam şudur: 
İkimiz yani vahidiyet mertebesinde mahbubiyet sıfatlan itibariyle Hz. 

Mahbub, ve nisbtelere ait kesret itibariyle ben ahadiyyetin hakikatine naza
ran tek namaz kılıo (musalli)yiz ve iki nisbetin de içinde bulunması itibariy
le o hakikatin tek secde edicisiyiz. Zira aşıkıyet ve maştıkıyet sıfah olan bu 
iki nisbet, ahadiyet mertebesinde birdir, fark vahidiyet mertebesindedir. O 
halde hakikat bir olunca ben secdeyi kendi hakikatime ederim. Gerçekte abid 
ve mabud, sacid ve mescud, zakir ve mezkur (ibadet eden ve edilen, secde 
eden ve edilen, zikreden ve edilen) hepsi benim. Nitekim azizlerden biri 
buyurur: 

fı.:. ...s:ı fı") .;ı ...s:ı �ı 
_l"ı") J .1"� J Jfi" ı. ...S::.t.ı 

llulı � ı:.ıı J,i ı�� d ..ı..iJ 
ı..ı..aı.:. ..:-,.....ı J=lll .w.ı Wi 

(Perde açılmadan önce sen dehr idin, ben seni zikrediyor ve sana şükrediyordum. Ne 
zaman ki gece aydınlandı, anladım ki zikreden, zikredilen ve zikir sensin) 
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�) :ıs- ���� ı} ı.S PJ ıS� .,.. "' "' , 

Lügatler ve i'r.ib açıktır. 

Mana: Mutlak vücud, kalbimin arşını kaplayıp, vücud memleketimi ele 
geçirerek ı_r. .- � �J �' .:ı\S"' "Allah vardı, O'nunla birlikte bir şey yoktu" w- .:ı'lfı 
.:ı\S"' "Şimdi de öyledir" sırrı müşahede edilince, vücı1durn vahdetin kendisiyle 

boyanıp musalll ve musalla (namaz kılan ve kılınan), cem' hükmüyle "bir" 
oldu ve benim için salat edip namaz kılan benden başkası olmadı ve her 
rekatın edasında salahm da benden başkasına olmadı. Hakikatte ,j �' i) 

ö')\..Alı "Göz nuru, sevinç namazdadır" beyaru, gayriyet vücı1dunun yok olması 

ve ahadiyyet sırrının zuhura gelmesidir. Eğer /57-b/ salik mevhum varlığını 
yok edip vücı1d-i hüviyetle vasıflanarak baka bulmazsa, namazın hakikatin
den Hak katında gafil olur. Nitekim Hz. Mevlana buyurur: 

[Yol gösteren namaz beş vakit olarak farz edildi. Fakat /işıklar dıiimıl namazdadır. M, VI, 
269} 

[Avıimın ibıideti, havıissın günahıdır. Avıimın vuslatı, bil ki havassın hicıibıdır. M, II, 
2816} 

-- ·- � . �1 · ı- 1  ı:.. � J , ·  
. ...r: J ır J 

Lügatler: Birinci ..r'ı' hemzenin zammesiyle ill'ı_;..'tan nefs-i mütekellimdir. 
'��"';o Burada "mül.izemet" manasını mutazammındır. İkinci .;•ı• hemzenin 
fethasıyla vi' nin cem'idir. vi Bir tarafı mıha bir tarafı hayvana bağlı olan bağa 
denir. Burada, nefsin akıl ve adabından müsteardır ki, saliki dini ve dünyevi iş
lere bağlı kılar. ,_.. Sinin kesresi ile hicab ve perde demektir. u. Tenbih harfi . ..$... 
Perdeyi yırtmak. 

İ'r.ib: � haberiyye . ...S:...'de zamir ;-'e racidir. Jr j'de vav haliyye . ..;•J' 
Takdiren merffi j,'nin failidir, ..,.....·e muzafdır. Ama daha uygun olanı, Jr'nin 
mübteda ..;ıJı'ye muzaf olmasıdır. JM. .. ide .} ,  .:..ll' e müteallık olup, mübtedanın 
haberi olmasıdır. 

Mana: Daha ne zamana kadar örtüye ve hicaba sanlacak ve beşeriyyet 
perdesiyle hakikatin yüzünü örteceğim? Haberin olsun ben onu yırthm! 
Zaten örtü bağlarının çözülüp açılması benim ezeldeki biat ahdimde vardır. 
Yani benim isti' dadım ayan-ı sabitede şöyle vaki olmuştu: Hakikatierin yü
zünden perde ve örtüleri kaldıracağım, böylece manaların bakire gelinleri 
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zarur olacak ve ha.Kıkat sırlaruu keşfedeceğim. Ta ki hakikat talibi ve aşıkı 

olan tarikat ehline, halvetteki hakikat gelini görünsün, bu özellik bana misak 

aleminde ve ayn-ı sabitemde verildi. Yoksa sonradan arız değildir. Buna 

uygun olarak Hz. Mevlana buyurur: 

JJJ uı�f J. ..;ı.- jl ..io:.-,i � Jı.ı.ıı .üı .d J.ı.,. uy; 
[Abdal da fanl varlıklannı değiştirdiler mi artık halktan değildirler, çevir bu yaprağı. M. 

VI, 3192} 
.üı �� ...5J.J. j' J CJJj ıı .üı � r' _,; j � 'J ul.!ı � 

[Onlann cismini de yeniden yoğurmuşlar. Ta ki ruh ve mülkten bir bütün haline getir
miş/er.] 

J.il ·.ı.ı� 'J � � .s\J )� J.il ·.ı.ı� 'J ıS" )J.;ı J� )� 

.... )_,:. ·�ı' J .... ıS" ·� JJ" .... )_�.;, ı.;....iJr jl � 
[Üzümün gönlünde şarabı, fenay-ı mahzda bütün varlığı müşahede ederler. 
Üzüm yaratılmadan şaraplar içimişler, muhabbet sarhoşu olmuşlardır. M, II, 182, 180} 

ı.ı.;. ..;......, .w,. ui.:S"�..o 'lı:;- J ır f J .;. .r j' .ü i J. 
[fann'nın doğruluk makamında oturan/ann, arasını yurt edinenierin derecesi; arştan 

da yücedir, kürsüden de boşluktan da. M, I, 3499] 

Lügatler. .;...... nefs-i mütekellim meçhul, �· manasına. "Yevm-i men
fi"den murad güneşin doğuşundan batışına kadar olan bilinen gündür. "Yevm-i 
müsbet" ten murad hakikatierin ve eşyanın, Allah'ın zahnda bilinmeklik yoluyla 
/58·a/ zuhuru demektir ki, ayan-ı sabitedir, onlar da Hakk'ın ilminin suretleri
dir. Bu alem "elest alemi"ne nisbetle öylesine kadimdir ki, mesela bu şehadet 
alem� elest alemine nisbetle nasıl hadis ve o kadim ise, onun kıdemi bundan 
çok daha fazladır. Zira ilim mertebesi ezelidir; eşya bu ilmi vücuddan ayni vü· 
cuda gelince ilk önce levh-i mahffiza, sonra alem-i emre, daha sonra alem-i mi
sale gelince, bu suver-i misaliyeye kabiliyet verip "elestü bi-rabbiküm" hitabıyla 
şereflendirdi. Herkes isti'dad hasebiyle o hitaptan ve o tecelliden hissedar olup, 
daha sonra şehadet aleminde, Allah'ın kudret ve iradesi gereğince zuhura geldi
ler. Evveliyetten maksad, vücudun ilim mertebesinden ayn mertebesine açılma
sıdır. 

İ'rab: .;...... meçhul, IA�J naib·i faili, zamiri Hz. Mahbubeye racidir. rJt 

Zarfiyet üzre mansub . .:..ı.,' in altında gizli olan faili mahbubeye racidir. 

Mana: O hazretin muhabbeti bana öyle bir günde verildi ki 'iJ iııı .u. .�....o 'i 

ci,.P "Allah kahnda akşam ve sabah yoktur" ifadesi hükmüne göre, o zaman 

bizim bildiğimiz, geçmiş, gelecek ve hal ile vasıflanan günler yoktu. Hatta 

zemin, zaman, kevn ve mekan da henüz ortaya çıkmamışh; ahd ve misak 



160 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

sırasında o hazretin vücU.dunda zahir olmasından, ki bu a'yan-ı sabite mer

tebesidir, işte ondan da önceydi. Bu mana ile kendi muhabbetinin kıdemine 

işaret buyururlar. Büyüklerin çoğunun muhabbet ve müşahedeleri, Rabbin 

kullarına misak aleminde zuhfı.rundan öncedir. "Elest alemi" onlara nisbetle 

son derecede muhdestir. Nitekim Hz. Hüdavendigar da marifetli bir gaze

linde bu manaya işaret eder: 

.) J! J� ı.. .:.ı� Jı.;t 'i yı_,.:. jl .) J! Jj.:.ı J ır J t 4 .:.ı� J.ı.;\5' oJijl ..;.,ı 

.) J! ..} i ı.:. i jJJ li .:.ııf Jloo J 't.)4 J' � J'-' �J.ı .:1' � �J.ı J' .:1' J .:1' J' 
[Dünyfula bağ, şarap ve üzüm yokken, Lii-yeziil olan Allah'ın şariibı ile canımız sarhoş 

idi. O, ben, ben de O idi m. Ben siiki idim, O büyük kadehi sabaha kadar içti durdu.] 

Mesnevi'de ise şöyle der: 

.ı.;ı t.i.ı.) .:.ıu ıjı.) jl � 
.l,j.) j ..;., rA' .1- k J tl;- ı.s'

'J ..Atj J � .:.ı\S'jl ..;.,ı t.i.ı.) 

..) y, ..:...iıJj .:.ıı..:. .) .r. jl yı.:H 

.ı.;ı t.l.ı.) .:.ıı� S'}IJı j � 
.ı.;.ı.ı ..;., .fJ jl_,< J.) J t \,o.) ı.s'

'J 4 � .1" 4  ı.s'- .:.ıy; t.J.ı.) 

..) i '* f. .:.ıı..:..ıı JJ.) J.) oJ\;:"'l 
{Feleklerden önce Zuhal yıldızını, tanelerden önce ekmeği görmüşler. 

Akılsız, gönülsüz fikirler/e dolmuş/ar; askersiz savaşsız galip gelmişlerdi. 
Onlar keyfiyete düşecek olan her şeyi keyfiyetsiz görmüşler, mildenden önce sağlamla 

kalpı farketmişlerdir. 
Gök, on/ann işret meclislerinde ancak bir yudumcuk içer. Güneş, ancak onların cömert

liğiyle bu sırmalı libası giyer. M, II, 174-175, 179, 183] 

� y�IJ yL..:S-� 'J J 
,.,. ... , " 

Lügatler: ._,......,_, cezbedip çekmek. .ı,., Hilkat ve fıtrat manasınacl ır. 

İ' rab: ._,......,_,: .ı,.,'e muzafdır. 

Mina: O hazretin muhabbeti bana ahd ve misak aleminden önce veri

lince, ben onun muhabbet ve hevasına nail ve vasıl oldum. /58-b/ Bu işiterek 

ve görerek olmadı; yani kulağım onun sözünü işitip, gözüm onun cemalini 

görmek suretiyle sevmedim. Bendeki başka bir vasfın onun muhabbetini 

kazanmasıyla veya fıtrat ve hilkatimin çekişiyle de bu iş olmuş değildir. 

Bu beyitte kendi seyrinin "seyr-i mahbfı.bi" olduğuna işaret vardır. Zira 

"seyr-i muhibbi" dört şekilde hasıl olur: 
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1- Nazar vasıtasıyla olur ki rnahbfıbun bedlı sanat ve şaşkınlık verici iş

lerinden olan güzellik, cemal, lütuf ve kemalini görmek suretiyle muhabbet 

hasıl olur ve rnahbub tarafına tam bir rağbet görülür. 

2- Sözünü işitmek sebebiyle olur. 

3- Nefsarn hazları ve cisrnani arzuları terk etmek, maddi-manevi ilgi ve 

engellerden soyunmak, çok ibadette ve taatte bulunma, riyazet ve mücahede 

ile nefsi arındırıp kalbi tezkiye suretiyle olur. Bütün bunların sonucu bu 
gayret vasıtasıyla hakiki muhabbet görülür. Nitekim kudsi hadiste .s� Jı.i! 'i J 
�ı .s> jjı_,:J�ı Jı ..., _,i:ı. "Kulum bana nafileler le yaklaşmaya devarn eder, nihayet 

ben onu severirn"29 buyrulur. Bu, o kulda sevgimi gösteririm demektir. 

4- Hilkat ve fıtralıyla hakiki sevgiyi celbetmektir. Yani nefsin hilkatinde 

bulunan iyi ahlak, güzel kokular ve üstün vasıflarla ahiaklarup yaralıcısının 

övülrnüş vasıflanyla ilgi kurunca, bu ilgi sebebiyle yaralıcısının sevgisini 

çekmiş olur. 

"Seyr-i ruhi" ve "seyr-i mahbubi" bunlardan başkadır, bu dört yolla 

hasıl olmaz, o ezel-i azalde gerçekleşmiş bir bağıştır . 

.:.>\.U J ı,:-ı ��j ıJIA.l J �\S' ıs! .:..ı� 'J,iı..:..3-j � ı.s' {�J.Y" 

{Can Hızır'ının karanlığa düşmesinden önce, beden çeşmesinde tıb-ı hayat hareket eder. 
zat meyhtinesinden aşk şarabı içtik, damak ve ağız değmeden esmti ve sıftit kadehinden.j 

�bs J.i �;.;.s c.ı-IS' J j� � � �� �� J, � � J -158 

Lügatler: .:J: r�,>' dandır, r"" muhabbetin ak ı üzerine şiddetle galip 

gelmesinden kinayedir. ;.,..:..; Sarhoşluk, � kasdedilen halk aleminde zuhfırdur. 

Bazı nüshalarda _,--ıı �-... şeklindedir. 

İ'rab: açıktır. 

Mana: Ben o hazretin sevgisiyle alem-i emrde sarhoş ve kendirnden ge

çer oldum. Şu şekilde ki, benim zat ve sıfatiarım zuhfır etmemişti; onun mu

habbet şarabından benim sarhoş olmam, bu rnizaci suretlerimin şehadet 

aleminde zuhur etmesinden önce idi. 

Buhari, Rikak, 38. 
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.:J c..3'" ..i ... J ·�� J i:_JJ ..::..,..\) ..; 

/59-a/� J j � J �J! � J r�J! � 
_p J :-,... �ı; ..i "J.ıı oU:;T ..;.; 

.> J ·� f ('.IS � ·�Jij � 
[Ne hoş ki, sır ve aleniyet iiieminin dışında, ruh ve göz rahatı ile beden zahmetinin ol

madığı, ademi gizleme ziiviyesinde yerleşen ben idim ve aşk idi, seninle benim aşkımız idi.] 

Lügatler: tr-' .,ı-;.• bir şey gitse böyle denir. Bir şeyin gidip vücudu ve 

parçaları yok olunca da kullanılır . .ı İle uzak mekana, �oo ile yakın mekana işaret 
edilir. 

İ'rab: .:.ı.........•' in faili zamiridir ve .:.ı.a..,'a racidir. 

Mana: Alem-i emrde işitmeksizin ve görmeksizin o hazretin muhabbe

tine nail olup, orada o muhabbetle kendimden geçmiştim. Bu halk a.Ieminde 

ve beşeriyet mertebesinde ise, alem-i emrde mevcud olmayan ve burada 

bizimle o hazret arasında perde teşkil eden hadis sıfatlan da sevgilinin arzU. 

ve muhabbeti yoke etti. Bu sonradan olma sıfatlar aşık ve maşuk arasında 

ikilik doğuruyor, başkalık ve farklılık ifade ediyor idi, işte onlar tamamen 

yok olup Hz. Mahbubla "El-ane kema kan" hakikatte olduğu gibi oldum ve 
�� Jji �ıill;:. � ._s:lı) ll"� J.ii:, (En' am, 6/94). "Sizi ilk defa yarathğımız gibi teker 

teker muhakkak bize geleceksiniz" sırrını buldum. 

LJIS" � \.1 ,)s- .:.if LJI LJ'il.i 

LJU. .ıs:ı ..;-._ u-1 J JSJI.i 
.:JL!..i .;,� jl �,; J � J! .:r- .;,IS" .;,T 

�lt ..:.J)� i.J5J LJ� �IJS.I 

LJ� ... J ..:........;\.4 ... ,� u- ,j J' .J}- ..::.-...,; LJ� J .:J\.4 jl .ı.-. J" 

LJij .,4 lilj J LJ\ıj .,4 ..._; � .,4 \:.ı J ..:.-� .ı4 \il.) 
[0, güzellik mekiinı idi ve kılinattan iz yoktu. Eğer bilirsen, şimdi de aynı şekildedir. Kıi

nattaki sfıret çokluğu görüntüden ibiirettir. Her durumda tecelli eden şeylerin hepsi birdir. 
Gizli ve görünen her şey O'ndan başkası değildir. Hadd-i ziitında gizlidir, iişikiir değil. Her 
baslretle bilen, her gözle gören, her dil ile konuşan ve her yapan ile yapan O'dur . .] 

Lügatler: Birinci .;..,il•, .:..., ı manasına. İkinci .;..,il•, ..o... J. manasınadır. Bu 

kelime ,;,; ile müteaddi yapılınca .:..,<; manası taşır. ı->1.41•: t"')'. Zira ·� değince 

-, manası verirler . •  11, ,;,; ,....., Yani t" ,. , ,ı, at i ve hazır manasınadır. 

İ'rab: Bu beylin i'rabında çeşitli vecihler vardır . .;..,il•, .:...,) manasına, iki 

mef'ul alır. Birinci mef'il.lü .;..,il• 1., ikincisi 'ı>u olabilir. �: .;..,ill'ye müteallıktır; 
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'.ı>'-''a müteallık olması da caizdir. J• ' 'ı>'-''a müteallıktır . ..... , '•ı•ı'e müteallıktır. 

ı ... ,;.c:'de .., , � manasmadır ve birinci ..:.,ilı'ye müteallıktır. Bazı nüshalarda ..;� 
şeklindedir. 

Buna göre mana: Benim beşeriyet sıfatlarım fena mertebesinde benden 

yok olduysa da, kendimden uzaklaştırdığım o sıfatları, bakabillah mertebe

sinde yine kendime dönücü ve bana ait buldum; ziyadesiyle olarak zatımdan 

yine bana gelici buldum. Mesela gül suyu aslında basit bir su idi, toprağa 

geçip toprakla suyun karışmasından, ağaç, dallar ve yapraklar şeklinde orta

ya çıkar, daha sonra gül meydana gelir, damıtılır, asıl mertebesine dönünce, 

ki su şeklindedir, güzel koku, ferahlık verme ve kuvvetlendirme gibi ziyade

lik ve kemal elde etmiş olur. Aynı şekilde insani sıfatlar asıl mertebesinden 

sefer edip, beşeriyet alemini katettikten sonra, ilk halinden daha fazla kemal 

kazanmış olur. İbn Farız'ın ö.ı.ı..f. buyurması bu manayı içine alır. 

İ'rabda öteki vecih şöyledir: .;,�J manasma olan .;...,i!ı'nün birinci mef'ulü 

.;..,ili \.o olur, ikinci mef'WÜ ,r J  ;)1 olur. IJJ\.,p Ve IJJ'j her ikisi, ma-i mevsule racl 

olan mukadder zamirden hal olurlar. Yani �ı 1.o takdirinedir. Bu durnda .ss, 
.;...,ilı'ye müteallık olur; .r J Jı'nin müteallık.ları mahzllf olur, beytin . takdiri 

şöyle olur: ._sJ y: J ..)$ IJ J'J J � � ıJJ\.,p ı.iı j' J� ı:,\.Yiı � ._;. ..s.iJı b�J � J' ..; � .:,�} 
l.f.Al\lol J lfJ'r � ..;ı� J ._sJy:J � u...� �  Jı i.-.'J ..sı Jı 41} �ı ._,.;ı)ı � Yani salik 

kemal-i yakine u1aşıp tevhid mertebesi hasıl olunca hasiret gözüyle görür ki, 

kendisi Hakk'ın aletidir, her şey Hak'tan sadır olmakta ve yine Hakk'a gel

mektedir. Zira meşayih "zat" için üç "hazret" düşünürler. Bunlar bütün haz

retlerin asıllarıdır. 

Birinci hazret "Ahadiyyet" hazretidir ki hiçbir şey ondan itibar 

olunmaz. 

İkincisi "Maıyyet" hazretidir. Bu bir haldir ki, Hakk'ın vürudu her şeyle 

beraber tefrika aleminde kabul edilir. 

Üçüncüsü "Vitriyyet" hazretidir. Bu bir haldir ki, her şey fena bulduk

tan sonra vücudun cem' makamında bakasıdır. 

Birinci hazret sıfatların geldiği yerdir. İkinci hazrette, sıfatlar ona gelir 

ve ondan geri döner. Üçüncü hazret, bütün sıfatıarın kendisinde son buldu

ğu ve oraya döndüğü yerdir. İbn Farız da ,r demekle birinci hazrete işaret 
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eder, ..r- demekle ikinci hazrete, Jı demekle de hem ikinci hem üçüncü haz

rete işaret buyurmuştur. 

Ahadiyyet hazretinde isim ve sıfatlar zatla perdelenmişlerdir ve zatın i

çindedirler. Zira zatın zuhuru galiptir. Ma'ıyyet hazretinde; zat isim ve sıfat

Iada perdelidir. Vitriyet hazretinde zat ve sıfatlar perdeli değildir, ikisi bir

likte zuhurda tecelll etmektedir. 

Lügatler: >Jt-!o zatın huzuru mansınadır. W.• Zatın gaybubeti ve gizlenmesi 

fakat bu kelimenin asıl manası men etmeklik ve gizlemek demektir. 

i'rab: .:..\uh!ta ..., ya mülabese manasma veya r:' manasınadır. öteki irab 

açıktır. 

Mana: Fenadan sonra baka makamına ulaşmasından haber vererek şöy

le buyururlar: Ben nefsimin hakikatini ve zatımın biitınını hicabiyet halinde 

kendileri sebebiyle kendimden perdelendiğim sıfatlarla şühudumda müşa

hede ettim. (Ben hakikat-i nefsimi ve batın-ı zatımı ınüşahede eyledim şühu

dum halinde; şol sıfatlarla ki ol sıfatlar sebebiyle kendimden tahaccüb etmiş

tim, hal-i hicabiyetimd�).  

Bu beyitte leff ü neşr vardır . .s�* .}, ..:..ı.al.!o'ye ..s:-- ise �'ye masruf 

olur. 

if� "i ,.�::..1 )ı Jı J -162 

Lügatler: <ı�.< 'i mlmin fethasıylal aslında <ı_,.t idi, vav elife kalbolup <l�.< oldu, 

şek ve şüphe karışmaksızın demektir. u,..; İsm-i failin müfred müennesidir; J�ooı 1 

.).,.; 1 .ı�ooı. � _,.ı havale edici demektir. 

İ1rab: .J' /de vavın ibtidaiyye olması caizdir, fakat atıf için olup geçen be

yitteki � üzerine matuf olması daha uygundur. Yani �· .ri' .J' .:..J.Au. 1 

takdirine olur . .:...>S" /te vav haliyedir. 

Mana: Ben kendimin, o hazrete şeksiz şüphesiz muhabbet ettiğimi mü

şiihede ettim. Halbuki o hazretin ma'rifeti için benim nefsim, benim zatım 

üzre havale edici oldu. Yani o hazret ki benim ayn-ı zatımdır, bana şöyle 

dedi: Eğer beni bilmek ve beni görmek istersen; � .J� ilil ;J:..J.l J) (Zariyat, 
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51/21). " . . .  kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?" fehvasınca, ve 

jftiı � j..fi :;.:.; .?  �� J) ��Üı .j_ 80 �f- (Fussılet, 41/53). "İnsanlara ufuklarda 

ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun gerçek olduğu onlara 

iyice belli olsun" ayetleri gereğince, kendi nefsini gör ve kendi zatını anla . .:.ıı 

"JJ-1 Js- ��� .;ı.- ..1ıı "Allah Adem'i kendi sfueti üzre yarattı".JO Yani .J ...ı�ı iJJ-1 .;s. 
.... �AJ "isimlerinin ve sıfatlarının sureti üzere" hadisi hükmünce; ben beni, o 

hazretin sureti üzere müşahede eyledim. Ve Hz. Resul'ün (sav) .ı.ii .w; J .r � 
�J J .r "Nefsini tanıyan Rabbini tanır" sözünün sırrını haki:katen bildim ki: � 
�J .;..ıj ;p Jl' � .r. _,ı ı ...s:Jıj .:.ıı J .r o� .r. .J ..sı .w; J .r "Nefsini, yani varlığını tanıyan, bilir 

ki bu varlık Rabbinin zahnın aynıdır" Bu beyiti cem' lisanıyla buyurmuşlar

dır, yine cem' sırlarını bilenler anlar. 

� ı.S' .:.ı T .;,ılj .;., .? �� .ı" � ı.S' .:.ı \S:. ./1 lj .:-.. .J� ..si 
� � .:.ı� j � �ı o� j � ..s� J! � � _r j ıJ ,_;..__r _p. ��� 

[Ey Dost' Seni her yerde anyordum. Her an haberini ondan ve bundan soruyordum. 
Kendimi seninle gördüm, sen ben i din. Senden kendine nişan ararsam utanınm.} 

;u ,V.. � ;�ı � .s::ı � 
t' .. "" "" ... 

Lügatler: ��t�: rı., ıo*-'dendir. J''i' ..,-" Onun hakikati demektir. 

İ'r.ib: ...; ya takip için ya mahzfıf şarta cevap olabilir . .:..oı.'in faili zamiridir 

ki ..,-"'e racidir. 1.4'da zamir /60-b/ Hz. Mahbfıbeye racidir, ..,-"'e r.ici olması da 

caizdir. os" /de vav haliyye, zamir ..r-"'e racidir. J''i' ..,..<:.ı' de .... ' J manasına, �: ..,...) 
manasınadır. 

Mana: Nefsim zahnı bilmenin ma'rifetirıi nefsim üzerine havale edince, 

o mahbubu bilmediğinden, onu kendi zah ve aynı olarak göremediğinden 

dolayı şaşkınlığa düştü. Halbuki o nefsim, şühudum sırasında, yani ikilik 

kalkıp aralarında gayriyet yok olarak hakka'I-yakin müşahede ve mükaşefe 

bana hasıl olduğu halde nefsim işin aslını bilmektedir, cahil değildir. Demek 

ki o, benden ayrı ve benim zatımdan başka değildir. 

��� � �_y. .J� I.e 4  

��� � �_y. .:ıı' d)' �.r 

��� ..} �J! .:.ı� <li_,.:.... 

�.J! ıS-� � ..,....ı.ı..ı � 
{Sevgili göz önünde imiş, ben bilmiyordum. Bizimle birlikte meydanda imiş, 

bilmiyordum. İstekle, keşke bir mekiina ulaşsam dedim; bilmiyordum ki tefrika ifark hiili) bu 
imiş.} 

30 Buhari, isti'zan, 1; Müslim, birr, 115. 
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Lügatler: .;ı i , "'-" , \.,ı; mana ve vezin bakımından .:.ı.., .:eo; ,  i.,.. gibidir. 

İ'r.ib: � lafzan merffi, ;;,;'nin failidir; �.o'ya muzafdır. Ju,ı ise � üzere 

matuftur. u_ lafzı söz konusu olmaksızın �'nün meful-i mutlakıdır; L.p �..ı.oi 
misalinde olduğu gibi, mef'lıl-i leh olması da mümkündür, yani _;lolı .ı._, _ı.,.�. 

Jo-,l'de lam ta'lil içindir, ..;...-... i.l.tl demektir. Yani �o ..;s. JJ'�' .ı_,... J ,�, J ,..W• J ._rw• 
� ..s"  demektir. Veyahut "bast"tan murad, sekirden hasıl olan inbisat olabilir. 

Mana: Evvelce mücmel olarak zikrettiğim sırları ve sözleri tafsil etme

min artık vakti geldi. '"J,J.. ..:..l.i � sözü \.54 .ıl .§.._ � � .s_,.ı.ı _;.iıJ sözüne işarettir. Veya 

�· .?• ,j'J sözüne işaret olabilir. ilim ve marifette büyük bir vüs'ate sahip 

olduğumdan manaları yayarak tafsil eylediğim şeyi de icmal etmemin vakti 

yaklaşh. Bu ikinci mısra evvelce tafsil ettiği vaşi ve lah! (gammaz ve koğu

cu)'ye işarettir. Bundan sonra zikredeceği üç beyit ile onu icmalen söyler. Şu 

da mümkündür: Mücmel olanı tafsil etmekten murad, sülı1k mertebeleri ola

bilir ki, evvelce topluca zikretmişti. Şimdiden sonra tafsilatlı olarak zikreyler 

ve mufassal olanı icmal etmekten murad, sülfık ve vuslattan hasıl olan şeyi 

beyan da olabilir ki şu üç beyit ona işarettir. 

Lügatler: ;ıı<ı ahzetmek. ,,.;, İki zatın bir zat haline gelmesi. J,,_,., J,ı;'in cem' i. 

>�, ;,�'in cem'i. .iJ.i.:.lı Nadir oluş. Bir şey tek başına olduğu vakit ır• � ve .rı• _,... 
derler. 

İ'r.ib: .s>ll<•, >lil'in f.iilidir, � mef'fılüdür. /61-a/ ı;,ı.'�'da lam >liı'ye 

müteallıktır, .s>ll<ı'ye müteallı.k olması da caizdir, Him ta'lil içindir . .ı>'f mahzfıf 

mevsufun sıfatıdır ve mevsuf sıfatıyla birlikte >li•'nin mef'fılüdür. Yani J>'f JJ'' 

takdirinedir. >� .;r, ��·e müteallıktır. 

Mana: ittihad ve yeganelikten ötürü o hazretin sevgisini ittihaz eyle

rnem (almam, kabul etmem) aşıkların adetleri dışında nice nadir işleri ifade 

etti. Bu yüce taife arasında "ittihad"dan murad, iki zatın bir zat olması de

mek değildir. Zahir ehline göre ise bu böyledir. Aslında bu şekildeki "itti

had" batıldır. Nitekim Fahr-ı Razi rahimehullah der ki: Eğer bir şeyin bir

leşmesi farz edilse, birleşme hasıl olunca ya ikisi birlikte fan'i olur veya biri 
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faru biri baki olur. Eğer ikisi birlikte baki olurlarsa, aralarında ikilik olur, 

ittihad olmaz. Eğer her ikisi de faru olsalar, Hak daima baki oduğu için yine 

ittihad olmaz. Eğer biri baki biri fani olsa, yine ittihad olmaz, zira var olan, 

yok olanın kendisi olmaz. O halde ittihad batıldır. Hakikat ehline göre ise 

onlann ıstılahındaki "ittihad" iki zatın bir zat olması değildir. Fakat ayn-ı 

vahidin (tek aslın) zatıdır. O ayn-ı vahidin feyiz ve ışığı o asıldan mesela bazı 

vasıflarla aynlsa, o ayrılan vasıfların son bulması ile tek zat yine hali üzere 

baki ve tek aslın ışığıyla bir olmuş olur. Buna göre iki zatın biı ıt!şmesi lazım 

gelmez. 

_, ( ���:J .ı:.; \.6 ı . ·ı� � T- � ·- · '11"=""" 
Lügatler: .,..:.ı ve ._rı,, A,u.jten müştaktır, A,U.J gammazlığa derler. 

İ'rib: ._rı_,Jı , .,..:.ı'nin failidir. J ,  If# ._F"i demektir, o da If.'" ._p demektir . .,ı' de 

ve 14'da ..,. ler istiane içindir. lf<.ıl J If.,!•' daki zamirler mahbubeye ait, If# ve 1.4'da 

muhabbete aittir. Bütün zamirierin Hz. Mahbubeye ait olması da caizdir. 

Mina: Muhiblerin adetleri dışında olan nadir işler ve acaip haller şudur: 

Gammazlayıcı benim için gammazlık ve koğuculuk yapar ve bana yardım 

eder. O hazrete olan gammazlığı ve o hazretin muhabbeti üzere beni kötüle

yen ona yardım eder ve onun yanında bana nasihatte bulunur. Bu iki hal az 

görülen garip hallerdendir ki, insanlar arasında cari olan adetlerin hilafında

dır. Z'ıra adetin kabı şudur, gammazlayıcı ve koğucu isteğine kavuşamamış 

aşıkın ayıplarını ve makbul olmayan hallerini maşuka nakledip kötüleme 

/61-b/ ve ayıplayarak bazı vasıflannı zikretmek suretiyle maşukun meylini 

ve nazannı aşıktan uzaklaştırır. Gene adet olan şudur ki, kötüleyiciler sevgi

linin muhabbeti konusunda, gönlü kırık aşıklan kötüleyip mahbubu zem

mederler, ta ki onun muhabbetini maşuktan izale etsinler. Mahbubun huzu

runda, ona yardım olsun diye muhibbe nasihat etmek, rağbet ve muhabbet 

göstermek nadir işlerdendir ve zahir adete muhaliftir. 

V5.şi (gammaz)dan murad, meleklerden ve insanlardan kötüleyici ruh
lardır ki YlıJ"i' ...,.. J J yı_rll ı.. "Rablerin rabbi varken toprağın ne hükmü olur!" 

derler. Bunların kendilerini gammazlamaları şöyle olur: Benim vücfı.dum 

mahbubun vücfı.dunun aynısı olup aralarında tam bir birlik hasıl olarak baş

kalık ortadan kalkınca, gammaz yine benim için beni gammazlmıştır. Kötü-
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leyici olan nefs-i levvarne de ..s..ı.ı Js- ..;�Jo...:. �' "Şeytanırn benim elirnde müslü

man oldu" ifadesi hükmüne göre, tevhid nuruyla boyarup hakiki teslimiyet 

bulur, el' an kötüleyicilik sıfahndan geçer, tevhid şarabını içer, o hazretin 

huzurunda bana nasihat eder. Onun aşk ve muhabbetine rağbet gösterir. 

,.P �� \.o J i� �J� -167 

Lügatler. �· ..;..uı şeklinde de vardır. lfo-J' yani '+"'"' � ltJJ'· .:...il..ı ı.. yani ı.. 

.;...ıl. :;ı: Adavet ve buğz. � yani .s-!-· ı_,. yani ·�· 
İ'rab: ...i mahzuf şartın cevabıdır. �J' İf'al babından, ·� mefulüdür. '"'J 

.:...il..ı'de vav haliyye, ... nafiye, faili müstetir zamir, mahbubeye aittir. :;ı 
mef'Uiüdür. �'nin faili de zamiridir, mahbubeye aittir, ı_,. mefulüdür . ..;..uı'de 
lam ta'lil içindir. 

Mana: Ben, cem' mertebesine ulaşarak, tefrika makarnından kurtulunca, 

bu halden önce beni rnahbuba ulaşmaktan alıkoyan kötüleyici ve garnrnaz

layıcı, ki onlar benim rUhani ve nefsani sıfatıarımdan kinayedir, işte onlar 

halen benim dosturn ve rnüttehidirn oldular. Hal böyle olunca, ben o hazrete 

çokça şükürde bulunur, gece-gündüz ona harnd ü senaya devarn ederim. 

Çünkü o hazret ezelde, benim ayn-ı sabiternde bana buğz ve düşmanlık sun

rnarnıştır. Belki de aşk ve muhabbet takdir etmiş ve muhabbetteki sıdkırndan 

dolayı bana daima hayır ve ikrarnda bulunmuştur. 

Bazı nüshalarda �.,$:ı J..l.AI şeklinde yazılrnışhr. Bu takdirde elif-lam, rnu

zafun ileyhten ıvaz olup � J..l.AI dernek olur. Yani o hazret, eski muhabbe

tinin sıdkından ötürü bana daima iyilik ve kerem verir. 

Hulasa olarak, Hakk'ın sıfatları ezelidir, kulun fiiliyle değişmez. Her bir 

şahıs, ezele nisbetle, ya sevilrniş veya buğzedilrniş ve gazaba rnüstehakhr. O 
halde �' J:ı.ı .) ..ı.,a... ..�.,&-�ı J �ı .):ı.! .) .p. _;..:.Jı "Şaki olan anasının karnında şakidir, 

said de anasını karnında saiddir" ifadesine göre; ezelde şaki olan /62-a/ said 

ve rnahbub olmaz, aynı şekilde ezelde said olan da şaki ve gazaba uğramış 
olmaz. & 'i .) ) .:J' .) ) J & 'i J.i .:J' J.i "Kabul eden sebepsiz kabul etti, reddeden de 

sebepsiz olarak reddetti" hükmü rnukarrerdir. İbn Farız'ın � J � :- �i·.; ı.. J 
� �..l.AI i� sözü bu manaya işarettir. 
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Lügatler: .;..,;u yani ı.,_,;ıı ..:....,11. . "''--""': yı_,Jı ..,.U.. '"'-'>': ..;••, �'den müştaktır, if al 
babındandır, yakın ve karib eylemeklik. 

İ'rab: �'da zamir mahbfıbeye racidir. ..:..;>ll'in faili, müstetir zamir, 

mahbfıbeye raci. 

Mina: Ben nefsimi kurban ederek Hz. Mahbubeye yakınlık istedim, ya
ni llllft.Lt ...; r--ı �� ıy.�ı "Nefislerinizi muhalefet kılıcıyla kesiniz" hükmüne 

göre, nefsin istek ve arzusuna karşı koyup onun zevk aldığı ve ülfet ettiği 
şeyleri iziile etmek suretiyle, sadece o hazretin kendisini istedi, sevab olarak 
kendi dışında bir şey ümit etmedi. Böylece o Hazret beni kendisine yakın 
kıldı ve bu huh1s sebebiyle "Mukarrebı1n" zümresinden oldum . 

..;_..1 ij.-) � .ı.) jl � ...,., } ..;,._..\ ;jJ) ı..s=--ı "' �lı "' ...,., } 
[Yakınlık, ne yukarıya çıkmaktır, ne aşağıya inmek. Tann yakınlığı, varlık hapsinden 

kurtulmaktır. M, III, 4514] 

Bu beyitte, cem' rnertebesinden tekrar tefrika mertebesine inip salikierin 
terbiyesi ve kernali için, başlangıçtaki riyazet ve müciihedesini ve arnelindeki 
ihlasını, icmal yoluyla zikrederek taliblere ve rnübtedilere şunu işaret eder
ler: Arnelleri tamamen Allah için ve ihlaslı olmalıdır, zira arneldeki ihlas Hak 
yakınlığının sebebidir. Nitekim Rabia-i Adeviyye şöyle buyurur: ı.. ...,.,; lt � y. J 

�� ..S..i.P} J r-JJ' 4.ıl .}. ..5=:- .}  ı,&-; � J ..S;u "' liy- �.ı.,; "Ya Rab, senin izzetine 

yemin olsun ki, ateşinden korkarak veya cennetini isteyerek sana kulluk 
etmedim, fakat senin zatın ve senin rızan için ibadet ettim" 

Lügatler: J\. merci demektir, kasdedilen ahirettir, çünkü kul oraya dö
necektir. ı-. Efal-i mukarrebedendir; hayır, reca ve ümidi yaklaştırmak için 
vaz' olunmuştur. �. Jüı'den ism-i faildir, mu'ti (verici) manasınadır. 

İ'rab: Jı..'de ve ı-. .:ıı ı..'da ı..'lar mevsul içindir. Birinci ı..'nın sılası 
mukadderdir, yani J.ı.s. J takdir edilir. İkinci ı..'nın sılası sonrasında olan 
cümledir. ı-. .;,ı'daki .;,ı zaiddir. 'k� .:.....ü'nün zamirinden haliyel üzre 
mansubdur. 

Mana: Talep maksadıyla ve bakabillaha teveccüh zamanında çabucak 
son bulucu olduğu için dünyaya ve içindekilere bakrnadırn. Lakin ahiretin 
devarn ve bakasına rağbet ettim; salih arneller ve rızaya vesile olacak işlere 
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sarıldım. Bu surette uhrevi mertebelerden nicesi benim için hasıl oldu. O sa
lih arnelierin karşılığı olarak /62-b/ cennet dereceleri ve ebedi nimetlerden 
bana ahirette vaad edilen şeyleri sür' atle verdim, onları bağışladım. Bezlet
tiğim bu şeyler uhrevi fazilet ve cennet nimeti olarak o hazretin bana verme
sini ümit ettiğim şeylerdi. Hülasa ıJ J �,i.ılı JA' .)s r'r i?�' J i ..ı"'�' JA' .)s r'r �,i.ılı 
i.ı JA' .)s .:ıı..ı_,. "Ahiret ehline dünya haramdır, dünya ehline ahiret haramdır, 

Allah ehline her ikisine haramdır" fehvasınca, kulun mahbubun nzası için 
dünya makamıru ve malıru vermesi salih arnellerle rUharn mertebe ve uhrevi 
derece hasıl olması, .;f. ı.o:, :,:4ı t_ıj 1.0 (Necm, 53/17). "Gözü kaymadı ve sırurı 

aşmadı" mefhuumuna göre hasiret gözünü dünyevi ve uhrevi nimetlerden 
çekip o hazreti mutlaka kendi zab için sevmesi icab ettiğini gösterir. Zira 
uhrevi nimet ve cennet bahşişi de bir nurani hicab ve salikin müşahede gözü 
için kuvvetli bir engeldir. Beyt: 

[Gönlü bilgilerden yıkayayım, kendi kendimden gafil olaıjlm. Sevgiliye bilgilerle yönel
mek uygun değildir.] 

� �§.i ı:ıi ,JP'.r. c.:..! J � .$1.) �j) � :- �j;;.. J -170 ' ' . 
LügaUer: cr-ı• ..:...AJ; deyince o:s'JJ J ..jl? .:.5; demek olur. "Tahlif-i şey"', o 

şeyden kat-ı nazar etmekten kinayedir. Nitekim "takdim", bezl ve isardan 

kiniye olduğu gibi . .,ı.ı.ı merkeb ve beygir. 

İ'rib: .Sı) ..r-jJ , ..:...AJ;'nün mefı1lüdür. � haliye üzere mansubdur, .;ıi 
iıfo'nin tahhnda müstetir olan �·e racidir. <.j/e raci olmasını da ciiz görenler 

olmuştur, fakat birincisi daha uygundur. 

Mani: Dünyaya ait nefsarn hazlan ve rUharn isteği ve cennet dereceleri
ni verip elimden çıkardığım gibi, samimi ve halisane bir şekilde bunları gör
meyi de arkamda bırakbm, terk ettim, bunlarla ilgimi kestim. Bununla birlik
te, cananın nzası uğrunda kurban ettiğim nefsimin bana ahirette binek olma
sına razı değilim. Nitekim hadiste şöyle buyrulur: .ı..ı_,...ıı .)s "ı; ıo5""��:>Wo ı_,..ıa; 
ıo5""�ılu "Kurbanlarıruz büyük olsun, çünkü onlar sırat üzerinde sizin bineğiniz 
olacaktır."31 Ayrıca 14 ,P;Ii &,lu ..5-i; "Nefsin senin bineğindir, ona yumuşak 

davran" ifadesine göre, nefsimin bu hususta binek oluşuna, canan sevgisine 

l<Lşfü'/-Hafti, I, 107. 
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nefs arzusu karışmasına ve ona dünyevi ve uhrevi nirnetlerle iyi davranma

ya gönlüm razı değildir. 

Eğer iJfo iJi'nin ismi �dJ olursa mana şöyledir: Ben bu bezli (elden çıka

rışı) görmeyi samimi olarak arkamda bıraktım ve ben "görme"nin bana bi

nek olmasına, beni Hz. Mahbuba eriştirip ulaştırmasına razı değilim. Nite

kim bazı zahidler "arnelleri görme"yi binek yapıp, maksada onunla ulaşma

yı mümkün sayarlar. 

Lügatler: .:.....<. yani .:...L.Ai . .;.,il ı: ..:-_,ı. ı. Jıöı: ihtiyaç. ; JJ: nimet ve kesret. 

İ'r.ib: �'da zamir Hz. Mahbıibeye raci. ..;..,_,, �·ye müteallıkhr. 

Mina: Tam bir "fakr" ile, yani /63-a/ zahiren ve babnen; ameller, fiiller, 

makamlar ve hallerden kendimde bir şey görmemek suretiyle, o hazrete 

ulaşınaya niyet ettim; fakat o fakrın vasfıyla yaru tam fakr hasıl olunca 

Hakk'ın sıfatlanyla gani oldum. Hal böyle olunca, fakr sıfatıyla gani olunca, 

gördüm ki fakr ile sıfatıanmış olmak da bir bakıma vücud isteyici olmaktır. 

Demek ki "fakr" vasfına sahip olmuş olur, fakat "fena ender fena" olmamış 

olur. Bunun üzerine fakrı ve fakr ile gani olmayı bıraktım . 

.r. �ı JL.;.J ')\..pl iJ\l j .r. �ı JW' .).r jl .}� 

[Kendinden mahv (jfınl, yok) olmak, işte kemal budur. Sen asla kalma (jfınl ol), vuslat iş
te budur.] 

LügaUer: Açıktır. 
İ'r.ib: ..:ı mahzıif şartın cevabıdır . •  l.ilı , c..,.�'nin faili, � mefıilüdür ve .L.Ai'e 

muzafdır. 

Mana: Fakr ve gmayı kendimden atıp, faknn hakikatiyle mütehakkık 

olunca bu fakr ve gınayı atmak, sanki bir yönden benim niyet ve yönelişime 

fazilet katmış oldu, ben o fazileti de attım . 

..ı.ıü .;.ı Jı5 J.) .)'r J� Jlı-I.P ı.i fo .) .r .)'r ..s; u 
[Murfıdını yüz kere terk etmezsen, murad senin yanına bir kere gelmez.] 
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Lügatler: .rJı c_':l dernek d- ve �J demektir. c_'}l..ilı: o_,....il.ı .Sı1oı J _,Aiolı. c_')o':lı: 
atmak lık, if' al babındandır . ..,. İsm-i failin müfred rnüennesidir, ı.,uı'den gelir. 

İ'rab: c_W'da ..; takip ve netice içindir. �' Fiildir, efal-i nakısadandır, 
ismi �� haberi ,_.ı_,ı'dir. lA!_,...' daki zamir ...,.,e racidir. 

Mana: Fakr ve gınayı atmaktan hasıl olan fazileti de atınca, hemen arka
sından felah m1ru ve kurtuluş aydınlığı parladı ve Hz. Müsibim bana sevab 
oldu ve o hazretten başka, bana bir sevab kalmadı. kı _,..! _pıı t ı�ı (Fakr 

tamamlanınca o Allah' tır) sırrı doğru "La mevcude illallah" nuru parıldadı. 

ıJ ._s_,.a; �ıjJ-! �ı; �ı; ıJTjı .}_ p_;ı ıJ .iiıı ._s_,.... l.o ıJlf>:- ._s_,.a; ._,:.;T -4jJ-! 
[fakva ateşini yakın mfisivallah cihfinına. o alemden bir şimşek çakıp takvayı da yakın.] 

\ı.� oo!J4 J:. OJ ..:.-...,; l.:.i Jı :.}.; ü ıJ ..,5 � 
[Yok olmadıkça hiç kimseye Cenfib-ı Kibriya'nın kapısına varmaya yol yoktur. M, VI, 

232] 

1 .. "' ll 

:; J�l lf=ll ıS 'J � CJl; J -174 

Lügatler: ..:.ll; zının kesresiyle ve fethasıyla okumak mümkündür. Aslında 
.:.JJI; idi, larnın biri tahlif için hazfolundu. J,- ,  J.,.-o'in cem' id ir. 

i'rab: .;.ll; nakıs fiillerdendir, .;,� manasınadır, ismi müstetir zamir uı'dir. 
Joı Lafzan rnansub haberidir. 1.4'da ve .,/de .. /ler sebebiyyedir. 1.4, �� J' ve .;.lo' in 
altında olan zamirierin hepsi rnahbfıbeye racidir. /63-b/ 

Mana: Ben kendi kudret ve kuvvetirole değil, o hazretin inayeti ve hida
yeti sebebiyle, hidayet yolundan ayrılmış olan kimseyi o hazretten tarafa 
gitmek üzre delil ve yol gösterici olmuştum. Oysa, hidayet ve dalalet eyleyen 
ben değilim, o hazrettir; ben ona bu tefrika mertebesinde o.r"'-! J � c.5 "Onun 

sem'ı ve basan olurum" fehvasınca bir alet gibiyim. o halde benim irşad ve 
hidayetim aynı onun hidayetidir. ı�:} �:, .ı �  )i � .;:, �ı Jf.i iliı 4 .;  (Kehf, 

18/17). "Allah kime hidayet ederse, işte o hakka ulaşmışhr; kimi de hidayet
ten mahrum ederse arhk onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın" 

� � .s. o:.ı:. .:.ıı-4_,. .J! J'"" � .. .: .. n .s. e-lla! � 
[Şeyh, Tann gibi aletsiz işler görür. Müridiere sözsüz dersler verir. M, II, 1323] 



KASİDE-İ TAİYYE ŞERHİ 173 

yı��! �ı iııı J .§ � yl:iT ..:..-.ı o:ı _? ,;. Jl. JJ � J:l 
[Güneş insan suretinde gizlenmiştir; artık sen anlayıver. Doğrusunu Tann daha iyi bi

lir. M, 1, 2964] 

Lügatler: jr hanın fethasıyla emirdir, .5 ;ı manasınadır. �� kesre ile halil 
manasına. >l,i ve ,� : <,ı..ııı "' >l.it J...- (hayvan bağlanan ip), yani "zimam". Burada 
teslim, itaat ve inkıyaddan kinayedir. 

İ'rab: �·da zamir mahbfıbeye aittir . .)"" münadadır, mütekellim yasına 
muzafdır. ..;,ı; lı takdirinedir. l,l.a. haliye üzere mansubdur . .5>\,i, l,l.a.'in 
mef'fılüdür . ..r" ,;/de ,;t> ibtidaiyye içindir ve l,l.a.'e müteallıktır. 

Mana: Talib ve müsterşidme (irşad edilmek isteyenlere) hitap ederek 
şöyle buyururlar: Ey benim dostum; o hazretin talebi için o mahbfıbla huzur 
ve onun zikri ve sevgisiyle sükfın bulmuş olan nefsime ait irade yularıru ona 
ve ona delil olan büyüklere vererek isteklerini terk et. Salik irade yularıru, 
istek ve inkıyad gemini o hazrete ve onun mazharı olan saadet sahibine 
vermezse, nefsarn hazlardan tamamen soyunup Hakk'a yönelmeyi seçmezse 
o hazrete ulaşması mümkt:n ve kolay olmaz. 

[Bir pzre bağlandığın zaman teslim ol. Musii gibi Hızır'ın hükmü altında yürü.] 

� 4S' ..;ıı... .:ıı_,..,. _,ı ..r-4 ._;,.. ..:,._.,?ı �ı ..:.slb J jı 

[Bu senin için bütün ibiidetlerden dalıa iyidir. Bu suretle yolda ilerlemiş olaniann hepsi
ni geçer, hepsinden ileri olursun. M, 1, 2968] 

Lügatler: ._,..., emirdir, �....oı'dan gelir. �....oı akşam olmak ve akşarru etmek, 
fakat bazen nakıs fiillerden olan JU minasına kullanılır. Burada .:f" manasınadır. 
;;r fail vezninde "fariğ" manasınadır. r-' Emirdir, ""• 1"-'� ı,.-'den gelir. � 
dağın en aşağısı, .;.,:ı emirdir, .;..,:, "-.'!'den. � Fil-i muzaridir, �. "-.'!'den. Ve 
emrin cevabı olmak üzre meczumdur. Onun için rneksur olur. /64-a/ Zira ı:.ı JW• 
�� .5 .r .5 .r (Sakin harekelendiği vakit kesre ile harekelenir). Burada vezne 
uymak için "' rneksur olur. 

İ'r.ib: ..,..-•'nin ismi altındaki müstetir .:.;ı, \,ı.. haberidir. 

Mana: Ey Hak talibi ve Zat-ı Mutlak yolunun saliki, kalıcı ve geçici haz
lardan vazgeç, nefsaniyet çukurundan ve cismaniyet alçaklığından yüksel ve 
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Hz. Mahbıiba ulaşma şahikasına çık. Bu hususta kararlı ve bunların zorluk
iarına karşı sabırlı ol. Ta ki bitesin (neşv ü nema) bulasın ve vücud ağacın
dan tevhid meyvesi bitsin, kalb bahçende çeşit çeşit turfanda hakikatler ve 
türlü türlü taze manalar ve incelikler görülsün. 

� Z"ül . ' ı .  ı , � 
o o • ,;r or- ·- o ' ' ' 
Lügatler. .:ı.. , ..ı,uten emirdir . .........ı•: ••.ı...J• Js. _,...tJı r•J• . ....... isabet ve islivaya 

derler. :O.JI.io Kulun rabbine murakabe, huzur ve farzları ve nafileleri yerine geti
rerek yakın olmasına derler. r�' Temessük ve tevessuk. -.��· Amellerde, 
hallerde, ahiakla ve sözlerde ifratla tefrit arasında itidal yolunda olmaktır. ::0.��· 

,,,.. ır J{ .:1' isı Jı t.F)' (İnabe, kendisinden başka her şeyden Allah'a dönmektir). 
Fakat hakikat ehline göre • � ır .,. .,ı ı .... t.F )' -.��� (İ na be, ondan başka her şeyden 
ondan ona dönmektir) . .:.ı,rı Hudu', tezellül, inkıyad ve itmi'nana derler. Ayet-i 
kerimede olduğu gibi �:, J� ipij (Hud, 11/23). "Rablerine gönülden boyun 
eğdiler", yani .. ,ıı ı_,;W.ı. 

İ'rib: 16'da lam �··e müteallıktır, zamir mahbubeye racidir. ıJ Haldir. 
Tesdid, mukarebe, ilisam ve islikarnet hepsi birden ıJ'e müteallıktır. 

MW: Ey Hak yolunun saliki ve ey vücıid-ı mutlak sırlannın talibi, te
veccühünde batın ve zmirini düzelt. İşlerinde ve hallerinde doğruyu ve doğ
ruluğu benimse, huzur ve murakabeyle Cenab-ı Rabbine yakın ol. � i�ı:, 
� ...Üı (Al-i İmran, 3/103). "Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın" fehvasınca 
K�r'an'ın mana ipine tutun. ;;..�( ı;.? �� (Hud, 11/112; Şura, 42/15). "Emro

lunduğun gibi dosdoğru or: ayetine uygun olarak, o hazretin talebi ve ya
kınlığı için bu doğru yolda islikarnet et. ..Üı ıi"'J ı�\ (Ahkaf, 46/31). "Allah'ın 

davetçisine uyunuz" hükmüne göre; bu doğruluk, yakınlık, i'tisam ve isti
kametin, o hazretin davetine icabet ederek olmalıdır ve bu icabet alçalmış 
olan kimsenin dönüşünde daha ileri bulunmalıdır. 

'� ; o .;�'J �'J ı...:-t) ::...- � J -178 
' ' 

Lügatler. .... emirdir, •"" , •JN� ,.,.·den gelir. -.�-ı· duanın kabulü. Bazıları 

"icabet" fiil ve sözle kabul etmek, "isticabet" sadece fiille kabuldür demişlerdir. 
Buna göre, isticabe icabetten daha özel olur veya icabet zahiren kabul etmek, 
isticabe ise batmen kabul etmek olabilir. /64-b/ )'i tef'ıl biibından nefs-i 

mütekellim vahdedir . .u,.ı JL... '-"' )' derler, yani ..,; tırJ -'-'-'-'' demektir. �ı: ;.._,.ilı 
i.o;_,....l ı (çabuk kalkış). 
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Mini: Ey Allah'ın isteklisi, IAJ.J!I>Il ö)o:i ı,;.Uı (Dünya bir köprüdür, oradan 

geçiniz) ifadesi bir gerçeği ifade ettiğine göre sen bu dünya hayabndan ve 
Allah'a asi olmaktan, aletacele Rabbinden tarafa dön. i�;) ı�! �;.�:, � i�ı 
(Enfal, 8/24). "Sizi çağırdığı zaman Allah ve ResUlüne uyun " ayetinin hük

müne göre, Allah' ın davetçisine icabet et ve gecikme k ten sakın ki yarın ben 

engel ve ilgilerden salim olan arn doğruluş ve kuvvetinlle gayret ve çalışma 

hacağının paçalarını sıvarım. Ve tevbe ve inayetimle Cenab-ı Hakk'a yöneli

rim. 

[Yann yapanm deme. Nice yannlıır geçti. Ekin zamanı tamıimıyle geçmesin, iigôh ol! M, 

II, 1269) 

[Yolcu, kendine gel kendine .. Vakit geçti, ömür güneşi kuyuya doğruldu. M, II, 1265) 

Lügatler. rJI.alı: &ıiı . .:.J_,Jı Bu topluluğun ıstılahında şu minayadır: Korku, 

hüzün ve ferahlıktan kul üzerine gelen, hükmünü geçiren ve onda tasarrufta 

bulunan şeydir. Onun için şöyle söylenir: 4s. _,-1ı � .;1 &ıö � .;J_,Iı "Vakit kes

kin bir kılıçtır, çünkü hükmüyle emri keser" .:..ilı: ..ı,.ı-Jı ..;oA,Jı. � ve J.ol lama', 

bekleme ve ümit etme kelimeleridir. Bazen J.ol'den, izifet sırasında birinci !arnı 

hazfederler, ...s:i. ve ;p'de olduğu gibi . ..fı,ı kelime-i tahzirdir ve muhazzer minh 

bazen vavla kullanılır, ..... 1, 1 ..fı,ı gibi; bazen vavsız kullanılır ..... 1, ..fı,ı ve ;p ..fı,ıbu 

kabildendir. 

İ'rib: .:..illi' de ve ..,.ı' de ...i'ler ta'lil içindir. 

Mini: Ey hakiki sa.J.ik, her vakitte nefsin üzere ilahi alıkarnı ve emirleri 

yerine getirmede kestirip atan kılıç gibi ol. Zira � (ne olurdu .. ) dernede 

büyük buğuz vardır. Yani bir müddet sonra Cenab-ı Hakk' a tevbe ve inayet 

etmeyi umarım, hele şimdi ıyş ü nfı.ş edelim, tevbe kapısı açıkhr demekte 

şiddetli günah vardır. 

,j)) .sı ..ı.;.ıı ..:.i ;ı .r-ı .} � 
� .)� )J' )Y" � i  

[Ey arkadaş, sitfi vaktin oğludur (ibnii 'l-vakttir, içinde bulunduğu vaktin iktiziisına göre 
iş görür) "Yan n"  demek yol şartlarındım değildir. 

Sen yoksa sCtfi bir er değil misin ? V ara, veresiyeden yokluk gelir. M, I, 133-134] 
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Aynca "Bir zaman sonra yönelip iyi arneller işlerneyi ümid ederim de

mekten sakın. zira bu "lealle" (umulur ki) en tehlikeli hastalıkhr. Zira her va

kitle bir hassa vardır, geçen bir vaktin başka bir zamanda yak!ilanması müm

kün olmaz. Eğer ilk vakitte kaybolan hassaların tedarikine çalışsa, /65-a/ için

de bulunduğu vaktin hassası elden kaçar. Nitekim Hz. Cüneyd'i mürid

lerinden biri mahzun görerek sebebini sordu ve şu cevabı aldı: 

-Virdlerimden birini kaçırdım. 

-Kaza et. 

-Nasıl kaza ederim, o vakitte daha önemli bir başka iş var. 

..:J� � :u;:,; � J �� JJ� '). �'J \A�J J � J -180 
. � .. .. .. 

Lügatler: t"'' emirdir, .....- , ..,-'dan . .UJuı: taleb etmek . .ı.� sürur ve ferahlık 
demektir. '""' meyletmek. .:.>,u tef'il babından ism-i faildir. 

İ'rab: Zamir mahbiibeye racidir. � Haliye üzre mansubdur . .ı.�, JJ�«'in 
mefiilüdür. ,;.ul 'de Him, Jı manasma veya illet için olabilir . .:.>,U, �'in sıfatıdır. 

Mana: Ey Hak yolunun yolcusu, o hazretin rızasını isternede ibadet ve 

taata sarıl, riyazat ve mücahedelerle neşe ve sevinç istemeksizin vuslat yo

lunda çalış ve gayret göster. Zira süllık arasında, nefsarn sevinç ve ferahlık 

istemek, saliki bir çok zevkten alıkor. 

{Sevgi/inin evinde bana nasıl güven ve rahat olabilir ki; her an çıngırak, "mahmili (se
nı.er ve yükü) bağlayın "  (kervan hareket etsin) diye feryad ediyor.] 

ilaru zevkler ve şevkierin elden çıkmasına yol açan acizliğe meyletme. 

Maksuduna engel ve meşhuduna perde olan tembellik ve yavaşlığa iltifat 

etme. Alllah adamları gibi Hak rızası için mücahede etmekten hali olma. 

[Ne mutlu o kişiye ki savaşır, çabalar, bedenine azab eder. M, II, 2473] 
\,IJI J 1,'1 Ji.)> JJ � ..SI .jl_j ü � � 

{Ey kişi, gücün yettikçe nebllerin ve velllerin yolunda çalış. M, I, 975] 
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� l-:r �;.ı l.a �lla.Jı 
. 

Lügatler: r- emirdir, �'den gelir. o:J'j mimin kesresiyle, derdli, yürümekten 
ve ayakta durmaktan aciz olan kötürüm. � Fail vezninde mef'ul manasında, 
uzuvlan kırık demektir . .,.._., '  ..;o,A'dan emirdir, ,J manasına. 01\lo, bikarlık. 

İ'rab: ı..j ve ·�. r-'den ve "'"'''tan haldirler . ..s::Jw'de ...ı ta'lil içindir . 
.;..rı' de \.o müddet içindir. �'de lam J· manasmadır ve akıbet içindir. 

Mana: Salikin nefsi tabiat hevasıyla kayıtlı olduğuna göre, mizacı bozuk 

hasta gibidir ve manevi sıhhat ve ruh selametinden uzakhr. Bazen nefsarn 

hastalık galip gelir ve salikin rUhunda kuvvet kalmaz� tedbir ve hareketten 

aciz hale gelir. Eğer hastalıkların galebesi sırasında tamamen gaflete dalıp 

/65-b/ tedbir ve ilaca başvurmazsa, hastalık baskın çıkarak mizacını yok eder 

ve onu öldürür. Bunun çaresi olarak ala külli hal acizlik ve kusura iltifat 

etmeyip tedbir ve ilaca sarılmak gerektiğini salike tenbih edip şöye buyurur

lar: 

Ey hasta ve kırılmış salik, yüremeye ve ayakta durmaya gücün olmadığı 

durumda, kötürüm olduğun zamanda bile yürü ve hareket et! Uzuvların 

kırıkken bile ayakta dur! Zira manevi sıhhate ait niyet ve azmini tehir 

etttikçe senin hazzın (nasibin) tembellik ve atalettir. O halde: 

[fopal o/san, sakat o/san bile, uyuklar gibi halde, hatta edepsizcesine de olsa ona doğru 
kımıldan, onu ara. M, III, 980} 

Hakiki sıhhate kavuşuncaya kadar çalışmaktan ve isternekten geri kal

mamak lazımdır. 

Lügatler: r•.ı.i• bir şeye başlamada sür'at göstermeye derler. r..ı1 Emirdir, 
�den gelir, bir şeyi ileri götürmek demektir . ..Al•;: ..ıı;'nin cem'idir . ..ıı; 
Aslında çadır direği demektir, ayrıca gaziler ve mücahidlerden geri kalan 
kadınlar, çocuklar ve ayak takımı için de kullanılır. Nitekim ...AJ•r• 1:::' 'i� .;ı� ,_,...,J 

(Tevbe, 9/87). "Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular" ayet-i 
kerimesinde, Tebük gazasında geçersiz mazeretlerle Hz. Peygamber'den geri 
kalanlar için nazil olmuştur . ..:...iı. Geriye bakmak 

İ'rab: Ma-i mevsul ı'ü'in mef'ulüdür . .ı' de zamir ı.o'ya racidir. 
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Mana: Faru ilgileri kesmekte acele et ve nefisle tabiatla, alçaklar ve cim
rilerle birlikte heva hanesinde kendisi için oturduğun şeyi takdim et. Zira 
bunların gayretleri, geçici haziann elde edilmesinde yetersizdir, kalıa tezzet
ler ve safadan da nasipsizdirler. Kendileri için Hak yolundan geri kaldığın 
malı, mevkii, haşmeti ve lezzeti ver, elinden çıkar ve engel ol ucu, alaka çekici 
şeylere yönelmek kaydından kurtul. 

- ı t. ;j .ı.:.ı J � .ı.:.ı ..r-ı.ı � n .s' �'j' .;ı.ı � .ı.:.ı 
[Ey oğUl! Bağlan çöz, tizad ol. Ne zamiinıı kadar gümüşün ve alhnın esiri olacaksın? M, 

I, 19} 

Lügatler: �' cimin fethası ve zelin şeddesiyle "kesmek", dal ile de kesrnek 

manasma gelir. l,. emiridir, l,., -4;'den; :..., � vezni üzeredir. � Fi'l-i muzaridir. ,...,. 

..,.,.ıı, ·� ;,,.. ifadesi at pek ziyade sür'atle yürüdüğü zaman kullanılır; sanki 

biriktirdiği kuvvetini yürüme sırasında sarf etmiş olur. Sonraki �. cimin 

kesresiyle _...J, .ı.ı:� uı....,./den gelir, "bulmak" manasınadır . ..,_... Cimin zammesiyle 

• ...,., •,ı;'den "seha etmek ve bez! kılmak" (vermek) . ..,....,. Cimin fethasıyla ....,. 

.ııç,'den müştaktır. _... "azamet" manasınadır. Nitekim ı.,J _... yani ı..J � demektir. 

ı.,ı ....,. yani Jw J .-Jı. . ..s ..... yani ..s:...ı.. demektir. Duada da .ıJ:.ı ..5-. .ıJ,.ı; e!'< � yani e!'< � 

\.ı. ..S'= .;oJ• ·� [ (Ey Rabbim) Senin katında zengine zenginliğin bir faydası olmaz] 

denir. Ayrıca müsaade, baht ve saadet manasma da gelir. 

İ'rab: .;,,_ , .ı.-'ün mefUlüdür. �ıı'te .;, ta'lil içindir. 

Mana: Ey Hak yolunun yolcusu, mani olucu yöneliş bağlarından çık
makta çok acele et. Ne zaman ki nefsin atıatma ve bahane arayışı sana mani 
olursa kararlılık kılıcıyla onu kes ve süratle ve mahcfıbiyetle Cenab-ı Hakk'a 
yönel. Eğer Hak tarafına birinci gelen yarış atının sür' atli adımıyla koşacak 
olursan, nefis ilgilerinin kayıtlarından, faru engellerin zorluğundan kurtulur
sun ve faru ve cismani meşguliyetler sebebiyle kaybetmiş olduğun bir büyük 
kimse ve nefs-i mutmainne bulursun. Zira nefsi Hak yolunda cömertce har
cayıp, adetlerini kestikçe, kötü huylanru yok edip kaldırarak ifna ettikçe 
onun bahh iyileşir, yücelir, saadete ve efendiliğe mazhar olur. 

1..-.Ai kelimesi J'nin fethasıyla okunursa rahatlıktan kinaye olması da 

mümkündür demişlerdir ve birinci � ;  �Ir.-, ��'den "sehavet" manasına, ..:.ı� 
"seriu's-seyr" manasına; ..:.ı� cidd ve cehden olmak manasını da caiz gör

müşler, fakat birincisi daha uygundur. 
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Lügatler. J.iı: ..,ıı ..,_, manasınadır. e'' Emirdir, � • .�"'<'dan, ı.o� .ı...iı demektir. 
�J nefs-i mütekellimdir, �J, �'den gelir. Aslında vuslat manasınadır, fakat 
burada "toplanma" manası taşımaktadır. Çünkü vasıl ile mavsul arasında top
lanma olmaktadır . ..._. öğüt. 

İ'rab: lf,l•'da ve IAı'da zamirler Hz. Mahbfıbeye racidir. ı-w: J.i' ve e-•'nun 
altında müstetir olan fiillerden haldir. � .:.J.,i .:ıı Şart cümlesidir, cezası 
mahzfıftur, takdiri ...,._. .;. r" veya h\a-Jı, .;. ) demektir. 

Mina: Ey hakikat yolunun yolcusu ve ey vahdet sırlarının talibi, bütün 
zahiri ve batınl mülklerden hali ve arınmış olduğun halde ve ilim, amel, mal, 
mevki, hal, kemal, suret ve mana bakımından bütün sebep ve vesilelerden 
tamamen iflas edip uzaklaşhğın zaman o hazrete teveccüh et ve ondan tarafa 
yönel. /66-b/ Ben nasihatimin kabUlü için vasiyetimde bir çok faydayı bir 
araya getirdim. Eğer sen nasihatimi kabul edersen saadete erişirsin, aksi 
halde hak ve inkisar olmaksızın vücudla ve varlıkla bu sırlardan mahrum 
kaldın demektir. 

{Akıl ve zekıida kemıile ermek/e Tann'ya vanlmıız. Piidiştihın fazi ve ihsiinı, aczini bilen 
kişiden başkasını kabul etmez. M, I, 532] 

...ri' J' .C."-! J � � iJ J": � .S.J..i Jl..b' ..,..ı� �4 
{Aşağılık olmaıJan kişi, böyle gıilip Tann huzurunda niçin ölmesin? M, I, 530] 

Lügatler. .:ı.ıı: ••, _,;.ıı'dendir. Cezimle vav sakıt olup zamme ile nun vaki 
kaldı. r _,. ism-i faildir, zfı-yesar, yani zenginlik sahibi demektir. 4 � yani ...... �� bir 
şeyden uzak olunca � •" derler. ;;. İhtiyar etmek minasına olan J"<''dan ism-i 
fi.ildir. ;_,.... Fakr. 

İ'rib: ..) ta'lil içindir. �+-'da ve �'da zamirler mahbfıbeye racidir. •/deki 
zamir >lp..'a racidir, i_,....;'e raci olmasını da mümkün görmüşlerdir. Çünkü � 
manasınadır, fakat lafzan ve rütbeten ızmar kable'z-zikr lazım gelir. 

Mina: Geçen beyitte "Bütün za.Iıir ve batın mülklerden iflas edici oldu
ğun halde o hazrete yönel" demişlerdi. Bu beyitte de sebep göstererek şöyle 
buyururlar: Ey salik, o hazrete fakir ve müflis olarak teveccüh et. Zira iyi 
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işler de işlese çalışması sebebiyle, zenginlik sahibi birisi ona yakın olmaz, 

çünkü zenginlik ve çalışma vuslat yakınlığına sebep teşkil etmez. Eğer ça

lışmasında ihlaslı olursa sevap elde eder, dünya ve içindekilerin Hak kahnda 
sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Nitekim hadiste şöyle buyrulur: ) 

.�.� 4ı_,.:. ı)ıS �foo .si- 1.1 4:.1> JA! � � .lıı .= iJ; l.,i.ıJı ..:..;ıS "Dün yilnın Allah kahnda sivrisi-

neğin kanadı kadar değeri olsaydı, kafire bir damlasını bile vermezdi"32• 

Fakn tercih eden müflis, çalışması ve fakrı sebebiyle o hazretten uzak olma

dı. 

[Fakra sabret, bu gamı gussayı bırak. Çünkü ululuk siihibi Tanrı 'nın yüceliği fakrdır. M, 
I, 2374] 

.u. ;1� � J' � J� iJ� .ft' .u. ;1� JF;. ;IJ.ı� jl � .ı" 
[Sevgi/iye kavuşma devletine eren kişinin gözünde bu dünyii, murdar bir şeyden ibiiret

tir. M, Il, 582] 

J) cJ J' �\.ı lliıi, J 
' ' 

Lügatler: .:..iJ' ifa-i ahddendir. •\Aı' Ahde vefa kılma, yani tamamlayıp eksik 
etmemek. l,l•ı .ı.;.. :._...:.l• 4)j 

İ'rab: ..5•> fakra işarettir . ..;.jlin faili altında olan zamirdir ki .._�'ye racidir . 

..;.j/in faili Hz. Mahbubeye racidir, bunun &i.�'ye raci olması da caizdir. 

Mana: /67-a/ Bu hazretin heva ve muhabbetinin şartı, muhabbet ehli a

rasında •'"" )' ,); J.i.lı ;�,:>"' J �� .); P' ;�' "Fakrı gınaya, zilleti ferahlığa tercih 

etmek" şeklinde cereyan etti. Bu yüce zümreden bir grup sözlerinde durarak 

muhabbetin şartıru ziihiren ve batınen tam bir fakr ile eda ettiler. O hazret de 

bundan böyle !'""..l.faı ')Ji "Sözlerini yerine getirdiler" beyanına uyarak emelle-

rini tamamen terk edip isteklerinden vaz geçti . 

..:.J/in zamiri de ..aıllo'ye racl olursa mana şöyle olur: "O zümre sözlerini 

yerine getirdiler, sözlerinin hukukunu ve muhabbetlerinin şartını en iyi şe

kilde eda ettiler" Fakat ilk mana daha uygundur. Zira hüsn-i mücazatı ihti

va eder ve ikinci manada tekran gösterir. Burada sözün özü şudur: Muhib 

mahbubuna daima fakir ve muhtaç olmalıdır, zengin olsun, yoksul olsun 

fark etmez. Zira bazı fakir vardır ki zarlıri olarak fakirdir ve maksad ve ga-

İbn Mace, Zühd, 3 
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yesi daima dünyevi menfaatlerdir. Bazı zengin vardır ki ğınası dünya devle
tidir, bu iki zümrenin fakirlik ve zenginlikleri bu tarzda ise kötüdür. Fakat 
her hal ve karda fakr, ğınadan yine emindir . ._;.::.ı Hj .:ıf Af �w�ı �� (Alak, 96/6-
7). "İnsan kendi kendini yeterli görerek azar" .,ri> .ral' .fJ J ._,., _,.Jı i? .:r .ral' ..,....) 
._,..A.:Jı "Zenginlik mal-mülk çokluğu değildir. Fakat asıl zenginlik gönül zen

ginliğidir''33 fehvasınca "ğani" Allah'la, marifetullah ve muhabbetullahla 
gönlü zengin olandır. Her iki durumda da, eğer zengin eğer fakir, sülQkün 
başlangıcında ve seyr ilallahda, zahiri ve batıni tecerrüdü tercih edip tam bir 
fakr ve fena ile o hazrete yönelmezse, muhabbet şartlarını eda ve ifa edenler 
zümresinden olamaz. 

Lügatler: Rüzgar şiddet ve kahırla esse !!')' � derler, Jetafetle ve 
yumşak eserse !!')' .:..a denir . ...-.....ı•: _,....s:.ıı ı.;,.wı !!')' .:..&...ıl yani ., � u. e lif-i 
maksfıre ile ihtiyaçsızlık, ,u. elif-i memdfıde ile zenginlik, servet ve nimet hiisıl 
olması. ..:...,J terbiyedendir. 

İ' rab: ..:..ı/in faili altında gizli müennes zamirdir ki 1!'/a racidir. 

Mana: Muhabbet rüzgarı şiddet ve kahr ile estiği vakit, başkasıyla zen
gin (ğani bi'l-ğayr) olanları kahredip muhtaç ve fakir hale getirir. Muhabbet 
rüzgarı fakra doğru esince, besleyip büyütür ve ikbalin doruğuna ulaştırır. 
Mesela zenginin elinde yanmakta olan bir mum bulunsa, dervişin elinde de 
yarı yanmış bir odun parçası olsa, muhabbet yeli zat-ı ahadiyyetin "ğına" 
rüzgarının şiddetiyle esince /67-b/ zenginin mumunu darmadağın eder, der
vişin o d un parçasını ışıklı hale getirir . 

...,.. .J'" _.ülı .s,... J .� _.ülı 
._,., .f J r �\alı � P'J 

...,.. .r _.ülı .s r' J � y: _.ülı 

JJ.f J t ,,_ � �\alı 
{Fakr cevherdir, fakrdan gaynsı arazdır. Fakr şifiidır, ondan başkası hastalıktır. 
Alemin tamiimı başağnsı ve aldanmadır. Sır/ı maksat iilemden müstağnfliktedir.] 

Buhari, Rikak, 15 
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.ı.ilj.- )�� � �� J -188 ' . 
Lügatler: �i, �'dan lafdil fiilidir. "'-" Sağ el, J'-< zenginlik ve servet. .S"" 

mimin zammesiyle """'nin cem'idir. """ Mimin zamme, kesra ve fethasıyla 
büyük yatsı bıçağa derler. 

İ'rib: �i mübteda, ....._·e muzafdır. JL..JI< "'-"'in sıfatıdır. lfi'..i"' ikinci 
mübtedadır, müennes zamir "'-"'e racidir . .s,..'nın &ö'a izafeti ilietin ma'llıle 
izafeti kabilindendir. Bunlar ikinci mübtedanın haberidir. � müddet için, .}J,.U'da 
lam Jı manasına, .:. ... ·e müteallıktır . .:.. ... Fiil-i mazi, müfred, müennes, meçhul, 
faili zamiri, ....,·e racidir. 

Mina: Ey hakiki salik, o hazrete bütün vesilelerden boşalmış ve kopmuş 

olarak teveccüh et. Zira mal-mülkçe çok zengin olan bir elle, o hazretin vus

lahna uzanma durumunda olan elin cezası keskin bıçakhr. Çünkü başkasıyla 

zengin olan kesretle muttasıfhr. O hazret ise ayn-ı vahdettir, bir şeye zıddı 

ile ulaşmak caiz değildir. "Fakr" ise o kesretin zahiren ve bahnen yok olma
sıdır. Kesret kalkınca ayn-ı vahdet zuhfı.ra gelir ve 4ı �� ,Yı � � ,;.,- .Jift.:-o 

"Kendisine ancak kendisiyle ulaşılabileni tesbih ederim" sırrı ortaya çıkar. 

dj � J�l ::,... s )I.AJ, ' ' -
Lügatler: J''j;'iı: ...,..,... JS' ""  .,.,..ıı. J".#-': ...,..,... J � jS' ""  .l.i.AJı . -._,..J Burada nefsin 

kendini beğenmişliğinden bir nevi' dir. 
İ'rib: �·daki ve ı..ı'daki zamir Hz. Mahbii.beye racidir veya ı..ı'daki zamirin 

J'-j;(a rilci olaması caizdir, müennes oluşu ise sıfat ve hasJet itibariyle olur. "" 
-._,../de "" ibtidaiyye,J�ı j de ise beyan içindir . .:.S' ;'in faili altında gizli olup 
J�ı·e racidir ve bu cümle J�ı'in sıfatıdır. 

Mina: Nefis ve şeytanın iyi işlerle ortaklığı olması durumunda salikieri 

uyarıp ihlasa teşvik ederek şöyle buyururlar: Arnellerini ve hallerini nefsaru 

şaibelerden şeytani kuruntu ve vesveselerden, riya ve gösterişten ve yanla

rında iyi anılman söz konusu olan başkalarını dikkate almaktan o hazret için 

serap ümid etmekten halis eyle, ihlaslı olmayı görmekten bile safi ve halis ol. 

Bu ihlas hasleti sebebiyle veya o hazret sebebiyle böyle iftikar kibri ve iyi 

arnellerden olan /68-a/ ihtikar ve ibtizalini görmekten halis ol ki o arneller 

nazar-ı i'tibar şaibesinden arınmış ve temizlenmiştir. 

Büyük şeyhlerin ihlas hakkında çok sözleri vardı. Ebu Osman Mağribi 
şöyle buyurur: ,;0ı.ı.Jı .} ı.;., .r � �\.,p � .JI. � J J� .ıo... ..,t ..,..A.U .:ı� � ı.. ..f'"j.#.�ı "İhlas, 
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içinde nefsin payı bulunmayan bir ameldir. İhlas sahibi her iki dünyada a
meline karşılık beklemez." 

Ebu Ya'kub şöyle der: ı.;P"J.#.'il u'i ı.;P"J.#.'i' Jı ı*""J.#.' t�' ı.;P"J.#.'il ı*""J.#.! ,} 'J� .r 
ı.;P"J.#.'il '-!Jr. ıı ;u "İhlaslarındaki ihlası fark etttikleri vakit onların ihlasları yeni 

bir ihlasa muhtaç olur, zira ihlas, ihlası görme hastalığına maruz kalmış de
mektir" 

Lügatler: .� emirdir, i•Jı...'tan gelir, "düşmanlık" demektir . .SJ�'• ı.,..ı,'nin 
cem'idir . .,..,, Baise ve cazibe olan şeylere derler. �· emr-i hazırdır; �. 1""� ;�'tan 
gelir . .s>•;-, «•�'nin cem'idir, «•� zulme ve şerre derler. Nitekim şöyle denir: .;....�, 

•.r J ..ııo .s• ,;,')11 «•� ,;,')11 .;r . .SJ�'• •.r•'nın cemidir . ....,. Riyanın bir nevidir, zira lügatte 
işitUrrneğe derler. Nefsin haz d uyarak insanlara işittirdiğin her amel riyadır. 

i' rab: lti.....,'daki zamir .sJ�•'ye racidir. 

Mana: Ey Hak yolunun yolcusu, sana sillUk sırasında kalbi varidat ve 
yakini mükaşefelerden bir takım maarif ve ilimler münkeşif olup, melekut 
aleminin harikuladelikleri açıldığı vakit, vuslat gerçekleşmeden onları ızhar 
etmekten geri dur; söz ve ibarelerle talim ve irşaddan sakın, kıyl ü kal sebep 
ve vesilelerine düşman ol, davaların zulüm ve şerrinden, övünme sözünün 
fayda ve zararından kurtul. Zira faraza, o davalar doğru bile olsa, kasıt riya 
ve gösteriştir, riya ve gösteriş ise küçük şirktir. Nefsin ilimlerle vasıflanması, 
hayır suretinde şan şeref bulup başkaları üzerinde üstünlük taslamakhr. Bu 
ise nefızübillah gizli şirktir ve kemal mertebesine ve Cenab-ı Ha kk' a ulaş
roağa marudir. 

jt... jJ-" ul4 jJ-" rrA'Y" jJ-" j� J J�' J .»wıı ı.ftj' .ı.:.; 
[Mô.nası gizli kapalı olan bu çeşit laflar ne vakte ıkk sürecek? Yanıp yakılmak isterim 

ben, yanıp yakılmak. O ateşe düş! M, II, 1762] 

jJ.i.ı ..,.5 f .:;.' jl ..;-! j � j>-ı ı;�� J p .rl.r' 

[Baştan başa düşünce ve ibô.deti yak. Nergis gözü bu ok ile kapat.] 

Şeyh Sühreverdi Avıirifü'l-Maarifte şöyle der: "Arif arneli iptal eden ri
yadan uzakhr. Fakat bazen halinden ve arnelinden bir şeyi, müridieri 
cezbetmek için ortaya koyabilir. Hal ve arneli bu nevi ızhar edişte ariflerden 
başka kimsenin anlayamayacağı bir incelik vardır. ilmi eksik olanlar bunu 
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riya olarak görürlerse de, bu /68-b/ riya değildir."34 Anlaşılıyor ki bu sözler, 

süh1k sırasında mertebelerin tamamlanmasından önce kıyl ü kal etmeye, 

talim ve irşada başlayanlara tenbihtir. Yoksa arif-i billah olan gösteriş ve 

riyadan münezzehtir. 

Lügatler: .;r-Ji sinin zammesiyle �W'ın cem'idir . .;r-Jı sinin fethasıyla fi'l-i 
tafdildir . .;r-J'den gelir . .;r-J larnın ve sinin fethasıyla fesahat demektir . .;r-J•, �i 

demek olur, hi d d etleri ve cereyanları zail olsa ...ı )ol•ı ....;.,...J•ı �1..-JJı JS' derler. 

İ'rab: ...ı sebebiyyet ve illiyel içindir . .;r-Ji mübteda, şart cümlesi haberidir . 
.:-? ve -=-ll' 'in zamirieri .;r-Ji'e racidir. JS' nez-ı hafıdıyyet üzre mansubdur. 

Mina: Sanki şöyle buyururlar: Ey vuslat HHibi, kemalini göstermek için 

sakın kıyl ü kalle meşgul olma. Zira ariflerin fesahatçi ve belağartçilerin en 

ileri ve en güzel konuşanları diye bilineterin lisanları; o hakikat konusunda 

bütün ibareleri, işaretleri ve istiareleri ile söz sarf etseler, dilleri tutulur, akıl

ları hastalarurdı da denizden bir damlasını ve güneşten bir zerresini bile 
açıklayıp işaret edemezlerdi. Zira .... w j.( �� .....; .r .,- "Kim Allah' ı tanırsa dili 

tutulur" buyrulmuştur. O halde kıyl ü kale ömür sarfetmenin ne faydası 

vardır, üstelik bir de yalan davaları ihtiva ederse . . .  

..u�.,; j\.ı .S? .ı...:. ? � ı;\S" �'? ı.i .;..ll> J� .:ı�..ı.. .:;tiS" 
[Ey seher kuşu! Aşkı perviine böceğinden öğren, ki o, yanmışa can oldu da sesi çıkmadı. 

Bu iddiacılar onun talebinden habersizdirler, haberi olandan tekrar haber gelmedi.] 

�li � �! u. �.f c..ıiJ ' ' 
Lügatler: �, �!..Ai' ten müştaktır, sözü ayan beyan söylemek tir. 

İ'rab: \.o mevsfıle, .s.iJı manasına. -, � ra müteallıktır, zamir Vya racidir. 
Sıdk-ı davaya raci olması da caizdir. 

Mina: Ey marifetli salik, ehli ve sahibi olduğun sırları veya davayın 

doğruluğunu ibraz ve ızhar etmekten sakın, söylediğin takdirde o sırra ya

bancı ve b'igane olursun. Durum böyle olursa, yani söylemek suretiyle ona 

Krş. Avôrif tercümesi s. 93 (Çev. H.K. Yılmaz-İ.Gündüz, Tasavvufun Esasları,İstanbul, 1989) 
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ehil olmaktan çıkarsan sükut et. Ta. ki onu ağyara ızhar etmekle na-ehil ve 
biganeler zümresinden olmayasın. Nitekim Habib-i Hüda Muhammed Mus
tafa (sav) buyururlar ki: � _,...lJıd lf!AI .f lA _,ci 'i J lA _,...lJıd lf!A' � Jı �� ı_,ı...ı 'i /69-a/ 

"Hikmeti ehil olmayana vermeyiniz, ona zulmetmiş olursunuz. Onu ehlin
den sakınmayınız, ehline zulmetmiş olursunuz" . Ayrıca �u\.0�1 iJ� j .:ıi ��� iııı �� 
�� J� (N isa, 4/58). "Allah emanetleri ehline vermenizi emreder" ayeti gere

ğince; arif, Allah'ın sırlarını ehline vermelidir. Ta ki kıyamette hal yüzü hı
yanetle damgalı olmasın. Azizlerden biri şöyle der: .:ıı l.il u J Ir.-' .:...;1 J l.i ?.- .:ı)� 

.:r.-o4 ""'?.- "Bana diyorlar ki: Bana ondan haber ver, sen onun emmisin. Onlara, 

kendisinden haber versem "emin" olarnam ki. . ." 

..ı.;l u.,. ... � J �IJ lA_,... 

J.;;:;. JJ J-ilAJ J ..l.iJ j' H 

..l.il o.J.,:.j � f� � ıJ\iJ� 
J.;;:;. yT Jl!' J'r' ı;- .;A 

[Tanrı şarabını içen iirifler, sırları bilirler ama örterler. İşin sırlarını kime öğretirlerse 
ağzını mühürlerler, diker/er. M, V, 2239-2240] 

� .J-..=. IyJ.J Jj!j \j � ljiAI..... .1"" �fi; U 

[Sen de piidişiihın sırrını kimseye söylemez, şekeri sineğe sunamazsın. M, III, 20] 
u \S' J.ol )'J J;. _p u� )' u� J'r' J J! .:.J' 4 ..;...:. 

[Canın sırları önce himmet ile olur. (Bu sırlar) miidemki yiikutun çöpten korunmuş ol
masından daha çok korunmııştur.] 

� ô� ô� � �� J J -193 
. ' ' 

Lügatler: .:...:o kasd manasınadır. d-. mimin zammesiyle her şeyin 
bakıyyesine derler. ·� Fiil-i mazidir, J�'den gelir. J� gündüzün başlangıcından 
zeville kadar olan zamandır, burada ef'al-i nakısa manası taşır. 

i'rab: •='de zamir .:...:o' e, ,_.,..'de •�<-'a racidir . .o;�;' deki zamir .:...:o' e racidir, •�<-'a 
da olabilir . .:l' mevsfıledir. 

Mana: Geçen beyitte saliki dedi-�odudan nehyedip sükutu teşvik etmiş
lerdi. Sükutta olan zararı da beyan ederek şöyle buyururlar: Ey salik, sükut 
halinde nefsin afetlerinden hali olacağını zannetme. Zira sükutta alçak bir 
niyet ve kötü bir yön vardır ki o niyetle makam ve mevki bakıyyesi bulunur. 
Zira nefs sükutla sebat ve vakar murad edip kibirlenir. Nitekim kibiriiierin 
çoğu fakir ve miskinler meclisine girince onlara söz söylemekten ar edip 
sükuta yönelir. O halde ne zaman ki nefis sükuttan hoşlamr, orada halin 
icabına göre konuşkan olmak daha iyidir. Zira her makamı hayr-ı bakıyye 
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zanneden kimse o makamın kulu olur, Allah'ın kulu olmaz. Veya sükutu 

hayr-i bakıyye sanan ve kendisini sükuta sevk eden kötü yönün kulu kölesi 

olur. 

[Eğer nar alacaksan gülenini al, ta ki onun gülüşü danesinden haber versin.] 

J.5 .JI.) .J" jl ..:,..;1.) .J" � J.5 .JI..ı..;r IJ t_ \ı .JI..ı.,;r )\.i 

[O ne mübarek gülmedir ki can kutusundaki inci gibi, ağızdan gönlü gösterir. 
Gülen nar bahçeyi gösterir. Erler sohbeti de seni erlerden eder. M, I, 719, 721] 

;j J Ç.J � J �'J i.rıı � -194 

Lügatler: � emirdir, .rJ, ...-.·den gelir. "he" sekt içindir . .s.ı.oi Fil-i tafdildir, 
:oıı.uo'ten gelir. 

İ'rib: /69-b/ P'de ....; , netice için. ı..-: ,.,...... üzere matuftur. t-*-ll'de fe ta'lil 
içindir, mübtedadır ı..,_,ı. .s.ı.oi haberidir. 

Mana: Sükutta yani samt sıfatında dedikodu, bunların her birinde bir 

yönden afet ve zarar olduğu anlaşılmaktadır. O halde sen "cem'iyyet" mer

tebesine sahip olup mahallinde baştan ayağa göz ol ve bütün mevcfidata 

bak; zahiren ve batınen kulak ol, mahallinde rUhani ve cismaru varlıkları 

dinle, lisan ol söyle. Zira "cem"' yolun en hidayetlisidir, çünkü cem' .merte
besi sırat-ı müstaklmdir. Yüce Allah buyurur: pı i� �) a �� ,. t � J:ı� ıiA �1:, 
� ,:j ;.$:; 1,;� (En' am, 6/153). "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna 

uyun, başka yollara sapmayın. Zira onlar sizi Allah yolundan ayırır" 

Arif bütün mertebelerin tafsilatını kendisinde toplayıcı olup, halin icabı 

neyse ona göre amel eder. 

Lügatler: �_,.....ıı süsleme ..:.Jj..., .:..ii manasına . .:.. .....-� .:..,} ve �! demektir. 

İ'rib: ,;,- mevsul, t"" �·nun meffılüdür . ..:..ı,...'in faili ._o;' dür . .:..)1-#'in ismi ve 
.:.......-!'in faili de ._o;' dür. 

Mana: Ey salik, her durumda tefrikadan kurtul ve cem' mertebesine u

laş. Bu mümkün değilse, cem' mertebesinde olan vahdet ehli ve hakikat er-
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babı ile oturup kalk. Nefsinin kendisini bahl isteklerini güzel gösterdiği kim
seye uymaktan sakın. Zira nefsi ona kötülüğü emreder ve emmarelikte güç
lü, devamlı ve sağlamdır. 

[Zira nice insan suratlı şeytan vardır. Biniienaleylı her ele el vermek layık değildir. M. I, 
316] 

[Elini pirden başkasına verme. Pirin elini tutan Tann'dır. M, V, 736} 

Lügatler. u emirdir, ..5' .1'1 manasınadır. IAI.ı..o ı.: lA� demektir . .ı..oı: ..... , J·•·/ dan 
emirdir . .$......i; jJ"' demektir. ,.._. Aynın kesresiyle j.ı..o'ün cem'idir. �: :.� , ;_,..'den 
emirdir, v-:ı• manasınadır . .,......, muhkemlik demektir, .,....'den ism-i tafdildir. "" 
Si per. 

İ'r.ib: ıaı.ı..o ve �aı.ı..o'da zamirler mahbil.beye racidir . ._... Vve �f:-'dakiler ise 
.,.;;'e racidir. 

Mina: Ey Hüda'nın sularına talip olan o hazretten başka maddi manevi 
ne varsa terket, .;J. \Oj :,:.Jı t_ı:; 1.0 (Necm, 53/17). "Göz kaymadı ve sınırı aşma-

dı" ayetinin hükmü ile muttasıf ol. Hark-ı adet, keşif ve kerametierin ızharı, 
mükaşefe ve müşahedeler ortaya çıkması demek olan "sağ"ına; arzuların 
lezzetlerine uymak, cismani hazlardan hakkını almak, avam ve havassı ka
bul etmek ve iyice meşhur olmak demek olan "sol"una ve benzeri şeylere 
iltifat etme. /70-a/ Nefsine düşman ol, zira nefsin onun düşmanlarındandır. 
Çünkü nefs kesret mahallidir, o hazret ise ayn-ı vahdettir. Nefse düşmanlık 
demek, onun "tefrika" sıfahnı izale edip, ülfet ettiği şeyleri yok etmektir. 
Nefsin şerrioden ve gürültüsünden en muhkem ve sağlam sipere sarıl. Bu 
siperle kasdedilen ya şer-i şerif ve tarikat veya Hakk'ın inayet ve hidayeti 
olabilir. 

J;J .;..-ı G\o- ..U.4 � J Jr" .:ı\.<>1>'- J Jr" �� ıJ'. 
[Hakk'ın ve Hak erlerinin iniiyetleri olmazsa, melek bile olsa defteri kapkaradır. M, I, 

1879 1 

Yahut da hakiki mürebbi ve dadı olan, saadet sahiplerinin gölgesi olabi-
lir. 
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{Ey değersiz tenbel, sakın uyuma, o meyve/i ağacın alhndan başka yerde.] 

Lügatler: Açıktır. 
İ'rab: ...; illliyet ve sebebiyet için. �fo�-•' daki zamir ya �'ye racidir veya Hz. 

Mahbubeye, her iki durumda da mana şöyledir: 

Mina: Ey salik, o hazretten başkasını terk edip en sağlam sipere sığına

rak nefsini iyileştirmekle meşgul ol, zira benim nefsim de itrni'nandan ve 
Allah'a vuslattan önce "levvame" idi. Ne zaman ben o hazrete itaat etsem, 
nefsirn bana isyan ederdi. Yine ne zaman ki o hazrete isyan olunsa, nefsim 
bana itaat edici olurdu. Veyahut mana şöyledir: 

Ben o nefsime şer'! haklarını lfa ederek itaat etsem, nefsim asi olurdu ve 
ne zaman ki o nefse isyan olunsa istekleri men edilerek, arzularının lezzetleri 
def edilerek, alışık olduğu ve sevdiği şeylerden uzaklaşhrılarak o nefis bana 
itaat edici olurdu. Hz. Şeyh Attar nefs hakkında darb-ı mesel getirerek şöyle 
der: 

'J � oJ-' .,.w. ..;. f .? .:ı .r. 
r?' �� ..;l � 1  

[Bu nefsi bir deve kuŞu olarak bil! Ne (deve gibi) yük çeker, ne de (kuş gib) havada uçar. 
"Uç" desen, "deveyim" der, yük yüklesen "kuşum" der] 

Tahkik ehline göre haddi zatında nefs tek şeydir. Lakin galip gelen va
sıfları itibariyle yedi mertebe kabul edilir: 

Birincisi kötülüğü emredici nefs; �;.ı� i:,�� �' �! (Yusuf, 12/53) . "Şüp

hesiz nefs aşın şekilde kötülüğü emreder" ayetinden bu ismi alır. Bu 
mertebede olanların nefisleri daima kötü işler ve kötü haller ortaya koyarlar. 
Nefs-i emmarenin vasıfları şunlardır: Kin, hased, buğz, düşmanlık, kibir, 
kendini beğenmişlik, böbürlenme, hırs, heva, şehvet, tembellik ve avarelik, 
gaflet, durgunluk vb. 

Ri yazetle salik nefsi te' dib ve tehzib eyleyince bu sıfatlar yok olup 
levvamelik mertebesine erer. Nitekim Cenab-ı Hak bu nefs üzerine yemin 
etmiştir: �ıjlıı �� �f J:, (Kıyamet, 75/2). /70-b/ "Kendini kınayan nefse yemin 
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ederim" Yani: i.;\lolı ..} .;.ı.ı.p.ı .:ıı 1 �a � .,p If-ii �_,ı; �� i.,i:lı �� (Taat için çalışsa 

bile kusuru hakkında kendisini kınayan müttaki nefse demektir). Bu merte

bede nefsin hali her ne kadar emmarelikten kurtulursa da kavgası yatışmaz; 

kah emınarelik tarafına meylinden ötürü levm eder, kah ibadet ve taatla 

kusUrtından ötürü kötüler. Nihayet tam bir teveccühle ve ilahi hidayetle 
melamet mertebesinden yükselir; ��oı)iıj ��o:,;J �ü (Şems, 91/8). "İyilik ve kö-

tülüklerini ilham edene" ayetinde ifade buyrulduğu gibi, Cenab-ı Hak fücı1-
runu ve takvasını ona anlatır ve ilham eder. Kendisine gelen her "havatır"ı, 

meleki ve ilahi ilham mıdır, şeytani ve nefsani telkin midir, yoksa karışık 

"hatıra"lar mıdır, her ne ise onları birbirinden ayırabilir. İşte bu durumda 

mülhemelikle vasıflanmış olur. 

Daha sonra ilahi cezbe yardımcı olur, Allah'ın muhabbeti ile ilahi zevk
ler ve şevklerle itmi'nan elde eder. Böylece �:; �ı:, &:, J! �)ı ��--j.• i ı �� �  li 
(Fecr, 89/27-28). "Ey huzura kavuşmuş nefs, Rabbine dön" hitabıyla şerefle

nip Rabbinden her ne gelse razı olur. Lütfa nasıl aşıksa kahra da öyle aşık 

olur. Ve kahr ile lütuf, onun katında beraber olur. 

:u. p � .;,ıl .;!o� � ..,._ıı J! � .;.&! _,ı J J+i .]! �� 
[Kahnna da hakkıyla ôşıkım, lutfuna da. Ne şaşılacak şey ki ben bu iki zıdda da gönül 

vermişim. M, I, 1570 j 

sırrını müşahede eder. Bu halle vasıflanınca Allah katında mardıyye ve 

mahbube olur. Daha sonra Hak vuslatıyla şereflenip, tamamen yok olarak 

Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınca kemal mertebesine erer ve insan-ı kamil olur . 

.;...o;.)l.i ..,..ı .:ı�v.- ;.) f-� � .;,ı' [Bu söylediğim söz dünyada çok nadirdir.] 

Lügatler: •'..ı<' getirmek. ;o,;_,. Rahat veren. 

İ'rab: Li>JJ' ve �p,-1'da zamider ._riô'e racidir . ..:.o_,ı.ı ı..'te ı.. nekre-i mevsufedir, 
yani � demektir. l.,S""'da \o zaittir. 

Mana: Madem ki nefse itaat ettikçe isyan edici ve ona isyan ettikçe itaat

li olunuyor, ben nefsimi zor riyazetlere, mücahedelere, zahmetlere yönelttim 

ki bunların bazısından ölüm daha kolaydır. Zira mecburi ölüm rUhun be

denden aynimasıdır ve kısa zamanda mümkün olur. Faka ihtiyari ölümde 



190 OSMANLI TASA VVUF DÜŞÜNCESi 

nefsi hazlanndan ve alışkanlıklarından alıkoyup yokluk mertebesine vann

eaya ve tam tasfiye hasıl oluncaya kadar, her an ölümü tatmak söz konusu

dur. O bakırndan ihtiyari ölüm mecburi ölürnden çok daha güç ve zordur ve 

ben o nefsimi zahmet, bela ve göz yaşına bırakhrn. Ta ki bana rahat vermesi 

için. zira nefis arzusundan, haz ve şehvetlerinden arınıp tam bir sükı1n ve 

itrni'nan elde ederse rahatlık, neşe ve sürur mahalli olur. /71-a/ 

Lügatler: Nahivciler �·nın aslı ı.ı.'dır, derler. Birinci ı. şartıyedir, ikincisi 
zaittir. Nitekim ı...,., ı.ı;ı ve �o:,o-'da da böyledir . .:» tefıl babından nefs-i 
mütekellimdir meçhuldür. � tefa'ul babındandır . .s;iı: .s;i 'dan müştaktır, 
tafaul babındandır, eza ve bela kabul etmek demektir. 

İ'rib: ...i takip için . .;,,�·ın faili �'tir. �·da vav haliyedir . ..u- İk_i meful 
alır, birincisi naib-i faili, ikinci mefiilü ise zamir-i muttasıldır, o da ı.'ya aittir . 
..ı..ı·deki zamir de ı.'ya aittir. �'daki bariz zamir .;,;tı'teki müstetir zamir ..,..;;'e 
aittir. 

Mana: Ben nefsimi riyazat, rnücahedeler ve zorluklara yönelllikten son

ra nefsirn levvarnelik rnertebesinden taat ve ibadet tarafına döndü. Ernrnare 

ve levvarnelikten öylesine döndü ki, bana ne zaman riyazat yükü yüklendiy

se, nefsirn ona tahammül gösterir, hatta onu iyi karşılardı. Ne zaman ondan 

riyazat ağırlığının yüklerini hafifletirsern son derece üzülürdü. Bu rnertebe 

riyazetin içindeki pek çok faydalara rnuttali olduktan sonra hasıl olur. 

-�i<:-. ·- � .;.. . -. �  ıl":ı � �  ı,ji? �  - - -

Lügatler: � tef'ıl babından, <Alf'ten müştaktır, külfet, meşakkate derler . 
.:.J.O Tefıl babından llıos"'ten müştaktır, kefil olmak manasınadır. � Nefs-i 
mütekellimdir, larnın kesresiyle ve şeddesiz, sülasidir; hırslı ve çok düşkün 
manasınadır. <Al{ meşakkat demektir. 

İ'rib: Her üç yerde müennes zamiri nefse racidir. rl,i'ın zamire izifeti 
masdarın failine izafeti kabilindendir. �in zamire izafeti, masdarın mefiile 
izifeti kabilindendir. �'da ..,., rl,i'ı ta' diye içindir . .,.oıs:.'deki ..,., �'yi ta' diye 
içindir . ..  � derler, .. .:...JJI demektir. J< "i makabiini nefy Ve maba'dinde Olan 
cümleyi isbat içindir. 
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Mana: Ben nefsime külfet ve meşakkati lazım kıldım, şiddet ve meşak

kati lazım kılmadım. Belki nefsin ibadetler ve mücahedelerle mükellef tu

tulmasına kefil oldum. Hatta nefsim riyazetle öylesine dost ve arkadaş oldu 

ki, ben külfet ve meşekkate düşkün hale geldim ve onun büyük lezzet ve 

dostlğundan dolayı bir an onsuz olamam. Zira nefs her neye alışkanlık pey
da ederse onu ister. /71-b/ � 4..luı .:ıı J t\j)ı � J; � ltW .:ıı J.ıilalı.S"' ._,...A:Jı "Nefis 

çocuk gibidir, onu ihmal edersen süte düşkün hale gelir, sütten kesersen 

bırakır" 

,- �:�b� lA.)I$ .:r lA.)�� 
' ' 

ö:U :ıs- �41 J :- .;.a�rJ -ıoı 
. ' ' 

Lügatler: ..,..u.;! gidermek . ..,...u Ayıplardan arındırmaya ve temiz kılmaya 
derler. 

İ'rab: Her üç yerdeki üç zamir ..,.Aı'e racidir . .:..,a.il iki meful alır. Birinci 
meful mahzufdur, ikinci meful ı..u JS"'dir. Yani ı..u JS" � .:r 4 demektir. >�&ılı'ta 
..,.. sebebiyye, .:..,a.iı'ye müteallıktır. 

Mana: Ben nefsimi adetlerinden uzaklaşhrarak dünyevi ve uhrevi haz 

lekelerinden, ahlaki ve fıtr1 ayıplardan temizlemek suretiyle bütün maddi ve 

manev1 lezzetleri ondan giderdim. Böylece levvamelikten dönüp muhnainne 

oldu. Cüneyd şöyle der: J tr.' .:ı� Jır�' � J
ı 

..,...,;-, .ı...i J Jı.w�ı � j J �ı _,.ı ı ..ıv. 
.ı.ı.c. .._.- l.i�&...> ,:r �� J �.u J J��� 4j.ıu J r-ı.  _,.._ıı "Avam, amellerin yerine geti

rilmesine çalışır, havas hallerin tasfiyesinen önem verir. Aç kalmak ve gece 

uyumamak kolaydır, fakat ahiakın tedavisi, tehzibi ve kötü hallerinden arın

dmlması çok zordur." 

Ahiakın tasfiyesi ve nefsin tezkiyesine şu ayet-i kerime delalet eder: :J 

v.ı.:.;, .; y\0:- :Jj lA�) .; �i (Şems, 91/9-10). "Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir, 

nefsini günahlara boğan da şübhesiz kaybeder" Hz. Peygamber çok kere 
şöyle dua ederlerdi: 4S'j .,- ?  J �.a�_,. J lf:IJ ..:..;ı J 4S'j J l.al_,i; � .;.ol �� "Allah'ım 

nefsime takvasını ver ve onu temizle, sen onun dostu ve efendisisin, onu en 

iyi temizleyen sensin" .ls 

lS Ahmed b. Hanbel, VI, 209. 
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LügaUer: JJ" korku, havf gibi. oJ.ı>: J_,l'ın zıddıdır, burada "yakınında ve 
kahnda" demek olur. l$j paklık ve temizlik. 

İ'r.ib: IAı>'da zamir �·e racidir . .:....$"J ı.'deı. nafiye, zamir JJ"'e racidir ve ı. 
..,rJ cümlesi JJ"'in sıfatıdır. "'+"i ı'de vav haliye. "'+"i ı'nün muzari sigasında 
gelmesi şühudun devamlılığını gösterir. <,i' de zamir irtikab-ı hevle racidir. 

Mana: Nefsin katında korkunç işler ve tehlikeli arnellerden sayılan kor
kulu şeyleri ben irtikab ettim. O korkulu şeylerin işlenmesinde nefsimin riya 
pisliğinden ve gizli şirkten temiz halde olmadığına da şehadet ederim. Allah 
bilir, temiz halde olmaması (gayr-ı zekiyye), sanki o korkular ve zorlukların 
irtikiibı ve onlara sabır göstermekten gaflete düşerek ızhar ve ifşa etmesidir. 
Bu beyitte seyr ü sülı1ke yeni girenlere tenbih vardır: Her durumda /72-a/ 
nefsini ayıplardan ve şiiibelerden temiz görmemelidir . 

..:-.ı O.) _,-ii ..rJT ıS �  jı ..:-.ı O.)_J' JJı .,;......\AJ.)_)ı � 

[Nefs ejderhadır, o ne zaman ölmüştür. Aletsizlik tohumundan çürümüş tür.] 

Nitekim Ebu Yezid Bestarni'den şöyle soruldu: "Ey Eba Yezid, Allah yo
lundaki en zor şey nedir?" Şöyle dedi: "Bunu anlatmak mümkün değildir" 
Peki en kolay nedir? dendL Cevabı şu oldu: "Nefsimi ibadetlerden birini 
yapmaya çağırmışbm; icabet etmedi, bunun üzerine bir sene boyunca ona 
suyu yasakladım. Şimdi otuz seneden beri namaz kılmaktayım, nefsim hak
kındaki inancım her namazda sanki mecfısi imişim gibi geliyor, zünnarımı 
kesrnek istiyorum". Beyt: 

.S.L..!..i .:ı� Jd -4 oJ.).}' jı J 

.S.L..!..i ıJI.ol.-.o J J .s� ...a- .;r-ı 

.S.L..!..i .:ı� �  <S".) j J.) .sı 

..ı.o.!.iı.) J .aıj J � J JJ-1 

[Ey gönül, sen bir an Allah'a itaatkar olmadın, kötü fiil işlernekten pişman olmadın. 
Sufi, fakih, zôhid ve dlim oldun, ama müslüman olmadın.] 

ö� � ı6!ai:.. �.);;. 
' ' 

Lügatler: Lügat bakımından "ubfıdiyet" ile "ubudet"in farkı yoktur. Lakin 
meşayihin ıstılahında "ubfıdiyet"; fiilde olsun, sözde olsun, başka hallerde ol
sun ma'bfıda zahmetli bir şekilde (tekellüfle) boyun eğme ve alçalmadır. 
"Ubfıdet" ise zahmetsiz bir şekilde, hatta zevk ve şevkle Allah'ın rızasını isteye
rek, kendiliğinden, tabii bir halde ibadet ve taatte bulunmaktır. İbn Farız'ın bu
rada "ubfıdet"ten maksadları da bu manadır. 

İ'r.ib: -,J,., temyiz olarak mansubdur. Başka i'rabı açıktır. 
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Mana: Süh1k makamlarından, ubfıdiyet olarak katettiğim her makamı, 
ubfıdetimle de tahkik ve tesbit eyledim. Ubfıdiyet salikin yakin mertebesine 
vasıl olmadan önceki kulluğudur, tam bir yakine vasıl olunca ubfıdiyet, 
"ubfıdet" e dönüşür; salikin her ibadet ve taatı korku ve ümitsiz, külfetsiz, 
zahmetsiz, zevkle ve Rabbine kavuşma şevki ile olur. Ehl-i tahkikin çoğu şu 
ayette bu manaya işaret olduğunu söylemişlerdir: �ı �i! ..fo �:, �ı:, (Hıcr, 

15/99). 

Tefsirciler �'i "ölüm" diye tefsir etmişler; bu mana açıktır. Fakat tahkik 

ehlinin bu ayet hakkındaki görüşleri şöyledir: "Rabbine, sana yakin gelince
ye kadar ibadet et; yakinden sonra ibadetin külfeti kalkar, müşahede lezzeti 
ve muayene zevki zuhfır eder. Böylece ibadet ubfıdet olur ve tam bir lezzete 
dönüşür." 

Lügatler: ;,...... muhib ve müştak. Öteki lügatler açıktır. 

İ'rab: lo!' da ve ıo'da zamirler mahbubeye racidir. 

Mana: İlk zamanlarımda ben o hazrete aşık, müştak ve onun şevkle dolu 
bir seveni idim. Kamil manada "fena" hasıl olup da kendi irademi terk edin
ce /72-b/ o hazret beni kendi zatı için diledi ve sevdi. Böylece ben "mürid" 
iken şimdi "murad" oldum ve seven (muhib) ike sevilen (mahbfıb) oldum. 

[Kendimden geçme halinde öyle mahv içindeyim ki, sevgilim: "Gel bi
zimle bir süre otur" dedi.) 

Lügatler: Açıktır. 

� � · ·� L...;.. �· : -205 o l.j. ·-· � 

İ'rab: ...,._ mahbub manasınadır. J< İlk manadan ıdrab içindir. Zira \,r .;.,.r' 

demeleri, sanki mahbubun, muhibden başka olmasını gösterir. İşte bu mefhum
dan ıdrab edip .,1.iJ � J< demekle bu şüpheyi gidermiş oldular. 

Mina: Ben irademi terk edip de Hz. Mahbfıbe beni kendisi için isteyerek 
bana muhabbet ettiği vakit ben "mahbfıb" oldum; muğayeret (başkalık) gös-
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teren bir rnahbub olmadım; rnuhib ve rnahbub (seven ve sevilen) ikiliğine 

dair bir şaibe de yoktu. Belki de kendi zahrna rnuhib oldum ve zahrn bana 

rnahbub oldu. 

Bu ifade, evvelce geçen ifade gibi değildir. Nefsirn bana rnahbube olma
lı, yaru evvelce (98. beyitte) rnahbubun dilinden şöyle denilrnişti: ..:..;ı �'.f � 
4.-A:.ı ,;jJ "Sen aşk davasında sadıksın, lakin bana değil nefsine aşıksın" o za

man da rnevhurn vücudu ve nefsin hazlanru yerine getirme baki idi. Şüphe

siz ben o azarlamaya rnuhatap oldum, fakat şimdi nefsani varlık yok olup 

hakkani varlıkla baki olarak seçkin hale gelince bütün hallerirn birinci defa

da geçtiği gibi değildir. Hz. Mevlana bu mertebeye uygun bir şekilde şöyle 

buyurur: 

.:......,; �IS" ..;. Y" .sı .i }":  ��.r-J )� .:......,; �ü ?- � ii'-" jl � f. 
[Varlığımdan bir isimden başka bir şey kalmadı. Ey güzelim, vücudumda senden başka 

bir varlık yok . .  M, V, 20231 

l:t .sı .:ıl �J! JJ'" tr"J� 'AY" �J�� .:.-.J::. J .r.ji .J.aı  
{Ondan sonra kendisini severse o, güneşi sevmektir civanım. M, V, 20271 

.:-ı � J.) lfl .:......,; � ..s:ı �lj �::. ı):. Y" Jal J' �ü 

[Bu iki sevgide zaten fark yoktur. Her iki tarafta da doğu ışığından başka bir şey yoktur. 
Fakat taş, la'l olmadıkça kendisine düşmandır. Çünkü orada bir varlık değil, iki varlık 

vardır. M, V, 2030-2031,} 

.:-ı �1 ..,.;- t 1.- J' �lj .;...... )IS" .) )1.) .;...... J:> 'J J.!.i.Y' 
[0, kendisini sever kafirdir. Çünkü büyük güneşi meneder durur. M, V, 20331 

Fergaru rahirnehullah buyurur: 

41� 'ıl �1 _,:11 ..;ı J 

(Benim sözüm daha evvel geçen sözler gibi değildir. Şüphesiz ben onu 

sevenirn, başka ihtimal yoktur) beytinde olan rnefhurna benzerliği nefydir. 

Zira o halde gördükleri şey zahiri vücudları idi ve bu zahiri vücudda kendi 

zahru da bir taayyün ve mazhar olarak görüp bütün taayyünat içinde kendi

ni de kendi hakikatine ve aslına bunlar gibi talib ve rnuhib görmüştü. Bu 
dururnda J".>Uo':ılı � � 4� �� � � � (Taayyün itibariyle rnuhib, ıtlak itiba-

riyle rnahbub) olur. Lakin burada bu mananın aksi söz konusudur. Yani: 

�1 �.) .ı:!- J" .s..üı ı:ı_;..:..ıı � .:ıL:. � �  .... � .;_;.:. � t-lk-l ..:..l..ill �1 � � � ıJ':ıll 

t-Ik-' 
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(Şimdi bütün şe'niyyetini cami' olan zati tecellisi itibariyle muhib; bu te

celli-i cami' den başka olan şe'niyyetlerden bir şan olması itibariyle de mah
bubdur) demek olur. O bakımdan � 1.t 4-i.:.l � (Geçmişte nefsini seven)'de 

olan �� .ri' _;iJ /73-a/ (Şüphesiz ben onu severim) sözü gibi olmaz. Zira 

aşıkın mahbuba muhabbeti fer'dir. Ve mahbubun aşıka muhabbeti asıldır. 

Nitekim ..)_rı .:ıı �li (Bilinmeyi sevdim) hadisi ve �� li_,.:. .ı..:.ı uı JJI.) 4 (Ey 

Davud, müştaklara şiddetli bir şevkim vardır) hadisi bu hususa delalet eder. 

Lügatler: .J$i �: >� , ,_,..'den nefs-i mütekellimdir. � J Geri dönmek. 

İ'rab: 1.4'da ve �to�ı'da zamirler Hz. Mahbubeye racidir. 1.4'da ..,.. sebebiyyedir. 

Mana: Ben vücud evimden o hazretin cezb ve muhabbeti sebebiyle çıkıp 

ona ulaşhm. Böylece o hakikate vasıl olduktan sonra artık kendi beşeri vü

ruduma dönmedim ki orası kesret mahalli, gaflet ve ikilik kaynağıdır. Benim 

gibi vahdet mertebesine vasıl olan tevhid ehli, ayrıldığı vücuduna tekrar 

dönemez. Hatta bu mertebe üç talakla boşanmış hükmünde olup ona 

ebediyyen dönmez. 

Şairin bu sözünden kasdediten şu demek değildir: Veliler Hakk'a ulaş

tıktan sonra nefsani hazza dönüp uyku ve yiyecek gibi şeylerle kayıtlı hale 

gelmezler, demek değildir. Nitekim avamın çoğu böyle zannederler, bu ka

mil insana noksanlık izafesidir. Şöyle söylenebilir: Onlar Hakk'a vasıl olduk

tan sonra Hakk'ın bakasıyla baki ve hakkani vücudla muttasıf olup 

"cem' den sonra fark" makamına ve "mahvdan sonra sahv" alemine gelip her 

bir organlarını yarahidığı yere sarf ederek kemal-i adaletle ahlaklanırlar. 

Nitekim İ'cnzü'l-beynn'da Sadreddin-i Konevi, Hz. Şeyh-i Ekber'den şunları 

nakleder: .:ı i J ...ı ı.:,.;_ı.;. � "jl oıji � i} �� 1.t _,."jı 1..\.4 � .i.o.t "'i .., .'iıı ..F' J u"l.t' J � .; ?i 

Jw:Jı 1.t .) .r � � Jl�l ..:..IL.> Js-ı � ı.ı... J � J.ı..Jı 4-l.i"j �� � l,j � el} "Şeyhim ve i

mamım (ra) bu işi tahkik haline getirdiğinden beri kuvveterini yaradılış a

maçları dışında kullanmadı, onun kuvveleri Hak kahnda bu adaletinden 

dolayı şükrettiler. Bu durum kemalin ne olduğunu bilenler katında en yüce 

kemal sıfatlarındandır." 
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Bilhassa Hz. Risaletpenah'ın yemesi, içmesi, evlenmesi, uykusu ve in

sanlarla rnuaşereti gibi işleri kernaliyle rneşhurdur. Şairin "kendimden çık

hrn" ifadesini şöyle anlamak gerekir: Yani isyan, tuğyan, unutma, kin, hased, 

buğz, düşmanlık, benlik ve bunlara benzer vasıflarla sıfatıanmış olan vücfı

dumdan çıkıp hakkani ve nurani vücfıdu kazandım. Bu vücudla var olun

duktan sonra arhk tekrar cehalet, zulrnet ve gafletle rnuttasıf olan mertebeye 

dönülrnez. 

[Ham, pişkinin halinden anlamaz, öyleı;se söz kısa kesilmelidir vesseliim. M, I, 18] 

Lügatler: >'}' bir şeyi bir kılmaya derler. �.� yani ••,..J• J ...i r.:..U 'JI.fli! . 
İ'rab: .rJ/de mukadder bir muzaf /73-b/ vardır. Yani .rJ? 'dJ .:r 

demektir. �.fo Ya mef'uldür veya temyiz olarak mansubdur. l.f-#J' ı-ll' da ...i mahzuf 
şartın cevabı için ve müennes zamir i'rabdan mahallen mansub olarak l.f-#/nın 
birinci mef'ulüdür, .,......ı ikinci mef'ulüdür. Zira ı..;.J, ..,. ile veya .;r ile kullanıldığı 
zaman bir mef'ul alır; I!J ..'i4 � J ve � ..'iı � J gibi. Fakat lam ile kullanılırsa iki 
mef'ul alır 4> �'ıl-'i• � �J gibi. Burada lamla kullanıldığı için iki mef'ul alır. 

Mana: Ben şeref ve büyüklük ızharı için, nefsimden çıkışımı görrnekten 

kendimi tecrid ettim. Eğer ternyiz olarak kabul edilirse rnana şöyle olur: Ben 

kendimi, çıkışı görrnekten kerem ve şeref itibariyle tecrid ettim. Yani ben 

nefsimden çıkhrn diye şeref ve kerarnet ızhar edip nefsimden kurtulrnayı 

kendirnden görrnekten tek (uzak) oldum. Böylece nefsten çıkrnaklığı gör

rnekten uzak ve rnücerred olunca nefs tek kaldıktan ve mezkfır çıkmaklık 

vasfıyla vasıflanışından sonra onun bana arkadaş olmasına razı değilim. 

r-J.:. J' ...,...ı.:-ı.. .s' J.!o� .s' ı.ı-A- (-} ,;ı J}' � jJ (-} .f. ...s:a jl.o 

[Biz felekten üstünüz, melekten dalıa çoğuz. Nefs kim oluyor ki, biz onun tarafına baka
lım!] 

'i w ·-( �' .
, . ' :- ·:k, -208 - . � .J: ı:r ·- J 

Lügatler: .;.....,i> tefil babından fi'l-i mazinin nefs-i mütekellim meçhulüdür. 
•'.ı.ı! Izhar manasınadır, .;� yani ıS)� . 

İ'rab: .;.....,i> fiil-i mazi meçhul naib-i faili •'}! .;r .,..,� ..r•./nin failidir, ..U/e 
muzafdır . .;�'de ..,. sebebiyyedir veya ..} manasınadır. 
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Mana: Hakiki vahdet tecellisi bana görünüp beni benliğimden kaybetti 
ve ben nefsimi tecrid etmekten kayboldum, öyle ki vahdetin hakikatiyle 
huzurum sebebiyle bana asla bir vasfın zuhuru zahmet vermez oldu. Ger
çekten kemal ehlinin son mertebesi şudur: Zat tecellisi kendi zatını, sıfatlar 
ve fiiller tecellisi kendi sıfatiarını ve fiilierini tamamen mahv ve ifna edince, 
kesret sıfatlarından ve beşeriyet ahiakından bir sıfahn zuhuru ona zahmetli 
gelmez. Zira o mertebede zahir olan her sıfat kahır ve lütuf, her neyse, hakiki 
mahbubun olur ve bu mertebede müşahede gözleri için "ağyar" söz konusu 
olmaz. 

36 ' :  , ' ' . ' • •' 

�� �lj ..J ts�' �� J 
/74-a/ Lügatler: ıa tenbih kelimesidir; şair muhatabları ittihadın başını ve 

sonunu beyandan evvel tenbih kelimesiyle tenbih eyledi, ta ki sözı1 anlamaya ve 
manayı düşünmeye hazır olsunlar . .s.ı.ıı •.ı.ı!'dan nefs-i mütekellimdir, _#i 

manasınadır. u-'i, lA!' dan nefs-i mütekellimdir, �T manasınadır. 

İ'rab: Açıktır. 

Mana: Ey aşık-ı sillik uyan ve mütenebbih ol. Ben o hazretle olan birli
ğimin başlangıç halini gösteririm ve rif' atimdeki tevazuumun son mertebe
sini bildiririm . .s��� .} .s�i Birinci seferin başlangıcına işarettir ki fenMillah 
halidir . ..rAJ r:;J>'f .} dördüncü sefere işarettir ki cem'den sonraki fark merte

besine inişinin suretidir. Meşayihe göre sefer dörttür: 

Birincisi seyr ila'llahtır ki nefs menzillerinden vüsul-i Hakk'a seferdir. 
Vüsul-i Hak, kalb makamının nihayeti, esrnil tecellilerinin başlangıcıdır. Bi
rinci seferin nihayeti, kesret perdelerinin kalkması ve vahdet yüzünün gö
rünmesidir. 

İkinci sefer: Seyr fi'llahtır ve Hakk'ın sıfatıyla muttasıf olmak ve onun 
isimleriyle ahlaklanmaktır. Bu ikinci sefer, ruh makamının nihayeti ve vahı
diyyet hazretinin sonudur. 

Üçüncü sefer: Ayn-ı cem' ve ahadiyyet hazretine terakkidir. "Kabe kav
seyni ev edna" dedikleri bu mertebe aynı zamnada velayetin sonudur. 

Matbu metinde 213 numaralı beyit. 
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Dördüncü sefer: Seyr bi'llah, fenadan sonra baka, cem' den sonra fark, 
mahvdan sonra sahvdır. Bu seferin nihayeti Hak'tan halka dönüşte adalet ve 
istikametle birlikte tamam olur. Hatta kesreti vahdette ve vahdeti kesrette 
görürler. Mertebeye tenezzülleri, talibleri terbiye ve müridieri kemale erdir
mek için olur. Şairin .rJ J �'.i .} sözü vahdet mertebesiyle yükseldikten son-

ra, kesret alemine inip tevazu göstererek müridierin terbiyesi ve irşadı ile 
memur olduğunu bildirmedir. Gerçekten tenezzül ve tevazu yükseklikteki 
kemaldendir ki Allah'ın ve Resulüllah'ın hallfesidir. 

!;,l.iJ � '.t ı ' · i:;_, . c..i;.. -210 �.r Y-"7 � ı.J o 

Lügatler: � yüzünden peçesini açsan ..,-J.;ol' .:.,ı., dersin. Yani .ı .:._..ı;i 

demek olur. � Zuhiir etmek. '-'r İsm-i mefuldür, aslında .s1r idi, kelimede vav 

ve ye cem olup birincisi sükiinlu olursa, vav ye yapılır, ye' nin selameti için mil

kabii rneksur olur ve '-'r olur. 

İ'rab: >y.ıl', �'in mefı1lüdür. �aıJ"da zamir Hz. Mahbiibeye racidir. 

Mana: O hazret tecellisinde benim nazırıma ve temiz gözüme mutlak 
vücudunu zahir eyledi. /74-b/ Benim hasiret gözüm öyle aydınlandı ki ..:...ıiJ ._. 

4.) .lıı ..:...ıiJ 'Jı � "Gördüğüm her şeyde Allah'ı gördüm" ifadesinin hükmü ile 

mevcud mezahirden görünen her şeyde o hazreti rü'yetimle görürüm. 

Tahkik ehline göre bu alemde Hakk'ı görmek ve müşahede etmek caiz
dir. ..;.. J'.. ..r "-!J .s .i- J ��ı .:ı ı "Hiç biriniz ölmeden Rabbini göremez" diye bir 

hadis vardır. Buna göre görmek ölüme bağlanmışhr. Ölüm iki kısımdır. Ta
bii ölüm, ihtiyar! ölüm. ı _,ı j. .:ı ı J,j ı _,ı_,.. "Ölmeden evvel ölünüz" hükmüyle 

ihtiyar! ölümle tam yokluk hasıl olunca, va' de nakde ve yarın hale tebdil 
olup, va' dedilen görmeyi burada müşiihede ederler. 

s� :ı J! .:ı�.:. Jj' Ji ?-" j 

J\.ı.) .J:f ..ı' J\.ı.) J.) ..1.:.,.! oli 
..1.:.,.! J� ı)\�.) jl J..ı 

SıJ.:.ı � §" J.:ı ,;r. JJ .:ı ı ..;. y
J�' .....; .r �ı; J.:. c.) j 

..1.:.,.! Ji ..5.ı. .:ı� J .:ı fi' J 

�--- ..;., J� ..;., ? .).) j.; �\.ı � ..;.,� J ..ı.ı.:ı J.) .) J! 
[Şu aydınlık gönüllülük hoştur ki, idrak gözü, ezel nurunu görmekten başkası için te

mizlenmiştir (başkasını görmez). Gönül /evhandan ağyfirı siler, onun diyfinnda başka kimseyi 
görmez. Bütün kainfitı ve mekanı tek nur olarak görür, ancak diğerlerinden örtülü görür. 
sadece biri görür, vahdet gözünde kapısı açılır, suretin çokluğu ona perde olmaz.] 
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Lügatler: .:..�1, >�!'tandır, J\.»' manasınadır, nefs-i mü tekeli im meçhul, iki 

meful alır. Birinci mafiilü naib-i fail olan mütekellim te' si, ikincisi ...,.'dir. i_#.'te 

...,., ' ,J manasınadır. 

Mana: Benim aynım ve bahnım Hz. Malıbiibenin tecelli ve zuhi'ıru vak

tinde bana gösterildi. Ben halvetimin eelvetinde o makamda zabmı o hazre

tin zatı buldum. "Halvet" boş yerin ismidir. Burada murad bahnı ve aynıdır. 

Bu durumda zikr-i mahal irade-i hal kabilinden olur, _,..ıı ı>.r.J yı_,;.l.ı JL..o [Oluk 

aktı ve su aktı] gibi. Kasdedilen şudur: İç ahvalimin, özüm ün sırlan ve ilimie

rin zuhi'ırunda ben zabmı onun zab olarak buldum. Zira vahdet mertebesin

de gayriyet yok olur. Bir muhibbe bahnı münkeşif olduğu vakit kendi aynını 

mahbubun aynı görmesi gereklidir. Hatta bütün varlıkları helak olmuş gö

rüp bu kesrette ayn-ı vahdeti müşahede etmelidir. Nitekim şairin yapbğı 

gibi. 

�y. y"' ıy.T J' ...U:. 
�y. yT y"' � J� 

..:,...\J � � .s' ..s�� 

J� ..ı..:.4 y"' J yT �J 
� y. yi.J"" tr-" iJ )#: ..:,...IJ 1,-:ol tr-" ..S JJ .;;.jl � 

[Varlık denizinin dalgalannın hepsi suya perde olur. Gerçi kabarcık ile su iki ayn şeydir 
ama hakfkatte kabarcık sudur. Bundan sonra eşyanın varlığının yüzü serap varlığı olur.] 

. , . 

� � �� ı.>:J� :J_r.j , , , 

Lügatler: e,ıı., �: ..s:ıa ve �· demektir. Birinci >y.J zat manasına, ikincisi 

vicdan manasınadır. � /75-a/ nefs-i mütekellimdir, .:ı�, "r--� �,.'den gelir. "" 

uzaklık demektir. Veya .:ıı., .;e.-� "s' den gelir. ,.; .:ı� derler, yani JJii ve J-.Oı! demektir. 

İ' rab: ı,.-�.o ve .:..,.. �, �'nin zamirinden hal olmak üzere mansubdur. 

Mana: Tecelli-i zat-ı cem'iyi gerçekleştirmeye yöneldiğimde, benim vü

cii.dumun zulmeti şühudumun ni'ırunda darmadağın ve yok oldu; varlık 

resmini mahvederek, müsbit olmaksızın, vicdan-ı şühi'ıdurndan ve vasf-ı 

rnuayinirnden ayrıldım ve uzak oldum, bundan sonra kendirnde vücud 

görmem. 

�.ı..:. J� iJ4!: iJ� .;;.:}' ..s./ �.ı..:. J-4 �.r jl ._,. J .;..ı..T J� J� jl 

[Kapıdan girdin, ben kendimden çıktım. Sanki bu dünyadan başka bir dünyaya gittim.] 
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Lügatler: "'-"'� muanekadandır. ;.o;ı.. el boyuna edip kucaklaşmaya derler. 

Burada ...-u. ... = J; "-"\ocl.' "'< J.= ı.> .ı# � (kucaklaşan kimsenin eli arkadaşının 

boynunu içine aldığı gibi ben onu içime aldım) manasını mutazammındır. 
"Mülazemet" manasma olması da caizdir . .ı.Au.'ten murad gönlü ve canı veya 

vücudu zahir olabilir . ..Lf-!.o'den murad vüsul ve huzur zamanı olabilir. 

İ'rab: ı. ma-i mevsul, sılasıyla birlikte mahallen mansub "-ii�'nün 

mef'fılüdür. ·�'de be, ya ,j manasmadır ve �·a müteallık olur veya 

sebebiyyed ir ve .:.>.ı.Au.'ye müteallık olur. Zamir ı..'ya raddir. �'de lam "-"'�'ye 

müteallık olup tevkit içindir. Şu ayette olduğu gibi: .).ı...l .;.>_,.ill.i (Talak, 65/1). 

"İddetlerini gözeterek boşayın" 

Mana: Sekirden sonra hasıl olan sahvırn sırasında, şühud ve huzuru se

bebiyle gönlümü ve canımı veya zahiri: vücudumu mahvettiğim şeyi içime 

aldım ve ona ulaştım. Yani üçüncü sefer olan cem' den sonra fark makamın

da o mahbubu buldum ki sahvdan ve fark mertebesinden önce cem' maka

mında bulrnuştum. 

Lügatler: � • .:._,.ı; demektir . ..:..JS., '-'<:i demektir. 

İ'rab: _,d' de ...; ya sebebiyye manasmadır veya mahzfıf şarta cevab içindir. J 

.;ı>' de vav haliyedir. 

Mana: Ben o hazrette faru ve onunla baki, ona vasıl ve mülaki olduğum 

için, mahv ve fenadan sonra olan sahvda ben onun gayrı değilim. Benim gö

rülen zatım, nisbetler ve izafetlerle kayıtlı vücudum, beraberlik süsü ve vah

det zinetiyle zatıma tecelll edince, cem'iyyet ve ıtlakla süslenir ve vahdet 

tecelllsi sebebiyle /75-b/ muğayereti ifna ve izale eder. Gerçekten, vasıl olan 

arif "mahvdan sonra sahv" mertebesinde tecelll eden ve tecelll olunanı ayn-ı 

vahid olarak müşahede eder. 

' . ' ıP ::,;..; �1J .)! 16!')J 
Lügatler: Birinci ;� � manasma "vakit" demektir. İkinci >! ta'lil içindir. t.ı;; 

Fiil-i muzari maçhuldür �,, y_..'dan. 4 Burada "sıfat" manasınadır. Cenab-ı 
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Hazrete "hey'et" ve "sfıret" izafesi şöyle açıklanabilir: İnsan hey'et ve suretle 

zahir olduğu gibi Cenab-ı Hak da sıfatlarıyla zahir olduğu için, sıfatiara sfıret ve 
hey' et denir. 

İ'rab: ,...u_,; mübteda, lfA.-J haberi. � Mübteda, ._r..o haberidir . .;}- Mübteda, 

...,..,J haberidir. 

Mana: Aradan gayriyet ve ikilik kalkıp tam vahdet ve birlik hasıl olup 

da benim vasfım ikilik ve başkalıkla çağrılmadığı zaman o hazretin vasfıdır. 

Nitekim Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hadisi bu manayı ifade eder: ;; 

�� J. f. �.J1 �� (Baka ra, 2/245). "Allah' a kim ödünç verir?" � �� ı.iı1 (Bakara, 

2/15). "Allah onlarla alay eder" . ��r IJ� Jı1 :ı;. (Fetih, 48/10). "Allah'ın eli onla

rın ellerinin üzerindedir" vb. ayetlerde olduğu gibi. Hadislerde de şu ifade
ler yer alır: '"JJ-# .)' r�i � .1.1 ıJI "Şüphesiz Allah Adem'i kendi suretinde yarat

h"37. l,i..UI •\:"' Jl .1.1 J.}! ll Allah dünya semasına iner" . � � �!J .j.J..ü � ı.:...P .ı' 
"Hastalandım beni ziyaret etmedin, yiyecek istedim vermedin" .38 .\ı1 ..5-.:P 
� � � J1.,.11 "Allah dün gece yaptığınıza güldü" Bunlara benzer hadislerin 

nihayeti yoktur. İlahiyyetin hey' et ve sureti benim hey' et ve sfıretimdir, zira 

biz biriz. �;;�1 .;�1 1�u .;�1 �;;�1 1�\.i l.ôJ.ı � .;ı�JJ ,:j \.il .s_,al ı/'J .s_,a1 .:.1' \.il "Ben hem 

arzulayan hem de arzfılananım, biz bedene girmiş iki rfıhuz, bizi gördüğün

de onu, onu gördüğünde bizi görmüş olursun" Büyüklerden biri de şöyle 

buyurur: \.il 1.ı tsl.l.iJ .s)'� ıJ! o)'�i 'l J ��\.il 'l \.ô� ır ii)l .} � \.il .s_,al ı/'J .s_,al .:.1' \.il "Ben 

hem arzulayan hem de arzfılananım, aynadaki bizden başkası değildir, ben 

ona seslenmem ve onu zikretmem, benim zikrim ve nidam "ey ben" demek
tir" ı}j �� �i �j �� �j 1.0) (Enfal, 8/17). "Athğın zaman sen atmadın fakat 

Allah attı" ayeti bu mertebededir . .;�ıJ �1 �� � .;ı� Ji (Al-i İmran, 3/31 ) . "De 

ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun" ayeti bu makamdadır. � .:.1' � 
Jv.- .:.1' Jv.- (Anlayan anlar, bilmeyen cahil kalır). 

;}ı �! J �ı ci' �� ıJ\i -216 
' ' 

Lügatler: .:....,..> fiil-i mazinin müfred müennes meçhfılüdür, naib-i faili al

tında olan zamirdir ki hazrete raddir . ..,..J.oı, .:ıiS"'nin haberidir . .G>� İsmi meful 

sigası üzeredir ve Ji'ün haberidir . .:.,u,.i ve .;..,J'in zamirieri Hz. Mahbfıbe racidir. 

Buhari, isti'zan, 1; Müslim, birr, 115. 
311 Ahmed b. Hanbel, II, 404. 
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Mina: İkilik kalkarak gayriyyet yok olunca ve vahdet-i zat-ı hakikinin 

güzelliği vücud aynamda görününce, eğer /76-a/ o hazrete bir murad için 

dua edilse, ben duaya icabet edici olurum. Zira Hakk'ın halifesi ve mutlak 

vücudun naibiyim. Benim icabetim onun icabeti, benim hidayet ve korurnam 

onun hidayet ve korumasıdır. 

y_r .._. .ı.ıT � .SJI� J� j' y� � ..,_;ü � � � ı} 
[Ulu Tann açıkça meydanda olmadığından, bu peygamberler Hakk'ın vekilleridir. 
Hayır yanlış söyledim. Vekil ile vekil edeni iki sanırsan bu hatadır, iyi bir şey değil. M, I, 

673-674] 

Eğer ben çağrılsam ve benden himmet ve yardım talep edilse o hazret 

icabet eder, bana dua edip benden yardım isteyenlere o cevap verir. Nitekim 

hadis-i kudside şöyle buyrulur: "Ben azimü'ş-şan kendim için şöyle hükmet

tim: Kullanından biri rububiyetle dua ederse muhakkak ki ben ona kabul 

ederek cevap veririm" 

Kamil halifenin vücı1dundan zahir olan eserler ve hükümler, söz ve fiil 

olarak Hakk'ındır. Bu büyüklere yöneliş ve uyuş Cenab-ı Hakk'a yöneliştir. 

Cenab-ı Hak bunların vücudundan aleme tecelli eder. Nitekim bu mertebede 

Hz. Hüdavendigar şöyle buyururlar: 

)_,:. J .r .,, .s� � .s.J.; �r. Ji 
JJ� JU: jl jJ.J"' �J! .ı.ı � � 

)� � � J ...A.,I..I � c_)) � 

.r-ı '..r' .:.ı ))"P .s J.:. ....; )> _,4 
J h �J� J :r.J..ı Jı_,...ıj 

� � ıJ\.Iı J ıJ\.Iı �r-ı )' .:.ı JJ-"l 
[Her nereye baksan, benim sitretimi görürsün, kendine baksan ya da o şerre ve kargaşa

ya. Şaşılıktan kaç ve iki gözü güzelleştir, çünkü bugün uzak güzellikten dolayı göz kötü olur. 
Silret yönünden beşer isem de, işte yanı lma, çünkü ruh çok latiftir ve aşk çok kıskançtır.] 

� .s- �&! �� �  �! �ıj5 �J, c.:S- :- ibr ı:.ıı1 -217 

LügaUer ve i' rab açıktır. 

Mina: Eğer o hazret konuşsa ve söz söylese o söze sırdaş ben olurum. 

Aynı şekilde ben bir kıssa anlahp söz söylesem o hazret benim kıssam olur . 

..,. J ..ı..il� J' J ..ı..il� J' J t'� ..,. � _,:. d J' J ..,. � .s h 
[ Sevgilinin yanında çimene (yaylaıja) gittiğim gün, orada ne gül ve liile görürüm, ne ye

ri ve çimeni görürüm. Bana ve ona anlatılan sım ben bilirim, o bilir, o bilir ve ben de.] 
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İ'rab: �/te iham sanatı vardır. zira �ı iki manaya da gelebilir. Birinci 

mana hitap te'sinin fethalı oluşuna göredir ;;..,..J ve �i gibi. ikincisi te'nin 

mazmum olarak nefs-i mütekellim şeklinde okunmasına göredir. Hitap te' si iki- ·  
lik ve muğayereti hatırlatır, hitap edenle hitap edilenin ayrılık ve başkalığını 
gösterir. Hitap te' si zammeli olunca, kendi nefsinden haber verici olur ve birliği 

gerektirir. 

Başka bir Mana şöyledir: Bizim o hazretle aramızdan hitap te' si kalkh ve 
yok oldu. Senlik ve benlik zail oldu. O hitap te' sinin kalkmasında ehl-i tefri
ka fırkasından ve mahcubin zümresinden benim yüksek olma özelliğirn var
dır, zira onlar tevhid mertebesine /76-b/ ve cem' makamına ulaşmamışlardır. 
Bu bakırndan mahcubine göre kul ile Rab arasında ikilik ve başkalık kalkıp, 
tam bir şekilde "hüve hüve" olmak bir yönden garip ve uzak görüldüğün
den, mahcı1binin zihnine yaklaşhrrnak ve rnüsterşidlerin idrakine anlatmak 
üzere şöyle buyururlar: 

ı�,J �� i!jj J� � �� -219 

� � ..:;.ıiJ\..!.1 ıfo.t:.. -220 

LügaUer: � "akıl" demektir . .;..:<� Tefa'ul babındandır. J �· r:: ._rı ı ._p .:..I,Olı 

uW J cr' ..._., pı i;->1.> .:ı" ...AirJı (Zahmet ve vukufla bir şeye sehat göstermek, onun 

sıhhati ve fesadı hakkında hüküm vermeye gayret etmektir). ı_,ı.,-i.- Nefs-i müte

kellimdir �' _#-'den . .ı-J_,.l' .:._,ı.,- derler, yani � demektir. 

İ'rab: .S� takdiren merffi, j�'in failidir . .;...;. tün altında gizli olan zamir 

u.r'ya racidir, mef'fılü mahzfıfdur. Takdiri: ı.ı.-ıJ "-""� A,jı .;...;. � J demektir . .ı.a,l'te lam 

iliJet içindir. Birinci beyit şart cümlersidir, ikinci beyit cevabıdır. 4, ;o.;r'e 

müteallıkhr. ;o.;r, "-''ı�!'ın sıfatıdır. Keza �. "-''>�'ın sıfatıdır. L4'de ..,, "-''ı�ı'a 
müteallıktır, zam ir A,jı' e racidir. 

Mana: Ey tefrika ve çokluk rnertebesinde kayıtlı ve ayağı bağlı olan 
kimse, eğer senin aklın tevakkuf ve tesebbüt şartının uzaklığından dolayı 
ikiyi bir görmeyi kabul etrnezse, öyle görme sebebiyle sana gizli olan bir 
takım işaretleri yakında açar ben sana gösteririrn. Öyle açarım ki o gizli işa
retler senin katında açık ibareler ve sarih kelimeler gibi viizıh ve kesin olur. 
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� �� � �� � y�l J -221 
, , 

Lügatler: "'"'' nefs-i mütekellmdir; y;i , ._,_,..'den, _,.ı;; ve ı!""'i manasınadır . 

..,� if' al biibından ism-i faildir, garib ve acib şey getirici demektir. ':1 Nef-yi cins 

içindir, .:J zaiddir; .:.ı ve .:...;'te ziyade olduğu gibi. bu te ile nefy ahyane 

mahsustur. Sanki � ..,...ı �':1 demektir. � Ferra'nın görüşüne göre nefiy harfiyle 

mansubdur veya gizli bir fiille mansubdur ki bu da Ahfeş'in görüşüne göredir. 
Yani ..,...ı � .,_,.; "1 demektir . .:ı�,ı Masdardır, "tif'al" vezni üzeredir, manası beyan 

eylemek tir. 

İ'rab: "'"'' J ve ıp.-L.. üzerine matuftur. �'da zamir i;ı.:.!'e veya i<j;'e raci 

olabilir, m-a/ her ikisi de diizdir. � ....... y;ı'nün faili olan zamirden haldir . .J""' 
Aslında '"-'""' idi, c.�r'a izafetle nun düştü. c.�r'dan murad metbuanın ağzından 

metbu sözünü dinlemek olabilir. -.j;'ten murad onu görmek olabilir veyahut 

mutlaka işitmeye ait olan nakli deliller ve görmeye mahsus olan keşfı deliller o

labilir. Buna göre IS.f'J .,j-.!5 .:ıı, J � J,l.ı. demek olur. 

Mina: İkiyi bir görmeyi aklın mümkün görmediyse, ben sana bu 
rü'yetle gizli olan işaretleri açık ibareler gibi izhar edeyim, o gizli işaretleri 
veya ikiyi bir görmeyi garib gösterici olarak, yani misl-i garib getirerek açık
layayım. Öyle ki nakli delil ile keşfi ve mer'i beyanla iltibas ve şüphe olma
sın. Veya şöyle demek olabilir: Sem'i delille ki, kasdedilen, uyulanın kelamı
nı ve Dıhyetü'l-Kelbi şeklindeki Cibril'in kelamını işitmektir. Mer'i delilden 
murad, uyulanı görmek ve Cibril'i görmektir. Nitekim yakında kafi derecede 
zikrolunur. 

Lügatler ve i'rab: .:ı�.a_,Jı açık delil. �· Hak ve sebat sahibi. ;.....ıı Asıl 

maksada ve kendisine güvenilen şeye denir. 

�;'-" ..; .. ,ıi'nün altındaki zamirden haliyel üzre mansubdur. J�oo, �;ı..ı.'in 

mef'ülüdür. Mahzüf mevsüfun sıfatıdır, yani ır J.o:"; demektir. �'J Sözü şu 

demektir: Kendisiyle galat, hata ve tağayyürden masün sahih ilimierin 

menşeinin gerçekleştiği hazret-i ahadiyyet ve cem'iyyetıir, işte o benim esas 
prensibim, dayandığım yer ve bütün açıkladıklarımın aslıdır. 

Mina: İkiliği kaldırmaya, hakiki tevhide ve manevi ittihada dair olan 
sözümü, kat'i burhanlar ve parlak delillerle isbat ederim, bunu muhakkik 
kimsenin darb-ı mesel getirmesi gibi yaparım. Aslında sahih ilimierin men
şei olan hakikat benim dayandığım yer ve asıl maksadımdır. 
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Lügatler: u.,.- cinnin kendisine tabi olduğu ve metbu yaptığı ve üzerinde 

tasarrufta bulunduğu kadın demektir, bu hal sevda maddesinin ona baskın çı
karak mizacını bozması şeklinde olur, sonuda sar'aya tutulur. t.r" Lügatte bir 

kimsenin galebesi veya bir halin isıiliisı ile yere /77-b/ yıkılıp düşmeye derler. 

u.,.- müennes sigasında zikretmesinin sebebi şudur: 

Yaradılışça akıllarının eksikliği dolayısıyla, bu hal çok defa kadınlarda gö

rülür, hüküm çokluğa göre olur. Veya sar'alıya "metbu" denilmesinin maksadı 

şu olabilir: Sar'alının lisanından dökülen sözlere insanların çoğunun itimadı 

vardır. Zira bazı kimselerin bir şeyleri kaybolsa veya bir isteği olsa, cincilerden 
bir üstada başvururlar; o da ya bir kadını veya bir çocuğu getirip, sonra bazı ef
sunlarla cinlere tasarruf edip onu sar' ah hale getirir. Sonra ona, kaybolan eşyayı 

ve arzu edilen şeyleri sorar. O sar'alının dilinden o cin ona cevap verir. Bazen 

sar' ah Rum ve Acem olur, ondan konuşan cin Arapça konuşur; bazen Arap o

lur, konuşan ise Rumca ve Acemce konuşur. İnsaniann çoğu sar' alının bu şekil
deki sözüne uyduklarından dolayı sar'alıya "metbua" denildi. �� ı.,i'dan 

müştaktır, ı.,i haber vermeye ve bildirrneğe derler. :,.... Yapışmaya derler. "-"'" 

M azi meçhuldür, cinlenmiş demektir. 

İ'rab: u.,.-'de ..,. mukaddem olan lıJij'e müteallıktır. �a...,ı.'da, lt-I' da ve �t-o' da 

olan zamirierin hepsi u.,.-'ya racidir. 

�w � J� � � J -224 
' . , 

Lügatler: J....,: ı.ı., , J.l,!'den, _,.li> mansına. 

İ' rab: �·de zamir evvelce geçen J,J'ye raci olur veya .:.W'a racidir. 

İki beytin Manası: Ey manevi ittihad sırrından gafil olan kimse, ben itti
had ve tevhid konusundaki sözümü sar' alı kadın misaliyle is bat ederim. 
Böyle bir kadın kayıp şeylerden haber verir, aslında haber veren o kadın 
değil, sar' a halinde ona yapıştığı zaman onun ağzından konuşan cindir, o 
sırada kadın mecnundur. Verdiği haber kadının bilmediği başka bir dille de 
olabilir. Yani kadının lisaru Rumca ise Arapça olarak; kadın Arap ise Rumca 
olarak konuştuğu görülebilir. 

Şair söz konusu manayı isbat ederek şöyle buyurur: �: (aleyhi kelimesi) 

ile Benim manevi ittihaddaki sözüm üzere deliller /78-a/ sahih ve salim oldu. 
Zira cinlerin insanlar üzerinde tasarruf edip sar'ab kadının dilinden başka 
bir lisanda kelimeler ve acaib sözler konuşması mümkün ve kabil olduğuna 
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göre cinlerin ve insanlarm yaratıcısının, insanlar üzerinde tasarruf edip onla
rın vücU.dundan �ı uı demesinde, ..;� �ı ı.. ..;� , ..;�li uı �� dı � diye seslen-

mesinde şaşacak ne vardır? Bu hal haydi haydi olabilir. 

Lügatler: .s.ı.,. ism-i faildir, ızhar eden manasınadır. 

İ'rab: � lafzı olmaksızın müekked masdardır, � -'<j r'J dedikleri gibi. J 

�ı' de elif-lam muzafun ileyhden ıvazdır, takdir-i kelam t)lı �· J veya � J 

demektir . .:.-- 1/de � ya mevsuledir veya nekre-i mevsufedir, �Aı_,... ._- ..,:. 
manasına . .:.--'ün mefulü mahzuf olur ve �·ya ait olur. �Aı_,... Takdiren merffi _.:ııin 
haberidir. ua lde vav haliyye. ua İle �Aı_,...'nın zamiri ve .:..ı,i'in altında olan 
zamirler �_,..·ya racidir. 

Mcina: Sar' a ilminde veya bizim ilmimizde mecaz şaibesi olmaksızın, a

çık seçik gerçek olarak garib bir ı:nana ortaya çıktı; öyle bir garib mana ki sen 

onu sar'abdan dinlersin, oysa başkasındandır. O sar'alı, görünüşte garib 

manayı ve o tuhaf sözü kendisi ortaya koyar gibidir. Lakin o sözler, o acaip 

ve tuhaf ifadeler, her ne kadar görünüş Itibariyle ondan çıksa da, o sar' alının 

değildir. Bunu böyle anladınsa, hakkaru vahdet ve rabhani kuvvet insana 

tecelli edince, mutlak vücudun ezici kuvvetinden, insanın sonradan olma 
sıfatları darmadağın olup kadim ilahl sıfatlar onda zahir olur. Bu sırada ıs. J 

� ıs. J _rA.! ıs. J t-l "benimle işitir, benimle görür, benimle yürür, benimle 

tutar"39 ifadesinin hükmü ve eserleri galip gelir. Her ne maarif ve hakikatleri 

söylerse, söyleyen Hak; her ne fiil ve arneller işlerse, işleyen Hak olur ve 

kendisi mecbur, mağlub ve iradesiz olur. Her ne kadar bu garib haller on

dandır diye düşünülürse de her halükarda, o sırada Hak'tan zahir olur. O 
halde nasıl inkar olunur ki, bu mana, cin ile sar' aya tutulmuş olanda bile 

mevcuttur, üstelik cin ve sar' alının sureti ve sıfab, acizlik ve mahluk oluştaki 

müsavilikleri bilinmektedir. VücU.d-ı Mutlak bütün taayyünatın aslı /78-b/ 
bulunduğuna göre ve o insana ..�!J_,Iı � "" "Şah damarından" daha yakın iken 

bu mana haydi haydi sabit olur. 

Bu delilden bu manayı anlayamayıp, kalbine titreme gelen kimseye hi

tap ederek buyururlar ki: 

Jo Buhari, Rikak, 38. 
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Lügatler: .ıj�oo lügatte "indirişmeye" derlerse de ıstılahda kulun kendi 
vücud mertebesinde fena mertebesine indiği ve Cenab-ı Hakk'ın izzet doru
ğundan kulun yakınlığına indiği makama derler. Sanki bu menzilde cem' olur
lar ki o menzile "kabe kavseyni ev edna" dahi derler. 

İ'rib: ,...,.,J , �i' nin haberi olduğu için mansubdur, vezne riayetten dolayı 
ondan önce geldi. Şöyle de olabilir: ,...,.,J mahzuf fiille mansubdur, ma-ba'di onu 
açıklayıcıdır. İkinci '""''J ..:.....,_pl'nün haberidir . .ıj'-' Nez'-ı hafıdiyyet iizre 
mansubdur, yani .ıj'-'iı rw J demektir. Temyiziyet üzre mansubdur denilse de 
caizdir . ...ıı ı..'de ma mevsUiedir, .s..iJı manasınadır, sılasıyla i'rabda mahallen 
mansubdur, ı...,.ıj'nin mef'Uiüdür. 

Mana: Ey arif salik, eğer latif şeylere ve maarife vakıf olmak istersen, 
cismani meşgalelerden nefsarn ilgi ve tuzaklardan, faru alakalardan ve rUha
ni tezzetlerden tamamen mücerred ve ari ol, ta ki vahdet sırrına bir yönden 
münasebet olsun ve bu vahdet sırrına ulaşmak kabil olsun. Eğer sen, zahiren 
ve batmen bütün varlığından bir ve tek olup izafetleri ıskat etseydin, 
münazele makamında (veya münazele itibariyle) benim dediğim sırlan ve 
hakikatiere ait benim söylediğim sözleri bulurdun. Kalb aynası masiva pa
sından arınmış, dünya ve mafiha vesvese ve teşvişlerinden ari ve beri olmaz
sa vahdet-i hakiki cemali onda görünmez. 

� �� �J.A J; � �� ıl +.:.� :#-ı s )Jı J:s. ;}J J -227 
. 

Lügatler: ..,j� ikamet etmek. 

İ'rib: .;..j; ;'nin cevabı mahzufdur, takdiri: .;,P .ıı., � ,pı ..5 rı• Js- � ..JJJ 

,..,_,.. .:-� J .s.ıJı Jı J')L;a)ı .;,P .:..-.) .;..j; ,ı �.ı, ..,j)ı,s. � .;.;ı J .;.ı J<}o (Lakin sen Hak yol
dan sapmış bir nefisle gizli şirl< üzerindesin ve sen bunu bilmiyorsun. Eğer bil
seydin dalaletten hidayete dönerdin ve muvahhid olurdun). Buna göre .:..-.) ,  
.ıl' in cevabı olur . ..5 rı• .,p, �·ye müteallık olur, � ise �·ye müteallık olur . 
.s-Mo .;,P'da .;,P, ..:..ı.;.' e müteallık olur . ..:..ı.;.' in faili zamiri, .ri"' e /79-a/ racidir ve ..,.....in 
sıfatıdır. 

Mami: Ey vahdet sırnndan habersiz ve ahadiyyet nurundan eser taşı
mayan, eğer nefsiyin kesretinden soyunmuş ve "bir" olsaydın benim söyle
diğim marifeti bulurdun ve haklkate secde ederdin. Fakat flak yolundan 
sapmış nefis ile gizli şirk üzerine ikii.met eyledin. Sen gizli şirk nedir onu da 
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bilrnezsin. Eğer bilseydin dalaletten hidayete dönüp rnuvahhid olurdun. 

Zira gizli şirki herkes bilmez, çünkü çok gizlidir. Nitekim Hz. Resfılüllah 
buyururlar ki: .wıo.ıı a.ı ,j �ı .}s- J..Jı �� .;;> ır' ,j ..#' ..5 _r.Jı "Ürnrnetirn için şirk 

karanlık gecede kayanın üzerindeki karıncanın yürüyüşünden daha gizli
dir" .40 Kuşeyri Risıılesi'nde Ebfı Yezid' den rivayet edilen şu sözler yer alır: w. 
a.ı .;.,...;i J� l.i.-ı... ..:..o.....J >?. 4j _)P � ..:.S _r.ı 1.t _;i � ..s:;� J pı �ı cJ..ij �ı � .r� ��'jı .;;> 1.o J! ı:ı\S" 
�ı "Günlerden bir gün Allah'a dua ettim ve şöyle dedim: Allah'ırn bana 

rnağfiret et, bilirsin ki ben sana bir göz açıp kapama sırasınca bile şirk koş

muş değilim. Gaybden bir ses işitti, diyordu ki: Süt gecesini (? .. ) unuttun" 

Salik gizli şirkten tevhid-i ef'ale vasıl olmayınca kurtulrnaz. Tevhid-i ef'alde 
.illı � :; jr Ji (N isa 4/78) "De ki her şey Allah kahndandır", �:;. j j.l\0:. 1ı � 
(Ra'd 13/16) "De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır", 0p \.Ô) � 1ı:, (Saffat 

37/96) , "Sizi ve yaptıklarınızı Allah yaratır" ayetleri gereğince Mani', Mu' n, 
Darr, Nafi' ve Fail-i Mutlak olarak Cenab-ı Hak'tan başkasını bilrnernelisin. 

Böyle bir rnarifetin hasıl olmasından sonra, halkın itibar ve kabulü şühud 

gözünden düşrnelidir. Keza işlediğin her iş riya ve sürn'asız olmalıdır. Zira 

riya ve sürn'a küçük şirktir. Bir işin karşılığı olarak ecir kazanmak da düşü

nülrnernelidir. Za bu da küçük şirktir. Her şey Allah'ın zah için halisane 

olmalıdır. Şu ayet buna deıalet eder: �J ö�� !lr- J:, �L.P li;.s. p �J ·\il_ ;:-;. �ı? � 
ı:&;-1 (Kehf, 18/110). "Kim Rabbine kavuşmak isterse yararlı iş yapsın ve 

Rabbine kullukta hiçbir kimseyi ortak koşrnasın" Beyzav1 bu ayetin tefs1rin

de şöyle der: ı.r.i .._. � J -..;ı.�- ı:ı� .sı (Mürailik yaparak ve karşılık bekleyerek). 

Şu kudsi hadis de bu anlayışı ifade eder: "-:) ..5 _r.i '"j...s. J.w � ..5 _r.Jı .:r .IS" _r.Jı .?i �;ı 
� _r. J .5; .sJ:!- IS"" "Ben ortakların ortaklıktan en rnüstağni olanıyırn. Kim bir iş 

yapar ve o konuda başkasını bana ortak koşarsa onu da ortağını da terk ede

rirn".41 Mürai ve rnasiva isteklisi, dünya ve ukba isteklisi bil ki gizli şirkten 

bir şekilde hali değillerdir. Her dururnda gizli şirkten kurtulrnayınca bir 

kimse vahdet sırrından nasibli olmaz. 

40 Ahmed b. Hanbel, IV, 403. 
41 Müslim, Zühd, 46. 
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Lügatler: ..,..,.. ha' nın zammesiyle "muhabbet", ha'nın kesresiyle mahbubun 

ismi. r '  .i"!: t"'! demektir. J�' iJ"N .)J derler, ..;_,....! demektir . ..,ı.; kesilmek. 

İ'r.ib: ..., ,/deki zamir ""'e raddir. r'ni faili ..,..,tdir ki ..,.,.·e muzafdır . 

..5 rJI.i'de .., sebebiyye, elif-lam ahd için _;....,'nın faili /79-b/ altındaki zamirdir. ve 

""'e raddir. ,...'de ""' ..,ı.i'e müteallıktır ve zamir mahbub manasma olan . ..,.,.'e 

riiddir. Beylin takdiri şöyledir: _;....., _p.ı ..5 rJı ı.;.. ...,..,...... .,.. "� ..,.., ..., J kJt f J � .:/' 

'<� .:/' -.,ı.;ıı ıJu 

Mana: Muhabbetinde mahbı1bunu tevhid eylemek bulunmayan; belki 

de hakiki mahbı1ba sevgisi, dünya için ahiret için veya yüksek dereceler için 

olan ve muhabbeti Allah'ın zah için halisane olmayan kimse bu gizli şirk 

sebebiye haKıki mahbı1bdan kesilme ateşine yanar ve ayrılık ateşiyle kebap 

olur. Gerçek budur ki hicran ateşinin aşıklar nazarında yakıcı ateşten daha 

şiddetli olduğuna şüphe yoktur. Hatta cennetler ve rıdvan bahçeleri onun 

cemal-i ba-kemali olmaksızın aşıklara cehennemin ta kendisidir. 

ı_,. .ı.ıT Jıs .u: ı:ıı.,_., J '._.. JJ .;JU:- ı.s'- ı_,. .ı.ıt ..f"J.ıJ .sır. jl ı.!" JJ) t_ 4 
[Firdevs (cennet bahçesi), O'nu görmek içindir, benim işime gelmez. O'nun cemali ol

masa Rıdvan bahçesi benim ne işime yarar?] 

Lügatler: iJI.!. ı.. yani ..,.� ı.. ul.!., .;e.:..� �'den miizidir. ul.!.lı ı.;.. yani /'"�' ı.i.A. zira 

u\.!. işlerden bir iş demektir. Birinci .SJ-, "Jı manasına, ikincisi � manasınadır. 

İ'r.ib: ul.!.'nin faili uı..:Jı ı.;.. olup, mef'ulü .s,_Jı .SJ- olması da ciiizdir . .:ıı..:Jı ı.i.A 

Mef'ul olup .s.,_lı .SJ- faili olması ise daha uygundur. � Muzaf hazfedilmek 

üzere yani ._s:.,; .:/' takdirinedir. ,,�, Takdiren merffi mübteda, şart cümlesi 

haberidir. ··�·'de zamir ul.!.lı ı.i.A'a racidir . .s�>'nın mef'Ulü muzafun ileyhi olduğu 

zamir, faili ise mukadderdir. Yani Sı,ı ,,�, demektir. ıü- Mübtedayla haber 

arasında te'kid içindir. Veyahut geçen sözü te'kid içindir. .5-s- .s�>'ya 

müteallıktır . .s�>'nın .s ,_lı üzerine matuf olması da caizdir. 

Mana: Ey tevhid sırlarının talibi, bu tevhid işini senin zatından, ikilik ve 

gayriyetten başka bir şey ayıplı kılmadı veya tevhid işi, manen, sendeki 

gayriyetten başka bir şeyi ayıplı kılmadı. O tevhid işini iddia etmen, eğer sen 

mahvolursan /80-a/ senden gerçekleşir. Aksi halde mahvolmadığın takdirde 

iddian şirkin bir çeşididir, bu durumda iddia sahibi müşrik hükmündedir. 
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Zira kendisine vücud isbat eder ve tevhid edenle edileni başka sarur, ehl-i 

tevhid olmaz. 

"Muvahhid kiın çağırır vahid oldur 
Geru tevhid içinde cahid oldur" 

Nitekim Hz. Şeyhülislam şöyle buyurur: .ı.r� .ı.r J "' JS' 1 .ı.rı1 .:1' .ı.rı_,ıı .ı.r 1 �o 

"Kimse "Vahid"i tevhid etmedi, tevhid edenlerin hepsi inkarcı oldu" 

�_,;5 ıJ" �i � �1 ıJ" �1 �-· <;� �i � � ci' lls" -230 
"" .. .. "" 

Lügatler: � galat ve şüphe. ;;,_,.; Şirk demektir. 

Mana: Şair sülllkün başlangıcında olanın hallerinden haber vererek şöy

le der: Ey gizli şirke mübtela, ey manevi körlük esiri, ilk zamanlarımda ben 

de böyleydim. Nice zaman şüphe ve şek perdesi keşfolunmadan ben ikilik 

(seneviyye) şirkinden ayrılmazdım, beşeriyet perdesi ve ikilik körlüğü kal

kınca anladım ki, birleyen ve birlenen, kasdeden ve kasdedilen, gören, görü

len ve gösteren hepsi O'dur. Nitekim azizlerden biri şöyle buyurur: 

j'u. .;:ı j'l� ..;ı .;:ı 1>'-1 \loali � .:ıı J,i l_,aJ .:..5 .ı.iJ 

(Perde açılmadan önce sen dehr idin, ben seni zikrediyor ve sana şükrediyordum. Ne 
zaman ki gece aydınlandı, anladım ki zikreden, zikredilen ve zikir sensin). 

Lügatler: t:.J} yani ..,-.ı. J.ıSi yani �� ...A,JWı: ��- ...;ıilı: t'y,' �ı: ..;_,o1ı yani 

perakende edici . .ı.il Yitirip bulmamak . .lr.J Bulmak . ...;Ji..'te murad Hak'tır, � 

nefstir. 

İ'rab: .ı.i.iı'de ve .ır.-"'de .. ./ler musahabet içindir. >,..:Jiı ve ,_,.,._,ıı'de y'ler 

sebebiyyet içindir. Bu ikisinde olan elif-lamlar muzafun ileyhden ıvazdır, yani 
.s.ı.i.iı ve .s.ır.-" takdirinedir. _.ili., .ı..ii'in mef'Giüdür. � ise .ır./in mef'Giüdür. 

Mina: Perdenin açılmasından önce ilk zamanlarımda ikilik kalkmazdan 

evvel bazı geceler, nefsimin ayrılığını birleştirici olan hazretin şühudu sebe

biyle, nefsimin kaybıyla arkadaş olurdum. Bazen de izafi vücudum sebebiyle 

nefsimi bulmaklığa arkadaş olurdum ki bu izafi vücud, benimle o hazretin 

/80-b/ arasını ayırıcıdır. Ne zaman ki izafi vücudun sıfatları baskın çıkarsa 
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rubfıbiyet gizlenir. Zira bu beşeri vücud kesret ve tefrikadadır. Onun için 
yanıltıcı ve dağıtıcı olur. 

Şöyle de düşünülebilir: .)lt. , c_J/nun ve .._r:..r. , J.ı$!'nun haberi olabilir. Bu

na göre mana: Tefiikanın kaybolması sebebiyle ben zatımı toplarım, bu tefri
kanın kaybolması şühfıdum sebebiyledir. Vücfıdumu bulduğum için kendi
mi dağıtırım. Velhasıl kendisizlik (bi-hodluk) birleşmeyi mfıcib iken, kendi
ne önem vermek (ba-hodluk) tefrika ve dağılmayı gerektiricidir . 

..:..-.,ıı...J� �y Jı ı:..... )S' ..S�y 
[Kendin zfihid o/san bile benlik küfürdür.] 

-''< \..�ı i-. .' . •  � ...r-- � J  , , ı.>� lai}:JI j �� -232 , , 
Lügatler: ;:,.ı akıl demektir. �·.;:!• lüzum manasınadır. � masdar-ı mimidir, 

huzur manasınadır. �'JIJoJ! helak ve yakmaklık. 

İ'rab: �·.;:lı'in mansub olması meffıl-i leh olması dolayısıyladır, �'JIJoJ! dahi 

böyledir veya temyiziyet üzere de olabilir. 

Mina: Benim halim temkin makamında tahakkuk etmezden evvel be
nim huzfırumu gerekli görerek aklım beni tefrika, temyiz ve ikiliğe sevk 
ederdi. Zira akıl temyiz aletidir. Hazır bulunduğu her vakitte saliki ubfıdiyet 
ve tefrikaya yöneltir. Aklı kaldırınarn tayyün ve kayıtlanınayı kaybetmem, 
kökünü kurutup yakıp helak ederek vücud ve şühfıdumu yok etmem sebe
biyle beni cem' eder (tefrikadan kurtarır) . 

. , - "� ,, -.�· A,,  . . -. J' �� -233 ı.r:r .ı-- J r- �  � 
Lügatler: J�>'! hemzenin kesresiyle nefs-i mütekellimdir J>i manasınadır, 

ef'al-i kuh1bdandır, hemzenin rneksur olması gayr-ı kıyasidir. � alçak de

mektir, aşağı olan her işte kullanılabilir. tıA' masdar mimidir, "uruc" manası

nadır. "Mıs'ad" manasma ism-i mekan olması da caizdir . ..,..11 "mıkdar" 

manasınadır, OJ:-} yli: iki yayın mikdan demektir. i_,.ı.... "nihayet" demektir ki 

Cibril makiimıdır. Mahh1katın akılları, anlayışları ve arnelleri orada son 
bulduğu için ona "sidre" denilmiştir. Bazılarına göre i_,.ı...., _,.ı-'den müştaktır ki 

bu kelime şaşkınlık ve tereddüt manası taşır. Nitekim sidre mertebesinden ötesi 
"hayret" olduğu için ona "sidre" denir. 
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Mana: Bu halimden önce ben şöyle zannederdim: Benim ayıklığım ve 
aklı başında oluşum alçak ve aşağı mertebede oluşumdur. /81-a/ Benim sar
hoşluğum, o hazrete yükselişim ve zirve mertebemdir. Gene saımdım ki, be
nim vücudumu mahvetmem makam ve merızillerin en son noktasıdır, hayret 
ve tereddüdümün nihayetidir ve seyr ü sülukte bunun ötesinde imkan yok
tur. İşte bu hal bir yönden vücud kalınhsını gösterir ve ikilik izini haber ve
rir. 

.!"\;_, ·- '. ".:.\ '· •j;_ ,• ,. 234 � ·  � ı:.r-- ' �_,.-; ........ -
Lügatler: ""�� 'k' dan, yani �- .J!'Iı ince perde demektir, ı.i.S" � ;;!' yani � 

�- burada narani perde murad olunur. Nitekim hadis-i şerifde şöyle geçer: 

;_,.. "- rJ< Jl' J ioı _,..,..i �� J ._.,li �  .:ıl.i,l "Bazen kalbimi bir perde bürür ve ben her 

güm yetmiş kere istiğfar ederim."42 ._,;:.b:-! ,  *'''dan müştaktır. ,r..i; veya ..?F
manasınadır . .;.U vyılmak ve akıl alemine gelmek. Birinci � hasıra manasına, 

ikincisi zat manasınadır . .;;,} yani "";):;. 

İ'rab: Y,A.o, .:...b:-!'nün failinden haldir. ,_r, '"-}'e müteallıktır. '"-Xin altındaki 

zamir birinci �·a racidir. 

Mana: Ben ince perdeyi ve örtüyü açıp, gayriyet pasından zat aynaını 
iyice temizleyince, kendimi tefrika sarhoşluğundan ayık olarak gördüm; 
gözüm zatımı görmek suretiyle aydınlandı ve ruşen odu. Böylece cem'iyyet-i 
zatımın hakikati bana apaçık göründü ve "gayr" sandığım da "ayn" olup 
vahdet-i zatım ortaya çıktı. 

[Ben nuriara dalmış, garkolmuş bir güneşim. Kendimi nurdan ayırd edemiyorum. M, 
lll, 2408} 

[I' atmayan adama göre bıı, davadan ibarettir. Fakat makamı yüce kişilere göre dava de

ğil, nıılnadır. M, II, 3566} 

42 Müslim, Zikr, 41.  
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Lügatler. .a\Oiı: ..,_�, • .allı: ayıklık ve huşyarlık. :s� Uzaklık manasınadır. Şairin 

huzurunda okunan nüshada nunla :s� vaki olmuş, ama çoğu nüshalarda ve bazı 

şarihlerde ..;� manası verilmiştir. 

İ'rab: ı� nez'-ı hafidıyyet üzere mansubdur, yani .s� )' ._rili "' ı 
demektir. Zira Jı ihtiyaç ta'diyesi harfidir. lili! dahi muhtemeldir ki nez'-ı 

hafidıyyet üzere mansub olsun, y'nin hazfiyle ki �'nün ta'diyesi onunladır. 

Yani .a11� � takdirinedir. Veya maf'ulü leh veya temyiz de olabilir. ._rili "''de "' ,  

�'ye müteallık oabilir. Bu daha uygun sayılır, mahzuf fiile müteallık olması da 

caizdir. Yani }:.-Jı ._ı.-� ıi }:.-Jı Jı ....-�ı "' � /81-b/ şeklinde düşünülebilir. Bu 

durumda � başka müstakil bir cümle olur. :s� J}'ten murad meratib ehlinin 

anlayışından uzak olan farktır . ..;� J)'den murad cem'den sonraki farktır ki 

evvelce zikri geçti. 

Mana: Ben sekre ihtiyaçtan kurtuldum, zira ayrılık sebebiyle ganl ol
dum. Veya: ayıklığımdan dolayı ben sekre muhtaç olmaktan müstağnl ol
dum. Ki o ayıklık bana, halkın anlayışından uzak olan farktan hasıl oldu. 
Veyahut: O ayılma bana, cem'den sonraki fark olan ikinci farkta hasıl oldu. 

Hal böyle olunca, benim cem'im vahdetim gibidir, keza vahdetim de 
cem'im gibidir. Böylece vahdeti kesrette, kesreti de vahdette müşiliede ede
rim, hiçbiri birini münafi olmaz. 

Bu zümrenin nazarında iki "fark" vardır. Biri vuslat ve keşiften önce 
halkla perdeli olmak ve Hakk'ı müşahede etmemektir. Bu "fark", neuzübi
llah kötüdür. Salike keşif müyesser olup da hakiki vahdeti müşahedesi kabil 
olunca eğer bu mertebede kalırsa, muhakkıklara göre bu da makbul değildir. 
Zira Hak'la halktan perdelenmiş olur. Böylece esma ve sıfat mertebelerini 
müşiliede eylememiş olur. Cem' mertebesinden sorıra "fark"a inip, ki burası 
kamillerin mertebesidir, Hak'la halkı kaim görür, eğer Hakk'ı görürse mut
laka halkı görür ki (halk) Hakk'ın zuhur ışıklarında gizli ve örtülüdür. Halkı 
görünce de mutlaka Hakk'ı halka ait mazharlarda örtülü ve gizli görür. İşte 
"ikinci fark" dedikleri budur ki bundan sonra biri, ötekine perde olmaz. Bu 
müşahedeye ulaşmak isteyenlerin müciliedeye teşvik edip şöyle buyurur lar: 
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� �;..) � uj;. �J 
' , , 

Lügatler: o.� tuma'ninet (gönlü rahat olma). 4- irim (yerleşme, karar 

kılma). 
i'rib: ..:ı mahzuf şartın cevabı . ..5.J, .uıu,.'e: .5..., .... �e müteallıktır, bunlar Ieff 

ü neşr yoluyladır. •'JJ, .5... .uı�ye zarfdır ve mahzfıf mevsfıfa sıfattır, takdiri 

şöyledir: '-'! .:...UJ ı.. •'JJ !.:,.!. .5... .... �. �� ya o mahzfıf mevsufdan bedeldir veya 

ona atf-ı beyandır, .uı�'nün mef'fılü denilse de olabilir. 4- >y.J .;r Mahzfıf 

müteallakıyla ��'in sıfatıdır. Yani 4- •Y.J .;r ı.ı....�.- :o.,;W.J ��. 4- >y./den 

murad temkin ve hakka'I-yakin makamıdır ki /82-a/ bu mertebede tecelli-i zati-i 

cem'i zahir olunca ve kemal-i yakin panldayıp görününce, salikin kalbi şek ve 

şüphe ızdırabından rahat ve sakin hale gelir. Ve artık ona "tefrika" korku 

vermez. Zira bütün aynalarda ve mazharlarda çeşitli tecellilerle görüneni Hak 

görür. Bu sükfın vasfeylediği evsafın ötesindedir. Zira keşif vicdan ve yakinin 

neticesidir. 

Mana: Ey salik ve talib, eğer benim zikreylediğim hallerin ve mertebele
rin müşahedesini istiyorsan nefsiyin kuvvetlerini kırmak, isteğini yok etmek, 
kötü sıfatiarını kaldırmak ve alçak huylarını def' etmek hususunda çalışıp 
çabala; nihayet zahir ve batının gayriyet hükümlerinden ve "iki görmek" ten 
temizlenince, benim vasfettiğim haller ve makamların ötesinde olan şeyleri 
ve sırları kendi zatından müşahede eyle. Söz konusu bu şeyler ve sırlar 
vücud-ı sekme, makam-ı temkin ve kemal-i yakinden hasıl olan sükıln ve 
tuma'ninettir. d;. �� � ıJ:U."- ::t�ı) (Ankebut, 29/69). "Bizim uğrumuzda 

mücahedede bulunanlara yollarımızı gösteririz" ayetinin hükmü üzere, eğer 
mücahedenin zorluk ve meşakkatlerini seçip, sülukün ıshrab ve mecburiyet
lerine tahammül ve sabredersen mükaşefe sırlarına ve müşahede ışıklarına 
ulaşırsın. 

� .s.)l.) J .s_r.j .:.ı..ı.ı J! � .S.)� §  .;ıT ..5.;;. .sı 

[Ne mutlu savaşan, betknine zahmetler veren, sıkıntılar çektiren kişiye. M, II, 2473] 

1.1 J' J yı Jı.J» ).) 
ı.,f .sı .jly"U � "'i'!" 

[Ey ulu kişi! Nebllerin ve ve/llerin yolunda çalış, gayret et!. M, 1, 975] 

Lügatler: iJ..ıi kafın zammesiyle "iktida" etmek, kafin kesresiyle 

"mukteda" 
i'rib: .:..uıu,. ve .:..uı�.:. nefs-i mütekellim olmaları da caizdir, salike hitab 

olmaları da caizdir . ..:ı ta'lil içindir . .:..uı�.:., .:..ıiJ manasınadır. Birinci mef'fılü 
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.s�' dir . .Sll.a ' .s� üzerine matuftur . .Sit!, �.ı.a�.:o'nün ikinci meffılüdür. J'de lam 
Jı manasınadır, yani Jı \tll.a takdirinedir. J.ı Mfıcib olsun menfi olsun ilk 
keHimdan ıdrab içindir, bazen birinciyi terk edip ehemm olanı alırlar, nitekim 
burada öyledir. Yani birinci müşahedeyi terk eyledim ve ikinci müşahedeyi 
aldım ki kendi nefsime mukteda olmamdır. 

Mana: Ey salik ve talib, mücahede eyle ki müşahedeye ulaşasın, deyişim 

şunun içindir: Çünkü ben; maksadımı, mücahede ettikten sonra müşahede 

ettim ve bana delil ve hidayet edici /82-b/ olanı yine bana delalet eder gör

düm. Hayır böyle değil, belki iktidamı kendi zahma gördüm. Her ne kadar 

zahiren başka birine iktida edersem de hakikatte uyan ve uyulan yine benim, 

hidayet eden ve edilen yine kendi zatımdır. 

Eğer hi tab te' si ile okunursa mana şöyle olur: Ey salik ve aşık, eğer bu 

sırra vakıf olmak istersen ve benim maksad ve gayem nedir duymak diler

sen, mücahede ettikten sonra müşahede edersin ki benim meşhedim banadır, 

benim hadi ve delilim yine banadır, hatta benim iktidam kendi nefsimedir, 

başka değildir. Benim uymuş olduğum tek hakikattir ki nice aynalarda gö

rünmüştür. 

Bu mertebeye silip kamillerin bazı halleri ve mükaşefeleri olur. Bazen 

nazariarı vahdet-i hakiki müşahedesine erişir ve o vahdette tefrika ve çoklu

ğu isirolerin ve sıfatıarın kendisi olarak görüp zat-ı vahideyi çeşitli keyfiyet

lerle tecelli etmiş görünce, hidayet edici ve hidayet olunan, uyan ve uyulan 

olarak kendilerini müşahede ederler. 

Bazen nazariarı tefrika eserine erişir, o tefrikada ayn-ı vahdeti müşahede 

ederek uyma ve hidayete erme sıfahnı o "ayn"ın muktezası olmak üzere 

müşahede ederler. 

Bazen de zah müşahede arafahnda durdukalarında, duranı ve durolan 

yeri ayn-ı zat olarak müşahede ederler. Nitekim şöyle buyururlar: 

Lügatler: ...id,- ism-i mekan olursa Kabe'deki bilinen mekan murad olunur. 
Eğer mimli masdar olursa "vukuf" manasma olur. 

İ'rib: "' /de vav atıfadır . .JA,- "' , ..iJ.Jj "' J.ı  üzerine matuftur. öteki i'rab 
açıktır. 
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Mana: Müca.hededen sonra müşahede eylersin ki benim her yerde vu
kfıfum yine banadır. Veya Arafat'ta durduğun yer ve duruşun benimle ka
imdir. Hayır, belki de benim zahir kıblesine yönelişim gerçekte yine banadır. 
Keza benim Hz. Mahbfıbe için yaptığım ibadet ve taatlar, kıldığım namaz 
yine benim içindir. Kendisine yönelinen Kabe benim eczamdan bir cüzdür 
ve benden sadır olmuştur. 

Cem'iyet makamıyla ve ahadiyyet mertebesiyle mütahakkık ve muttasıf 
olduktan sonra şair �ı..�.,) ı Jı t.r. ) ' <./' J.ıi+Jı (Nihayet denen şey başlangıca dön-

mektir) fehvasınca, müridierin irşadı ve salikierin terbiyesinin tekamülüyle 
meşgul olarak, hüsn-i halinden dolayı kendini beğenmişlik gibi fazilet ve 
kemalin Cenab-ı Hak'la kendisi arasında perde olması gibi güçlü yol kesici
lere dikkati çeker, buna benzer vasıf ve hallerden nehyeder ve şöyle der: 

� � u .'·- � ":JJ -239 . .  . �  
Lügatler: ı; _,ı_,. ya �-"' ve uyr manasmadır veya l.oJ.i., demektir. Zira .)s- ...iiJ 

.r- deyince � �· anlaşılır. •:,aıı aynın kesresiyle "gaflet" demektir. /83-a/ 

İ'rab: ..:ı mahzuf şartın cevabıdır, takdiri up.. � -.. l,lıı. � u!. 

Mana: Ey talib, Hak aşığı ve sadıkı isen iyi haline meftun olma, nefsinle 
gururlanıp kibirlenme; hicab, gaflet ve gurura bağlanıp kalma, ta ki zahyın 
hakikatinden haberdar olasın. 

p .J...J> �JI� .S ,.f" . .'l? � �  
j\.-ı oJ .:ı T �J _ıt .;. jı;. ..5 j 

_;..:. jl ..l.ıT .?Y" i.ı�fj ü 

jl.,i oiJ .:ı T ..:..-.�� T .:f-1 
fNazlanmak şekerden tat/ıdır, ama az çiğne, yüzlerce tehlikesi vardır. 
Niyaz yolu, emin bir yoldur. N azı bırak da o yola düş. M, V, 544-545] 

Lügatler: .;,.,j. yani ......, ..:..,.; .;........, J � J"'. 

İ'rab: �ı;'de ..:ı ta'lil içindir. �· mübteda C:"' haberidir . .s.;.o, C:""'in 

mef'ı11üdür ve ll)'e muzafdır. >'"'�� . .;,.,j.'e müteallıktır. 

Mana: Ey salik-i aşık ve talib-i sadık, tefrika dalaletinden uzaklaş ve ay
rıl ki bunlar kesret alakaları ve sfıret engelleridir ve cem' ve vahdet mertebe
sine talib ol, zira "cem"' ittihadları sebebiyle tahakkuk ve vahdet mertebesi-
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ne yönelenlerin doğru yolu bulması sonucunu doğurur. "Tefrika" gizli şirk

tir ve gizli şirk Hak yolunda, arınmış salikin vuslahna manidir. Tefrika, kalbi 

çeşitli işlere bağlamak suretiyle dağıtmaktan ibarettir. "Cem'iyet" kalbin 

vahdet-i hakikiye muhabbetinden ibarettir. 

IS"'ıJ' .ro e: JA' �� JJ 
IS"'� J+o:-j J J"'" ts""� 

IS"''J-" J J .ı.i _)' JJ 6:.1JI.o 

IS"'� '4.i ..rü i.IJ � 
{Miidemki tefrika ve vesvese içindesin, cem' ehlinin görüşüne göre insaniann en kötüsü

sün. Hayır valliihi insan değilsin, yanm iııansın, yanmlığını cahilliğinden dolayı tanımaz
sm.] 

;GJ· J _;;.'.ı "j...,o o� .. ..T .r .. - . ' ' ' 

Lügatler: tr-'lt ı!'.,-1' , •ılfl;• J.iı 'J yani J' "'i J .ı..boi 'J. Zira bir kimse bir şeye 

inansa ve mail olsa (.r"'-< .:ı� Jli derler . ...J .r )' Ziynet-i mümevvehe yani yaldız. 

İ' rab: 'j..,. temyiziyet üzre mansubdur . ...J .r )•'de lam J• manasınadır. 

Mana: Hakiki maşukun cemalini mutlak kılınayı açıkça yap. Ödünç ve 

hayali süslere m ey linden ötürü, mutlak cemalin muayyen suret ve hey' etler

den biriyle kayıtlanmasına meyletme ve inanma. Zira her ödünç şey mutlaka 

ödünç alandan ödünç verene geri döner. Arif odur ki ödünç talibi olmasın. 

Zira çabuk son bulur. Cemalin aslı olan mutlak cemal zevalsiz ve sonsuzdur. 
İşte O'na aşık ve tutkun halde olmak gerektir. Ta ki sonunda mahrum ve 

zarar görmüş olmasın. /83-b/ 

� Js- :;...;. Ji 4f j� 
' ' 

LügaUer açıktır. 

İ'rab: �'de ...J ta'lil için. 

Mana: Ey talib ve aşık, her güzelin güzelliği, her latifin letafeti o hazre

tin güzelliğinden ödünç alınmadır. Bütün güzelierin ve sevgiiiierin güzelliği 

de o hazretin mükemmel güzelliğinden ariyettir. o halde hakkani ruh 

zulmani olan cesedden aslına dönse insan bedeni güçsüz, çürük ve siyah bir 

kerpiç parçası olur. Nitekim Hz. Mevlana buyururlar: 



218 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

oı.,.... J o..S:ı;ü hı� .ı" .Li� 
..5.ı; ...... ·� jl ı:;....�JJ"' ;j 

lı; .,t. J <J:;-. .J! 1 .ıııt IS' 

o\S:.ı� IJ .u, � JJ"' j .ıl. 
..s:.ı� .:.llı.J"' tJJ� Jl � f .s:. i 

1; ;j .:ı�; ..5.ı; .s� 
� �)'! ...&:.:.ı � �ll l;;j .:.ı.ıı� � ..sı .;/ .s; 

[Güneşin ışığı gitti mi her duvar, kapkara, karanlık bir halde kala kalır. 
Giizellerin yüziinde insanı hayran eden nur, üç renkli camdan vuran güneşin ışığıdır. 
Renk renk camlar, o nurn bize bu çeşit renkli göstermektedir. 
Nurn camsız görmeyi adet edin de cam kınlınca kör kalmayasın. M, V, 987-991] 

Lügatler. Kays, Lübna'nın; Mecnun Leyla'nın, Küseyyir Azzete'nin 
aşıkıdır ve her biri kendi maşukasına muzafdır. 1.4'da zamir Hz. Mahbfıbeye 

racidir. rıo'nin faili zamiri olup, .rJ' a racidir. 

Mana: O hazretin cemali sebebiyle, Lübna'nın aşıkı olan Kays şaşkın ve 
hayran oldu. Hatta bütün aşıklar o hazretin mukayyed cemali sebebiyle şaş
kın hale geldi. O aşıklar Leyla'nın Mecnun'u olsun, Azzete'nin Küseyyir'i 
olsun, hepsi onun cemalinin parlaklığını mezahir aynasında görerek o par
laklığa aşık ve mübtela oldular. Nitekim şöyle buyururlar: 

Lügatler. �, ,...'den müştaktır, "meyletmeye" derler. ı:.'l , _,.ı; manasına . 

.,- i1_,...'de murad, güzelliğin zahiridir. i1_,... .;,-'ten murad surette görülen 

güzelliktir ki hakiki cemilin parlaklığıdır. 

İ'rab: ....; ta'lil için. ;1_,... .;,- J ı:.'J cümlesi mahallen mecrur, .;,- iıJ-" sıfatıdır. 

Mana: Zira bunlardan her birisi sevgiiiierin güzellik aynasında ve güzel
Ierin cemalinde güzellik elbisesi şeklinde, güzel bir biçimde, o hazretin gö
rünen sıfatına mail oldular. Bütün bu sevgililer, hakiki mahbubun cemalinin 
aynasıdır. 

�_,:. 1� JJ� .:ı� �;i .s' ;.:.,ıi ..r4 JJ � .SJJ � .ı.a� �;1� ;.:.,ı i J'.j-1' .J..J 

[Sevgili yüzüne yüz bin ayna tutar. Her aynadaki yüzde rnh görülür.] 
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� � ıS' J lAIJ:" l_;lai 
Lügatler açık. /84-a/ 

İ'rib: ..$"1), ,._,ı ..Uı ya işarettir . .;,.ı/in faili zamiri, Hz. Mahbıibeye racidir . 

.);'nin faili zamiridir ve mecaz aşıklarına aittir. 

Mana: O vasıf telebbüs-i zahiri (zahiri giyinme) değildir. Ancak o hazre
tin çeşitli mazharlarda ve muhtelif aynalarda zahir olmasıdır. Mecaz aşıkları, 
güzelierin yüzünde o cilve ve nazı görünce, o güzelliğe aşık oldular. Fakat 
marifetsizliklerinden dolayı, zannettiler ki bu mezahirde görülen güzellik, 
letafet, boy inceliği, yanak güzelliği, naz, işve ve mükemmel güzellik o maz
harındır ve bu mazharlar o hazretten başkadır. Oysa ki bu mazharlarda te
cem eden Hz. Mahbub-ı hakikidir. Suret aşıkları, kuruntuları sebebiyle bu 
perdede dilrubalarmın kim olduğunu bilmezler, bu tenasüb ve itidal kimin
dir anlamazlar. 

.:...-; <.S}"" .ı.:.il� .... JJ ..ı.:.il.ı.ı .J .ı.ıı u tl; ...u:- Jlr .ı.. 
[Ebediyyen biitün insaniann meyli, bilseler de bilmese/er de sana doğrudur.] 

.r'� ;- �:,;.IJ Y�4 �J.! -246 
. 

Lügatler: i j_r.l•: JJflil'. � boya. 

İ'rib: ..,.u,....�'ta ..,. sebebiyye. _,.��o. Gayr-ı munsarıfdır, lakin veznin akıcılığı 

için tenvinle okunur. 

Mana: O hazret, zatlar ve kainatla perdelenrnek suretiyle zahir oldu, 
varlıkların mezahiriyle örtünüp gizlendi. Tekvin ve istidatların boyası, gök 
ve yer ahalisinin üzerine her bir zattan her zuhur ve görünüşte ortaya çıkh. 

�1>.-j J_ ��� eç... � :� ��_,: � (Nur, 24/35). "Onun nuru içinde ışık bulu-

nan bir kandil yuvasına benzer. o ışık bir cam içindedir" ayeti gereğince 
nur-ı ilahi şuaları, mevcfıdat camlarından her birinde görülür ve o camın 
renk ve istidadıyla boyanır, işte ilahi isimler kainattaki görünüşlerde çeşitli 
renklerde ortaya çıkmış ve kemal-i zuhuru (zuhurunun şiddeti) perde ol
muştur. O zatının mutlak oluşu itibariyle bütün zıdları kendinde toplayıcı
dır. Batınla zahir onun için birdir. O balınında zahir, zahirinde bahndır, 
ahiriyyetinde evvel, evvellyetinde ahirdir. Ve bunarın hepsinin ona nisbeti 
itibaridir. 
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.:ıl J .;..ıl � .:ıl ..,; � ..r.' ..,; � 
..;�lu � .s..ı..io � .s- d> ı.J!J 

.s J� f' � .:ı� � ..;ıJ. � 
J'}l.l.ı J ..ı..,ij .sA� .ô:.il�ı 

[Hem gizlisin hem ılşikılr, hem de her ikisi. Hem bu ve o değilsin, hem de bu ve osun. 
Kayıt ve kayırsızlıktan münezzeh olmakla birlikte, şu ilginç ki henı kayıtlısın hem kayıtsız.] 

Lügatler: i�ı bir şeyi var etmek ve yetiştirmek. "Neşe-i Ula"dan murad 

Havva ve Ad em' in unsurudur. �ı;, /84-b/ .:. _,.!;. manasına. 

Mana: O hazret neşe-i fılada, Adem ve Havva'nın yaradılışının başlan
gıcında Adem' e, çocuklarına anne olmazdan evvel Havva ile zahir oldu. 
Adem Havva'nın vücfıdunda bu güzellik ve cemali müşahede edince mu
habbet ve şevkle coşku ve galeyan gösterip hayran ve perişan oldu. Bu aşık 
oluş Adem eviadının zuhfıruna sebep oldu. 

i·-� ı , , �- . ·- • -.ıLı -;.i;.; r.' � ,j?:' J .J' • Jr") 
Lügatler: r�A heyemandan, J" manasına. �..,S'' da 1.o zaiddir. 

Takdir-i Mana: Hz. Adem Havva sebebiyle çocuklarına baba ocağından 
dolayı ve nübüvvet hükmü (sırrı) kan-koca vasıtasıyla görüleceğinden ötürü 
Havva'nın cemaline hayran oldu. Amma Hz. Adem tevdi edilen bu sırlardan 
habersizdi. Ne ki Adem'in Havva'ya aşık olması mutlaka tabii arzular değil
di. Bu keyfiyet insanın zuhfırunun sebebi oldu. 

� _,allaiı � ,�, �IS' J -249 ' ' 
Lügatler: .JJ, .......,: � manasına . ._...., düşmanlık manasına . .ı..;. '1 /de vav 

haliyedir.'l , ,rJ manasınadır . .._.., Mahallen mansub haberidir. 

Mana: Aşıkla maşuk, Adem ve Havva arasında zuhfır eden muhabbet, 
mezahirin bazısının bazısına muhabbetinin başlangıcıdır. O zaman buğz ve 
düşmanlıkla, seveni sevgiliden alıkoyacak bir zıdlık ve engel yoktu. Zira 
Adem'in Havva'ya dostluğu onun kendi zatına dostluğu ve muhabbetidir. 
İşte görünme ve gösterme maksadıyla, "mudıll" isminin gayreti zuhfır ede
rek İblis'in mazharından bunları: � i�ı cii:, � ı.:li- "- �;-ti � �ı.l.;::.ıı �)Ü 
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):ıs � (Bakara, 2/36). "Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı, onları 

bulundukları yerden çıkardı, onlara: Birbirinize düşman olarak inin! dedik" 

ayeti gereğince, ittihadın izzeti ile müşerref iken ayrılışın zilleti ile saphrıp, 

vahdet ve ittihad mertebesinden çıkarttık, onlar tefrika ve kesret aleminde, 

bazısı bazısına düşman olarak yukarıdan aşağıya indiler ama bu düşmanlık 
nizarn ve intizama sebep olmak içindir ve arızldir. o halde J> ;allı \.; .:.>l.i.J4 l.a Jlj! 'l 
(Zata ait olan arazia zail olmaz). 

ll-ı ,)::;ci J J� :.:..;.. .i- \.1 J -250 
" ' 

Lügatler. �-" u yani .;.Jıj u . .,-.. ale's-sahih uzun ve belirsiz rnüddete derler. 

i' rab: � ""'in ismi altında gizlidir, mahbubeye racidir, haberi J.ı..tdur. 

Mana: Hz. Mahbube, cemal-i ba-kemaliyle Adem zamanından bu ana 

değin, zaman ve vakitler Itibariyle zamanın son bulmasına /85-a/ kadar, saat

ler ve zamanların kabına göre mazharlarda mukayyed güzellik şeklinde her 

an görülür, öteki vakitte gizlenir ve kimseye görünmez. Bu görünüş ve giz

leniş (zuhur ve hafa) bir sebep ve hikmet içindir. Allahu a'lem hikmet şudur: 

Zahiriyyet ve bahniyyet �ııfatı, lazime-i zattır. Lazime-i zat olan sıfatiann 

zattan ayrılması muhaldir. O halde (O) ezelen ve ebeden mezahirde hem 

zahir hem de bahndır. O her zaman, vakit Icabı, bazı ariflerin mazharında 

vahdet-i zatını, eşyanın ve sıfatıarın hakikatini onlara göstermekle zahir olur, 

sonunda bunlar vahdetin sırlarını ve hakikatin nurlarını bilirler. Bazen ise 

gizlendiğinde, şaşkın ve hayran olup idrak ve irfana güçleri yetmez. Bu gö

rünme ve gizlenme bir hikmet içindir. Beyt: 

Gtih kahrın cana urur "len tertini" zahmini 

Gtih döner "sevfe terıini"den tecelli gösterir 
�)o j-Pi .:ıi..:. � �J � .SJ"i .;;' :U.�.:ol 

;.:.. J. ;}!4t f JÜ � j! 
[Sebepsiz sevdiğimi görüyorum. Bana öyle bir hal geliyor ki, yolumu şaşınyornm. Ateş 

yakıyor sonra bir damla su onu söndürüyor. Bunun için sen beni yanmış ve boğulmuş 
göriiyosun. ] 
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�JS- J �� � J -251 

Lügatler: ..,..,ı masdardır, örtrnek demektir, burada örten şey demektir. e!"" 
fail vezninde bazen fail manasında kullanılır, � J'lll J .:.ı _,_lı e!"'"' gibi ki burada � .... 

manasınadır. Bazen de meful manasında kullanılır, e!"'"' ,- derler. Yani ..,...,. e_ .ı.,. 

e_,ı.. ...,..- demektir; burada kasdedilen budur. 

İ'rab: ..,.., J�i'in sıfatıdır. J�i'in .,.-'e izafeti, nev'in cinse izafeti 

kabilindendir, .....ı {.,.. gibi. veya .,..-, mahzuf muzafa muzafun ileyh olabilir, 

takdiri de .,..- .:.ı> olur. 

Mana: Hz. Mahbub-i hakiki her bir mazharda elbise ve perdenin arka
sından güzellik ve cemalin zah olan fevkalade şekillerde hoş ve güzel suret
lerde aşıkların gözüne görünür. Sevilen ve aşık olunan her güzel şekil ve hoş 
suret, hakikatte kendi mükemmel güzelliğinin parılhsıdır ki, aşıkların gö
zünden yine onu temaşa eder. Beyt: 

..ı.!o\.ı JU:- � ji iJJ' �,.,; �F-J �� .u'"ı;T 

[Kendisinde varlık (vücud) olmayan şeyde güzellik nereden olsun ?] 

Beyt: 

ı.$ j.; ).:ı i) y: ı.$1& i)� ..::......,.� .$ir j O JJ � ,u'" Jl ..;......-4 0-4.:ı j 
[Göz olmuşsun, lur zerren topraktan olsa da baktığın zaman anlarsın ki cihanı gösteren 

bir kadehtir.] 

�� i� �:d �JT J - - i$ .sf-' J ı.iJ o� ,.}i -252 , -
Lügatler: .rJ Kays'ın maşukası ı.,., be'nin zammesiyle ve se'nin sükfinuyla 

ve nun'un fethasıyla meşhur bir maşukanın /85-b/ ismidir. -.,; , .:ıı1ı'ın cem'idir . 

.:ı•,• Vakit ve zamana derler . .:. � Fiil-i mazidir, .;.J., ve � manasınadır. 

İ'rab: .:.� 'in altındaki zamir-i müstetir ·� 'e racidir. 

Mana: O hazret bazen Lübna şeklinde Kays'a görünür, başka bir zaman 
Büseyne şeklinde, bazen de Küseyyir'in gözünde büyük değer taşıyan Azze
te ismiyle anılır. Muhtelif suret ve şekillerde görünen yine ayn-ı vahiddir. 
Hz. Mevlana bu hususta şöyle buyurur: 
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..ı..T .t. J�j '.ıJ_r ıJ..J� J�-oı ..ı..T .t. oJ� ı:.ı.r. .s' .s.\) tr ı:.ıT 

..ı.. T .t. h y _r J�-oı .s' �ı .s�.ı.ı ..,:..li.! '4:!J� .S ..5 j ,;ı T 
..ı..T .t. Jl.o'j �)i ı:.ıT ,;.:.Fo }' .;;....ı �  .:...M-J .;r-- ��.;; .;..._,; ıJ..ı 

[O kırmızı kaftan parçalanınca, bu yıl bu kınşık hırka şeklinde zuhur etti. Eski elbise/i 
olarak gördüğün o Türk bu sene Arap gibi zuhur etti. Bu tenfisüh değildir, sırf vahdet sözü
dür, o denizin eaşmasından dalga zuhur etti.] 

Yine şöyle buyuruyor: 

..ı..T J� .t. jJ.J"ı ��� J� � � � 
[O büyük pfidişfihın kapısı sıkı kapalı idi, fidem (insan) derisi gibi idi, bugün kapıda zu

hur etti.] 

Lügatler: .;,-1 cem-i müennestir, nef-yi hal için. Birinci -ı ..,..,J'yi te'kid 

içindir, ikinci '1 nef-yi mazi içindir. 1o Nafiyedir . .:ı! ma-i nafiyeden sonra zaiddir. 

Mana: İsimleri zikredilen o maşuka ve mahbubeler ve sair sevgililer ha
kiki mahbubdan başka değillerdir. Onların letafet ve güzellikleri de onun 
letafet ve güzelliğinden ayrı değildir. Belki de bunların hepsi onun güzelliği
nin mazharı ve aynasıdır. Ve o hazret için güzellikte bir ortak yoktur, başka
larının güzelliği onun güzelliğiden ödünç alınmadır. 

�� .S)ı�� OJj ./" )� �y. 
J� )ı...;.) .;.ı.; J� jl 

��� .S)) ,;,ıiJ'_;A .J....# .rı� ,;,)': 
)4 �,.:.ı 1J o Jj .ı" r .r. 'i 

[O'nun cemiili yüzbin tane yüze sahip olduğu için, her zerrede başka bir yüz oldu. So
nunda her zerreye, kendi cemalinden başka bir yüz gösterdi Dost.] 

�; J lA?-- J �� J_ w
�" J � t!� :s� 
... ... fJ ... 

� ,)��� � Sı.lS' -254 

� � JS- J � �j� -255 
Lügatler: .:...; yani ıJ_,.. 1 <:,.ı .:.  _,.ı; 1 .;_,�:; (Giyindi, şekil ve suretle zuhfır etti). 

Nitekim şöyle derler: .:ı� :S .i! .:ı� yani .:ı� 4 1 .:ı� ..,.�,�. demek olur . .:ı� ..,J-ı � derler, 

yani � ..;; .,..ı.<- J � � J •-'< (Onu hakimiyeti altına aldı ve aklına galip geldi) 

demektir. 

İ'rab: .• n.iS" ve � ya maba'dinde olan .:..ı.'e müteallıktır veya mahzuf 

.:._,.J;'ye müteallık olabilir ki .:.1.ı. onu müfessirdir . ..SVnin müşarün ileyhi geçen 

beyitteki mana-yı ittihaddır ki �oı_,... .:r-1 J dedikleridir. �·da y, .:..ı.'e 

müteallıktır. W""'da \o masdariyyedir. JW"" /86-a/ mahzfıf masdarın sıfatıdır, 

yani�>� J J" J4 'J-'< � .:.1.ı. demektir . .:...; Ve .:..ı.'in altındaki zamirler Hz. 
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ni�A-""' ,} J" J"-1 'J..ı.ı � "-'J..ı.ı demektir . .:....; Ve .:...ı/in altındaki zamider Hz. 

Mahbubeye aittir . .s�ı ve .. � ,  ('i"''e müteallıktır. 

Mana: Kendi hallerini beyan ederek şöyle derler: Nasıl ki Hz. Mahbfıb-i 
hakiki sevgiiiierin görünüşünde zahir ve rnütecelli ise ve onlarla ittihadı 
varsa, o hazretin rnahbfıb olmayanlarda güzelliğiyle zuhfıru gibi, onların 
şeklinde temessülü gibi, ittihad hükmüyle ben de onlara zahir oldum. Sevi
len ister erkek ister kadın olsun, rnağlub aşıklar kimi severse sevsinler onla
rın hepsinin mazharında görülen, ittihad hükmü itibariyle benim. Nitekim 
Hz. Mevlana bu hususta şöyle buyurur: 

[Ben öyle bir aşka gark olmuşum ki evvel gelenlerin aşklan da benim bu aşkıma batmış, 
yok olmuştur, sonra gelenlerin aşklan da! M, I, 1757] 

Hakikate bakılırsa aşk, aşık ve rnaşuk bir olduğu görülür, kendi cemali
ne aşık ve hayran olan yine kendisidir. Hakikat bakırnından ikilik imkansız
dır. Beyt: 

J..Lı ..5.,) r ...u:- .:ıı' .s- ı.:.-.,; � .:r. .;....ı� ..5.,) J J .;...... J' .:ıı' 
[Zannetme ki bu ipin iki içi vardır. Bir tane içi vardır, asıl odur, Jer'e iyi bak. Bıı tümüy

le O'dur, ama bende zıılıur etmiştir. Şüphesiz bu, tümüyle benim, ama O'nun/ayını.] 

4t�l JWsı . .·- 1 • i� ·- - .  .J -.:-- ..s-
Lügatler: ı..ç_.ıi Jl,l'de murad geçen çokça zamandır. 

İ'rab: ı,_.,l'nun ismi zamir-i cem'dir ki uşşaka aittir, haberi .s�' dir. 

Mana: Bu beyit mukadder suale cevap gibidir. Sanki şöyle dernek lazım 
geldi: Ey şeyh sen dedin ki, bütün aşıklarda zahir olan benim. Aslında bütün 
rnaşuklarda zahir olan Hz. Mahbfıbdur. O halde senin vücudundan önceki 
aşıklara ne dersin? Bu suale cevaben şöyle buyururlar: Benim maddi vücfı
durndan önce gelen aşıklar, bu tekaddümleri ve bir çok zaman evvel gelmiş 
olmaları dolayısıyla yar sevgisinde benden başka değillerdir. Zira iki 
vücuddan birinin ötekinden önce gelmesi bu iki vücud arasında uzaklık ve 
başkalık olmasını gerektirmez. Mesela mutlak vücud rnukayyed vücuddan, 
batın zahirden önce olduğu halde, hakikatte rnukayyed mutlakın aynı, zahir 
babnın aynıdır ve bunların hepsinde sari olan Hakk' ın hüviyetidir. O halde, 
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bu aleme nisbetle evvel ve ahir beraberdir, sabah akşam, geçmiş gelecek ve 

hal gibi hususlarm bu mertebede tasavvuru imkansızdır. /86-b/ 

wı J �,_,- J .s_;. J_,Alı La J -257 

Lügatler: ..,..,ı hicab. 

Mini: Yani aşıklar ve şaşkın hale gelmişler topluluğu benim sevgimde 

benden başka değillerdir. Ve hakikaten bunların vücU.dunda her hey'et ve 

surette iltibas ve ihticab için zmir olan benim. 

ift .s '}ol J w i� ,_jj -258 
' ' 

Mani: Ben bazen Kays şeklinde göründüm ve Lübna'ya aşık oldum. 

Başka bir zaman Küseyyera şeklinde görünüp Azzete'nin cemaline hayran 

oldum, bazen de Büseyne'nin aşıkı Cemil olarak göründüm 

tı..w ..s�).) .:ııJ �� jlı Jlı.JJ /1 r .rr u+' � � �J.) .;,!jl ..r.,. � 
(��: �u J e r-; .s- � .:ı.) .r jl .,. .u. �ı .:ı .u ı � e r..ı.;1 � .:;.i J jl .,. 

[O derytinın dalgası benim, yüz defa geri dönsem de aynı ummtinım. Gitmekten niye 
korkayım ki, gitmek gelmenin aynısıdır. Ölümden niye korkayım ki baştan ayağa tümüyle 
canım.] 

Muvahhid olanların nazarında malumdur ki bu söz tenasüh ve hulill şa

ibesinden, çıkma ve girme kokusundan muarra ve müberradır. Maksadı, 

hüviyyet-i ilahiyenin muhtelif mazharlarda ve çeşitli aynalarda zuhurudur. 

Buna göre, aynaların çokluğundan görenin çokluğu lazım gelmez ve görenin 

aynaya girmesi ve onunla birleşmesi söz konusu olmaz, aynadaki fevkalade 

güzellik görenindir, başka değildir. 

I.).W �1)1 .;...)�i .:..,il lj! l..il _;:!. ..ı,.IJ �1 ":_,ll \.o J 

(Yüz (zat) ancak bir tanedir, Fakat sen aynalarda müteaddit olarak görüyorsun) 
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�� i ll; ' . :.:..:i;,; -259 . .  J � � - .  
Lügatler: ��� emir fiildir. ır-, "' .i--< �> derler. .:...J.!. Ha-i mühmele ve cim ile 

de caizdir. ,_,.��; ve �J.ı, haliyet üzere mansubdur. 

Takdir-i Mana: Ben bu aşıkların vücudlarında zahir olarak ariflere tecel

li eyledim ve bunların suretiyle batın olarak gizlendim ve perdelendim ki 

gaflet ehli ve kesret erbabı bunları benden başka sanırlar. Ey Hak yolunun 

saliki benim gizlilikle birlikte zuhuruma şaşmaz mısın? Zira zuhur ve bütun 

birbirine zıddır, bilhassa tek halde olunca (bunlardan biri bulunup diğeri 

bulunmayınca) şaşkınlık konusu olur. 

�� �J �J 'J ;..A J :ıAJ -260 
' 

Lügatler: _,.. cem-i müennes için zamir-i merffı-ı munfasıldır. � Cem-i 

müzekker içindir. ,;,AJ Zaaf demektir. �J Galat ve şüphe demektir, şüpheden 

kuvvetli zandan zayıftır. i.r"" Güzellik, revnak ve taravete denir. 

İ'rab: /87-a/ _,.. J mübteda, � J ona matuftur. _,.u.. haberidir. �J ,;,AJ ':1 
mübtedayla haber arasında cümle-yi mu'tarızadır, yani ...._. J .ı.ı.. � ':1 

manasınadır. '-""' J ..,_).'de leff ü neşr vardır. 

Mana: Meşhur maşukalar, zikredilen ve edilmeyen şevk dolu aşıklar, 

kendilerine sevgiyle, güzellik ve taravetle tecelll ettiğimiz için zaaf, vehim ve 

galat söz konusu olmaksızın hepsi bizim mazharımızdır. Yaru aşk ve mu

habbetle aşıklara tecelllmiz ve güzellik ve letafetle de maşuklara tecelllmiz 

olduğundan bunların hepsi bizim mazharımızdır ve gerçekten başka değil

dir. 

.;,...1} ._;J; ı:ıT � .;,...1 �� .;,JJ-1' ı:ıT 

.;....4)� � )� �\>'- �� 

.;....IJ..,ı .,r-A ·� J! � ._;J; ./" 
i' ıf.Y ..�<j J! � .:*' .S4J� 

[Varlık sahasında zuhur eden her nakış, o nakşı çizip süsleyenin suretidir. Eski deryii 
yeni bir dalga vunır, ona dalga derler, oysa haklkatte denjiidır.] 

Lügatler: � ._;j yani ;.,.: �'""· � ha'nın kesresiyle "mahbfıb" ;._,ı, ..,.,ı 

müennesidir . ..,.,ı Kesre ile "giyilen şey" demektir. Bazıları Kabe ve hevdece ör

tülen örtüdür demişlerdir. 

i'rab: Açıktır. 
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Mana: Hal böyle olunca, maşukalar ve mağlub aşıklar bizim mazha
rımız olunca, bu durumda muhabbet sahibi olan her muhib ve talib benim 
ve ben oyum, keza o hazret bütün aşıkların ve gençlerin mahbubudur, 
mahbubların ve muhiblerin hepsi kendileriyle gizlenilen örtü ve elbiselerdir . 

....,..ı.ı.;ı .:ı� ,.s.u � /' ..5.; .J! .r. du 4.-ıT .:ııJı..r" J:. ,.s.�;jT 

....,..ı.ı.;ı .:ıT J .r-ı .:ıı_. J:. .j"j.;;;-1 � .s�J .fJ .:.-.J.f' � oU:-
[Bir güneş bir tane aynada parlamış. Sonra her birinin renginde açıkça zuhur etmiş. 

Hepsi bir ışıkhr ama renkleri çeşitlidir, (bu farklılık) bunun ve onun arasına ihtiltif atmıştır.) 

� �� c..:s- � r�i -262 
' ' . 

LügaUer: rı..l, ı.-i'nın cem'ıdir. or-- isimle tesmiye olunan zat. �: �! ve 

.:;., ,... manasına . .s>\,11 zahir manasına. 

İ'rab: rı..i aslında .,.�..ı idi. Ye üzerine zamme ağır geldiğinden, ye'nin 

zammesi selbolunup sonra ye hazfolunur ve tenvin ma-kabline verilir. 

Mana: O isimler elbisesi sebebiyle ben haklkaten müsemma oldum ve 
vahdet-i zahmla örtülen, sıfatlarıının cem'iyyetiyle gizlenip perdelenen nefs
le ben bana zah.ir oldum. o halde bu suretler o hazretin isim ve sıfatlarıdır ve 
küllün müsemması değildir, vücı1d-ı mutlak olması ve cemi'yyeti itibariyle 
ancak o hazrettir. Ve mezkur ittihad cihetinden ve haki:kate nazaran, mu
hibler ve mahbubların hepsi şahısları ve isimleri benim isimlerim ve işlerim
dir, başka değildir. /87-b/ Beyt: 

[Burada ma'şuk, aşk ve aşık birdir. Buraya vuslat bile sığmaz, hicrtinın (aynlığın) ne işi 
olabilir? 1 

�r ��.u ��� J.ı J:) "1 J 
LügaUer: Açıktır. 

J. -.� J ' �1 Ll�l c.i .  \.a -263 r r ı.> _, J -· ; J 

Bu beyitte mertebe-i asla işaret buyururlar. Ezelde ır ...... .;.._ ! J ..\ıı .:ıiS' "Al-

lah vardı O'nunla bir şey yoktu" sıfahyla muttasıf ve kenz-i mahfi maka
mında ....; ..f'' .:ı i ..:...,r-i.i "Bilinmeyi sevdim" ziynetiyle süslüyken o hazret nasıl 
ise, Jı.r. 'i J J.r. ! .:ıiS' W" .:ı'iı "Şimdi de öyledir, yok olmadı ve yok olmaz" yine 

zahnı, nisbetlerini ve isimlerini sevmekten hali değildir. 
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Mana: Daima ben O'yum; ben o olmaktan ve o ben olmaktan zail olma
dım, aramızda fark yoktur, belki de zahm zahmı sevdi. 

Şair bu beyti cem' lisaruyla söylemiştir. Ehl-i hakikat mezhebinde bu ca
izdir. IA4! ..:..llj l.oJ buyurmaları VÜCUd-ı ayninin zahirine işarettir ki, ezeli ilme 
ve vahidiyyet mertebesine nisbetle sübut-ı daimidir. JJ t .s\.ı! J Sözüyle vü

cı1dun batıruna işaret buyururlar ki bu mahbubun zat-ı akdesidir ve değiş
rnekizin esma ve şuılnun kendisi olmaktan hali olmadı. Bu husuta Hz. 

Müeyyedüddin el-Cendi şöyle buyurur: 

J\.61 J [.Iyi ..:.,.JI�I ui 
Jı--.1 � 1+-i � .:r 

r..ü .} .:ı\S'" �.� Js- f. _,...ıl 
\tlS'Uo.ı J�l � 'i  

{Eskiden beri deniz denizdir, luidiseler ise dalgalar ve nehirler mesabesindedir. Şekiller 
onun suretiyle, ondaki şekiilenişi görmene engel olmasın.] 

Lügatler: _..ı.ı zeki manasınadır. Nitekim J" .:ı')li derler, yani JJ,.. ..j'j (Zeki, 

parlak zihinli). Asmai' den _..ı.ı soruldu, cevaben dedi ki: .s•J JJ J Jöl• ..5., .)i< .s.ilı _..ı.ı 

\oc" JJ J ["Mai" o kimsedir ki, görmüş ve işitmiş gibi sende bir şeyin 

mevcudiyetini düşünür.] 

"Maıyyet" iki kısımdır. Biri zatla maıyyet, öteki sıfatlarla maıyyettir. 
Zatla maıyyet memnu'dur. Zira ortaklık ve hulı1lü gösterir. Sıfatlarla maıy
yet caizdir. Nitekim Kur'an'da � � ;;.i �  Jio) (Hadid 57/4). "Nerede olursa-

nız olun O sizinle beraberdir", yani .uJ..ü J � (İlmiyle ve kudretiyle) . 

.:ı� ..; Jj _,.:;- J JIJ .:ı�.o j ..; .:ı�oı JJ � ..:..,.. .ftl 

[Bu maiyyet (Allah'a yakınlık) açıklamaya sığmaz. Ne zamanın ondan haberi vardır, ne 
de mekanın.] 

Şairin nefyettiği maıyyet, maıyyet-i zaôdir. Zira zah ile kaim olan sadece 
zat-ı hakikidir. Eşyanın zatlarının hepsi, O'nun işleri ve isimleridir, O'nunla 
kaimdirler ve yok olmaya mahkumlardır, sadece O'nun zah hariçtir. o halde 
iki zahn beraberliği nasıl tasavvur edilebilir. 

Buyururlar ki, bu vücud mülkünde benimle benden başka bir şey yok
tur ve maıyyet benim zihnime doğmaz veya zeki ve parlak zihinli kimseler 
maıyyeti kabul etmez. 
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Ayet-i kerirnede olan maıyyet, sıfat beraberliğidir ki hakikati değiş
tirmez. Nitekim bu beraberlik ve yakınlıktan Hz. Ali (kv) şöyle haber verir: 
�ır. � ı,r. y �J i.i;� 'i ı,r. y � �J /88-a/. "O mukarenet (yakınlık) olmaksızın 

her şeyle beraberdir ve müzayele (birbirinden ayrılma) olmaksızın her şeyin 
aynıdır'' . Bu maıyyeti de ancak erbab-ı şühud anlar . 

.rl..ol ljT .ı..,. .) y- .r� jl .r� jl ..:,_. JJ.) o..ı..,(ı J'" y} 
[Akıl ve idrôk bu maiyyeti (beraberliği) anlayamaz, bu maiyyetten bahsetme, sessiz otur! 

Allah'ın yakınlığı kulun muktiyesesinden uzaktır. Kendi muktiyesen (ve akıl yürütmenle) ona 
bir esas bağlama (nisbet etme)!] 

�'} � ı.> ;;r, 'ı J �,_,... 
. , , 

:.:...;:.; ı.>� J�ı � 'J J 
... ,. � ,.. 

' ' , 

�� ��� ��jl w. 

i.:.Jj':J � 01 'J ı.>� ı,>..Ü. J -265 
�y ı.> j .ü Jı:.;:.ı J� 'ı J -266 

"' ... ,. t' , 

� � :; �� � �J -267 
Lügatler: .s..u. ve • .u. aynı manayadır. �,i- korktu. �;, ı.,./dandır. J�! 

Makam, mevki ve şeretin düşürülmesi, yani isimsiz olmak. �Ji' ümid tutmak . 

.f'Ji' Taharri ve kasd manasına. :.... men etmek . .,. Muhtelif iki şey. � Aynın 

zammesiyle kibar miinasına . .,.....ıı if'al babından, himmetle ve kendileri için 

hayır istyerek halka yardım edenler manasına. nitekim şöyle denir: .ı..ı.-. ..;J.!!il W.i 

.:.o.._..! yani .ı_,iı ır'�" """"-'!. yani "Ben filandan yardım istedim bana kuvvetiyle 

yardıma oldu". ;..,..ıı Şecaat ve kuvvet, � babından, kişi şecaatlı olduğu zaman 

şöyle denir: ;J.!! ..ı.-. �  )ı .ı.ı<. 
İ'rab: .s.ı., .s..U.J yani ....;.ı,ı J ı-�ı takdirinedir . .ı., ile kasem etmesi şu 

münasebetledir: Yemin edenlerin ve sözleşenlerin çoğu elele tutuşup muahede 
ve muhaseme ederler. Şair de .s.ı., .s..i.o J sözüyle, lafzan sözleşme ve 

yeminleşmeden kinaye buyururlar. Zira çoğunlukla adet el uzatmak üzere cari 
ohnuştur . ..:..J�, �;, .:...AJi> ve ..J._,;'in hepsinin zamirieri nefse racidir . ..:.lı ...._ı'de 

lam mahzıif fiile müteallıktır. Yani ..:.�ı ..._ı ..ı.o�ı J �M JJ J takdirinedir. 

Mana: Az önce şair ittihadı açıklayıp, hulfı.lü ve maıyyet bi'l-ğayrı nef
yetmişti. Şimdi bu manayı te'kid için buyururlar ki: 

İşte benim elim; yemin eder, ahdeder, biat ederim, ahdimi bozmayı ken
dime büyük noksan bilirim; maıyyeti nefyettiğime ve ikiliği kaldırdığıma 
dair sözümde sadıkım. Maıyyeti nefyetmem, huh11 ve ikiliği kaldırınarn mu
ahede ve mubayaa kılmam, nefsim başkasından korktuğu veya başkasından 
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bir şey umduğu için değildir ki bana bu hususta bunlardan bir büyük iyilik 
isabet etsin: Keza insanlar arasmda ismimin unutulup kaybolması zilletin
den korktuğu için de nefsirn böyle bir şey yapmadı; halkın bana övgüsü 
dolayısıyla, onların kabul ve ikbali şerefini de aramış değildir. Lakin ben, zıd 
görüşlü ve muhalif olanların, evliyanın büyüklerini kötüleyip ayıplamaları
na rnani olmak için hulfıl ve rnaıyyeti nefyedip ittihad ve vahdeti isbat /88-b/ 
konusunda ahd ü biatte bulundum. O büyük evliya ve asfiya ki dua ve 
hirnrnetleriyle, hacetierin yerine gelmesinde ve belaların def'inde halka yar
dırncıdırlar. Ayrıca Hakk'm bana verdiği benim şecaat ve kuvvetirnle de bu 
işler olur ve ben bu manevi kuvvetle bunlara yardım ederim. 

Lügatler: ...... ! Hazır ve arnade kılmak . .;. .... Aynın zamrnesiyle, matlfıba 

tevassul için müheyya olan alettir. 

İ'rab: J�-ı'de lam J' manasınadır. ;� Ya mef'fılü lehtir veya temyiziyet 

üzere mansubdur . .;. .... , .;., .... i'nün ikinci mef'fılüdür . .;.,....i, ""-J üzerine matuftur. 

""-J Hakkında birkaç görüş vardır. Bazı şarihler mukassem aleyhtir demişlerdir 

ki, bunun pek ilgisi yoktur. Bazıları, mahzfıf şartın cezasıdır demişlerdir ki, 
bundan sonra gelen dokuzuncu beyit .s" �· J.ıi .,. � "' bu manaya karinedir 

veya J.ıi .;r � ,;,- muahhar şart i>\,ol• J�-ı ""-J mukaddem ceza olabilir. Cezayı 

şartın üzerine caiz kılanlara göre bu böyle olabilir veya cümle-i müste'nife olup 
ittihad ve tevhid mertebesinden bu mertebeye dönüş, müridierin eğitimi ve 
salikierin kemale erdirilmesi için olabilir. Zira ekseri kemal ehlinin farzlardan 
alakayı kesip nafilelerle meşgul olmaları taliberin öğretimi ve salikiere vaziyeti 
anlatmak içindir. Yoksa kendilerinin ona ihtiyaçları kalmamıştır. Nitekim şöyle 
denir: � J_,l.ıJı J' J.,...,ıı J,i J,l.ılı ..5 J J � J,ı.uı J' J.,...,ıı ..., J,l.ılı ..,_u. "Medlule ulaştık

tan sonra delil isternek çirkindir, medlUle ulaşmadan delili terk etmek de çir
kindir" 

Hz. Mevlana bu manaya uygun olarak şöyle buyururlar: 

ıp � o; � fi  
J) ;Jl jı ,r..y- �.? tı.ı:. � 

"Jı;. .;ıT J jU: ı.S>- �J 

J.} ;Jl ıJJ;� ��;;J'" .r. � 
[Ben nuriara dolmuş, garkolmuş bir güneşim. Kendimi nurdan ayıredemiyorum. 
O halvete girmem, namaz kılmam, halka öğretmek için. M, III, 2408-2409] 

Beylin manası: Ben ne zaman nihayet-i mertebernin zirvesinden başlan
gıç çukuruna döner ve inersern, adet için başlangıç halindeki dostları irşad 
maksadıyla nafile ibadetlere dönerirn. irade ahvalini vuslat ve yakınlık aleti 
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ve vahdeti müşahede sebebi olarak hazır vaziyete getiririm. Ki bunlar hida
yet ehlinin vazifesidir. Gerçekte benim bu arnellere ve ahvale ihtiyacım yok
tur. Hz. Mevlana buyurur: 

t9 ..ı..:.ı.ı .:ıı..:....ıJ J J,b jJ 
Jı..ı..,. y�l � ;4 d  

.J.5 .rf . 4-oo.l.öA ._;.JJ; . ., 1 
Jl �_;' .)JI.ı.; .Sj:P; ..All f 

tı_r. J � ?- .:....-,; lj�IJ 
JL,pJ .).r .:ıT d �.) J 

.J.5 d d J""ı j J.ilo ;4 
;s. jl .)\:...1 J..AI .).) j.:. � 

.:ı..ı..:. ..ı.eı_,.- .:ı JJ! .) _,.- ıJ\ıj jl ,J".) � .:ı T � u! jl 
[Menzile ulaşan/ara gözden, ışıktan başka bir şey lazım değil. Onlar kılavuzdan da kur

tulmuş/ardır, çölden de. 

tirir. 
Eğer o vuslat eri bir delil getirise henüz mücadele içinde hocalayanlar anlasınlar diye ge-

Baba, küçük çocuğuna onun dilince "Ti, ti" der; aklı, alemi ölçüp biçse bile! 
Üstad "E/ifte bir şey yok" dese fazileti eksilmez, yücelikten düşmez. 
Henüz dil bilmez cahile bir şeıjler öğretmek için kendi dilini terk etmek gerekir. M, II, 

3313-33171 

Lügatler: .o.�: :.� , :.-""'den, yani ..:..AI.i J �! . ..!..-J ibadet. .5.... Perde yırtmak . 

.o..JS. Nefs-i mütekellimdir. >�, >J"'� ;,_,..'den. � Nefsi şehvetlere uymaktan men 

etmek, ittikil ve zahidlik etmek. 

i'rab: .o..JS., �J üzerine matuftur . ..,."''�''da lam J' manasınadır. 

Mina: Allah'ın haramlarını yırttıktan sonra ben ibadetime sığındım, 
bashmla ilgili olan izardan soyunmadan (hal' -ı izar) tak va ve iffet sebebiyle 
olan inkıbaza (kabz haline) döndüm. 

�j.. ı} �) �Jı.f.f � J -270 
' ' 

Lügatler: ı.,.J meyletmek . .,..J Korkmak. ı.,.J ve .,../in mansub olmaları 

mef'filü leh olmalarındandır. 

Mana: Bidayet ehlinin yaphğı gibi, ben karşılık olarak verilecek nimetle
re rağbet ettiğim için gündüzlerimi oruçlu geçirdim, uhrevl cezalardan kork
tuğum için geceleri ayakta durdum (namaz kıldım). 
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j,p� J�IJ � �J 
. 

Lügatler: >ıı muayyen vakitlerde abide varid olan ibadet vazifelerine de

nir. >;lı salikin kalbine Allah'tan gelen makbul hatıralar ve ilhamlardır . .;...,- kasd 

demektir . ....i�! Mescidde mukim olmak. 

İ' rab: >ı.lde ..., sebebiyye. >ı• ,ı' de lam ta'lil için . .:-.., , >ıy. üzerine matuftur. 

Mana: Değerli vakitlerimi, ilahi varidat ve rabhani ilhamlar için vird ile 
geçirdim. Zira "Varidat evradın semeresidir" denilmiştir. Keza vakarlı ol
mak ve kötülüklerden dili korumak için vakitlerimi sülfikle geçirdim. Aynı 
şekilde hurmet-i İslam ve iyilerin yoluna uymak için Ilikafla geçirdim. 

&l.i �1fl.- ı:ılk:,�ı � �J -272 
. , , 

Lügatler: C-'! beym1netten, mufarekat manasmadır. �,_,..... Vüsı1lün zıddıdır. 

İ'rab: d-\j �,_,..... lafzı söz konusu olmaksızın C-'!'nün mefı1lü mutlakıdır . .:1' 

ü, d-ıj'ün mef'ı1lüdür. 

Mana: /89-b/ Ben dostlara kavuşmayı ve ihvanla beraberliği kesip atmış 
kimsenin ayrılığı gibi, vatanımdan ayrıldım ve halvet ve uzleti seçtim. 

Bu üç beyitte şairimiz, sülfıkün başlangıcında taliblere lazım olan dört 
usulü dile getirdiler. Ebu Talib el-Mekki rahimehullah Ku tü 'l-Kulub' da bu 
manayı çok güzel ifade eder: :ı...ı} 'ji.J.ıl JI.J.ı'jl )� \4 .s=JI \AlS') J '-!1�1 JJ-PI .:.ı �  1_,.._-1 .ıj 
;J __;-lı J ..:.-..ı.11 J _,......Jı J t.rl "Bidayetin esasları ve erkanının dört olduğu üzerinde 

ittifak etmişlerdir ki o esaslarla abdal, abdal haline gelir. O dört şey şudur: 
Açlık, seherlerde uyanıklık, sükut ve uzlet" 

O halde hill ehli kişilerin bidayet-i halde bu dört esasla kemale erinceye 
kadar meşgul olmaları lazım ve gereklidir: Sükut, açlık, seher, uzlet ve de
vamlı zikir r� )ıs- � lj� .:.ı�.o� u [Dünyadaki nakısların işini tamamlar.] 

Lügatler: Birinci '"-'} vavın sükı1nuyla "azık" demektir. İkincisi vavın 

şeddesiyle cehd ve takat demektir. �>-1_,; mef'ulü lehdir . .;A .;..,rı;'nün mef'ı1lüdür. 

Mana: Ben fikrimi ve nazarımı helali isteme hususunda vera' sebebiyle 
çok ince hale getirdim. Sıddiku'l-Ekber (ra) vera' hakkında şöyle demiştir: .;ı 



KASİDE-İ T AiYYE ŞERHİ 233 

�ı_rı .}  t�i .:ıi a� J�ı � �� � t.)'ll "Haramdan bir kapıya uğrarım korkusuyla, 

helale ait yetmiş kapıyı terk ettim" Böylesine ince eleyip sık dokuma her ne 

kadar şeriatİn zahiri itibariyle lüzumsuz ise de, nefiste vera' mertebesini 

gerçekleştirmek için büyüklerin çoğu bunu tercih ederler. Zira şenatta vera'a 

eşdeğer bir amel yoktur. Nitekim Hz. Risaletpenah talibleri uyarmak için 

buyurur lar: �� .)s- � tr- � )� J.uı 'll "Değer bakımından vera' a denk bir şey 

yoktur."43 Onun için şairimiz vera' konusunda buyururlar ki: 

Keza ben azık ve yemeği ancak nefsimin ibadet vazifelerini yerine ge

tirmesine yetecek kadar yedim. Ondan başkasını Allah yolunda infak ettim. 

Lügatler. r-< zenginiiğer derler. r-i fi'l-i tafdildir, .. o-/den gelir, "az" 

manasınadrr . ..ı, Be'nin zammeiyle kafi miktarda olan kuvvete derler. 

İ' rab: ı,.;.ıJ , .o.M;i'nün zamirinde haliyel üzere mansubdur . ..;...ıı .:/le .J', :o.lı'ya 
mütealhktır. 

Mana: Ben kanaat hazinesinin zenginliğinden razı olarak kafi mikdarda 

dünya maişetini az bir şeye infak ettim. Az şeyle iktifa, nefsin hazzı olmayıp, 

onun hakkıdır. 14 JiJ� � ..5-;:, "Nefsin senin bineğindir, ona iyi davran" 

hadisi bu hususta varid olmuştur. /90-a/ 

\...ı� 4.:pu' 'u � c.;lA -275 
• -.J' • �.r- . J 

Lügatler. ..,...ii pakize etmek. ... ,_,.. , ö.ı.,�'nin cem'i olabilir ki murad nefse ait 

olan hazlar ve menfaaller denebilir. Veya -"'>�'ın cem'idir. Nitekim J; ,p. J>ıi iJ'jJ 
... ı_,.ıı (Filanın harikuladelere gücü yeter) denir. 

İ'rab: �,aı> haliyel üzere mansubdur. ı. Nekre-i mevsfifedir . ... ı_,.ıı ..,_.... 

Mübteda, � heberidir. � Tef'ıl babından fiil-i mazidir, faili zamiri olup .,_....'e 

aittir. Ma-yı inevsfife mahallen mansub �'in failidir, aidi ise mahzfifdur. 

Mana: Nefsimi riyazet ve mücahede ile kötü fiillerden, zahmı kirli ve al

çak işlerden temizledim; bunu, nefsani haz perdelerinin veya cismani adetle
rin örttüğü hakikatin keşfine zahib olarak yaptım. Fergani 1/yı zaid ve �'i 

....-'e muzaf kabul ederek, �'i ..ııı_y'e sıfat saymış ve şöyle demiştir, yani: Jı 

43 Tirmizi, Sıfatü'I-Kıyame, 60. 
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OJI.r'i J ��i J ..:.ı.,S::.Uı �� r.P ....... � � 4,1oa1ı ..:.,ıi.)IA!I y� � (Bana melekut alemmin 

ilimlerini, ahkamını ve esrarını örten adetler perdesini keşfe zahib olarak . . .  ) 

.;-;.� i!�ı � J �:;ı J 
, , 

Lügatler. .ı.,_j.. Alayık elbiselerinden, maddi ve manevi enellerden azmini 

ve himmetini kurtarmaya ve temizlerneye derler. ı.ı.a_;ı Yani .ı.a)l 'Jiflö' J' .ı.a}J 'lıJ 

demektir . .;.;ı Yani .;._,..; . 

İ'rab: ı.ı.a; mef'ıilü lehdir. 

Mana: Ben zahidlik gayesiyle maddi ve manevi alakaları yok etme hu
susundaki azmimi ve kasdımı dünya ve içindekileri terk etmede halis kıl
dım. ibadet ve taahmda duamın kabUlünü istedim. Yani bu ibadetleri seç
mekle duamın kabulünü murad ettim. 

Ta �J (268. beyit)'den bu beyte gelinceye kadar "ebrariyet" ve "ahyari

yet" mertebesini açıkladılar. Lakin anılan bu mertebeler .;eı)lı ..:...ı.:.,... J'..r!�ı ..:.ı� 

(Ebrarın hasenah mukarrebılnun seyyiatıdır) hükmünce, mukarrebin ve ka
millerce hata ve noksanlıkhr. Zira her ne kadar "ebrar" ve "ahyar"a nisbetle 
yüksek mertebe ise de bunlar bir ilietle ma'lul ibadetlerdir. Sırf Allah'ın zah 
için değildir. Nitekim bu mahalle uygun olarak buyururlar: 

�.i .:ıı.ı..,. ._r:;
ı .:ı�ı .s_,... 

J�l J-A� _,4 "''.r""" .;.......ıı 

� J � �J! �  • .h.)..r! 
/90-b/ o..! .ı...:.ı.ı � ıf y. �� J 

IP. .:...:.t ,)jıJ yi� � � 
J'.) �� J' 'J o� r .ı..:. � � 

� J' � .t!' .:ııloJ.... l.ı � � 

.;_:).) J ıJı..;. .;..,oJ; .:ı 1 .;.,ı ı.:......:.o.Ji. u\.4� ..r!.r" .u; f 
[Kimin namazında mihrap ve kıblesi Ayn (Tanrı'nın zatı, cemali) olursa onun tekrar 

lman tarafına gitmesini ayıp ve kusur bil. 
Padişahın esvapçıbaşı olan kişinin, padişah hesabına ticarete girişmesi ziyankarlıktan i-

barettir. 
Padişahla birlikte oturan kimsenin padişah kapısında oturması yazıktır, aldanmaktır. 
Bir kimseye padişahın elini öpmek fırsatı düşer de o, ayağını öperse bu, sııçtur. 
Her ne kadar ayağa baş koymak da bir yakınlıktır, fakat el öpme yakınlığına nisbetle ha

tadır, düşkünlüktür. M, I, 1 765- 1 769} 

Bu manayı ifade ettikten sonra şu hususu belirtelim: Eğer � J mahzuf 

şarta cevap olursa takdir-i kelam şöyle demek olur: 
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Eğer ben ittihad ve tevhid mertebesinden ve son makamdan en alt baş
langıç makamına inip başka ebrar ve ahyar gibi maıyyete, aşık ve maşukun, 
muhib ve mahbfıbun, abid ve mabudun ikilik ve ayrılığına razı olursam, 
mezkfır noksanların hepsini kendimde bulundurup bu illetli arnellere ve 
şaibeli fiillere dönmüş olurum ve tevhid ve ittihad inancımdan ayrılmış olu
rum. Bizim gibi muhakkıkları ilmin kemali ve Hak müşahedesini gerçekleş
tirmişken hulfıl, maıyyet ve ikiliğe inanmaktan ve bu minval üzere illetli 
arneller ve şüpheli işlerle meşgul olmaktan Allah korusun. Aksine "-� �� J.i 
�LOiı �:, � .;_ı:.:.) ��) PJ (En' am, 6/162). "De ki şüphesiz namazım, kurba

nım, hayahm ve ölümüm yalnız alemierin Rabb'i olan Allah'a aittir" ayeti 
gereğince ibadetler, taatler, riyazetler, mücahedeler, dualar, münacatlar hatta 
harekat ve sekenahmız, her durumda o zat-ı mutlak içindir. 

Şöyle de düşünülebilir: Bu beyit sonrakine şart olabilir ve ..:..-. J bütün 

tevabiiyle ceza olur. 

LügaUer: ..:..ı..- J�oo, Jp;, 'iJ"'" ve u<t,'den nefs-i mütekellimdir . ..:.i.-, J_,.lr'den 

fiil-i mazidir. 
İ'rab: ..r şart manası taşıyan bir kelimedir . ..:..ı..- şart fiili . ..... Birinci J_,i'in 

makulüdür . ..:..ı..- .} lA İkinci kavlin makı1Iüdür. _,ııı.ı u.�oo J Kavl ile makul arasında 

mutarıza cümlesidir. 

Mana: .sA uı Yani "Ben oyum ve ondan başka değilim, ikilik ve başkalık 

yoktur" sözümden ve "Şüphesiz o hazret bana hulfıl etti" deyişimden ne za
man ayrılırsam, ben o illetli ve mezkfır ibadete dönerim. Haşa ve kella, bizim 
gibi muvahhid ve muhakkıklar tevhid ve ittihad sözünden ayrılsın ve bana 
Hak hulfıl etti desin ve az önce anlahlan biçimde ibadet etsin!. Şartın nefyi 
cezanın nefyini gerektirir. Şart ve cezayı te'kid için, gizlilik sırrını açıklamak 
ve davayı isbat için buyururlar: 
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�J � �i � �  w J -278 
. 

Lügatler: �·= J�i, J,.o;'den nefs-i mütekellimdir. 'i , .:.-J'yü te'kid içindir . 
.,_ı.. , ..,_..,.'in mef'ulüdür ve ._rJ..,'ye muzafdır. 

Mana: /91-a/ Ey irşad isteyen salik ve talib durumunda olan, ben ki, bu 
hululü nefyettim ve ittihad ve tevhid davasında bulundum. Ben seni bu hu
susta anlayışı kıt ve ilmi az olan perdeli vaziyetteki zahir ehli gibi gaib bir 
şeye veya belirsiz bir işe havale etmiyorum. Keza seni, benim gücümü kud
retimi ortadan kaldıracak olan imkansız bir işe de havale etmiyorum. 

Tahkik ehline göre o "muhal iş" ten murad, hululdür. 

[Burada hulUl ve ittihdd küfürdür. Bu vahılettir ama tekrar ile geldi.] 

"Huliü" bir şeyin bir yere inmesine derler ki, zarfiyyet ve mazrufiyyeti 
gerektirir. Cenab-ı Hakk'ın muvahhidlere tecellisini zahir ehli ve mütekel
limler şöyle zannederler: Sanki Cenab-ı Hak bunların vüclı.duna iner, bunla
rın vüclı.du ve tasarruflan yok olur, Hak bunların içinden tasarrufta bulunur 
ve konuşur. . .  Neuzübillah, bu mana küfürdür, huliü ve nüzul babl ve 
ma'züldür, ittihad da böyledir. Zira "ittihad" mütekellimlere göre iki başka 
zatın bir olmasına derler, bu da memnu' dur ve makbul değildir. 

Muvahhidlere göre olan "ittihad", farklı iki zatın bir olması değildir. 
Aksine bunların birinde ittihad, mümkinin ayrılık vesilesi (ma bihi'l-imtiyaz) 
olan kayıtlanmışlığının kalkmasından, kesret hükümlerinin ve imkan kayıt
larının yok olmasından ibarettir. Gerçekten masiva ve mümkün olan eşyaya 
ıtlak olunan bu hükümler, kayıtlar ve izafetler itibari bir şeydir. Bu hüküm
lerin ve kayıtların kalkmasıyla ilgili çok güzel bir örnek vardır ki, bunula 
meşayiha göre olan iyice anlaşılacaktır. Örnek şu: 

Denize bak, deniz halinde iken ona "deniz" derler. Rüzgarla dalgalanın
ca o denizin yüzünü değiştiren çok sayıda suya dalga ismini verirler. Halbu
ki aynı denizdir. Güneşin hararetiyle o su havaya çıksa ona ''buhar" derler. 
Havaya yükselen buhar, buhar-ı arziyye (toprağa ait buhar) ile yoğunlaşınca 
bulut derler. Damla haline gelince "yağmur" derler. Havanın soğukluğuyla 
donarsa "kar" ve "buz" derler. Yere düşüp bir yerde birikince "ırmak" der
ler. Mesafeler katedip denize ulaşınca taayyünat yok olur ve "deniz" derler. 
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Arif olan anlar ki bu görünüş ve mertebelerde san olan tek hakikattir ve 

bu taayyünat ve izafetler isim ve sıfatiara göredir. Vahdet-i hakikinin kuvve

ti bir şeyin taayyününü yok edince, mesela denizdeki damla gibi, o zaman 

farklı iki zahn birleşmesi lazım gelmez, /91-b/ taayyün kaydı olmaksızın 

zuhuru lazım gelir. O halde hulill ve ittihad mümkün değildir ve böyle bir 

inanç batıldır. 

[HulUl ve ittihıld burada imkansızdır. Çünkü vahdette ikilik dalıiletin ta kendisidir.] 

Bazı ayetler ve hadisler vardır ki bunlar sanki hulill ve ittihad manasım 

habrlatır, mesela � j1ı u� y _,li .}  "Mü' min kullannın kalbinde", ':1 J �} � J u 

.s� "Ben yere ve göğe sığmam", o� J � � "Kulumun sem'ı ve basan olu

rum" vb. gibi. Bunlann hepsi zuhfu ve vahdetin kesrete, vücilbun imkana, 

küllün cüz'e galebesi ve kesret hükümlerini kaldırmak kabilindendir. Yoksa 

hakiki ittihad değildir. 

J_,l.-j J' ..Lii..Li ..# AS'  

�i �'J .L..!..i .1 � ı� 

J _,;Ai rıA. ,j!� .,.s:; T �; 
!ıs. jJ � �j ..S.JJ .... 

[Bu mııkamda o kişi fuzull konuşur, o tecellinin hululden farkını bilmez. İki cihanda 
mümkinden siyah yüzlülük, AllıJı daha iyi bilir, asla ayrılmadı.] 

Lügatler: � lde vav atıfadır. ı-� lde haliyedir. J1o Efal-i nakısadan, ismi, 

ahnda gizli, ._;j-1 ı-•'a racidir . .jii., .:ı,s:tnün haberidir, ismi ise ...,..,/dür, bunun 

başına bir de muzaf takdir edilir. Yani J'ıi..Aiı .._.,..,} ..,__. veya J'JI..Aiı J.ıı' .._.,..,i �� 

.:ı,s:tnün haberidir. 

Mana: Bana yalancı dalalet haberlerini nisbet etmeleri, ki kasdedilen 

ittihad ve hulilldür, nasıl olur da beni korkutucu olur? Veya: 

Nasıl olur da dalalet ehlinin kuruntu haberleri beni korkutur? Ben 

Hakk'ın ismiyle mütehakkık ve muttasıf oldum. Dalalet ehlinden murad, 

şekilciler ve anlayışlı olduklannı sananlardır ki, bunlar ilimierin hakikatin

den habersiz bulundukları için ehlüllaha hulul ve ittihad isnad ederler. 

"Hak" zahn ismidir, esrna-i sıfahyyeden üstündür. Bu isimle muttasıf ve 

mütehakkık olan bir kamil, bütün mevcildahn kötüleyip ayıplamasından 
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değişip bozulrnaz, nasıl olur da daHilet ehlinin uydurma nisbetiyle değişir
ler!. Bu husuta ·Hz. Mevlana buyurur: 

dese; 

.S� .:1-JJ .JI�j! OJ J� 

.:ı�.:. � )�J;. J' Jı,l, .:ı� 
.N �.]! j J .s J'� o� 

.:ı�.:. eli jl .ı...�)� :>:> J.; J' 
� j ..s:>J ı.s&r!4 �/ 

J� J�J .:ı�ı.l. .;,alo.ı 1.ı 

..Sj �J... �ıs. J J 
.:ı� jl .rJ :>:>};. J' 

..s& _,..! 'JJ' �p J JJ 

.:ı�.:. .;,.ı. jl .:ıı..f ):> .ı.:a,; J' 
d.ı .ı.ıi o ı) J l.ıJ� J � 

Jı.,.o ;:> � 'Jj � � 

[Bütün tilem, ona "Sen Tann yolundasın, dinin doğru" dese; 
O, onlann lô.fına güvenmez, o sözlerden gururlanmaz, onun tek canı, onlara çift olnuız. 
Yahut herkes "Sen yol azıtmışsın, kendini dağ sanıyorsun anuı bir saman çöpüsün sen" 

On lan n kınamasına aldınş etmez, onlann kininden, hasedinden dertlenmez. 
Hatta dağla deniz bile söze gelse de "Sen sapıklıkla eş olmuşsun" dese; 
Bir zerre bile hm;ô.le düşmez, azıcık olsun kınayan/ann kınamasından elem duynuız. M, 

III, 1516-1521] 

��� �J i� J_ �)� 
�� i)� J ��' �41 . . ' 

� ��� �J �,) lA J -280 ' ' ' 
1� �! �,) ıJIS" J Ji ��� -281 ' ' ' 

LügaUer: 1.o tenbih içindir. Yani J.l.ı.l• "' ..,öı IL ...;; J .,-• demektir. 11ıJ Fiil-i 

mazidir .:.ıllıJ''tan gelir. Her ne kadar \IIJ "erişmek" demekse de burada •lo

manasını mutazammındır. Nitekim c,ııJ � demektir . .:ı,.oı Cibril'dir. Y.> 

Ashabdan güzel yüzlü biridir . ..s-"t' İsm-i faildir, ya hidayet edici veya hidayet 

verici demek olabilir. 

İ'rab: .:ı,.o':lı, ıııj'nın failidir, y meffılüdür . .uJ_,....'de ..,.. iltibas içindir, .:ı:-o•'e 

haldir. Zamir � Y.>'ye aittir, yani �, .,._, ;J_,..... ı....,ı. takdirinedir. J<.r."" i' de hemze 

istifham-ı inkariyedir . .:ı\S""'nin haberi Y.>'dir, ismi altında gzlidir ve J<_,.,.'e .i.ittir . .i! 
ı.ı./nın zamiri Cibril'e aittir. 

Mana: Şu hususu hulill ve ittihadı nefyetmek şeklindeki davasına delil 
olarak ileri sürdüler. Hayal ve vehimle perdelenmiş olanlar bu fevkalade 
misalle meseleyi anlasınlar ki Hz. Cibril' in Dıhye şeklinde zuhurundan 
Dihye'nin vücuduna hulul etmesi ve onunla birleşmesi icab etmez; şöyle 
buyurur lar: 

Ey dinleyici agah ol, şunu hahrlahnm: Nübüvvetin başlangıcında, risa
letini eda etmekte iken bizim Peygamberimize Cebrail Dıhye suretine bü-
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rünmüş olduğu halde geldi. Ey Hakk'ın tecellisini inkar eden kimse, söyle 
bana; Cebrail, yol gösterici olan Peygamber' e beşer sılretinde ve Dihye şek
linde göründüğü vakit Dihye-i Kelbl mi oldu? Mah1mdur ki Cebrail Dihye-i 
Kelbl olmadı. Zira Dihye-i Kelbl o sırada ya evinde veya ticarette bulunu
yordu. Cebrail Dihye olmadığına göre, demek ki Cenab-ı Hakk'ın kul sure
tinde zuhurundan dolayı kul olması ve kul suretine hulul edip onunla bir
leşmesi lazım gelmez. Belki temessül ve telebbüsü lazım gelir. aşağıda gele
ceği üzere "telebbüs" ve "temessül" caizdir. 

�f ��� � + J, J -282 
ô� J �1 ı.r: Y. � 4>� -283 

Lügatler: '<.i' fazilet. .,_�,. Bir şeyin hakikatine derler ki _,.�.o'nin cevabında 

söylenir. '<r' Şekke (şüphe) derler. 

İ'rib: ...a'de zamir Peygamber' e racidir, ... _r.oı.-'de de öyledir. "<F""" Aslında 

.J.F""" idi, izifetle nun düştü . .r-y. Ala binai'l-fail okı.inur, faili altında olan zamir 

ki �·e racidir. '<.i' Mübteda ve zarf-ı mukaddem haberidir . .rr- Fiil-i muzari 

meçhuldür :<ıı.J'ten gelir. 

Mina: Hz. Nebl (as)'ın ilminden, Cebrail'in mahiyeti hakkında, şekli 
olmaksızın ve görmeksizin, hazır olan ashab-ı kirarndan görünmesinden 
daha fazlası ve üstünü vardır. Zira o Peygamber, kendisine vahyeden /92-b/ 
meleği görürdü; Peygamber' den başkası ise onu insan olarak görürdü, bu da 
onu Resul'le sabit olan sohbetine riayeten olurdu. 

O halde anlaşılıyor ki Cebrail Dihye'nin vücuduna hulul etmedi ve 
ittihad vaki olmadı. Aynı şekilde Cenab-ı Vacibü'l-Vücud'un hüviyeti bütün 
mazharlarda, bilhassa aynaların en üstünü olan evliya ve enbiyada görünün
ce vahdetin kesrete galebesi hükmü ile yine hulul ve ittihad lazım gelmez. 
Her ne kadar, zahir itibariyle perdelenmiş olanlar mahlı1k görürlerse de Ne
bl' nin varisi olan arifin Hak görmesi uzak değildir. Nitekim Hz. Nebl Cebrail 
olarak gördüğü halde, huzurunda bulunanlar Dihye-i Kelbl görmüşlerdir, 
fark görüştedir, salike lazım olan şühud gözüdür. 

[İnsan gözden ibarettir. Geri kalanı deridir. Göz de, dostu gören göze derler M, I, 1406] 
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Lügatler: "'-"j/den murad Peygamber (as) ve ashabın görrneleridir. :O,jJ �· 
'den murad, Hz. Peygamber'in görmesidir. iJL:.! Mübteda, J mukaddem 
haberdir. J'de lam Jı manasınadır. •.rı'nin faili zamiridir, iJL:.!'e racidir ve iJL:.!'e 
sıfattır. 

Mana: Benim hulıll ve ittihadı nefyettiğim iddiada Hz. Peygamber'le as-

habın görmesinden işaret vardır. Öyle bir işaret ki hulul ve ittihad görüşün

den benim inancıını tenzih eyler. En doğru görme Peygamber (as)'ın görme

sidir, zira görülenin hakikati ona açıkhr, başkalarına örtülüdür. Çünkü o 

Cebrail'i görürdü, hazır olanlar Dihye-i Kelbi'yi görürlerdi. İşte arifler de 

bütün mazharlarda hulıll ve ittihadsız Hakk'ı müşahede ederler, bilhassa 

kendi zatlarında. Lakin cihanın na-mahremleri bu irfan ve iz' andan mah

rumdurlar. 

..:.....,; � J,) .:ıli .r J,) ı.:...iljl .P � .;.� J ->4J,) J,) .r. 
[Sen malırem (yakın) değilsin, ondan mahrumsun, niimahremlerin (yabancı/ann) yolu 

harem içinde değildir. vahdet deryiisında kaybolmadın, çünkü irfan ineisi midende değildir.] 

Lügatler: Birinci .f:.'den murad Kur' an' dır. NitekimO:._,bı.;J :.i ll;) jlıı dj � ı:; 
(Hıcr, 15/9). "Kur' an' ı biz indirdik ve onu koruyacak olan biziz" ayeti buna de
lalet eder. İkinci _,s-;' den murad "anmak ve yad etmek" . .rJ Yani •J•.ı'. .rJ .._,...,ı,ıı _,s-; . 
.ısi �: ı.ıs , , .•• (dan, yani jJ�i �- � aslında � idi, "- J ._,\:S""' e izafetle nun düştü. 

Mana: Ey vahdet sırlarını inkar eden, Kur'an-ı Azim ve Furkan-ı Ke

rim'de, Hakk'ın bu surette telebbüsü zikretmesi, münker ve merdud değil

dir. Belki ayetlerle ve hadislerle sabittir. /93-a/ ve ben Allah'ın kitabının ve 

Resulüllah'ın sünnetinin hükümlerini çiğnemedim. Birinci olarak Kur'an'da

ki ayetlerden biri Musa (as)'ın kıssasında geçmektedir ki, ona ateş şeklindeki 
bir ağaçtan tecelli buyurmuştur: ��ı � aS-:,Ç.iı �ı J_ �Üı ��ı)ı �ı:.:. � ��j. �ı:f � 
�1.oiı !.,.:, iııı ıfı J� .;...; ı.; .:ıf (Kasas, 28/30). "Oraya gelince mübarek bölgede vadi-

nin sağ tarafındaki ağaçtan kendisine: Ey Musa şüphesiz ben alemierin 

Rabbi olan Allah' ım diye seslenildi" 
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Neşe-i nebatiden (bitki menşeinden) telebbüs (giyinme, görünme) caiz 
olunca neşe-i insaniden haydi haydi olur. Keza Allah'ın şu sözü de bu ma
naya delildir: ._;.j �ı �) �j �� �j �) (Enfal, 8/17). "Attığın zaman sen at-

madın, fakat Allah attı". Zira Hz. N ebi suretinde o toprağı atan hululsüz ve 
ittihadsız Hak'tır. 

Sünnetle sabit olana gelince: tı . .  � � ..s.ilı �� J � � ..s.ilı w:- ..:..5 "işiten 

kulağı, gören gözü . .ilh. olurum". Keza sahih hadisdir ki � �� ı:ıw .)s- J� .lı ı ı:ıı 
�.u- J. .lıı "Allah kulunun diliyle �.u- J. iııı � der" .44 Keza tı o JJ-P .:,-i .} ı.s!J �i; 
"Rabbimi en güzel surette gördüm" Keza ö..l.,.ilı r y. .} J_,.dı " kıyamet gü

nünde değişme . . .  " hadisi. Bu telebbüs ve temessül hususunda çok sayıda 
ayet ve hadisler vardır. Eğer sual olunursa ki akli delillerle Hak Taala bir 
surete bürünmekten (telebbüs) münezzeh değil midir? Cevap verilir ki: Ha
yır, bir surete bürünmekten münezzeh değildir, fakat suretle mukayyet ol
madan ve ona münhasır olmadan münezzeh ve müberradır. Zikredildiği 
üzere buna Kitab ve sünnet şahittir. 

�) ü··<- �) 4J! \..k � -286 
' ' 

Lügatler: >; Fiil-i muzari meczumdur, ;,ı1ı'ten •1 emirdir. •1J, >r� '>J1/den, 
"gelmeklik" 

İ' rab: Açıktır. 

Mana: Ey hakikat sırlarının ve marifet nurlarının isteklisi, hakikat ilim
lerinden ve marifet sırlarından ben sana büyük bir ilim verdim ki o tevhid 
ilmidir. Eğer sen vicdan ve muayene yoluyla bu ilmin keşfini istersen benim 
yoluma dahil ol ve şeriatime uymaya başla ki bunlar Muhammed Musta
fa'nın şariati ve peygamber yoludur. Şeriati kendi nefsine nisbet etmesi ma
kam-ı Muhammediden hikaye yoluylad{r. Veya kendi zamanında Hz. Mu
hammed'in makamına kaim olduğu içindir. Zira -.:.i .} -r.Jı.S" .... } .} �ı (Kavmi 

içinde şeyh, ümmeti içinde peygamber gibidir). O bakımdan hadi-i şeriat ol
masını kendisine isnad eylemesi caizdir. Veya "şeriatim" demekten murad, 
kendilerinin tarikati olabilir ki bu da şeriat-i Muhammedinin hulasasıdır. 

44 Buhari, Ezan, 52. 
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·� yı;.. ıY �� �:J , , , 

Lügatler. ,....., aslında memdudedir, vezne riayeten maksure oldu, "tatlı su" 
demektir: Hatta Arablann bir darb-ı meseli vardır: .:ıı.ı....S" 'JJ ./.!' i......s' 'JJ ,ı. (Sade' 
gibi su, Sa'dan gibi mera yok,tur) . .:ıı.ı..... Deveyi şişmanlatan bol ota denir. &' 
Suyu bol olan pınara ve kuyuya derler. Y'r- Çölde su gibi parlayan toprağa 
derler. ;;..,i Su tutmayan ot ve kurbağa yetişmeyen geniş çöle ve düz araziye 
derler, cem' i .:ıla,i gelir. 

İ'rab: &-' mübteda, ı.ı.,p'ya muzafdır, haberi ...,.,_,... ,:/dir . .s.ıl ...,._ İsim 
cümlesidir, mahallen mecnır yı_r.'a sıfattır. �.ıi'de ...; mahZuf şarta cevaptır. 
;...iı'de y, .} manasınadır. 

Mana: Bu beyit geçen beyitteki �_r. t �,;ı .;. tf'ıJ ..;_. .) } mefhumunu ta'lil 

içindir. Zira kendi yüksek meşreblerini ilahi ilimlerde, rabbam sırlarda, ilahi 

keşif ve feyizlerde bir akarsu membaına, tatlı su prnarına benzetip; fikri ve 

vehmi ilimlerde, şer'i haberlerin zahirinde kalmış olan sair resmi ulemayı, 

şekil fakihlerini, keHimcı ve felsefecileri çöl serabına benzeterek şöyle buyu

rurlar: Ey talib kişi, ben sana emsalsiz bir ilim olan tevhid ilmini verdim, 

eğer bu ilmin keşfini arzu edersen benim yoluma gir. Zira tatlı suyun mem

baı bir şaraptandır; o tatlı su ki, pınarı benim kahmdadır. 

Kasdedilen ilahi ilimler, rabhani marifet, ilahi sırları müşahede, nurları 

müşahede, vicdani zevkler ve şevklerdir. Ve bu meşreb bana ve benzerleri

me hasdır. Öyleyse zahir ulemanm ilimlerinden, hakim ve filozofların anla

yışından, zeamet sahibi ve mütevessim fakihlerin rüsumundan beni terk et. 
Onların ilimleri ve marifetleri şuna benzer: j.i ô.� ı�! .;,. ·'-' �"C.i:ıı ;,;:..;..;: � �ı;J' 
� ô� (Nur, 24/39). "Engin çöllerdeki serab gibidir, susayan kimse onu su 

zanneder, fakat oraya geldiğinde hiçbir şey bulamaz". Zira: 

�� s..J y; �  �y Jı 
ıJ�I3- J.) J.tıı .S� 

�ıJ .s. ..ı..!..i ı.S'J"' � � 
oJ� J13-ı .;j J.tıı .S� 

[Ondan gelen ilim viisıtasız olmaz, gelen ilim de süsleyici kadının yaptığı makyaj gibi
dir, kalıcı değildir. Beden (ziihir) ehlinin ilimleri onlara yüktür, gönül ehlinin ilimleri ise 
onları (gönül ehlini) taşır.] 

Onun içindir ki Peygamber (as) e:f-ı 'l � .J' � ��i ..;ı �ı " Allahım fayda 

vermeyen ilimden sana sığınırım"45 diye dua ve istiaze ederlerdi. J) .J' kı �i 

İbn Abdilber, Ctimiu Beytini'l-İ/m, I, 622-631.  
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� .s.U'}\......i 4ı .:...,.....; ..I.Al .}.; ">'-! "Amelsiz sözden allah' a sığınırım, öylesi zürriyetsiz 

bir nesle ait osun" 

Lügatler: .$;.ı• esmi-i ef'alden bir isimdir . .ı... manasınadır. J-"" :.:...;.;, 

J-.ıı;/dan nefs-i mütekellimdir, suya dalmak demektir. Ji Hemzenin zammesiyle 

Jji'den maklubdur, cem'-i J.ı•'dır; .s.rı ve .r• gibi. i.J� hıfzetmek. 

İ'rib: ı_,.; lafzan mansub, ...s:;.ı>'nin mef'ulüdür. J""i•, ...Ai/nin failidir. �� Ya 

mefUlü leh veya temyiziyet üzere mansubdur. 

Mana: Hz. Şeyh Nazım (İbn Farız) bu beyitte /94-a/ tevhid-i zat ve mer
tebe-i vahidiyyete vüsUlünden haber verir; hakikat-i Muhammediyyeye 
mazhar olduğunu, mertebe-i Ahmedi nurlarının esrarına ayna olduğunu ilan 
eder ve taliblere ve müsterşidlere feyz almaları ve istifade etmeleri için em
redip şöyle buyururlar: Ey olgun talib, al o tevhid denizini ki ben o denize 
daldım, onun hakikatinin derinliğine nüfuz ettim ve nice acaib esrara ve 
benzeri olmayan sayısız garip şeylere ulaşbm, ki bunların açıklanması kabil 
değildir. Benim daldığım öyle bir denizdir ki evvelki veliler ve geçmiş arifler 
onun sahilinde benim hürmetimi korumak ve tazim mevkime riayet için 
durakladılar. Zira tam veraset her uluya müyesser değildir. Havass hatta 
havassın havassı bu denize dalamazlar. Meğer ki gavs-i ekber ve mahbfı.b-i 
müftehar olan saadet sahipleri olsun. 

�� 1ı 41 ::_ıj;p � :...J:ı i'u.ı - _-,, J' � '  ... -:.. � -289 ) • ("'!""!"' y.� J 
' 

Lügatler: .Alı men etmek. �JJ Yani .:....., ala binai'l-mechul. �......, Yani 

İ'rib: ...AS:l'de lam J! minasına .ı' de lam �.ı...ıti ta' diye içindir, zamir ise y}'e 

veya Jl. 'e racidir. �..ı....ıtin fiili altındaki müennes zamirdir ki .ı.,' e aittir. 

Mana: Ey eziyetlerle dolu salik, �r � ..;}� �! �� J'-' i;� �:, (En' am, 6/152). 

"Yetimin malına ancak en iyi bir şekilde yaklaşın" ayetinde o mala saldırdığı 
vakit na-mahrem elinin men' edilmesine işaret-i beşeiret vardır. Mevcfı.dat 
sadefinde bir tane ve mümkinat hazinesinde yegane olan Hz. ResUl-i ketim 
ve Rahmein-ı Rahim'in habibi, bir dürr-i yetim ve cevher-i azimdir. "Mal" dan 
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murad, kemal sahibi zahn tecellisidir. Şu münasebetle ki, mala "mal'' denil
mesi insanların fıtratan ona meyli olduğundan ötürüdür. Keza tecelli-i zata 
bütün enbiya ve evliya fıtraten meyledicidirler ve bu hususa muhtaçhrlar. Şu 
ayetlerin fehvasınca: .).ii J.ı� !!::ı;_.:,:, .s� J� !!::ı;..:,:, .s:,ij � !!� ;.Jf (Duha, 94/6-9). 

"Seni yetim bulup da barındırınadı mı? Seni şaşırmış bulup doğru yola eriş
tirmedi mi? Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi?" 

[Şıirih Ankarevi bu ayetleri konuya uygun olarak şöyle yorumlar]: 

Cenab-ı Huda Hz. Mustafa'ya buyururlar ki: Ya Muhammed seni 
Rabbin ilk zamanlarda yetim kılmadı mı? Yani mürşidsiz, mürebbisiz, kabi
liyetinle tevhide inanmış buldu da, .s:,"ii: Seni iyva eylemedi mi? Kendi vah-

daniyet-i cem'ine ki bu makam başında ve sonunda senin hakikatine has 
kılınmış bir makamdır . .s� Jı,;:;., :!!::ı;..:,:,: Ve seni Rabbin kesret mertebesinde 

şaşkın bulup hakiki vahdete hidayet eyledi ve de seni ayii ve muhtaç bulup 
zat tecellisiyle gani kıldı. O halde ey dürr-i yetim, bu mertebe sana ve senin 
varisierine verildi. /94-b/ Senden önceki nebiler ve velllerden her kim bu 
makamı arzu ettiyse ona �� Jı.O i;)i �:, "Yetimin malına yaklaşmayın!" 

(En' am, 6/152) hitabının mefhfımu ulaşıp bu arzfıdan nehyolundu. 

Mesela Hz. Musa (as), bu mertebeyi ve bu görmeyi Hak'tan rica edip 
dedi ki: ..;/ :.,.,:,yani ..:.ıı.ilı � "" (Rabbim zat olarak bana kendini göster), �� j;r 
"Ben sana bakayım" Bu tecelli Hz. Muhammed' e mahsus olduğundan .;_'} J 
"Beni göremezsin" hitabıyla men' olundu. Rivayet edilir ki, bayıldıktan son
ra ayılıp kendine gelince Cenab-ı Hak'tan şöyle hitab buyruldu: Sı� ..,..J ..rJ' 4 
S� ..;4 r-ı Sı� J ...s:J (Ey Musa, bu senin için değildir. Bu, senden sonra gelecek 

olan Yetim'indir). Musa bu manayı anlayınca tevbe ve inabete yönelip dedi 
ki: ��� Jjf �r:, �! � �ı,;..;:. (Araf, 7/143). "Ya Rabbi, münezzehsin. Sana tevbe -- -
ettim, ben inananların ilkiyim" Yani ben seni bu rü'yetle görmeden ve sana 
vasıl olmadan seni tenzih ederim, anlaşıldı ki, o kimseye bu mertebeyi mü
yesser ve mahsus kıldın ve ben heves ettiğim mertebeden döndüm. Ben bu 
mertebenin Hz. Muhammed'e mahsus olduğuna inananların ilkiyim. Şairin 
..:.ı..ı....:ı; �! ..:.ı.J.J � .....o:ı buyurması bu manaya işarettir. 
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Lügatler: � civanmerd, aslında mehmı1zü'l-lamdır. �-" � ,  ...S:...ı � ,  Jıj � ,  � � 
hepsi aynı manayadır. 

İ'rab: �!!- takdiren merffi, J�'nin failidir. � �,.. Yani � �ı takdirine, � şiir 
zarı1reti için hemzesiz okunur . .._'deki zamir geçen beyitte olan �'a racidir ki 
murad ahadiyet makamıdır. 

Mana: O tevhid denizinden ve benzersiz makamdan veraset yoluyla, 
benden başka bir kimse bir şeye nail ve viisıl olamadı. Meğer ki fütüvvet sa
hibi ve mürüvvete mazhar olan müstesnadır; o fütüvvet sahibi ki kabzda ve 
bastta, celal ve cemalde, zevk ve halde mutabaat yoluyla ayağını ayağırndan 
ayırmadı; kahır ve lütuf nezdinde müsavi olup benim gibi zat ve sıfatıarını 
Hakk'ın zat ve sıfatlarında ifna eti. Bu durumda o kamil de benim viisıl ol
duğum ahadiyyet mertebesine ve makam-ı Muhammedi'nin sırlarına viisıl 
olur. Demek istedikleri husus iJ:ı:Aı � � �� � � ipı �� (Bakara, 2/137). "Sizin 

inandığıruz gibi inanmış olsalar, doğru yolu bulmuş olurlar" ayetindeki gibi 
olur. Yani "fütüvvet sahibi", benim gibi sülfık ederse o da benim gibi haki
kat-i Muhammediyyenin varisi, esrar-ı ahmediyyenin mazharı olur demek
tir. 

Lügatler: /95-a/ .;.o: !.!s, r'-a< ,  ı�' den müştakhr, zayıf gözle ateşin varlığını 
aniasan J\Jı Jı .;.,� derler. Ondan başkasına dönünce de .:ıP ile "'" .;.,� dersin. 
Nitekim Allah Taala'nın sözünde şöyle gelir: 1!11.;::. .ı � ��ı /• .;f :;.;.; .jj 
(Zuhruf, 43/36). "Rahman olan Allah'ı görmemezlikten gelene bir şeytan 
arkadaş ederiz" Yani ..i"f'< J ..,...., .:t'J (Kim görmezden gelir ve yüz çevirirse) 
takdirine, burada kasdedilen bu manadır. ;_,:....ıJ ' �'ten emirdir . ._;sıJ ' .;,�'dan 
emiridir, ityan (getirme) manasınadır. 

İ'rab: :_r.. ,;'de ...ı mahzı1f şarta cevaptır. �' ._;.;ıj'nün mefı11üdür, � ise 
._;sı'nin mefı11üdür. 

Mana: Durum bu ise, yani Hakikat-i Muhammediyye mertebesine sade
ce ben ve benim gibi kabz ve bastta ayağını ayağıma koyup sülfı.k eyleyen 
nail olduğuna göre, ey salik ve talib sen de benim seyrimin eserlerinden ma
kam ve menzilimin sırlarından yüz çevirip onları görmezlikten gelme. Ben
den başkasına uymanın hicabından kork ki, benden başkasına uymak hak da 
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olasa hicab-ı rakikdir ve benim yoluma gel ki, bu yol Hz. Risaletpenah'ın 
yoludur. Hz. Nazım (İbn Farız) bu beyitlerde mertebe-i Muhammediyyenin 
tercümanı olmuştur. Bu manayı ortaya koymak kemal-i verasetini gösterir. 
Gerçekten Hz. Muhammed'in yolundan başkasını seçmek Hakk'a ulaşınada 
hicabın ta kendisidir ve vücud-ı mutlaka perdedir. Bu beyitte bolca tecnis 
sanatları vardır. 

Lügatler. .s>ı_,l'de J ta'lil içindir . .s>'ı Beyaban (kır, çöl) demektir. c_!.# 
Münada-yı murahhamdır, nida harfi mukadderdir. Takdiri: of!.# 4 demektir. 
of!.#, )"J1 den. )"J Bulutun gitmesi, semanın safiliğine derler. of!.#, ,ı _;ı' a 
muzafdır ve of�J'ye sıfattır. >ljAlı JL# of!.# ıManasınadır. ••.r! Hemzenin kesresiyle 
mülk ve hükumet manasmadır veya emirden bir nevi demektir. 

İ' rab: .s>'ı mübteda, l..'l1 J haberidir, J.o''> ikinci heberidir. 

Mana: Sana benim yolumdan yüz çevirme ve tarikıma talib ol deyişimin 
sebebi şudur: Ey kalbi temiz olan arkadaşım, o hazretin muhabbet vadisi .:ı! j 
tiıı �� J_�� jı, �k;J � (Al-i İmran, 3/31) .  "Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana 

uyun ki Allah da sizi sevsin" fehvasınca benim ülkemdedir, benim mülküme 
ve tasarrufuma dahildir. Bana tam bir şekilde ittiba olmadıkça Hakk'a mu
habbet sahih olmaz. Bu beyitte halkın efendisi olan Peygamber'in mertebesi
ni izah eder ve Hakikat-i Muhammediyyenin mazharı olarak o hakikatin 
sırlarını ve ahvalini bildirir. 

�� J � �� �� � J -293 
Lügatler: .;:ı. mimin zammesiyle "memleket", mimin kesresiyle tasarruf 

altında olan şey. 
İ'rab: .;:ı. /de vav atıfadır ve .s>'.ıi üzerine matuftur. � Haberidir . .s= 

Mübteda, _;l.ol.ı haberidir. JS" 1 Mübteda, .s+J haberi. 

Mana: Ey aşık ve talib, aşk ve muhabbetin yüce memleketi benim tasar
rufum alhndadır. Benim askerim ilahi tecelllden hasıl ilahi manalar ve rab
bam hakikatlerdir. Bütün Hak aşıkları benim tebeamdır ve benim tasarru
fum alhnda mahkumlardır. 
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Bu beyitte "gavsiyet'' ve "kutbiyet''lerine işaret vardır ki Hakk'ın vellleri 

ve aşıkları onun tasarrufu alhndadırlar . 

• , . �!... . • • • • � .-:.. • ı ,  ,: 294 � �""""""" .ı,;s. c.:.ı .u ... � .? -, ' , 

Lügatler: .:...:. nefs-i mütekellimdir; .:ı� , .;..,. , �,.·den. 

İ'rab: �·, .;''nın failidir. Lo Tenbih için. -'de zamir �·e racidir. 

Mana: Ey Huda'nın sırlarına talib olan, ben muhabbetin fena bulduğu 

bir mertebedeyim. Dikkat et ben o sevgiden ayrıldım, fakat bu mutlak değil

dir, sevgiyi hicab gören kimsenin sebebiyledir. Zlra muhabbet sıfattır ve sıfat 

zahn hicabıdır. Keza muhabbet bir seven bir de sevileni ister, dolayısıyla 

ikiliği gerektirir. Benim ulaşhğım ahadiyyet mertebesinde ise ikilik ortadan 

kalkmıştır. Bu mertebede seven sevilenin aynı, sevilen de sevenin aynıdır. 

Hal böyle olunca sevgi ve muhabbet benim mertebernden aşağıdır. 

Lügatler: Jl buğz demektir. Ji..:. Gayet ve nihayete derler; .ı.:. , .ı.:... ıJi..:.'den, 
� babmdan. 

İ' rab: Açıktır. 

Mana: Ve ben aşk ve muhabbetin sınırını da geçtim, o yüzden bana 

şimdi muhabbet buğz ve düşmanlık gibidir. Zira muhabbet, sevenle sevilen 

arasında bir nisbettir, dolayısıyla muğayeret kurunrusunu gerektirir. Muğa

yeret sıfah bir yönden gizli şirktir. /96-a/ Gizli şirk hakiki muvahhide buğz 

olur. Her ne kadar muhabbet bütün mertebelerden yüksek ise de, ıtlak mer

tebesine ve ahadiyyet mertebesine nisbetle aşağıdır. Zira bu mertebede olan, 

seveni sevilenin aynı görür. Aşk ve muhabbet mertebesinde olan ise, hakiki 

mahbubu başka zanneder. İşte bu yönden vahdet mertebesinde olanlara göre 

aşağıdır. 

İkinci mısrada vav haliyedir, .:r sonraki �/ye müteallıktır. Ji..:. .:r J, 
"-'jJ"''den hal olur. 

Mana: Ben ittihad mi'racının sonundan göçerken aşk sınırını geçtim. Zi

ra ittihad bile bir yönden cem'ü'l-cem' mertebesinde olanlara nisbetle hicab

dır. 
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Lügatler: ..,.ı.: .,.u. .. , .. ,ı./den emirdir . .:..ı....: >1... ,_,_. i>ı,....'den muhatab 
sigasıdır. _,..;;i Eğer ....i'nin fethasıyla olursa ef'al-i tafdıldir. ı..-1•/ten eğer J'nin 

zammesiyle okunursa ...,.._,A;'ün cem'idir. >� Aynın zammesiyle .ı.,�'in cem'idir. 

i'rab: ..,.Joi'ta J mahzuf şartın cevabıdır . .ıJI'te J ta'lil için, 1...-A; temyiziyet 

üzere mansubdur. 

Mana: Bana tam bir şekilde uyar ve sözümü iyice dinlersen, sevgi ve 

muhabbet sebebiyle nefsin iyi olur. Zira muhakkak ki sen, bütün topluluk

larda abidlerin en iyisine ve ziliidlerin en üstününe efendi ve büyük oldun. 

Çünkü abidler, zahidler, salikler ve nasikler her ne kadar ibadet ve taat itiba

riyle üstün iseler de aşıklar ve ariflere göre aşağıdırlar .. 

�IJ � jJJ � � _lA J...ıılj P"' �U. � \:i <J'� _lA J J� P"' 
[Arif, her an pildişilhın tahtına kadar ulaşır, zilhidse yürür yürür, bir ayda tam bir gün

lük yol alır. M, V, 2180] 
� .}) � � J � � �j .:r-1 J .i.ıJ� .:ı� �j .:ıT 

[O halm;ık can sevgisiyle koşmuştu, bu korkusundan koşuyordu. Aşk nerede, korku ne
rede? Aralannda ne kadar fark var! M, V, 21 79} 

dj ....1 J JW.i ..r'� 
ll (ll "' "'  

� ...S:....u Js. :;JıJ �� �J -297 
' 

Lügatler: j emirdir, j\1, j_,.iı ' lj_,i'den, _,;ı;ı manasınadır. İkinci "» fil-i mazidir. 

-» , ,ı.,, ı_,ı..' den. 

İ' rab: _,oUO.'de "' , -»'ya müteallıktır. 

Mana: Ey Hak yolunun saliki, muhabbet ve aşk sebebiyle yüksek ma

kamlar elde et. Ve yine bu sebeple zahir amellerle, iyi işlerle, rezaletlerden ve 

kötülüklerden temizlerup arınan nefisle ali dereceye yükselmiş olan abidlere 

karşı da /96-b/ iftihar et. 

w::.:.. J� J ��� JJi:�! 
"' ll "" , 

Lügatler: .re: jl>c jıf- 'dan emirdir. Yani jJ'-i- ve �· demektir. j"' Sak! 
addedici . ..P Fil-i mazidir, hafif sebük ve yeyni. ..Al> Fil-i mazidir. ....,.ı. Eksik 
tartmaya derler. 
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İ'r.ib: ;.-'ün mef'Ulü mahzfıf olmalı, yani ..J�J• ')l.,öl .ıs "' :..,..�_,. '- (Amellerini 
ağır sayanın mertebelerini aş) takdirine. Veya "'J.i:. nez'-ı hafıdiyyet üzere 
mansub olabilir. Yani � .}&.  .:r ,. (Onun arnelinin ağırlığını geç) takdirine . ...»- , 

.}&.'in sıfatıdır . ....;ı. ' .lin cevabıdır. w_,., .}&.'in sıfatıdır. 

Mana: Ey talib ve muhibb-i sadık, arnellerini ağır gören zarud ve abid

leri aş ve geç; eğer onların arnelleri hafif olsa mizanları eksik tartar, yaru 

arnellerde kusur ve eksiklik yapsalar cezaları noksan olur veya halkın iltifah 

veya alem ehlinin nazarı onlara hafif olsa, arnelleri ve ilimleri tamamen bo

zulmuş olur. Arnellerini ağır gösteren bu kimseler aynı zamanda müvekkil

dirler, yaru şer'! hükümlerin naklettiği şeylere ve hıkemiyenin makUlalına 

sıkıca bağlıdırlar. Hıkemiyeden murad, felsefeciler ve ehl-i nazardır ki, onlar 

sezgi ve duyular duvarının, dar akıl ve kıyasın mahpuslarıdır ve müşahede 

erbabının tevhid, irfan, zevk ve vicdanından b1-safadırlar, en meşhur neblnin 

yakin nurundan nasibsiz ve ışıklanamamışlardır. 

JJ� �} �'po �Jll.ı "fo-J -299 
, "" ,., , 

Lügatler. :r emirdir, j�, j_,.;, 'i,.. ve ijı,.-'den, eı manasınadır. �J 
Muıhabbete derler. ·�, �i manasınadır. � Kasd demektir, ü> ondan bir nevidir, 
bir şeyin tesir ve tahsili irsal-i ha tır ve kast-ı batın eylemeye derler. 

İ'r.ib: �·�, /ün mef'fılüdür. U>, ·�'nın ismi, ;I!.J haberidir. 

Mana: Ey keşif ve ıyan talibi; ilahi muhabbet sebebiyle, kamillerin en 

kamili ariflerin en arifi, insan nev'inin en şerefiisi olanın yaru Habib-i Rah

man (as)'ın mirasını topla (ona sahip ve haiz ol). Enbiyanın mirası ilaru mari

fetler ve ilimler, Rabhani mükaşefe ve tecellllerdir. Nitekim Mestibih' daki şu 
sahih hadis ona delalet eder: {IJ � �i o�i .;,.i �� Iy JJ lt!J ıJ � -ı J 1J�.) .ı.,;-ı1 Iy JJ 1.o 

"Peygamberler, para-pul miras bırakmazlar, onlar ancak ilim miras bırakır

lar, onu alan bolca nasiblenmiş olur" .46 Buna göre o, öyle peygamber ki onun 

kasd ve himmeti (bütün gayesi), himmetinin tesirini bol bol vermek düşün

cesi /97-a/ oldu. İşte bu sağlam din ve doğru yol, onun himmetinin eseridir, 

binlerce insan bu sebeple Hakk'ın rahmetine, vücud-ı mutlakın lütuf ve ke

remine vasıl ve nail olurlar. Niteki Hassan b. Vail o hazretin himmeti hak
kında buyururlar: _,-..ı.11 � �i ..s_,A.A!I 4l'J \AJ� ..sF" 'i � �  "Onun büyük himmet-

lerinin sonu yoktur, küçük himmeti ise dehrden daha şereflidir" 

46 Buhari, İlm, 10. 
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�� J��i �� 4� 4i J -300 
' ' ' 

LügaUer. .. � ou , ..,.. , ..ı' ten, p. manasınadır. �,r�.o , ..,..._'den müştak, "çekmek" 
demektir . ..,...._ Sinin zammesiyle y�>...'in cem'idir, "bulut" demektir. i� Gökteki 
yola derler. Farsça'daki "kehkeşan" dedikleridir. 

İ'r.ib: y�>... , ..ı'in altında gizli olan zamirden haldir. Jı,;i Nez'-ı hafıdiyyet 
üzere mansubdur . .:. � İ' rabdan malıalien mansub, Jı,;i'in sıfatıdır. 

Mina: Ey aşık-ı vasıl ve ey muhakkık-ı kamil, tevhid ve muhabbet mer
tebesirıi elde edince, tekebbürle eteğirıi bulutlara çekerek, yani eteğini buluta 
semaya, en yüksek maksada ve yüce aleme çekerek kibirlilik göster. Aşık, 
kamil, alim, amn olan enbiyanın seyyidi, evliya ve asfiyarun dayanağı Efen
dimizde olduğu gibi ki o, Cenab-ı Hakk'a ulaşmalan sebebiyle, mübarek 
etekleri Saman Yolu'nun üzerine çekilmişti. Keza sen de Hak sevgisiyle va
sıflanıp tevhid mertebesiyle ahlaklanınca, her iki aleme karşı kibirlilik ve 
iftihar göstererek, himmet nazarıru kainatın tozuyla tozlandırma, tahhyın 
eteğirıi mümkinat kirleriyle kirletme ve herkesten el etek çekip, Hak'tan baş
kasını bilme . 

._;.;�.t}" jl .:.e-J yli .:ıl.S'" r. o ;j .l:i r .:ı �.,ı/ ;:ı :ı ;T �) ..s .r. J -=--- ;:ı ./ J 

[Sufi, vahdet kubbesine (çadınnın üzerine) himmet eteğini çekince, eteğinin şefkati fele
ğin omuzuna yaka olur. Eğer sır yakasında yakınlık ararsa, yakasından .Kabe Kavseyn yayının 
üzerine düşer.] 

�i �� "). J � J' :bJ 'J J 
.. .. ..  � , 

LügaUer. J-:- emirdir, Jı.,- , J.ıf- , .:.�,.'dan . .:ıJ'A, .)'in cem'idir . .S: �  Nehiydir. >Ir 

' ·� '  ...... ' .. _,....... � Jlr derler, � .i' ri demektir . .i''r� J.,.o manası ifade ederse J.,.o'in 
ta' diye ettiği harfle ta' diye eder. /97-b/ ;j:j çok cemaate derler. 

i'rib: ·�'daki zamir •ll!'a racidir. _,..sı, .:...�i' in mefülüdür, .;.;;i' in altmda olan 
zamir ;j:j'ye racidir. 

Mina: Ey salik ve talib, ittihad tabakalarında cevelan et, vahdet-i zat 
zirvelerinde kanat açıp uç, ittihad ve tevhidden başka konularda ömürlerini 
yokeden zümrenin sözlerine, işlerine ve ahvaline meyledip rağbet gösterme. 
Fünı1n-i ittihad (ittihad tabakaları)'ndan murad, ittihadın envaı ve şubeleri
dir. Birinci nev'i, vücfı.d-ı ayninin zahiriyle mütehakkık olmakhr ki "İşitmesi 
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ve görmesi olurum, benimle işitir ve benimle görür" rnertebeleridir. Bu rner

tebe nefs aleminden ruh alemine seyredip nefsini alakalar, engeller ve kesret

ten faru kılmakla hasıl olur. İkinci nev'i. vücfid-ı ilminin bahnıyla rnüttehıd 
ve rnütehakkık olmaktır. Bu makarn o.u- .:} ..lıı � o.J.:; .:ıl-.1 ..}; Jıi ..lıı .:ıı "Allah 

kulunun lisanıyla serniallahü lirnen hamide der" rnertebesidir. Bu rnertebe 

ruh makarnından seyredip, rUhun rUharuyet ve rnuradını ifna ederek ilrne'l

yakin rnertebesinde hasıl olur. Ücüncü bir nev'i. zahiri ve babni tecellisi 
kaydı ile rnukayyed olmadan seyr edip cem' mertebesine ulaşrnaktır; JjÜı ;. 
��ı:, �Joıı:, �üı:, (Hadid, 57/3). "O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır" rner

tebesidir. Buna "fena ender fena" dahi derler. En yüksek rnertebe "cern'u'l
cern" makarnıdır ki .j) iliı �:, �) �� �) 1.0:, (Enfal, 8/17). "Atlığın zaman sen 

atmadın lakin allah attı" rnertenesidir. ittihad ve tevhldin kernali bu rnerte

bede hasıl olur. Bu ittihad tabakalarında aşık çalışıp rnücahede ederek, bu 

alemleri kendi vürudunda rnüşahede etmesi gerekir. Nitekim Hz. Nazım 

(İbn Farız) bunu ernreder; ittihad bahsi önceleri geçti . 

.. .$ 1 ...ı;t .  . $ 1 - • • " 

� �-"! � ��.r" ol� :;J �1 �1 Ô�l_,i -302 

Lügatler: � f"- nastan cemaat-i kesireye derler. -..ı,:. Taife-i kalileye (küçük 

topluluk) derler. � Ala binai'l-meful (meçhul)dür, �ı, .:..,ii> demektir. 

İ'rab: ...... ı_,ı'de ...; ta'lil içindir veya sebebiyyedir, zamir >lt!'a racidir, muzaf 

da takdir edilir. Yani >li! ._�Al. ••.ıs' da zamir .ır•/ e racidir. 

Mana: Ey salik, ittihad tabakalarında dolaş ve çalış veya ehline itaat ve

ya inkıyad edip onlardan yardım iste. Zira ittihad ehlinin bir tanesi bile bü

yük topluluk rnenzilesindedir. Nitekim Hz. Mevlana buyururlar: 

/98-a/ .J\.!o.)\ı ..l..!o\ı o.)JJT .)Js. J.) .:ıl.!. .)IJs.l �_,.. J� .t-
o) y. ..;wı �JJ �'J ..,...;; .) y. ıi'Y �JJ � d� 

[Onlardan iki doshı bir arada gördün mü bil ki onlar birdir, hem al h yüz bin. 
Onlann sayılan dalgalar gibidir. Onlan rüzgar, zahiren çoğalhr. 
Çokluk, riıh-i hayvanfdedir; riıh-i insani ise birdir. M, I, 184-188} 

..:......,; .)'}' J ..,_� ..;w J.) ..:......,; .)IJs.l J .:--i ..;w � 
[Manalarda taksim ve sayı yoktur, ayırma, birleştirme olmaz. M, I, 681} 
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Ve bunlardan maadası her kim ise küçük bir gruptur, her ne kadar sayı
da çok ve görünüşte toplu iseler de manada azdırlar. Cisimleri seni şaşırtma
sın; i:ı::..! � ;..fı'tS' (Münafıkun, 63/4). "Tıpkı sıralanmış kof kütük gibidirler" 

ayeti sanki onlar için gelmiştir. 

:-� ji 4.) ;;.s. J ô� �- �· -303 
, , 

Lügatler: <J emirdir, <J ,  � , ı..' den, "tevessül" manasınadır. ·� sözü ..a,a.; 
demektir . .;s Emirdir, .;u. .;...'dan . ..:.... Emirdir .:.�o , .:.,.; , uy'den. � İsm-i. 
mefuldür, tefıl babından . ._;.., Jo<'den veya ifal babındandır. � Teab (yani 
yogunluk ve zahmet) isabet eyleyen kimse. � Teabe tahammül eden kimseye 
derler. e-: Emirdir e;.ı ,  t"' ,  u. _ıldan veya e;.ıi , t"' ,  U.�,>!' dan. o.ı Cemaat demektir. -=-'i 
Fil-i mazidir. r'· fjl, �o�o!'den. 

İ'rib: ·�·da zamir >lt!'a racidir, .ı,i'de de öyledir. ·� Haliyel üzre 
mansubdur, buradaki zamir de >�!'a racidir. 

Mina: Ehl-i ittihaddan her biri büyük topluluklar derecesinde olduğuna 
göre, ey talib, ittihadın manasma ve tevhidin hakikatine sen de ulaş ve teves
sül et. Eğer ittihadın manasma ulaştın ise o yüksek makamda yaşa. Eğer 
vasıl olmadınsa elde etmek için zahmet ve yorgunluğa katlanarak bu konuda 
önder olan topluluğa ittiba eyle. 

[fann ile oturup kalkmak isteyen kişi, veliler huzurunda otursun. M, Il, 2163} 

..:;....b.&' .) y. .sı.,.$" ıJ\.:ı )ı; .:ı y; ..:;....ı.,.$" .:ı y; .:ı� � 
{İkbal sahiplerinin dostluğu kimya gibidir. Onlann nazanna benzer kimya nerede? M, I, 

2687] 

� J '"�; � W .)�ı , . , 
�� ::,.. j�i �' '� C..:iJ -304 

, , , 
Lügatler: .JS. ululuk . .r"!"i Elyak ve ehak manasına . .ri burada "sahip" 

minasına. 
İ' ri b: ..:..ıi zamir-i merfii mübteda, .r"!"i haberidir. 

Mina: Ve sen ey salik Hak yolunda çalışıp çabalaması korku ve ümitle, 
yani bir maksadla olan gayret sahibinden, ittihad ve tevhid gibi bir devlet ve 
ululuğa daha layıksın. Amma aşıkın ve muvahhid olan sadı.kın gayret ve 
çalışması kahşıksız, korku ve ümitle olmaksızın zah için doğan bir istektir. 
/98-b/ 
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Lügatler: ?' asl-ı lügatte hareket demektir.� Aynın kesriyle "omuz" 
demektir. � ?' Böbürlenme, kibirlenerek yürüme ve yürürken salınmadan 
kinayedir, böyle hareket kibiriiierin adetidir. iJj>, = manasına . ._,..; ef'al-i 
tafdildir, �'dan, taam sevmeye derler. _.Ai Ef'al-i tafdildir, <.'-''ten, kemal-i gayete 
ve aksa ve ebiağ-ı nihayete derler 

İ'rab: � mübteda, ?' haberidir, �'e muzafdır. ""J>de zamir #-'e raddir . 
._...�,da ..., iltibas içindir. 

Mina: Ey akıllı aşık o büyüklük ve ululuk sırasında büyük tat alarak ve 

sonsuz mutluluk duyarak omuzlarını oynahp azametle yürümen ve böbür

lenmen garib ve tuhaf değildir. Enha-i lezzet (son derece tat bulma), müşa

hede şarabını ahadiyyet sakisinden vasıtasız olarak içmektir. Aksa-yı meser

ret, vahdetin kusursuz cemalini müşahede edip başkasını unutmakhr. Bu 

mertebeye vasıl olanın büyüklenmesi ve övünmesi, şeriatte kötülenmiş olan 

gurur ve kibir değildir. Burada kasdedilen, bu eserlerden ve nurlu makamla

nndan bir eseri, irşad için veya inidin def etmek için mahcU.blara (perdelen

miş olanlara) göstermeleridir. 

�i ô�i J ,_� � . ... dı -..... �ı ·_<:- .J'ı -.· • l.o �ı..,_,· i -306 .., I.T · ("""' - ı.Sfi J J  
Lügatler: Ji' ve .s}' ayn-ı mücmele ve za-i mu'ceme ile nisbet eylemek 

demektir . ..,ıı Jj!l. Yani •,h �- � teksir içindir, nitekim YJ takiii için olduğu gibi. 
�A�aJı güzide kılmak. �· if' al biibından ,..'den. 

İ' rab: ..lı.., J; mübteda, ma-i mevsiifa muzafdır. Yahut �. mevsul için olabilir . 
...ıı'de zamir �'ya ait olabilir ve �'dan murad Hak Celle ve Ala olabilir. Veyahut 
...ıı'de zamir ittihad makamına rad olabilir ki, mübtedanın haberidir. ı.,...., 
�ı'in mef'iilüdür . ...-" İsmi unutulmuş ve anılmaz olmuş kimsedir. ,...,; 
Aslında •jıri idi, şiir zariireti dolayısıyla hemze hazfedildi. ,.,.ı Mübteda, �· 
haberidir. �•'in mef'iilü mahzüfdur. Yani .ıJ-Ü' .r .,ı..,. takdirinedir. 

Mina: Hakk'ın kendisine veya ittihad veya tevhid makamına nisbet edi

len vasıflan, insanlardan ismi silinmiş, cismi unutulmuş nice kimseleri ıshfa 

ve ictiba eyledi (seçip yüce hale getirdi). /99-a/ Hakk'ın o isimleri insanlar

dan seçtiği kimsenin kadrini yüksek ve ismini büyük kıldı. 
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Eğer ı..' dan murad ittihad olursa mana şöyle olur: ittihad makamına nis

bet edilen vasıflar, insanlardan ismi unutulmuş kıymeti düşük kimseleri 
seçip isimlerini yüksek, kadr ve kıymetlerini yüce hale getirdi. Bu durumda 
Gl:"i , �•'in mef'fılü olur ve zamir insanlardan seçilmiş olan kimselere ait olur. 

ittihad makamırun sıfatları, kurb-i velayet, yakin ilimleri, hakiki maarif, eş
yayı olduğu gibi görme, harikuladelik zuhur etmesi, keşif, keramet vb. şey

lerdir. Zikredilen bu husular insanlar arasında unututup gitmiş olan çok 
kimseleri seçip yücelterek alem dilinde güzel vasıflar, velilik ve hoşa giden 
kerametlerle anılır hale getirdi, her birinin mübarek isimlerini de bu vasıflar 
yüceltti. Kimine "seyyidü't-taife" dediler, kimine "sultanü'l-arifin", kimine 
"sultanü'l-aşıkın", kimine de "sultanü'l-meczubin" dediler. Bunların bu 
devlete erişmeleri tevhid ve ittihad mertebesine nail olup onun vasıflarıyla 
muttasıf olmalan içindir. 

, . � 4.:, - , •ll ı:- .,, , .. ı 
--� � .r- -r ı..r=- J 

Lügatler: �jU: ...... �,; -. �; derler, yani """'· -..; meşhur yıldız . .s; Toprak 

demektir. 

İ'rab: Açıktır. 

Mana: Ey salik, sen, senin olduğun cem' mertebesi ittihad makamı üze
re, yine benden ve benim mertebernden uzaksın. Nitekim süreyya yıldızı 
toprağa yakın değildir, uzakhr. Keza, ittihad ve tevhid makamı benim ma
kamıma nisbette böyledir. 

Lügatler: J;. tı'nın zammesiyle burada gayet ve nihayet demektir, meralib

i aliyye ve derecal-ı seniyyeden kinayedir. J;. Tı'nın fethasıyla ...,.. manasınadır. 

i' rab: ._,..üı'te elif-lam muzafun ileyhden ıvazdır . .:..�;'in zamiri �'e racidir. 

Mana: Ey güzel sıfatlı arif, senin Allah'ın izniyle eriştiğin, cem' ve 
ittihad mertebesi olan tavnn, tecelll mahalli ve münacat makamıdır; ben ise 
senin eriştiğin sınırın ve tavnn en son noktasına ve en nihayetine ulaşhm ve 
nail oldum ki sen onu kavrayamazsın. /99-b/ 
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Lügatler: i J""' ateş parçası. 

İ'rib: .s.., mübtedi, ı.ia haberidir. Aynca ı.ia'nin başında nida harfi mahziif 

olarak ı..i.A ı. şeklinde müşarün ileyhin silik olması ve mübtedanın haberinin •= 

olması da caizdir. 

Mina: Salikiere ve müsterşidlere hitaben buyururlar ki: Ey salik, senin 
haddin şu tevhid ve ittihad makamıdır. Bu makamda dur ve aşma. Eğer bu 
makamdan azıcık ileri gidersen, ilahi tecelllnin sübühah ve Rabhani nur 
şimşeklerinin kıvılcımlan seni yakar. Nitekim Allah'ın habercisi Hz. Cibril ; 

::.J�� �� .:.._;J "Bir parmak yaklaşsaydım yanardım" buyururlar. O halde �J 
o JY ..t..o:ı � J o J.ü J .r l_,.ı �� "Değerini bilen ve haddini aşmayan kişiye Allah 

rahmet eder" fehvasınca, haddini bilip tavrını aşmamak gerekir. 

[Niizeninsin, nazlısın ama haddince. Allah aşkına sakın haddini aşma!] 

Lügatler: � reşk (kıskanma). ;r Ali. 

İ'rib: � masdardır, mefii.lüne muzafdır. ,ı:- Temyiziyet üzere 

mansubdur. 

Mana: Benim değerim ve yerim, üstünlüğü ve yüceliği bakımından gıb
ta edilen kimsenin aşağısındadır. Zira imrenilen her makam, anlayış ve akılla 
kavranabilir demektir. Amma benim makamım akıl sınırının ötesindedir. 
Lakin benim makamıma senin kadrinin üstünde olan değer, makam ve yer 
imrenmektedir. Ve bu makam, makam-ı Hazret-i Muhammedi'dir. Hz. Na
zım İbn Farız, Hakikat-i Muhammediyyeye tam bir şekilde varis olduklan 
için bu makamdan söz ederler: 

Lügatler: .:..j": .:..4!. e-J:-' J"W' siifiye ıshlahında makamların onudur, 

"cemden sonra fark" dahi derler. Yani sırf vahdet görmekten halk mertebesine 
inip halkla Hakk'ı ve Hak'ta halkı müşahede ederek yine vahdet-i sırf 
görmelerine hale! gelmez. 
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i' rab: JS" mübteda, •"<' haberidir. �, 'i! manasma dır. 

Mana: Bütün halk ve her insan ademoğludur; ben hariç, muhakkak ben 

/100-a/ uhuvvetimden maada "sahv-ı cem"e sahip oldum. Bu sahv-ı cem'in 

alametlerindendir ki, bu kulakla dahi Hakk'm sözünü işitebilir, nitekim Hz. 

Musa'run işittiği gibi ve her uzvu ötekinin hükmünü yerine getirebilir. Mese

la kulak görür, göz işitir, el koklar vb. nitekim buna işiiret ederler: 

4!�1 � l!'jj �4 
, . , 

� � J � � -312 
. Lügatler: [,... , i,;ı'den, muhber manasma yani ihbar olunacak yer . .u- ı  Ef'ali 

tafdildir, .u- , .w;'dan. 4jJ Uy�uya mahsus olan şeydir, fakat burada "rü'yet" 

manasma caizdir. 

İ' rab: J ta'lil için. ,_...,. mübteda, � haberidir . ..,li Mübteda, \,.. haberidir. 

Mana: Ey aşık ve arif, ihvanım arasmda ben sahv-ı cem'a silhip oldum. 

Zira benim kulağım benim lisanımdır, hem Hakk'ın kelamını idrak eder hem 

bana söyler. Benim kalbirn Hz. Ahmed' e mensub olan gözümün görüşünün 

fevkalade üstün oluşunun haber verildiği yerdir. Şu şekilde ki, benim Hz. 

Ahadiyyeti görüşüm, Hz. Peygamber'in görüşüdür; bu bana tam uyma sure

tiyle miras kılındı. Veya benim rüyam Hz. Peygamber'in rüyası gibidir ki, 

hata, halel ve yanılmadan mahfuzdur. Nitekim Hz. Nebi vakıada ne görse 

sabah aydınlığı gibi aşikar olurdu ve tabire muhtaç olmazdı. Keza benim de 

vakıam sabah aydınlığı gibi görünür; tabire muhtaç olan da ilmimin kemali

nin tabiri olduğundan, uyanıklıktaki haller gibi tam bir şekilde ortaya çıka

cağından ve çok doğru olacağından hiç şüphe etmem. O halde benim kalbirn 

Hz. Muhammed'in göz bebeğinin görüşüne mahaldir. Zira ahadiyyet ma

karnından, Ahmed'in göz bebeği her ne müşahede ederse, benim göz bebe

ğime de o müşahede müyesserdir. Zira varis-i tam odur ki, o hazretin nuroy

la boyarnnca onun görüş ve kudretinden ilim ve hikmetinden, izzet ve rütbe

sinden hasıl olan her halinden ona miras gelir. Her kim tam viiris olursa o 

hazretin bu sözü ve bu maksadı bir nevi dile gelip: Bütün insanoğullarından 

ben üstünüm! dese doğrudur. 
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-s9' � � ��� .} � �') \.o JS' J C.JJ ç_l)j� -:r: JJJ -313 

Lügatler ve İ '  rab: Açıktır. 

Mana: Ey fütuh dolu sali.k, benim rUhum bütün ruhların rUhudur. Bu 

kainatta gördüğüm her güzellik, adalet, letafet bunların hepsi benim tıynet-i 

suriyemin feyzindendir. Beytin hakikati ise şudur: 

Hakikatte ruhların rfıhu ve nurların nuru Hakikat-i Muhammediyyedir. 

/100-b/ Bu hakikate mazhar olan ve tam verasete vüsul bulan her kimile 

"kutbü'l-aktab", "gavs-ı ekber" denilir ki zahiren batmen kaim-i makam-ı 

Muhammed' dir. O sahib-i saadetin bu makamda gösterdiği her şey gerçek

ten kendi halleridir. Lakin bu makam, makam-ı Muhammedi'nin esrarıyla 

vasıflanmak ve nurlai:ıyla boyanmak suretiyle hasıl olur. Nitekim Şeyh-i 
Ekber şöyle buyurur: �'J''J' i:.JJ 'i ı:_J)' CJJ J ��� t:" J .:ıl_,ilı ı.;ı "Ben Kur'an'ım, 

seb'ul-mesaruyim, rUhun rfıhuyum, kapların (bedenlerin) rfıhu değilim" O 
halde bu makama vasıl olan her kamilin rfıhu, bütün ruhlara el uzatır ve 

feyz verir; arşi, ferşi, mülki, meleki, arzi ve feleki bütün ruhlara onun feyz ve 

imdadı ulaşır. Keza bütün kainatta ne kadar güzellik, letafet, adalet ve 

teravet görürsen hepsi onun temiz yaradılışının feyzinin yansımasıdır. Her 

şey, istiadı ve kabiliyeti ölçüsünde ondan feyz alır ve istifade eder. 

• J ' ' ' '  
d� JJfl=lı J.i � Jj..ü -314 

' ' 

Lügatler: ı-' emirdir, .5 J' miiniisına. ı-" �: .sı>, .s�'den, .;,.i" � miiniisına. ı.i.lı .}: 

ı-' asl-ı lügatte küçük karınca demektir. Fakat burada alem-i misalde olan insan 

zerrelerinin vücududur ki Adem'in sırtında zuhCır edip "elestü" hitabına layık 
oldular. Nitekim Hz. N ebi (as) buyurur: �.r. .:_Ji J\ii ı.i.lı J>o """ ı:_rii r>i _,..ı. � .iııı �! 
.}< ı ,ıli "Allah Adem'in sırtını sıvazladı da oradan zerreye benzer şeyler çıkardı 
ve: Ben sizin Rabbiniz değil miyim, dedi. Evet, dediler" l.ilı Cemaat demektir . 

._;,1/ın cem'idir. 

i'rab: J'de lam ihtisas içindir, d;'de zamir ma-i mevsı1le raci. ../de ...,.. , 
ı""' yi ta' diye içindir; ._sM ı, ı-" tnin fiiilidir. 

Mana: Kendi makam ve mertebelerinden hikaye huyurup derler ki: Ey 

sırlara vakıf olan ve ey hür kimselerin sözlerini bilen, zuhurumdan önce 

benim bildiğim ve ilmi ve marifeti bana mahsus olan şeyi bana bırak. Zira 

zuhurumdan önce ilim mertebesinde olan sırlarımı kimse anlayamaz. Bahu-
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sus ki, urefadan ve nükabadan olan arkadaşlar bile zerre silretinde zuhfudan 

sonra dahi beni bilmedller ve suret-i misaliyede dahi anlayamadılar, ilim 
mertebesinde nasıl anlasınlar. 

Lügatler: .r-J tef'ıl biibından veya if'aldendir. lf,t'da zamir Hz. Mahbıibeye 
racidir, ala takdiri'l-muzaf. Keza 16'da zamir Hz. Mahbıibeye racidir. '+}'daki 
zamirin ..ı/ya raci olması da diizdir. ı..ir.- Mef'ıilü lehdir veya temyiziyet üzere 

/101-a/ mansubdur . .r-J �· de J ya mahzıif şarta cevabdır veya ta'lil içindir. 

Mina: Şayet benim hal, mertebe, makam ve yerimi bildinse, kuvvet ve 

kudretimi anladınsa; Hz. Mahbfıbe'nin muhabbetinde, Cenab-ı Hakk'ın vus

lat yolunda veya arkadaşların arasında beni "mürid" ismiyle çağırma. Zira 
"mürid" diye şu kimseye derler: Onun bir muradı olmalıdır, o muradının 

emrine itaat ve inkıyad etmeli, onun rızasında çalışıp çabalamalıdır; daha 

sonra cezbe-i sübhani ve inayet-i rahmani yetişip Hakk' a vuslat müyesser 

olunca kendisi de mürşid ve murad olur. O hazretin cezbesi dolayısıyla kime 

"murad" veya "mürşid" denirse, salikierin muradı ve taliblerin matlfıbu 

olan o mürşid, benim hıfzıma, ismetime, korurnama ve himayeme muhtaçbr. 

Eğer arılardan benim ismet ve imdadım kesilse, arılar irşad mertebesinden 

muradlık makamından düşmüş olurlar. 

[Onun kibriyii şerefesinin ötesi kuş/ardır; melek av, peygamber av, Sübluln tutucudur.] 

Lügatler: eJi emirdir, w!' dan, ibtal etmek ve itibardan düşürmek demektir . 

.? Kafın zammesiyle -.�·ıendir . .}ii Söze gücü yetmeyen kimseye derler. f:!i 'fJ 

Nehiydir ._..ı , .,A ,  i.ı• den, serçelerin sesine ve manası aniaşılmayan sesiere derler. 

Sülasiden olursa te'nin ve ğayn'ın fethiyle okunur. İf'alden olursa te'nin zam
mıyla ğaynın kesriyle okunur . ..,_.. , t.ı·�'dan bir nevidir. e_,... KP.lam-ı mümevveh 
ve müzevver (Ferrıire?) kuyumculuk ve dökmek gibi miniiiara gelir . ..._, 

masdardır, masnıi' manasınadır. 
İ'rib: 1.4'da zamir .?'ya riicidir, ..,. f:!i 'f ,'a müteallıkhr. _,:S:Jı , f:!i 'f'dan haldir. 

Mana: Arapların bazı adetleri ve ısbiahiarı vardır. O adetler ve ıstılah

larla iftihar edilecek bir habra, iyi bir iz bırakmak isterler. Ta ki hayatlarında 
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ve ölümlerinde iyi halıra ile anılsınlar. Hizmetçi ve aile çokluğu, cömertlik 
ve kerem fazlalığı, şecaat, arkadaşların ve dostların haklarına vefa göstermek 
vb. Evlat çokluğuyla iftihar etmek de bunların en büyük övünçleridir. Hatta 
çocuğu olmayanı "ebter" diye kötüleyip ayıplar idiler. Bir kimsenin erkek 
eviadı olunca, hürmeten kendisine o çocuğun ismi ile künye verirlerdi. 
Ebu'l-Kasım, Ebu'l-Mekarim, Ebu'I-Maali ve Ebu Usame gibi. Bunlar arasın
da tazim ve tekrim kinaye ile anılmakhr. Kendi ismi ile anılmak o kadar 
makbul değildir. Sanırım bu mukaddime anlaşılmışbr. /101-b/ 

Hz. Nazım (İbn Farız) talib ve müsterşidlere şöyle emir buyururlar: Ey 
beni medheden kimse benim büyüklüğümü söylerken, künye ile anma yolu
na gitme. Bana "Ebu'l-Maali, Ebu'l-Mekarim, mürid, murad, mahbubü'l
fuad, sahibü'l-irşad, arif-i esrar-ı mebde ü mead" gibi künyelerle tazirnde 
bulunma. Konuşmaz ve dilsiz olduğun halde manasız ses sarfetme. Zira bu 
künye ve isimler benim yaphğım şeyin ıshlahının eserlerindendir. Benim 
zahma nisbetle bütün sıfatlar beraber ve eşittir. Bu beyit de cem' diliyle söy
lenmiştir. 

Lügatler: .s.; fil-i muzaridir, 'ıj/ten veya .si/dan, harf-i şartla .s sakıt oldu. 

_;ı�;� Tefaül vezni üzere _;,;'dendir. _;,; Tahrik ile kendisinde ihanet ve kesr-i araz 
olan lakaba denir. _;ı�;� Lakablanmaya derler. _f;'den murad Kur'an'dır . ..:..ii Ala 

binai'I-meful .:..o.' ten müştaktır . .:..o. Şiddet-i buğza derler. 

İ'r.ib: ._.,i!' de masdar mef'fılüne muzafdır. ;.r ,  r:'ı!'a müteallıktır. ;ıu , .s./nın 

meffılüdür . ..:...ı< Şartın cezasıdır. 

Mana: Ehl-i tarıkın ittifakı üzere, marifet ve irfan makamı, seyr esnasın
da ve tevhid derecelerine yükselmede hasıl olur. Ve bu esnada zat ve sıfat 
tecellisine, hakayıka, ilimiere ve kainahn sırlanna vasıl olan kimseye arif-i 
billah derler. Lakin bu mertebe ahadiyyet-i cem' makamına ve sahv-ı cem' a 
nisbetle daha aşağıdır. Zira makamların nihayetinin en sonu ve yüksek gaye
lerin en nihayeti, daha ötesinde başka bir mertebe olmayan "sahvü'l
cem" dir. O yüzden bu makamda olanlara "arif" denmesi kötü lakabla anıl
mak gibidir. �·.iiG� ı/;i� J:, (Hucurat, 49/11) .  "Birbirinize kötü lakablar takma-
yın" nassının hükmüyle İbn Farız, "arif" şeklinde tarif etmekten sakınmayı 
emrederek buyururlar ki: Ey beni övmeye çok hevesli olan kimse, bana "arif 
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ve vakıf" lakabı vermekten vazgeç, eğer Kur' an' daki tenabüz bi'l-elkab (kötü 
lakab takma)'nın cevazına inanırsan (onu doğru görürsen) ve yasaklanan bu 
işten tevbe etmezsen gazaba uğrarsın ve kendini bu gazabda heba edersin. 

. , , , .. ı.:.Jj J ;\All ;�1 :,_;ı;. 
Lügatler: .Jj, ...;llj'tandır . ...;\lj Gelinle birleşrnek için sür'at göstermeye 

derler. 

İ'rab: ...; ta'lil içindir. ıU' Mübteda, �,_,. haberidir. /102-a/ .Jj'in faili 

zamiridir, �·.r·e racidir. 

Mcina: Az önce "arif" lakabı vermekten yasaklayışlarının sebebini göste
rip buyururlar ki: Ey maarif erbabı ve letaif sahipleri, bana "arif ve esrara 
vakıf" demekle vasıflanmayın. Zira bana tabi olarıların en küçüğünün kalb 
gözü üzere, haklarında �� J:, � ;:,..;� :i: j.; j.i (Rahman, 55/56). "Daha önce ne 
insan ne de cinler dokunmamışhr" beyanı bulunan arais-i ebkar-ı irfan ve 
muhadderat-ı esrar-ı can olan kadınların zifaf birleşmesi vaki olmuştur. o 
halde ne halle bana arif lakabı verilmesi doğru olur? 

Lügatler: ?- Meyve devşirmek. t.) Ağaç dalı. W Zeka inceliği ve idrak 
sür'ati. i )d Hilkate derler. 

İ'rib: ..r fil-i mazi, faili altında gizli, e_ı,.-ı ıU''a raci. Keza Jj fil-i mazi 

zamiri ona dlcidir. J"/de vav haliyedir. 

Mana: Benim en küçük tabiim (hizmetçim) ve en değersiz cemaatim, 
bana uyması sebebiyle irfan meyvesini fıtnat ve iz' an ağacından topladı ve 
bana son derece itaatkar olması dolayısıyla zeki oldu ve neşv ü nema buldu; 
halbuki o benim fıtrat kökümden bir daldır ve zahmın ilminden bir tayyün 
ve takdirdir. 

�ı;ı ı)i � � � �� -320 
" ,. "' ... 

(Mana): Benim en küçük tabiimin ve en değersiz cemaatimin mertebesi
nin yüceliği ve derecesinin üstünlüğü o seviyededir ki, eğer onlara kemalin 
manasından cemal ve celalin sırları sorulsa, cevap olarak öyle garib ilimler, 
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şaşılacak sırlar ve benzersiz manalar söylerler ki ulemanm anlayışının çok 
üstünde bulunur; hatta ariflerin haklmlerin, zan ve tasarruflarından yüksek 
ve ince olurdu. En küçük tabilin bu seviyede olunca, tasavvur et ki benim 
yüce mertebem akılların idrakinden ne kadar münezzeh ve müberradır ve 
bana "arif" denilmesinin kötü lakab sayıldığı kesindir. 

y"j.. .- ;.:! \..ji �Jj �J -321 
. . , 

Lügatler. iJ<r. cerime ve günaha derler. 

İ'rab: lf,l'da zamir ya mahbubeye raci veya evvelce geçen ;;..;/ya racldir. 
••/da zamir .;..,;'e racidir ve ••i, .;..,;'e sıfattır. 

Mana: Bana o hazretle ittihadda veya muhibler topluluğu içinde "mu
karreb" sıfahyla hitap etme, zira ben o mukarreblik sıfahnı, cem' nokta-i na
zarından büyük suç olan "tefrika" olarak görürüm. Çünkü "mukarreb" ol
mak ittihada manidir ve ikiliği gösterir. Zira mukarreb, bir yaklaşan ve bir 
de yaklaşılanı gösterir. Arif ve muvahhidin şanı ise /102-b/ bütün bu izMetle
ri zat-ı Rabbarnde faru kılıp mutlaka hakiki vahdetle vasıflanmakhr. Hakk'ın 
vasıflarıyla ahlaklanmak benim özelliğim olmuştur. O halde bana nasıl olur 
da "arif" ve "mukarreb" demek doğru olur. 

Eğer bana arif-i viisıl ve mukarreb-i kamil dersen: 

Yani eğer bana "vasıl" dersen benim vaslım ayn-ı kat'ımdır. Eğer "mu
karreb" dersen, yakınlaşmam uzaklaşmamdır, eğer "muhib" dersen sevgim 
yüz çevirmiş ve yasaklanmış olmamdır. Eğer "müntehi" dersen, nihayetim 
bidayetimdir. Zira vasl bir ulaşan bir ulaşılan ister. Yakınlaşma, bir yaklaşan 
bir yaklaşılan gerektirir. Sevgi, bir seven bir sevilen; nihayet, bidayet ister. 
Bunların hepsi de tefrikayı kab ettirir. İşte bu mertebelerden biriyle kayıtlı 
olmak, ehl-i vahdet kahnda aynen zıddıyla vasıflanak gibidir. Ehl-j vahdet 
ise bunların hepsini cami' dir. 
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Lügatler: .;.,.JJ, :O..J_,ı'den müştaktır. Tevriye maksadı örtüp bşka bir şey ızhar 
etmeye derler. Nitekim hadiste Hz. Peygamber'den şu rivayet vardır: .s? ı;ı ,;,IS' 

IA..,O. .SJJ vu "Bir yere gazvede bulunacağı zaman başka bir yeri gösterirlerdi" 
Yani gazada bulunacağı yeri gizleyip başka bir yeri ızhar ederdi. � Elbiseyi 

soymak. 
İ'rib: 14'da ..,, .;..J/yü ta' diye içindir. 

Mana: "Ben onu severim, ona sadık bir aşığırn, onu istiyorum, ona uy

gunurn" dernek suretiyle ve onun rnuhabbetiyle o hazrette ben kendimi giz
ledirn. Halbuki ben kendi zahrndan başka bir sevgili arzu etmem ve ken
dirnden başkasını sevrnern. Zira ben isrnirni, resmiini ve künyeınİ soydum ve 
devirdirn bu üç şeyin yok olmasından sonra hakkani vücudla baki olup, 
rnahbubun kendisi olan rnuhib ve rnahbubun kendisi haline gelen talib ola
rak ikilik ortadan kalkmış br. Lakin gizlenrnek için bazen "o" derim, bazen 
"ben" derim. Amma .c. �  Jl �.ı.;. Jl � (Ben o oldum, o ben oldu). 

Lügatler: Birinci .:..ı.... lazım fiildir, .:..S:ı.ıı manasınadır. Nitekim t..r-I'J .;,Jlı J..;oo 
derler. Yani ..Ao demektir. İkinci .:..ı.... müteaddidir, �.uı manasınadır, ..;._,ı.ıı .:..ı.... 

derler. Yani "yolu yitirdi" _.,,, , ;_.,�'nin cem'idir, ;_.,� bir şeye /103-a/ nef'i ait 

olana derler. "'J>, ·=- manasına. 

İ' rab: Açık, ..:ı mahzil.f şarta cevaptır. 

Mana: Ben Hak muhabbetinde isrnirni, şeklirni ve alarnetimi soyup attı
ğırn vakit, bu halin akabinde öyle bir yüksek makarn ve mertebeye çıkbın ki, 
geçmiş arifler, eski alimler ve hakimler onun alhnda bir seviyede kaldılar; 

işte o makarn cernu'l-cern ve sahvu'l-cern'dir. Bana mahsus olan bu makam
da, bir takım rnenfaatlerle yolunu kaybederek akıllar helak ve faru oldular. 

Veya �Iy kelimesi .:..�� 'in cem' i olabilir, o zaman rnana şu şekilde verilir: 

Hayvaru ve beşeri adetlerin galebesiyle yolunu şaşırmışlarm akılları bu rna
karnda helak oldu. 

Fakat Allahu a'lern �Iy 'den rnurad hikerni: ve felsefi fayda ve rnenfaat

ler olmalıdır ki, onların akılları her ne kadar hikmet, hendese ve felsefede 
binlerce faydalı şeyle rnuttasıf ise de tevhidin doğru yolundan saprnışlardır. 
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Buna göre mana: Ey sırlan bilen! Evvelki arifler ve velller bana mahsus olan 

nurlu makamın alhnda ve aşağısında bir seviyeye vakıf olup tam vuslata 

kudretleri olmadı. Hikemi menfaatlere sahip olup tevhid yolundan ayrılan

ların anlayışlı akıllan bu makamda helak oldu ve bu makamı idrak etmek 

müyesser olmadı. 

Lügatler: �J alamete derler. ,fo Fil-i muzaridir, ;o,ıJ"'den, sözü örtülü ve 

tarizle söylemek demektir; aslında � idi, cezm ile ye düştü. ;J Emirdir, 

�den; � bir şeye künye koymaya derler . ..:...ıı Emirdir . ..:..ı, .;..;,'den. 

İ'rib: Açıktır. 

Mani: Benden bütün gayriyet ve zıddıyet elbiseleri soyulup ikilik ve 

tefrika ortadan kaldırıldığına ve ben tam bir yoklukla vahdet makamına ve 

ahadiyet mertebesine ulaşbğıma göre, benim herhangi bir vasfım yoktur ki 

onunla beni tavsif etsinler ve ben makam ve tecelli sahipleri yanında tanına

bileyim. Bilindiği üzre vasıf, sıfatianan şeyden (mevsuf) bir iz ve şekildir. 

Benim varlığım ise ahadiyyet-i cem' mertebesinde tamamen helak ve faru 

oldu. Faru ve yok olmuş olan nasıl mevsuf olabilir? Keza beni isimlendirece

ğim ismim de yoktur. Z'ıra isim bir alarnettir ki onunla müsemma bilinir. 

Benimse zabm, zat-ı sübharude tamamen yok olmuştur. Bana alarnet nasıl 

munzam olur ve ben ne halle bilinirim? /103-b/ 

Bu incelik ve nükte anlaşıldıysa, şimdi dilersen güzel ibarelerle kinaye 

yapıp, istersen her künye ve lakabla künyelendir, istersen hesapsız övücü 

sıfatlarla vasıflandır. Nasıl olursa olsun, nişansız olandan nişan göstermek 

onu tarif ve beyan etmek kabil değildir. 

�1ı, � .r.Jl' �� J �� Jı � � J' �� ul ::,. J -326 

Lügatler: Açık. 

İ' ri b: "' ibtida için. J' intiha-i gayet için. �· "' , .:.-.�·ye müteallıktır. �o�ıı' da 

zamir makam-ı alunediyyete racidir . •  _,.,._,ıı'da elif-lam muzafun ileyhden ıvazdır. 

Min.i: Kendi seyr ü süh1künden haber verip şöyle buyururlar: Ben 

eniyyetimin başlangıcından ve beşeriyyetimin mebdeinden hazret-i zat-ı 
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Ahmediyyete yükseldim; bu öyle bir yükseliş ki, onda Jı ile anlaşılan nihayet 

ve "gayet" yok idi. Başlangıç, son, evvel, ve gaye gibi şeyler onda eşit idi. 

Ben bu vücU.dumu o hazrete yükselrnek ve dönmek sebebiyle muattar kıl

dım. Veya o hazretten kainatın vücuduna dönmekle, a'yan ve mümkinatın 

vücudunu ilim ve irfanla muattar ve münevver kıldım. 

öJ';:ıJ i-��� �IS:;.. i t� J � .;,»ı.;ı ��� ul :; J -327 
. 

Lügatler: Açıktır. 

İ' rab: .:r ibtidaiyye için. Lakin esfelden a'laya olduğu için �� .:r dahi .:-:;'e 
müteallıkhr. 

Mana: Benden bana rücU. etmekle, hikmetin batınından ve ahkam-ı 

şerl:atin zahirinden ötürü kainatın vücudunu muattar kıldım. Bu ahkam be

nim halkı Hakk'a da'vet etmem, insanların nefislerini olgunlaşhrmam ve 

tabiat erbabını terbiyem için konuldu. 

�j J;i ;,W· .ı � �,)1; 
' ' ' 

� J \t:l' �J� �w -328 

Lügatler: YJ,;.,.'dan murad, vasıtalı veya vasıtasız olarak Hakk'a 
cezbolunan saliktir. .,,ır' den maksud onların fevkınde olan meşayih olabilir. ;;.,_, 

Rücu etmeye derler. 

İ'rab: ı.,w mübteda, �! ı. haberidir. Meczubin'i nefse izafetten murad, 
kendi tevabii olabilir. "<ll_/ de zamir YJ,;.,.'a racidir. 

Mana: Benim makamım ve mertebem herkesten daha yüksek ve daha 

üstündür; ben "sahvu'l-cem" makii.'mına rücU. ederek, halka Hak'la yol göste

rici ve önder oduğuma göre, benim batıni kuvvetimle Hz. İlahiyete cezbo

lunan salikierin en son makamı /104-a/ ve onların muradı olan meşayihın 

makamının sonu "cem" makamıdır ve ben o makamı, ahadiyyet makamın

dan dönmezderi evvel geçtim ve geride bırakhm. Yani salik-i maczubun ma

kamının sonu ve meczub-i salikin mertebesinin nihayeti "ce�"' veya "ce

mu'l-cem" makamıdır. Bu makamda salik mutlaka Hakk'ı görür ve halktan 

perdelenir; o bakımdan "tefrikasız cem'" kamillere göre makbul değildir. O 
halde "tefrika ile birlikte cem'a rücu edip Hakk'ı halkta ve halkı Hak'ta mü

şahede ederek her mertebeye hakkını vermelidir. 
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Hz. Nazım (İbn Farız) şöyle buyurur: Meczubların mertebesi ve ariflerin 
makamının nihayeti olan "cem'" mertebesi, benim ahadiyyet makamından 
tefrika mertebesine düşmezden önce geçmiş olduğum makamdır ki, bu ma
kama nisbetle ondan tevbe etmek doğru olur. 

Lügatler: �j yalan ihtimali olan söze derler, mutlak zan manasma da kul
lanılır, burada kasdedilen odur. � Zirvenin zıddı yani alçak yer. iJ,J Ayak 

basmak. 

İ' rab: � mübteda, ı:_Ji mukaddem haberidir. 

(Mana): Kendilerini önde zannedenlerin zirvesi ve en yüksek mertebesi, 
benim mertebernden yerdeki çukur gibi aşağıdır ki sanki ayağıını bashğım 
yerin izidir. 

�� Jji �J ç. �)! Jj 
Lügatler: Açık. 

� � ö)U.�I JA! \.o ��J -330 ' ' ' 

İ'rab: .J"ı mübteda, C;"J haberidir. ı.. Ya mevsı1ledir, veya nekre-i 
mevsufedir . ....., Ya sıla veya sıfatıdır. '1 Nef-yi cis için olabilir veya ..,...) manasma 

olup haberi mahzufdur. 

Mana: Kendisinden öte irtifa ilerlemesi yoktur diye uzaklık işaretiyle i
fade edilen en son makam, benim ilk ayağıını bashğım ve ilk adımı attığım 
yerdir. Gerçekten kutbü'l-aktabın makamı, aktaba nisbetle böyledir. Kamil 
olsun olmasın, kendilerini yüksek mertebeye erişmiş sayan bütün makam 
sahipleri ve mükaşefe erbabının, abdalın, nücebanın, nükabanın, evliyanın 
ve ariflerin mertebeleri, gavs-i ekberin mertebesine nisbetle işte o yerdir. Zira· 

o, "cemden sonra sahv" mertebesindedir. Bu mertebenin şamnın yüceliği 
şuradan gelir. Bu mertebe sahibi, cem' ile farkın arasını birleştirir, kesretin 
müşahedesi vahdete ve vahdetin müşahedesi kesrete mani olmaz. Bu müşa
hede ilim /104-b/ ve irfanla olmaz, zevk ve vicdanla olması gerekir ki o da 
ilm-i Hak ve şühfıd-i Hak'la müşahede etmek demektir. 
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�� �� �"}Jı ı} �1$ �J 
Lügatler ve i'rib: açıkhr. 

MW: Benim mertebernin yüceliği ve mevküınin üstünlüğü mallım ol
duğuna ve ben tamamen faru olup Hak'la baki olduğuma göre, ulvi ve süfli 
bütün alemler ancak benim fazlım ve feyzimle alemdir. Keza kainattaki her 
tesbih edici ve söyleyici �� � �� �:;. .; .:ı�j (İsra, 17/44). "O'nu tesbih etme

yen hiçbir şey yoktur" fehvasınca ancak beni medh ü sena eder. Bu durumda 
lisan-ı cem'den söylemiş olurlar. Larnın kesresiyle (��) olursa mana: Benim 

fazl ve ihsanıınla alim olmayan hiçbir alim ve am yoktur. Çünkü ben haki
kat-i Muhammediyyenin kemaliyle vansiyim ve başkaları bana tabidirler. 
Her konuşan ancak benim medhimi söyler. Zira kainatın ayakta durmasının 
sebebi ve mevciidatın füyllz.atını ulaşbran benim. Çünkü ben hakikat-i 
Muhammediyyenin mazharı ve gavs-i ekberim ve her şeyin neşv ü neması, 
feyiz bulması benim zabmdandır. 

:J J ı_,.i;. J"'lı :;.,� ı:ıi j"j. "'lJ -332 

Lügatler: J� 1 yini � 1 . ..ı. Hz. Risiletpenih'ın ismidir. ,h•: �·· iJ,o ip 

demektir. 

İ'rib: .ı.i j'te vav h.iliyedir. 

MW: Ey saiik ve aşık, evvel zamanda benden önce gelmiş veliler, arif
ler ve asfiyaya benim efendi ve üstün olmamda şaşılacak bir şey yoktur. 
Çünkü ben Hz. Nebi'nin sağlam ipine sımsıkı sarıldım. O ip ona uymaktır, 
onun şeriatidir, onu layıkıyla anlamaktır, onun makamını tatmak, cemalini 
müşahede etmek, onun nimet ve faziletine gark olmaktır. Böyle, makamı 
yüce bir sultana tam intisabı olanın cümle halka efendi olması söz götürmez, 
bunda şaşılacak bir şey yoktur. 

� �� � •!i_�--
Lügatler. açıkbr. 

İ'rib: �'da zamir la.fzı ilibiriyle ..ı.•ya riôdir. ı<1'da ı. kiffedir, .:ıı'yi 

arnelden men eder. �·de zamir r�·a riôdir. 

Mini: Ben Hz. Nebi'ye ait en sağlam ipe sarılıp, onun muhabbet deni

zine gark ve şühud-i hazretine müstağrak olarak, kemal-i mütabaatla tam 
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yakınlık ve ittihad hasıl olunca bu mertebede sanki onun lisaru oldum. Tefri
ka mertebesinde .,ıı If!' � 1'�' (Ey Nebi sana selam olsun) deyişim, ona 

selam ve taluyyet go"'dermem, mecaz yoluyladır. Z'ıra onun hakikati benden 
/105-a/ bana selam vermekliğimdir. Çünkü ahadiyyetü'l-cem' mertebesinde 
Resul'ün hakikati, benim hakikatimdir ve ben Hakikat-i Muhammedi nfuu
nun kendisiyim. O bakımdan seHl.mımın benden bana olması bu vechile 
garib değildir. 

Veya �'nın zamiri Hz. Mahbub-i hakikiye raci olabilir. Bu durumda 
benim o hazrete iiı .:.ıı.,-lı demem, yine benden bana selamdır. Zira ben ben

liğimden fani ve Hak'la baki oldum. Bu takdirde ona selam eylernem me
ca.Zıdir. Zira bu mertebede ikilik yoktur, hakikatte sel3.mım benden banadır. 
Nitekim 1'�' �.1- ._s:.ı, J 1'�' �J 1'�' ..:.;ı �� (Allah'ım sen selamsın, selam 

sendedndir, ve selam sana döner) sözü bu manayı bildirir. 

Tevhid ve ittihad mertebelerini aniatmayı bırakıp muhabbet mertebele
rinin şerhine başlayarak şöyle buyururlar: 

Lügatler: Açıktır. 

ı-·�·: ��:; � �  : _j.IJ -334 

(ı . :;. J_t;,. :- :�f :J J ı.s�ıfi. -335 

İ'rib: ..,.J.ı mübtedi, ,;,""-J ve sonrası haberidir. ı. mi-yı mevsuf. If,!' da zamir 

Hz. Mahbuba aittir, muzaf mukaddemdir, yini �y .}. ı.t'da da ona aittir. ,;,""-J , 
.:..ı.w manasına. ı.ı.i'nın faili zamiridir, r•_,;.'a ricidir. ;,.- JS", ı.ı.rnın fiilidir . .sJJtfô 

Mahzuf mübtedinın haberidir. Yani .sJJtfô .s" ;_,.ı:ıı ..s:ı. . .:.,Ooöl ..ıij'de vav hiliye, 

.sJJtfô'den haldir. Keza ı....:.... , .sJJtfô'den haldir. ı.t'da zamir ;�·e aittir. V MefUlü 

lehdir. 

Mana: Ben o hazretin sevgisinde, aşk ve sevdamın başlangıcında en iyi 
hali buldum. Öyle ki o hazret sebebiyle benim sevdam ne kadar nadir, acaib 
şey ve garip hal varsa ortaya koydu. Bu nadir şeylerden biri, ha.Iimi. gizledi
ğim halde o hazretin sevgisiyle şevk ve tarab için güzel şürler, fasih beyitler 
söyleyerek muhabbet şeklinde zuhfuumdur. Aslında benim halim gizli de
ğildir, aşk ve muhabbetim aşikar ve meydandadır. 

Tarab ve safa için inşad huyurduklan on alb beyitten birincisi şudur: 



268 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

Lügatler: .:...ı.,: .:.._,.ı; ve � manasına. �r' isabetli görüş . .ıt'l' Akıl demektir. 
Sahibini mazarrattan nehyettiği için böyle denmiştir. 

İ' rab: .:...ı.,' in zamiri Hz. Mahbfıba /105-b/ racidir. J'r, �ıö'nin failidir. 

Mina: Hz. Mahbub-i hakiki tecelli eyleyince isabetli reyi tevbeyi boz
mada gördüm, olgun fikri ahdi kırmada buldum. Aşk ve muhabbet yönünde 
çalışmamalıyım, zahir adabla edeblenip zühd ve salahla mühezzeb olmalı
yım diye tevbe etmiştim. Fakat o hazret cemal-i ba-kemalle tecelll eyleyince 
isabetli düşünce olarak tevbeyi bozmayı gördüm ve cemalinin şem'ine vü
cıldumu pervane gibi yakınayı buldum. Şüphesiz o hazretin zuhuru sebebiy
le veya muhabbeti sebebiyle akıl sahipleri nezdinde benim milinetimin özrü 
kaim oldu. Akıllılar nezdinde mihnet özrü kaim oldu. Akıllılar nezdinde 
milinet özrünün ikamesi şöyledir: Zat ve sıfat nuru ile aklın sürmelenmesin
den önce maddi kayıtlar ve cismani alakatar ile kayıtlarup nefsimin hakkını 
şerlatin hükmü üzere vererek, sair akıl sahipleri ile hemcins olur. Fakat zat 
ve sıfatiara ait cemaJin zuhurundan sonra, ezell muhabbet galip gelerek be
den zayıflığı, yüz sanlığı, göz yaşı ve sine ateşi hasıl olunca, akıl sahipleri 
biçare aşıkın bu hususta mazur olduğunu bilirler. Eğer bu tecelllden çok 
küçük bir kısmı akıl erbabı katında zahir olsaydı, hepsi akıllarından rücU. 
edip aşıklarm muavini olurlardı. 

Lügatler: .:ro' ve .:ı�ı: nefsin korku ve zevalden hasıl olan ıstırabından sükfın 

ve tuma'niniyetidir, mütekellim ya'sına muzafdır. İkinci ..;�• , yı'nin cem'idir, 
arzfı ve maksuda derler. J�i , J.o•'in cem' id ir . .;....;.... Fil-i mazidir. \io... , ı.<-; ,  i1�io.-'ten, 

cömertlik etmeye derler. �= � ' � . u..>' dan fil-i mazidir, � cimri demektir. 

İ'rab: ..;�• mübteda, '+-' mukaddem haber, zamir Hz. Mahbfıbeye raci 
olamlı, ala takdiri'l-muzaf. w. jda .:ro .:ı�ı·a müteallıktır. 1.4'da keza Hz. 
Mahbfıbeye racidir; ..., ya .;....;..'e müteallıktır veya mukadder '-!J�>-'e müteallıktır. 

Eğer bı.i sonuncusu olursa mukaddem haber olur ve ikinci ..;�• birinciye matuf 
olur ve harf-i atıf, zarfıret-i şi'r için mahzfıf olur ve muahhar mübteda olur. 
Takdiri: � J.->�>- ..;�'J demek olur . .;....;..'in altında olan müennes zamiri hazrete 
raci olur ve J�i'in sıfatı olur. � f: .;....;.... üzere matuf olur. Eğer 1.4'da ..., , .;....;..'e 
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müteallık olursa /106-a/ J�oı .;�oı .,;_;,_.'in mukaddem meffılü olur. �'da J 

sebebiyyedir. 

Mana: Benim bedenimin hastalığından emin olmam Hz. Mahbubeye 

muhabbetim sebebiyledir. Keza arzu ve emellerim de o hazretin sevgisiyle 

hasıl olur. Bu arzu ve emelleri, o hazret ikram ve ihsan etti ki, kasdedilen 

velayet, kerfunet, isim ve sıfatiarın tecellisidir. Bu emelleri ihsan ettikten 

soma, vemez oldu, bırakh, ta ki bunlara bağlanınayıp ıtlak tarafına yönele

yim. 

Veya emel ve arzıllardan murad zat tecellisi ve ahadiyyet cemalinde bo

ğulmak olabilir, bu zevk ise bir kimseye devamlı müyesser olmaz. Şu beyan 

buna delalet eder: ...,..:ıj J ..._. � ..:...iJ J J J-.1' ._;. � J yp ..s:.ı.. -..i ı..r--.. � ..:...i1 .lıı � J 

"Benim Allah'la öyle bir vaktim var h onda bana ne bir mukarreb melek ne 

de mürsel bir peygamber yetişemez. Benim Hafsa ve Zeyneb'le de vaktim 

vardır."47 

Tecelli-i zata gark olmak demek olan o arzUlar .lıı � J "Benim Allah'la 

bir halim vardır . . .  " halidir ki onu bir zaman verir başka bir zaman vermez. 

Ta ki beşeriyet aleminde müridieri terbiye etsin. Talibleri ve irşad edilmek 

isteyenleri kemale erdirsin. Onun için Hz. Risaletpenah beşeriyet mertebesiy
le fazlaca mukayyed olduğu vakit J':A! 1.ı �;i "Bizi rahatlat ey Bilal!"48 

buyururlardı. Zira güzel ses hakikat alemine cezbeder. Zat tecellisi galip 
geldiği zamanlarda da: � ı_;:,;- �.ı �  "Konuş benimle ey Hümeyra, konuş!"49 

derlerdi. İstiğrak halinden beşeriyete dönmek için böyle söylerlerdi. Zira 

insan dünyadandır. Hz. Nazım zat tecellisinin verilmesini "seha" (�) , onu 

tutup halini örtmeyi de "şahh" (�) ile ifade ettiler. 

� �4 �� J'iU �J -338 

Lügatler: .}"J.; tedarik ve telahuk manasına . .}"J.; Burada itlat manasınadır, 

kaybetmeye ve helak etmeye derler. 

İ'rab: lf,i'da zamir Hz. Mahbfıbbeye racidir, muzaf takdir edilir, yani � .}. 
lf,i mukaddem haber, .}-J,; muahhar mübtedadır ve �·e muzaftır. ıoLJ•-ı'de ..., , 

.}Wya mütealhktır. � Mübteda, .ı haberidir . .}-J,; Mübteda öplı ..r" haberidir. 

Keşfü'l-Hafa, II, 156. 
Tarih u Bağdad, X, 444. 
Münavi, Feyzü 'l-Kadir, V, 180. 
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Mana: O hazretin muhabbetinde cismin hastalığa mübtela olması, ken
disi için büyük sıhhattir. Z'ıra .:.-;.ı .) 'i' ;_,;.ı u "Hayat ancak ölümdedir" de-

nilmiştir. Keza nefs ve rUhun o muhabbette telef ve helak olması fütüvvet ve 
mürüvvetin ta kendisidir. Z'ıra bu yokluk ebedi hayalın sebebidir, yüksek 
derece vesilesi ve ahiret saadetinin vesilesidir ve Hz. Mevla'ya ulaştırıcıdır. 

;:_:• i� l.lıı:-J l4 �/" J -339 

Liigatler. :c,:a Hoşgüvar (lezzetli) olmak. 

İ'rab: '-""· ya meful-i leh, ya temyizdir . ...,.J Kalbin şevk ve hüzünden elem 

ve ızdırap bulmasıdır . .;,. Mübteda, ;ı, haberidir. :c,:a ,  iı,'ın sıfatıdır. 

Ma'na: O hazretin sevgisi sebebiyle benim bu beşeri hayattan ölümüm, 
vecd ve şevk bakımından zevkli bir hayat ve ebedi lezzettir. Eğer ben o haki
ki sevgide olmazsam ve canımı ona faru kılmazsam gam ve kederle yaşarım 
ve hicran ve firkat dikeniyle gönlüm yaralanır. Yaru heme kadar zat tecellisi 
cismin zayıflığını ve şeklin izalesini gerektirirse de, bu yoklukta binlerce 
baka, bu hastalıkta saysız safa vardır. 

Liigatler. ..,... kalbinin kanına derler, murad hayvanİ ruhtur . ._..J; Emirdir 

yti , ..,.,.ı. , �,>'den. .sr. Şevk ve hüznün şiddetinden için yanmasına derler. �'-' 
Şevk inceliğine derler. ü.} Muhabbet yanığına derler. ı....ı..: yıol , ..,...i/den ism·i 

fiiildir. 

İ'rib: ..) mahzıif şarta cevapbr . ._..J>'nin müennes zamiri J'>i''ye racidir . .sy. 

Meful-i lehdir . .5\.iS"'de >, .sr.'ya işarettir. 

Mani: Bedenin hastalık.larla karşılaşması sıhhat, nefsin telef olması sırf 
aliyet, ölümüm hayat ve vücU.dum zat' a perde olduğuna göre, ey rUhum ve 
kalbim, o iç yanması, aşk ve cünfınun yaruklığı için yanıp yakılarak eri! Ve 
ey sevgi ateşi, ey muhabbet yaruğı, sen de ceva ve sababet gibi beni erit ve 
mahvet. 
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LügaUer. � insanın içinde olan şeylere derler, kalb gibi, ciğer gibi. ""' , 

<,:r'nin cem'idir. <,:r Asıl lügatte "eğri"ye ve eğri kemiklere derler, burada 

nefsini kuvvetler kasdedilir. Kaburga kemikleri. 

İ'rib: Açıkbr. 

Mani: Ey içimin ateşi, benim vücildumun eğrilerini kalbimin ateşiyle 

düzgün ve doğru kıl. O eğriler benim nefsani kuvveterirndir ve düzgün de

ğildir. Böylece eğri olan iç kuvvetlerim, sevgi ateşiyle düzelip hakiki sevgili

ye itaat etsin ve boyun eğsin. zahirde eğri kemik nasıl ki ateşle doğru ve 

düzgün hale gelirse içe ait eğrilikler de gönül sevreti (şiddet) ve kalb harare

liyle düzgünleşir. Bu düzeltme de sabır güzelliğine ihtiyaç gösterdiği için 

şöyle buyururlar: 

LügaUer. J4 yaru "güzel ol" . .;.N Gam ve keder gelince nW-a/ düşmanın 

sevinmesi. 
İ'rib: .;,-r'ün �·a izifeti sıfabn mevsüfa izifeti kabilindendir. ,,lde .., , 

�·e müteallıkbr. ,...ıı'de muzaf mahzıifdur, yaru _,...ıı J.ol takdirinedir. 

Mani: Ey benim güzel sabrım, benim sevdiğim o hazretin nzası uğrun

da iyi bir sabır örneği ver ve ehl-i dehri bana güldürme. Yaru sabırsız ve 

tahammülsüz olmakla vahdet ehlinin düşmanı olan sfuet erbabıru ve kesret 

sahiplerini memnun etme. Hatta aşka ve betaya maruz kalırken başı dik ol, 

sızianma ve bağırıp çağırmaktan sakın. 

LügaUer. .ıı.,. ve .:.ı.ıı.,. sabırda muhkem ve salibel üzere olmak. �·. 

J'K'dendir. �· .5ı.u. Arapların ağır yük götürene duasıdır, yaru üzüntü ve keder 

senden gitsin demektir. 

İ'rib: � emirdir, tefa'ul babındandır. � y, �·ün mefıilüdür. �· .5ı.u. 
Fiil cümlesidir, dua içindir, fiille meful arasında mu'tanzadır. 

Mini: Ey benim kuvvet ve takatım, o hazretin matının muhabbeti ya

nında (ona taat ve muhabbet sırasında) bütün büyük belalara tahammül et; 

Allah senden zaaf ve kederi uzaklaştırsın, seni tahammül ve sabırda güçlü 

kılsın. 
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Lügatler. ,r- ism-i mef'uldür, "-P'dan, zayıflık demektir. � Temezzuk ve 
teterruk (yırtılma ve parçalanma). � Aslında müfred müennes muhatabadır, 

�'de kafiyeye riayeten nun düştü. 

İ'rab: "' istifhamiyye, J'de lam mahzfıf fiile müteallıktır. Yani "' i ._- "'  
J J..o Jl.· .:ıi masdariyyedir, burada m imin zammesiyle nun un şeddesiyle J olması 

caizdir, bu durumda �·ıen veya kat' manasma gelen .:ı _,.ı' dan emir olur. 

Mana: Ey benim zayıf ve nahif olan cesedim, şifadan müteselll ol. Ey 
benim dğerim, senin parça parça olmana karşı bana kefil olan kimdir? Ta ki 
senden bu noksan zail olup kemale hazır olasın ve cananın aşkı uğrunda 
vürudunu şerha şerha kılasın. 

Kendilerinde hüsn-i sabır, belaya tahammül /107-b/ gücü, zahmete sehat 
hasıl olup, zahiren ve batmen teslimiyet ve rıza derecesine ulaşınca bela çe
şitlerine, hastalık ve zahmet sıfatıarına hitap ederek buyururlar ki: 

:ili �J J � � � 4J -345 ' ' 
Lügatler. J'J bakıyye-i ruh . ..:...,ıi ,  ı,i'dan müştaktır. l,i, Her şeyin bakıyyesine 

derler, efal-i lafdilin müfred müennesidir. 

İ' rab: 10.J , � �·nın mef'fılüdür. J; , ..:..,i'nün mef'fılüdür. 

Mana: Ey benim canan aşkından olan hastalığım, benim hayvaru rUhu
rnun bakıyyesinden hiçbir şey geriye bırakma, onu tamamen yok et. Zira ben 
o bakıyye zilletinden daha baki ve mükemmel olan izzet uğruna imtina et
tim. Zira o ibka izzeti vücud bakıyyesini yok etmeksizin hasıl olmaz ve 
vücud bakıyyesi ile birlikte kimse Hakk' a vasıl olmaz. Zira vücud, zillet ve 
horluğu gerektirir, vücudu yok etmekse İzzet-i Bariye ulaşmayı mucib olur. 

Lügatler. ..,..! hemzenin kesresiyle masdar, fethasıyla olursa ..r'ın cem'idir. 

İ'rab: .:ıiS"�A'de 1. mevsfıle ve .:ıiS" tamme . ..S:.U1/de vav haliyedir. �:,o ,  ..,..!'nın 
meffılüdür. 
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Mina: Ey benim tenimin sıhhati ve bedenimin afiyeti, seninle benim 

sohbetimden vaki olan nesne son buldu, halbuki ölüyü diriltınede senin 

vaslın, benim hayattan hicretim gibidir. Zira cismin sağlığı canlılığın bekası

nı, şehvetin kuvvetlenınesini gerektirir, onun yok edilmesi ise ebedi bekayı 

ve rUharn hayah mucibdir. O bakımdan kamillere göre, hakiki sıhhate engel 

olan ve maddi sıhhate bağlı olan hayat ölümün ta kendisidir ve öyle vuslat 

ayrılık demektir. 

�) r� J .sj� � w 
' ' 

Lügatler: .SJi.o makam . .._,. J �lliı.o Çürümüş kemiğe derler. 

İ'rab: Birinci '"' mevsı1le, ikinci l.o, .rJ manasına; Ma-i mevsı1le ait ._..iıi'nın 

mef'ı1lüdür ki mahzı1fdur. 

Mina: Vücud taayyününden tam yokluk isteyerek buyurur ki: Ey hasta

lık ve zayıflığın benden geri bırakhğı belirti ve hayat kalınhsı, tamamiyle 

göçüp git ve intikal et. Zira senin çürümüş kemikte ve eskimiş tende yerin 

yoktur. Çünkü benim çürümüş kemiğim kötü hayattan halidir. O bakımdan 

başka bir yer ara. 

Lügatler: r"Ji tahakkukun zıddı. /108-a/ ..:-;Jı nefs-i mütekellim meçhul, 

..,..c,"1ı'dan. 

İ'rab: '-' nekre-i mevsı1fedir ve zamir-i aidi mahzı1fdur ki .s>�>ı'nin 

mef'ı1lüdür. Bazı nüshalarda .r"' yazılıdır. Bu da merğubdur. 

Mana: Ey benden olan şey, umulur ki: Ya rum, ya nefsi, ya kalbi demek 

gibi, gerçekten değil de kuruntu yoluyla sana nida harfiyle seslenirim. Ey 

benden nida ya' sıyla seslenilen şey, her ne ise ben senden fariğ olup senin 

yalnızlığınla ünsiyet kıldım, arhk bundan böyle benimle ünsiyet etme. 

Hz. Nazım (İbn Farız) kemal-i fenalarma işaret ederek sanki şöyle buyu

rurlar: Öylesine sırf yokluk haline geldim ki, ne zaman nefsime, rUhuma ve 

kalbime "ya nefsi!" ve "ya ruhi!" diye nida etsem gerçek bir şeye seslenir gibi 

seslenmem, belki hayali ve yok olmuş bir şeye nida eder gibi seslenirim. 
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Mümkün olduğu kadar bütün yokluğu elde edince, Hz. Mahbfi.ba hitaben 

rıza diliyle buyururlar ki: 

- -. · i il� · " ul 4.1 ı.;;...;p.) • •  J ı.I' J  . , ' , 
LügaUer ve İ'rib: Açıktır. 

Mana: Ey hakiki sevgili, sen, bela ve elemden bana arız olan her şeyden 

hoşnut ve razısın; şiddet ve kerahatta ölüm bunların en aşağısı ve değersizi

dir. Ölümden daha şiddetli olanı zıdlık, ayrılma ve hicretin uzaklığıdır. Her 

ne ise, nasıl olursa olsun ona ben de razı olurum ve bunların cümlesine beni 

sevgi ve aşk razı etmiştir. 

.)_,.!> .;,ı)j � � jl 
.)_,.!> .}U. ı..)).) � jl 
.)_t!> .s- o.ı..ı o�.:> � jl 

.)_,.!> .;,ı� � � jl 
.)_,.!> .}� ı..)).) � jl 

.)_,.!> <S' O..ı..ij O.)� � jl 
[Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın kesilir. 
Sevgiden tortulu, bulanık sular an duru bir htile gelir, sevgiden dertler şifa bulur. 
Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur. M, II, 1529-1531] 

' i ı:.a�l.ı • '.' • '.. f ,  '·< -350 ır � ·: t� !"" �J 
Lügatler: e..r. ızhar-ı şek vii. ....-b İktida etmeye derler, i _,...i' dendir. 

İ'rib: Zamirin jj.ı(a izafeti, masdarın failine iziifetidir. Bu takdirce zamir 
mahbubeye riici olur veya masdann mef'Ulüne iziifeti kabilinden olabilir. Bu 
takdirce zamir �'e aittir. lfi'J..v'da ...,. sebebiyyedir . ..,....; Ya temyiz ya mef'ul-i 
lehdir. 

Mana: Mahbfi.benin ahkamının cereyaru altında itmi'nan üzere ve nefis

lerinin sükfi.netini hikaye ederek şikayette bulunduklarını sabrın acılığını 

yudumlayışlarını, zorluklara göğüs germede ayak direyişlerini rivayet edip 

buyururlar ki: 

O hazretin muhabbeti benim nefsimi öldürmemle hüzün bakımından 

şikayet veya korkuya yol açmadı. Eğer tahammül ve sabır gösterme konu

sunda nefsim şikayet etseydi, şikayet ve korkucia benden başka olan aşıklara 

uymuş olurdu. Şikayet ve korkucia onlara nasıl uyabilirim ki, ben mah

bfi.bdan gelen belayı safa olarak görürüm. 
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[Kahnna da hakkıyla aşığım, lutfuna da. Ne şaşılacak ş� ki ben bu iki zıdda da gönül 
vermişim. M, I, 1570] 

Cefa ve hicran, safa ve ahzan benim katımda birdir. 

4 '). .s)ı J:i ô� lfı ' ' 

Lügatler: /108-b/ Birinci ..r kabile rnanasına, ikincisi hayat sahibi demektir. 

İ'rib: ..r JS" J' de J rnahzfıf .;/..!"'e rnüteallıktır ve rnaba' d ine sıfattır, takdiri: 

ı.ı.,ı JS" J .;,ıf ..r JS" J· ..r JS" rnübteda, � haberidir. 1.4'da ..,.. sebebiyye, zarnir Hz. 

Mahbfıbeye racidir. �'da zamir ..r'a racidir. J.i Masdardır JP,. rnanasına, ..s�'ya 

rnuzafdır. 

Mana: Her kabilede bütün hayat sahipleri o hazretin muhabbeti sebe
biyle, tam teslimiyet ve itaatinden dolayı gassal elinde meyyit (ölü yıkayıcı
nın elinde ölü) gibi olmalıdır. O muhabbet sebebiyle ölü gibi olan diri naza
rında, muhabbet ve aşk yüzünden ölen ve helak olan en hayırlı ölüdür. Zira 
bu ölüm ebedi hayatı ve sonsuz devleti gerektirir. Onun için onların çoğu: 
ö� ,.} ö� J;l ,.} .:.ıı .:..w � ..; _,l:iı ..; _,l:iı "Ey güvenilir kimseler beni öldürünüz, beni 
öldürünüz, zira benim ölümüro hayat içinde hayattır" buyururlardı. Onlar �) 
� )y;. ioi-) � .�� J.ı l!ı;f �ı � J_ i ):i ;;,ı� ı :;.:.;.: (Al-i İmran, 3/169). "Allah yolunda 

öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri katında diridirler, rızıklanırlar" 
nassıyla müşerref ve memnun olmuşlardır. 

Lügatler: � aşık-ı rneyyal. ;,.... Şiddeti iştiyak ve perişan haldeki aşıkın 

kalbinin rneyli. 

İ'rib: 1.4, �'e rnüteallıktır. ;,.... ]!> ..sr- '1, �'ın sıfatıdır. 

Mana: O hazrette, sevginin, muhabbetin, cemalin ve kemalin bütün çe
şitleri ve sınıfları toplandı. Sen kainatta ona aşık ve meyyal olmayan kimse 
göremezsin. Ona aşık olan o sevgi ve iştiyaktan başkasını görmez ve kendi
sine muhabbet ve dostluktan başka bir şey yaraşmaz. Hulasa-i kelam şudur: 
Hazret ....; _rı .:.ı i �iJ "Bilinmeyi sevdim" hükmünce bütün isimeri ve 

sıfatlarıyla mezarur-i kainatta zarur olmakta ve her şeyin zat aynasında 
isti'dadına göre görünmektedir. o görünen cemalin zatına münasip nice 
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göre görünmektedir. o görünen cemalin zatına münasip nice gönülsüz kal
mış aşık, düşkün ve aldanmış olup her yüzden mahbfıb tecelli etmekte ve 
aşıklar aşkbazlıkta olduğundan Hz. Nazım (İbn Farız) şöyle buyurur: Bütün 
cemal-i ha-kemal o hazrette toplandı, keza her cemalin arzusu ve sevgisi 
onda bir araya geldi. o bakımdan her kimi görürsen aslında ona aşıktır. 

llJ ·.<- ' �i ı:. ··-� it. 
-· ı.r ) . .,.--- ı.s-

' ' 

Lügatler: '"'""" , '-'H manasına, ı,.W•'den müştak, o da zuhur demektir. �·; 
Galebe, kesret ve izdiham. ı,.., Yani J,< . .;ı...,.i , :o;...,.'nın cem'idir . .,....,.. Çeşitli ağaç 

ve meyvelerin bulunduğu bahçedir. 

i'rab: '"'"""'in zamiri hazrete racidir. �·;'in faili ıı...o.i'dır. 

Mana: O hazret bir bayram günü görünecek olsa, bütün kabilelerio göz
leri her taraftaki halkın nazariarı onun güzelliğinin üzerinde yoğunlaşırdı ve 
bunların ruhları onun mana güzelliğine yönelirdi. /109-a/ Bunların göz be
bekleri o hazretin müstesna güzelliğinden kudsiyet bahçelerinde ünsiyet 
meyveleri devşirirlerdi. 

[Bir zamanlar aklımın ucu bahçe/ere gidiyordu, senin yüzünü görünce onlar aklınıdan 
çıktı.) 

.ı.ı -s) rJi. J5' ı.;� Zs.J1s. J -355 
, ,  tl ,. , 

Lügatler: i.r..}J•: ;J,.ı.ı. ö.r.) <?. çeşm-i ruşene derler. 

Mana: Benim katımda bayram, o hazretin günleri aydınlatan cemalini 
aydınlık gözle gördüğüm gündedir. 

[Ey yüzü milnil ehlinin bayramı olan ve ey şenıliilinin güzelliği günün ışığı olan.) 

Bana sevinç ve neşe senin nur lu cemalinle mesrur olmaktır. 
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Lügatler ve İ'rab: .:..;, , .ı»'den fil-i mazi, müstetir zamiri Hz. Mahbube 
racidir. Jl.,llı JS'" Mübteda, J.ı.il' ı.ı,ı haberidir. Keza ,\illı r<' JS'" mübteda, ..., r.ı< 
haberidir. 

Mana: Eğer o hazret bana yakın olursa, her gece kadir gecesidir ve her 
kavuşma günü Cuma günüdür. 

Hz. Ali'den şöyle sordular: ':1 �J! jS' J J.,!- 1:.1 ı..ı$ J .J..,�- 1:.1 �_,.lı Jl! �.ı.,aıı J ..5Jj ı.. Js- � 
;.ulı u,ı � l:.l .iııı �J ı.ı.,ı JS'J J.,!- 1:.1 � ..,t .iııı � "Ey Ali bayram hakkında ne dersin? 

Cevap verdi: Bizim için bugün bayramdır, yarın bayramdır, Allah' a asi ol
madığımız her gün bayramdır, Allah'ın bizden hoşnud olduğu her gece Ka
dir gecesidir" 

.;ı.ı.ı ;.Ü Jı .:...... ;.Ü ...,_!. ...,_!. � .;� ;.Ü ...,_!. j ı.r' .r. � ..,.,_,.,.. .sı 

[Ey hoca, Kadir gecesinin alarnetini ne diye sanıyorsun? Eğer kadri ni bilirsen her gece 
Kadir gecesidir.] 

Eğer cem'iyet siliibiysen her gün "cuma" günüdür. 

Lügatler ....- burada, ,_, ve ictihad etmek. i.AiJ Durmağa derler . .:J>� Yani 

��- ikinci ı..iiJ arafatta durmak ki hac onunla tamam olur. 

Mana: Benim o hazret için çalışıp çabalarnam hacc-ı mebrur ve sa'y-ı 
meşkurdur. Bu çalışma sebebiyle onun kapısındaki benim her kıyamım, be
nim o kapıda duruşum Arafat'taki bütün vakfelere denktir. Zira hakikatte 
makbul hac Hz. Mahbuba ulaşma kasdıdır. Onun kapısından murad nurla 
dolu kalb, orada vakfeden murad şükre layık teveccühdür . 

.S;'"'-1 � J� � ıS»  '-.4 ı.:.-b 
"'\4 .... � J -.4 .s� �� 

.S;'� J� Jı J J� '-.4 Jı_,ı. 

.S�J! � .... � J -.4 jl � �� 
[Bir gönlün varsa, göniil Kiibe'sini tavlif et, miinii Knbe'si gönüldür, sen gönlü ne sanır

sın? Benim Kiibe ve put/ılineden maksadım sen idin. Maksad sensin Knbe ve puthane bahane.] 

ı:J 4-1 cl;. .iııı ::ı� ��J -358 
, , 

Lügatler: � • .J,ı.-'den .:J; manasına . .;..ı, ya iJ')I,'ten veya ._.ı,'dendir, larnın 

kesresiyle .:..:.,j manasınadır. 
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İ'rab: � � .}/te vav haliye. � � İ'rabdan haliyye üzre mahallen 
mansub. Ji', .sJi 'nın ikinci mef'ulüdür /109-b/ u. birinci mef'ulüdür ve >')(,'a 
racidir. 

Mana: Allah' ın beldelerinden herhangi birine o hazret nüzUl etse, yani 
ahadiyyet-i makam-ı cem' itibariyle tecelll ve zuhfır eylese, o hazretin zuhfı
ru sebebiyle ve o benim aynıma tecelllsiyle ziynet ve halavet verdiğinden, 
ben o beldeleri Mekke' den başka olarak görmem. Yani o hazretin o beldelere 
zuhfıru sebebiyle, hangisi olursa olsun o beldeleri şeref ve fazilette Kabe'nin 
benzeri olarak görürüm ve Ka be' den başka olarak görmem. 

\j$' �;- � J� �iJ -359 
. 

Lügatler: � her ne kadar lügatte yapıştırmak demekse de burada �li 

manası taşır. �Ji Yani W.J � - ,_,.,... J'• medine-i Resul'dür, Mekke'den 

Medine'ye hicret ettiği için Dar-ı Hicret derler. 

İ'rab: .:ııS:. .si �'nin mef'ulüdür, zamir hazrete racidir. �r Muahhar 

mübteda, .:ııS:. .si mukaddem haberdir. J'• JS' ,  .s}'nın mef'ul-i evvelidir, .;_,.,... J'• 
ikinci mef'ulüdür. 

Mana: O hazretin ikamet ettiği her mekan harem-i muhteremdir, keza o 
hazretin vatan tuttuğu evi ben dar-ı hicret ve Hz. Risaletpenah'ın şehri ola
rak görürüm. 

Lügatler: .:..-Jı i} gözün aydınlık olması. �} Fi'l-i mazidir Jı}'dan, bir yerde 

durmak demektir. 

İ'rab: ı.. nekre-i mevsufe, mevzi ve makamdan ibarettir, i' rabdan mahallen 

merfu mübteda, haberi _,.;'dir. i_,A,'te y sebebiyyedir . .. ,,i' de zamir ı..'ya aittir. 

Mana: O hazretin oturduğu yer, kemal-i şeref ve faziletinden beyt-i mu
kaddestir. Benim gözüm o yerde aydınlandığından, batını kuvvelerim karar 
kıldı, yani o yerde göz aydınlığımın zuhfıru sebebiyle hahrım, himmetim, 
kalb ve iştiyakım karar kıldı. 
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lA.):;. �� ��� ı.S�J -361 
' ' 

LügaUer: ...-�, ..,_.._.'in cern'idir. Uı>.r. ...-� Yani u.ı,J Jı,jı r: e-"ı,.. (Elbisesinin 
eteğini çekme yerleri) demektir. ;.ıt. Balçık, rnütekellirn ye' sine rnuzafdır. 

İ' rab: .s� rnübteda, ._...;ı sıfatı, ...-� haberidir . .;.).1 Mübteda .s.; aberidir. 

Mana: Benim mescid-i aksam, o hazretin elbisesinin eteğini topladığı 

yerdir ve benim kudret eliyle mayalanmış olan balçığım, Hz. Mahbubun 

yürüdüğü arzın toprağıdır. "Cerr-i ezyal" (eteklerini toplama) kibirden ki

nayedir. O halde meshab-ı zeyl mevzi-i kibirden kinaye olur ve kibir Hz. 
Mahbub-ı hakikinin ridası (alt elbisesi) gibidir. Nitekim .;ı�; •4..r.SJ' "Kibriya 

benim ridamdır" buyururlar. Kibir rnekarnndan murad rUhaniyet mertebe

sidir ki, bu süfli arza /1 10-a/ nisbetle, münezzeh ve mukaddestir ve arz-ı 

mukaddesin rUhamyeti bütün araziden ziyadedir. Mescid-i Aksa arz-ı mu

kaddesin aynı gibidir. Keza bütün arzdan yüksektir, derler. Başka yerlere 

nisbetle Mescid-i Aksa makam-ı birr ve mevzi-i kibrdir. Onun için bu müna

sebetle buyururlar ki: 

Makam-ı melekut olan Hz. Mahbub-i hakikinin kibriya mertebesi, ki bu 

makamda istiğna eteğini mahsüsat tozundan çekerler, işte bu makam benim 

Mescid-i Aksa'mdır ve benim vücfıdumun balçığı o hazretin kudret ayağının 

ve iradesinin bashğı yerin toprağıdır. 

�/.;. ıs.�; J l.(ı)i ��� -362 

LügaUer: �r: 1ı1 , J'.J! , i,/ten ism-i mekandır, ..,Jr yani gözetecek yer 

rnanasınadır. YJ� , yir'in cern'idir, yi>' rnatlub demektir. ı'JS.i, J.ılo'ın cern'idir. 

Jıı. 1i, )o lin cern'idir, )o 1 hacet demektir. 

İ'rab: .;.ı,.. rnübtedadır, ötekilerin hepsi ona rnatuftur, haberi şu beyitteki 
.:ıı./dir. 

Lügatler: uı.. mekan vezninde rnenazile derler. >IS" Fi'l-i rnazidir .l.,S""'den. 

İ'rab: .:ıı.. lafzan rnerffi heberidir, rnukaddern olan rnübtedanın veya 
rnahzüf rnübtedanın haberi olsa .;.ı,.. ve uı.. caizdir. Yani .:ıı.. .sA 1 .;.ı,.. .sA yani �"1ı 

ı.._,ı;ı l.:.j"1ı J iJ_,f.ilı (anılan rnekanlar ve işaret edilen zamanlar) 1.4'de ...,., ,} manasma 
ve zarnir .:ıı..'a racidir, zira .:ıı.., ...-'in cern'idir. 
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İki beytin Manası: Benim ferahlı.k duyduğum vatanlar, ihtiyacımı karşı
ladığım yerler, isteklerimin sınırları, korku ve emniyet yerim o yerlerdir ki, 
orada ikimiz arasına dehr girmemiştir. Keza zamanın geçmesi, cihanın hadi
seleri, firkat ve hicretle bize tuzak ve hile yapmamıştı. Zira biz bu makamda, 
ki murad ahadiyyet-i cem' makamıdır, dehrin hükmü dışında idik. Hatta 
dehre biz hükmediyorduk. Zira "dehr" bu yüce mertebenin nisbetlerinden 
bir nisbettir. Keza zamanın tasarrufu firkatle bize tuzak kurmamışh. Zira 
dehrin tasarrufu bu makama girerneyince zamanın tasarrufu hiç giremez. 
Çünkü zaman "dehr" isminin hükümlerinden bir hüküm ve eserdir. 

Lügatler: .;....:. perakende etmek. J'" Cem'a derler. öp Cefa etmek. 

İ'rab: Açıktır. 

Mana: Mahlfıkahn ahvalini değiştirici olan günler, bizim cem'imizi a
yırmaya çalışmamışh. Ardarda gelen geceler bizde cefa ile hükmetmemişti. 
Zira ben o hazretin kanadının gölgesiyle /110-b/ gizlenmiş durumdaydım. 
Böyleyken dehr bizi nasıl bilebilir. Günlerin bizi ayırmaya nasıl gücü yeter, 
geceler cefa göstermeye nasıl kadir olur? Nitekim İbn Ham buyururlar: 

ı.i'.J'.. .rJ J .s�� .Sj � 
ı}� .ftJ��. ı}� .:r.' J 

�� Jliı.ı .s�� .:r ..:. .r--J 
..:. J� �.o .rı �. r4'j' Jw _,u 

(Onun kanadının gölgesiyle dehrden gizlendim, gözüm dehrimi görür, fakat o beni 
görmez. İsmimin ne olduğunu günlere sorarsak bilmez, mekılnımın nerede olduğunu sorsak 
onu da bilmez). 

-- ·- '- W'""' ı  .�::::.._ •-- '1 365 0� � . 1.:1  � �J -
. ' 

Lügatler: �-. ... insan üzerine nöbetieşe gelen belalara denir. ;_,; Asl-ı lügatte 
arzdan yüksek olan yere derler, insanın üstütıe çıkan ve galebe eden hallerde de 
kullanılır ki bunlar onu iyi halden kötü hale indirir . .;...$.; Saadetten şekavete 
nigünsarlık [baş aşağı olma]. 

İ'rab: Açıktır. 

Mana: O ittihad mertebesinde belalar ve sabah vaktinde cefa ve felaketle 
gelip bizi hakiki vuslattan ve le zzet mahallinden iz' ac etmemişti. Keza hadi
selerin gidişatı bizi talihsizliğe uğratmamıştı. Hatta visalin kucağında gön
lümüz hoş ve mesrur idik. 
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Lügatler: .r'ı gammaz . ......, Men etmek . ...;�.,. J! Sırrı ifşa etmek . ..r� Kötüleyen . 
.;ı,. Fark. i _,ı... Ş az lık. 

İ'rib: Açıktır. 

Mana: O mertebede gammaz, men ve ayrılıkla bizi ayıplamamıştı. Keza 

melamet edici firkatle, safayı ve müstesnalığı ihbar etmekle sırrı ifşa etme

mişti de. 

Lügatler: .JHi,: ... ! uyanmak. 

Mana: Keza rak1bin gözü uyuyordu, daha uyanmamışh, fakat o hazret 

için muhabbette benim zahm, benim için rakib olmaklıktan zail olmamıştı. 

Yani o zaman benim zatım yine zatıma rak1b idi ve başkası yok idi ki tevhid

i cem' a mani olsun. 

Lügatler: 1'""'.1"' mevsimin cem' i. �'da ..,.. sebebiyye, i.il'e müteallıktır. 

Mana: Şimdi benim müşiliede lezzetim bazı vakitlere mahsustur. Ama 

o mertebede lezzet ve iyiliğin kemali sadece bir vakte mahsus değildi, bütün 

vakitlerin o hazret sebebiyle lezzet mevsimleriydi. IP.! "Aşağı ininiz" hük-

münce bu milinet alemine ve ayrılık diyarına inince o yarla olan birlik ve 

safa yok oldu ve bu kesret ve milinetle imtihan edilmiş /1 11-a/ olduk. 

�lJ! ;ll;J"" .t. � J t 4j 
�l J! J.._ J Jf Jr .;,14 � 

�l J! J 1� J-!-i.J"" ..:.-"': y: 
� JJ! ;1)! ....a.... J Jl ıJ\.tlf" 

�l J! J I,.!.A ıJ y: .;.....;! Jll j � 

�l J! ;I.IÜ\ı � ..sJ J U. J"" 
.?lU. JI4J' ıJI U. J"" 

jJJ li o\.t ul 4 �� U. J"" 
Jf ........ l u=-'l J �Ir.- .r.ı.ı 

� yi.J"" ul lJ! � ut.l .:ıp 

[Ne güzel vakit ki, sevgiliyle beraberdim, vuslat bahçesinden nasib aldım. Ne güzel o 
mutluluk ilkbaharı ki onda gül yüzün dalı oldum. Ne güzel geceler ki ay sabaha kadar (par
lar), kendi bahtım gibi uyanık oldum. Kadeh destisi ve gül destesinin kabı ile, gül bahçesini 
anlatmaya yürüdüm. Şimdi ben ayılınca "o sarhoşluk uykusu zni[ oldu, geçti" diyorsun.] 
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� 1� � ll;lji 
- -

Lügatler: J,-<>1 ikindi ile akşam arası, yani günün sonuna derler, cem'i Jı..oi 
ve J-1..,pi. � yani ..:-1� 1 ....,.._; .:.....,. 1. 

İ'rab: .s1ıi. mübteda, J,-<>i haberidir . .ı.ııi , �in failidir. Zamir Jıi.'a aittir. 

�'da zaınir Hz. Mahbıiba aittir. 

Mana: Çölde oturan Araplar arasında günün en güzel vakti ikindi son

rası idi. Çünkü günün sonunda serin rüzgar eser, bununla öfke ve hararet 

kaybolur ve fazlasıyla hoşalarurlardı. Günün en güzel zamanı gönül çekici 

asil vakti (yaru ikindi sonrası) olduğundan dolayı buyururlar ki: 

Eğer günümün başlangıcında o hazret selam ve tahiyyetimi alarak beni 

serinletip rahatlahrsa, benim gündüzümün tamamı vakt-i asli gibi lezzetli ve 

hoş olur. Keza gündüzüm ikindi sonrası (asil) olduğu gibi: 

1> -1.)1 � .us' � � J -370 

Lügatler: ...ı� güzel koku. ı..,..... , ı..,.....' nin tasğıri. 

İ'rab: If,!' da zaınir Hz. Mahbıibeye keza �'daki de ona racidir . ..ı' de zamir 

.ı,!' e racidir . ...ı� • .s�'nin failidir. 

Mana: Gecenin en güzel vakti seherdir. Onun için buyururlar ki: O haz

retin bana nesim kokusunun geldiği gecede, benim gecem tamamen aydınlık 

seher vakti gibi olur. Yaru tecell'i rayiliaları ve tesell'i kokuları Hz. Mahbub-i 

Mütealiden beşeriyet gecesinde arka arkaya gelince benim ahvalimin gecele

ri tamamen aydınlık gün gibi olur. 

Lügatler: J-AJ• 41,1 şeklinde olan nüshalarda vardır. iJJj masdardır, ziyaret 

demektir, masdar mefıilüne muzafdır. 

Mana: Eğer o hazret bir gece bana gelecek olursa, benim bütün ayımın 

gecesi o hazretiri gelmesi sebebiyle, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi 

olur. /111-b/ Veya o hazretiri beni ziyareti sebebiyle, sürur ve sevincimden 

dolayı ayın on dördüne döner. 
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LügaUer: ..,..�,J suyu ve yeşilliği bol olan bestana derler . ...,i Taravetli, 
nezahet dolu suyu ve yeşilliği bol olan yere derler. 

Mina: Eğer o hazret benim evime yakın olursa, benim bütün senem ta

ze, nezahet dolu ve emsalsiz bir bahçedeki mu'tedil ilkbahar olur. Yani eğer 

o hazret inayet tecelllsiyle bana yakın olursa, benim kalbimin ve kahbırnın 

mizacı bahar gibi mutedil olup çok sayıda ilimierin yeşillikleriyle maarif-i 

cez'ilenin güzellikleri, yüksek müşahede ve mükaşefeler ile kalb bahçem 

taravet dolu, kalıp bostanım güzellik ve letafetin kendisi olurdu. 

�� , ,  ' \..:» C:ılı �\.o "  
·-· _r4S- J ·- . J 

Lügatler: ;.,..:.ıı yiğitlik 

Mina: Eğer o hazret benden razı olursa benim bütün ömrüm, hahnmın 

hoş olması için çocukluk zamimmdaki gibi gamsız ve kedersizdir. Ve babn 

ve zahirimin neşesi için de gençlik çağı ve tazelik gibidir. 

Lügatler: Açık ve çokça geçti. 

i:,J,P ı.J-"�' � i- -�� �ii -374 

4!Ç.P JS- �u.;.i :- -�� .Lii -375 
. 

İ'rib: Şartın cevabı .;. ..... değildir. Belki .:..az- ..ı.ii'tir . .;. ..... Şartla ceza arasında 

cümle-i mu'tarızadır. 1.4'da ..,.. istiane içindir, zamir ;JJ-P'e racidir. iJJ-P Temyiziyet 

üzere mansubdur. 

Mina: Hz. Mahbube çeşitli güzelliklerin hepsini bütün mertebelerde za

hir suret itibariyle topladı. Ben de o suret vasıtasıyla akıl ehlinin anlayışın

dan daha yüksek olan ince manaları müşahede ettim. Benim batıni kuvvele

rim de yaru sırrım, kalbim, rUhum ve sımının sım da bütün sevgi ve aşkı o 

güzellikler veya o suret sebebiyle topladı. Keza benim bahni kuvvelerim 

bütün dertleri ve bütün meyil ve muhabbetimi haber veren iç sıkınhsıru top

ladı. Yaru Hz. Mahbube bütün güzellikleri bir araya getirdiği gibi ben de 

bütün aşk ve muhabbeti toplayıcıyım. 
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..s.ı.;. up. iJI.oj J� ..s�J.ı .;.J ı; JJ ..s..ı..T �J � .r. ..s�J.ı iJ p. '.r' J 
[Mecnun beni görseydi bana acırdı. Eğer Leyla seni görseydi, o anda Mecnun olurdu.] 

tıu-�� ���� J_ �ui J \4 

ı.r:j "j� � �� :)'i � 1.4 J 
Lügatler: ....-�· nefs-i mütekellimdir, .;..1.01,/tan . .J\.01.- Mufaherete derler . ...-uı 

Nefs-i mütekellimdir, <ıiA'ten, müfaale babından. Bir şeyi nihayetlendinneye 
derler. ı _,ı;.. Za-i mu'ceme ile murad bulmağa derler. 

İ'rib: Birinci beyitte 1.4'da ..,., ...-�ı•'ye müteallıktır, zamir Hz. Mahbiibe 

racidir. ikinci cümle-i fi'liyyedir, birinci beytin mazmiinundan haldir, i'rabdan 
mahallen mansubdur. ,s} ..,.} .;/de "' beyan içindir. 

Mana: Hz. Mahbubeden haddi aşkın biçimde muradını maksudunu el

de edince, istifaham-ı inkari yoluyla, muhabbet ve cezbe erbabına karşı ifti

har ederek şöyle buyurur: 

O hazretin muhabbet ve müşahedesi sebebiyle ehl-i aşk ve muhabbete 

karşı ben niçin iftihar etmeyeyeyim? O hazretten umduğumun çok üstünde 

nail olduğum haz ve yakınlık yakınlığından hiç düşünmediğim dereceye 

ulaşmış bulunmam sebebiyle niçin iftiharımda son noktaya varmayayım? 

"Kurb-i kurb" (yakınlık yakınlığı, yakının yakını)' dan m ura d, yakınlık ha

linde yakınlığı görmemektir. Zira kendisini Hakk'a yakın gören uzakhr. Ebu 

Yakub es-Susi şöyle der: ....., ;ı� ....., ;ı ı ..,. � ır ı..ı} .:f.._ � ....., ;ı� �} u� .�,alı ��� �.o "Kul 

yakınlığa yakın olmaya devam ettikçe yakın olmaz, ta ki yakınlıkla yakınlık

tan kaybolsun" 

Lügatler: r�J asl-ı lügatte ince toprağa derler, ..A>i 1"-J zillet ve horluktan 
kinayedir. Burada öldürmekten ve yoluğa göndermekten kinayedir . .sr- Fil-i 
muzari meçhuldür, �ı/dan, ziyadelik demektir. 

İ'rab: Beytin başındaki vav ma-kabline ma'tuf olarak haliyedir . .-ı Lafzan 
merffi �/nin failidir. lA�!' da zamir Hz. Mahbiiba racidir . .sr- �o' da '"' mevsiiledir 
veya mevsiifedir . .sr- ala-binai'l-fail sıfatıdır. 

Mana: Halbuki o hazretin bütün arzUların üstünde olan lütfunu benim 

üzerime yayması, ayrılık ve yalanın bumunu yere sürttü, yani yok etti. Onun 
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lütfunun kemaliyle ayrılık ortadan kalkh ve sadece vuslat kaldı. Böylece 

dışım ve içim cemal mertebesiyle muttasıf oldu. 

Mina: O hazretin muhabbetiyle gecelediğim gibi aşk ve şevk sahibi ola

rak sabaha öylece girdim. /112-b/ Keza sabahladığım her güzellikle aynı şe

kilde geceledim. Yani benim aşkım ve onun güzelliğinin arhp eksitmesi söz 

konusu değildir. Günlerin ve geceterin geçmesiyle, ayların ve yılların ilerle

mesiyle onun kemalli güzelliği ve benim eksiksiz aşkım değişikliğe uğramaz. 

Lügatler: ı!" ataya (bağış) derler. -J.; harf·i cerdir, r manasınadır. ıoA", l"f'" 
manasınadır. 

İ' rab: .:-..'in zamir-i müstekini"Hz. Mahbuba racidir . .SJ}' JS" ve lt-Mı .;r- iki 

mef'Cılüdür. 

Mina: Eğer o hazret hüsn-i ba-kemalinin bir kısmını Yusuf'tan başka bi

rine vermiş olsa Hz. Yusufun güzelliği bu kimseden daha üstün olmazdı, 

her mahlfık güzellikte Yusufla beraber olurdu. 

Mana: Ben Hz. Mahbube için bütün sıfatlarımı değerli ve değersiz bü

tün kabiliyetlerimi onun güzellik sarrafının eline verdim. O hazret bunu 

benden kabul etti ve onun ihsanı bana kat kat ecirler ve karşılıklar vererek 

tam bir vuslatla beni sevindirdi. Yani her kuvveme ve uzvuma uygun özel 

vuslat ihsan etti. 

Lügatler: Jır. fil-i mazidir, ��_,..'dan. ��_,.,. Tarf-ı nazar etmeden ibarettir. a_,
Fa'le vezninde ...:J_,-, ...:J )o.' dan nazar etmek. 
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Mana: Benim vücud zerrelerimden her biri o hazretin kemalli güzelliği
ni müşahede eder ve o zerrelerimin müşahedesi sebebiyle, bu dünyadaki 
bütün gözler her bakışta görmeyi ifade eder. Zira benim her zerrem aha
diyyet-i cem'in hükmüyle boyanmış olup bütün hadiseleri kuşatmıştır. O 

bakımdan ben kainat gözünün insanı ve kamil sıfatlı insanın gözüyüm. 

� js' J ;Jı.b ı:ıw � 
... , ,. .. 

İ' rab: ..,ı.ı JS", .;:.'nin failidir. 

Mana: Benim vücfıdumdaki rılhl, kalbi, akil ve cismi her bir latifem, her 
lafızda hamd ü senada çoğalınakta olan bir lisanla ezelen ve ebeden o hazret 
üzerine sena eyler, övgüde bulunur. /113-a/ 

4i_j- "ı('. ıAı.:' '-'• 'i -384 - ) ı.)""'! -J � J 
Lügatler ve İ'rab: �i: � ,  .;.:..'dan nefs-i mütekellim sigasıdır. I<J Güzel 

koku demektir . ..,.. , .ı.; vezninde .,._,..' tan, "esmek" demektir . ..A;i JS" mübteda �l.i 
haberidir. 

Mana: RUharn ve cismani her ince ve latif şeyle o hazretin güzel koku
sunu koklarım. Ve o her ince şeyde mevcud olan kokuyu koklamam sebebiy
le bu cihanda her burun bütün kokuları koklamaktadır. 

Lügatler: � et parçası. � Söze kulak tutucu, müstemi'. 

İ' rab: � js-, t-<'nun failidir. f:!" JS" mübteda t''- haberi, �. i:!"' ın sıfatıdır. 

Mana: Benim bedenimin her bir parçası o hazretin inciler saçan sözünü 
dinler ve benim her bir parçarnın dinlemesiyle bu alemde her kulak susup 
dinleyici, her dinleyen işitici ve söze kulak vericidir. 

Lügatler. !"" buse. r�>� Perde. •.?- JS", ıA'nün failidir. 
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Mina: Benim her bir parçam, alemdeki her ağızdan bir dudakla o hazre
tin zatına yüz süren perdeyi öper. Her bir öpücüğünde bütün cihanm bfıse
sinin lezzeti vardır. 

Her ne kadar bu beş beyit görünüşte mübalağalı ise de yüce mertebele
rini haber verdiği ve kutbiyet makamlannı işaret ettiği bir gerçektir. Zira 
bütün alem onun uzuvlan ve kuvveteri gibi olmuştur. Önce Cenab-ı ahadiy
yetten o feyz almış, sonra her şey onun kuvvetiyle güç sahibi olmuştur. Gör
mek olsun, işitmek olsun, öpmek olsun, her ne ise her şeyde her şeyle görür, 
her şeyde her şeyle işitir, keza her dimağla koklar. 

, .  , " ı <' ::.k o c.k.; .li -387 .;Ay: ı.r ) ı.r-: . .r 
. , , 

Lügatler. .ı...., burada tahlil manasınadır. _,-_,..'de murad cismin 

parçalarından parçalanmayanıdır, cevher-i ferddir. Mütekellimlere göre cismin 
terkibi cevher·i ferdierden oluşur. 

İ'rab: .:..ı..... _,ll'te ...; geçen beyilieri neticelendirmek içindir . .:..ı..... ve .:.oi/in 
zamirieri Hz. Mahbfibeye racidir . .,'de .., ilsak içindir. Zamiri _,-_,..'e racidir. 

Mana: Mesela eğer /1 13-b/ o Hazret benim cismimi yaysa, parçalamu 
tamamen çözse, birbirinden ayırsa en içine kadar vararak bölünemez dere
cede küçültseydi, cismimin her zerresinde, kamil muhibbin Hakk'ın muhab
betiyle boyarup tam sevg1ye ulaşınca nail olduğu muhabbete benzer bir mu
habbeti, kainatın tamamının muhabbetini ve bütün kalbierin duyacağı ölçü
de her bir zerremde bulması kabil olurdu. Zira şühfıd gözüyle bakılırsa, her 
zerrede bütünün tamamı mevcuddur, bütünde de parça mevcuttur. 

Lügatler. y�i ef'al-i tafdildir, "ı•�'ten . .:.o....._.ı: >Ir. >Jf, , ;._,..'dendir, sin 

vicdan içindir. tr!• .:......_.! Derler, yani l.ı,.: ::..ır.-J demektir. >Ir. Fil-i mazidir, ..._. 

manasına. i,...ı.. yani "J.,j' . ... ) şek ve şüpheye derler. 

İ' rab: ..,·de zam ir ı.'ya racidir. io.!J- Mef'ul-i lehdir. 

Mana: Bir sonraki beyite bağlıdır. Zira ..,.. �i mübteda .s.)* haberidir. 
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İ'rib: .s>*" mahzfıf mübtedanın haberidir. Mahzfıf mübteda haberiyle bir
lil<te y_;.i'nün haberidir . .s>*" Burada rü'yet manası taşıdığı için iki meful aldı. 
Birinci mef'fılü ...&lll< JS", ikincisi JJ. ,....., mübteda i>_,LIS' haberidir. Bu cümlenin 
i' rabdan mahalli mansub olarak J/nin sıfatıdır. ,....,'deki zamir J/e aittir. 

Mana: Hz. Malıbilbenin muhabbetinde ne garip şeyler oldu, ahadiyyet 
tecellisinin açılması bütün şüphelerden uzak bir şekilde bunu ortaya koydu 
ve şu hususları ben çok iyi ve güzel bulmaya başladım: Ben ahadiyyet-i cem' 
ile kınayıcı ve gammaz gibi bütün muhalifleri, ihtilafsız ülfet edilecek bir 
arkadaş, bir dost olarak görmeye başladım. Bunların her birinin yüz çevir
mesi, buğzu ayıplaması arhk bana dostluk ve muhabbet gibidir. Zira ben 
vahdet gözüyle ağyarı yar, onların işlerini de hikmet ve sırf rahmet olarak 
görüyorum. 

.f� J� J ��� �i -390 
Lügatler: ;li> fi'l-i mazidir /114-a/ "gayret eyledi" demektir. l.,i; ra'nın 

kesresiyle terakkub (bekleme, gözetleme)'den bir nevidir. 
i'rab: 1.4'da zamir mahbfıbeye aittir. ;ı.,.' nin failidir ..ro•/ ye aittir. 

Mana: Geçen beyitteki muhaliflerin birlik ve ülfetini tefsir ederek buyu
rurlar: Beni kötüleyen kimse beni sevdi, kıskandı ve kıskançlığı sebebiyle 
beni kınadı. Beni gammazlayan ise o Hazretin güzelliğine hayran oldu, aşırı 
hayranlığı sebebiyle beni rakib görerek koruyuculuk hissiyle bana eziyet etti. 
Demek ki aslında kınayanın eziyet ve kötülemesi, gammazın koğuculluk ve 
jumalciliği ayn-ı muhabbet ve sırf dostluktan ibarettir. 

\Jı� � J..ı,� �� .s}.:;J -391 
- -

Lügatler: Açıktır. 
İ'rib: ._; sebebiyye . .s� Mübteda J.->ı.. haberidir. ı.i.A Bütün muhaliflere 

işarettir. u._,. ..:....,.. Mübteda J.->'J haberidir. u._,.'da zamir muhabbete racldir . .s..i.J Yani 
ı.i.A J>:-� demektir. 

Mana: Bütün muhalifleri sadık dost gördüğüme, gerçekten bunların be
ni kınayıp gammazlamaları sevgi ve kıskançlıktan olduğuna ve bunların 
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kıskançlık ve hasedi benim aşk ve muhabbetimi arthrdığına göre, benim bu 
muhaliflere teşekkii[ etmem gerekir. Çünkü o muhabbetin iyiliği ve sırrı 
bunlar sebebiyle bana ulaşmaktadır. Halbuki hepsi benim nimetimin eseri
dir. 

Bu son cümle bu üç beyitten dolayı doğabilecek mukadder soruyu her
taraf etmektedir. Zira anlaşıldı ki kınayıcı ve gammaz ve bunlann kınarnası 
ve düşmanlığı bir bakıma "başka" olabilir; bunlardan doğan menfaat "baş
ka" sının hakikatine ait olabilir. Acaba böyle midir? işte muvahhid bunların 
hepsini tek zattan gördüğü içindir der ki: "Bunlann hepsi benim nimetimin 
eserleridir, asla başkasından değildir" 

Lügatler: .rı if' al babından, övmek . .s,_ Sinin kesresyle ve elif-i maksureyle 

"gayr" manasınadır. ,,_,.. Sinin fethasıyla ve kesresiyle ve elif-i memdude ile 

"vasat, gayn, beraber'' manasına . .rı: ._jJ1 .rı'den; .s'JI .s'JI. vezninde sülasiden 

"eğmek" ve "iki kat etmek" Bir kimse bir şeyden yüz çevirse ve büyüklenme 
gösterse � .:ıw ,JJ derler. � Aynın kesresiyle "omuz" demektir. � Aynın 

fethasıyla "şefaat" demektir. Nitekim J• � .:ıw derler, "filan kimse bana şefaat 

ett" demektir. 

İ'rab: V av haliyedir . .rı'nin faili zamiridir, �·a aittir . .rı'nin /114-b/ zamiri 

.s,_'ya aittir. ""''de zamir .r.'nin failine ait ki .,sı,_'ye ait olan zarnirdir. 

Mana: Hal budur ki benden başkası tek zatın işlerini "ağyar" görür ve 
ağyarı över. Ama ben böyle değilim, belki benim övdüğüm yine benden 
banadır. Keza benden başkası nefsimden yüz çevirerek gayriye yönelir, onun 
önünde eğilir, şefaat ve merhamet için iki kat olur. Lakin ben böyle değilim. 
Zira cem'in hakikatine vasılım ve bütün taayyünleri ve şahısları tek hakika
tin mazharı olarak görürüm. O halde "gayrı" görenler gibi nasıl "gayra" 
teşekkür ve övgüde bulunurum? 

�:ı.,:...ı .s�l.lı � J Jı 
Lügatler: ,,..,_�, istiklal. 

İ'rab: Açıktır. 

�') .? �1 J J_ .sf:-J -393 
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Mana: Şükrüm her ne kadar zahiren başkasına da olsa yine hakikatte 
benim içindir. Zarurde başkasından bulaşır görünen iyilik ve ihsan benden 
bana ulaşır. Zira benim nefsim cananla birleşmede müstakil oldu ve tevhid 
mertebesinde kemale erip ağyardan müstağni oldu. O bakımdan her şükre
den ve edileni, her iyilik eden ve edileni cem' -i ahadiyyetin işlerinden bir 
nur ve bu mezahirde bir zuhı1r olarak görürüm. 

,- biıf �lj...ı ı;r � � ' ' ' 
Lügatler: ;- sinin kesresiyle perde. Joi-, ı.lli!'den ism-i faildir, ayrılmak 

demektir . .;..ıu; Yani .;. r-J. 
İ'rib: �' f'nin failidir . .sı- .;r, ..:Juı'e müteallıktır . .s•ı- .;r .;..ıu; Cümlesi J.l"ı'a 

sıfattır. 

Mana: Benim makamım olan cem' makamında ve tevhid-i zatıyye mer
tebesinde sekrden sonra tam ayılmanın sahvı vasıtasıyla, büyük işlerin ve bir 
çok sırların perdesinin açılması ve örtüsünün kalkması benim için tamam 
oldu; bunlar benden başkasına örtülü ve perdelidir. Sekrden sonra sahv mer
tebesini bulmayan bu sırrı bilmez. Ve telvinatın sekrinden ayrılmayan bu 
işleri bilmez . 

.;.u Ya ayılmış manasma olur veya mahzı1f mevsufun sıfatı olur. Yaru �J 

.;.u takdirine ve murad Hz. Muhammed veya ekmel-i kümmelinden bir kirn

se yahut da kendi şahsı olabilir. 

Lügatler: eı_,!ı: c.� , c__,iı'dan müştaktır, tefil babındandır, şimşek pariayıp 

kaybolduğu vakit J.r.l• c.� derler. Keza rumuzlu söze /115-a/ işaret olunup 

şimdiki halde gizleseler ona eı,ıı derler . .;p Senin zilletini isteyen kimseye derler. 

İ'rib: Açıktır. 

Mana: O büyük işleri kapalı ve gizli sırları sahib-i zevk olan kabiliyet ve 
isti' da dı kadarıyla basit bir işaretle benden anlayabilir. O sahib-i zevk inkarcı 
ve inatçı için gerekli olan tasrih ve beyandan müstağnidir. 
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Lügatler: � � muzari harfinin fethasıyla ı:.� ,  C:.-"' , ı:::.JI'dan müştakhr, "ızhar 

etmek" demektir. Nitekim .,...., ı:.� derler, yani o_,.J;I demektir. İkinci � �: ı:::.�i , 

t::--''dan ifal babından, mübah kılmak demektir. '"'"'"": .., , .u;'den ahnmadır. Bir 

şeyi gerçek olarak tarif etse "� .rı• .., derler. Bazı nüshalarda '"'"'"" yerine ..:..» 

şeklinde yer almıştır. 

i'rib: 14'da zamir, maani ve esrara ve umur-ı gamızaya (kapalı işlere) aittir. 

1!" tın faili zamiridir, .,.·e racidir . ... İkinci 1!" tın mef'Ulüdür. ;J\.!,� J /de vav 

haliyedir. ; Jı,.ıı �o' de �o ,  ,rJ manasma dır. '""""'in faili zamiridir. ; N' e aittir. 

Mana: Evliyaya açılmış olan esrar ve manaları bir kimse, kanını kendile
rine mübah kılmaksızın perdeli olanlara (mahcı1ba) ızhar edip gösteremez. 
Hal budur ki bu sırlara telvih ve ima yoluyla işaret etmekte nice mana var
dır; zira ibareler onu tarif edemez, söz ve beyan onu açıklayamaz. Çünkü 
coşkun dalgalı esrar-ı ilahi denizleri sözün dar oluğuna sığmaz ve ağır çeken 
ilim ve irfan dağı söz ve beyan terazisiyle tarblmaz. 

ı'"' f ıJiiiJI \AI�I f� -397 .. .. . J 

Lügatler. �.aı..,!: �.oJI.fl;! . .:...:.ı teferruk manasına. 

İ'rab: ı..,. mübteda, •ı.ı.!'ya muzafdır. •'.J.ı! Masdar, �.o'ya muzafdır. 1.o Umura 

ve esrara racidir. ;,ı.ilı Mübtedanın haberidir ve "!ahi" ve "vaşi"ye işarettir. 1 

t"'-"•'da vav hiiliyedir. 

Mana: Zikredilen işlerin ve kapalı sırların ızhar edilmesinin başlangıcı 
şöyledir: Uru ve vaşi (kınayıcı ve gammaz) ismiyle anılan o iki kimse, benim 
Hz. Mahbubeden ayrılınama sebep olmak istediler. Halbuki hakikat-i cem' 
ve vahdet mertebesi benim ayrılığıma mani olur. 

Allah bilir, /115-b/ burada lam (kınayıcı)' dan murad ruh ve vaşi (gam
mazlayıcı)' dan murad nefs olabilir veya lamden m ura d � jü..tı "Orada 

insanı mı halife kılacaksın" (Bakara, 2/30) diyen melekler ve vaşiden murad 
şeytan olabilir ki tafsilab baş taraflarda geçti. Yani her ne kadar bunlar 
benim cem' mertebesinden tefrikama sebep oldularsa da hakikat-i cem'a 
bakılırsa şimdi yine tefrikaya manidir ve bir gerçektir ki muhtelif sılretlerde 
görünmüştür. 



292 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCE Sİ 

..:;,.._,.; .)1)1 J '-!j. ..;w ;.) ..:;,.._,.; ul..&;l J .:.--.i ..;w ;.) 
[Manalarda taksim ve sayı yoktur; ayırma, birleştirme olmaz. M, I, 681} 

Mana: �'da cemi' zamiri ile kasdedilen kendi nefsiyle Hz. Mahbfıbedir 
ve oJ zamiri lahiye ve vaşiye raddir. Yani o lahi ve vaşi ve Hz. Mahbfıbe ve 

ben bahn-ı cem'a nazaran biriz. Ve bu dört adet zahir-i farkta ve vücud mer
tebesinde sayılmıştır. 

.;."J �� J ��:u \A�l J .}!J -399 

Lügatler: lt"' ..sJ yani lt"' ...ı rP· .:..ı.,;: .:. ,.ı; mi\nasına. 

İ'rab: 1A4!'da zamir Hz. Mahbfıba racidir . .;,• Mübteda .:.l.i..P haberidir . ..sJ'nın 

faili zamiri je aittir. 

Mana: Muhakkak ben ve Hz. Mahbfıbe her ikimiz bir zahz, aramızda 
hiçbir ayrılık yoktur. Beni Hz. Mahbfıbeye gammazlayıp kötü halimi söyle
yen ve levm edip kınayan kimse, beni ondan çevirir, işte bunlar benden zahir 
olan sıfatlardır. Benim mertebeme nisbetle de başka değildir, belki aynıdır. 

�� � J '� '�* 
- ..  " .. 

�.);.:, � J 1� ı� F.'.J 
' , , 

�� :� �/�1 Ak;; ıli -400 

�) �"'- � � I.)J -401 
, , 

Lügatler: # her iki beyille de ism-i faildir, _..ı; ve .J.l manasınadır . .s>IA Yol 

gösterici . .;ı• Gök yüzünün kenan. ·� Gayni mu'ceme ile J..., manasına . ..,.... 

altında iki nokta olan ye ile "hey' et" manasına . .s•� sürücü (deve sürücüsü) ve 

aşikar edici. JiJ , .;,1/in cem'i. '"' Noktasız aynla J"''dendir, J"' yelrnek ve sür'at 

demektir . ..,..., Tek noktalı be ile ve gaynı mu'ceme ile "renk" demektir. 

İ' rab: ı.ı.ı' da ...ı mahzfıf şartın cevabıdır, yani: .:.\Ull ,;,ı _..ı;.. .rı ,ı ı J _...�, ;.ıS" •>ll. 

,,,._., >lA' e mef'fılü lehdir. Keza ••y.1, ·�·e mef'fılü lehdir. If'!•' da ve Ipi/da lam Jı 

manasınadır. ·�·nın faili zamiridir ve '•Jt-''e aittir. Keza /116-a/ ,,..'nın faili 

zamiridir ve • y. / a aittir. 

Mana: Lahi ve vaşi Hak sıfatını ızhar ettiklerine göre vaşl rUhani kuvve
terden ibarettir; keza lahl, şeytani ve nefsani kuvvelerden ibarettir. O halde 
vaşi müşahede konusunda ruh için, ufkuna, makamına ve asli merkezine 
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doğru yol gösreren bir yardımcıdır. Yani müşiliededen ötürü Hakk'ın zahna 

hidayet eder (yol gösterir); o müşahede ki bütün ervahın doğuş yeridir. Şu
hudu 1..1$ demekle vasfetti. o şühud ki manevi mahiyettedir, görülen ve du-

yulan alemdeki gözle olan şühud gibi değildir. 

Keza şeytam kuvveler nefse yardımcıdır ve onu arkadaşlarına sevk eder. 

Nefsin arkadaşlarmdan murad cismani kuvvelerdir. Onlar da gazab kuvveti, 

şehvet kuvveti, hırs, hased, kibir vb. şeylerdir ki nefsin arkadaşlarıdır. ��F-J 

ile ��'i ta'lil eylediler. Yani: _,..A:ll �� .ı. _fil �� ö� � .r. J �� demektir. � Jt!o'ü 1..1$ ile 

Vasfeylediği gibi �y.-j'Ü de IJS ile VaSfedip derler ki: Öyle VÜCUd ki SUrete ait 

olan renge ve şekle sür' atle gider. Her biri merkezine ve aslına rücıl ve mey

letmekle muhalefet zahir oldu. 

Lügatler: J�ı hemzenin fethiyle �'in cem'i. ..,....:...: yi.!. y_,.!.,'den. J�! 

Hemzenin kesriyle iltibas ve güman. 

İ'rab: ..,....:... tde muzaf mahzfıfdur. Yani ..s"•J•' J ...ı .ı.ı.; � takdirine. �J J'de J ,  

..,..:.., tye müteallıktır. 

Mana: Benim ma'rifetim gibi şöyle bilip anlamalı: Bu eşkal ve alemin 

suretleri tek zatm hey' etinin suretleridir. Ve bu eşkal ve suretler birinci mer

tebede zahn aynıdır, ikinci mertebede ne ayn ve gayrdır, kevn mertebesinde 

ise "gayr" kabul edilir. İşte bunu böyle bilen kimsenin idrak ve anlayışına, 

bu tür şüphelerin işkalinin giderilmesi sırasında şirk-i Hüda yani gizli şirk 

şüphesi karışmaz. Gizli şirke "şirk-i hüda" demeleri şu yüzdendir: Şeriat ve 

tarikatİn zahirine göre, hidayet "gayr"ın isbahyla doğru olur ve gerçekleşir. 

Zira şeriat ve tarikat ikilik ve gayriyet üzerine bina edilmiştir. Lakin bu gay

rın isbah hakikatte gizli şirktir. Bu gizli şirkten, tahkik ve tevhid ehlinden 

başka kimse kurtulamaz. Zira tahkik ehli zat-ı ilahlnin ahadiyyetini çokluk 

halindeki mazharlarda ve çeşitli aynalarda müşahede edip her mertebenin 

hükmünü icra ederler. Sılret çokluğu bunlara vahdet perdesi olmaz, hakiki 

vahdet de nazariamu kesrete kapalı tutmaz. İşte kainattaki eşyayı bu tarzda 

bilen kimseye gerek şeriatte ve gerek tarikatte kesreti gerektiren /116-b/ ve 

gayriyeti icab ettiren her yerde gizli şirk yol kesici ve ten perdesi (perde-ten) 

olmaz. 
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Lügatler: Açık. 

İ'rab: .;.ı.i.U�'ta ..., sebebiyye. -=-- ve �'in müstetir zamirieri .;.ı;'a racidir. 

�.,-&- -=--'e müteallıktır, zamir r'r'e racidir veya .;,ı..iJ'e racidir. � .;.ı..,. 

manasma geldiği için Jıy birinci mef'ul �_,......, ikinci mef'ul yerinde gelmiştir. 

c:" ,, .... ! , J'r'ye atf-ı beyan gibidir, -=--'a ikinci mef'ul de olabilir. � , � 

üzerine matuftur. Şu da caizdir: .;.ı.i.U�'ta ..., ta'diye veya münasebet içindir ve 

-=--'e müteallıktır. � _,......, , �·e müteallıktır. 

Mana: Ben cem' mertebesine ve tevhid-i zata viisıl olunca server-i kaina
hn eşkal ve emsillindeki güçlük ve şüpheler benim için çözülüp onların sırla
rı ve hakikatleri kalb hazinernde tamamen hasıl olunca, benim zahm bu lez
zetlerin husı1lü sebebiyle bütün alemlerime "cem"' imdadını yiini cem' mer
tebesinden yardım etmeyi tahsis etti ve herkes için umumi hale getirdi. 

Veya: Zahm bütün lezzetleri alemiere mahsus kıldı ve cem' makamın
dan imdad eylemekle umumi hale getirdi. Bu sözü kutbiyyet mertebesinde 
buyurmuşlardır, aviilimi nefislerine izafe etmeleri de bunu gösterir. Zira 
Cenab-ı Hak önce Gavs-i ekbere tecelll edip o kemal mertebede feyz aldıktan 
sonra, rUhani ve cismani bütün aleme onun zahndan Hak feyzi yansımış 
olur ve bütün alem onun kuvveleri ve uzvu gibi olur. 

Lügatler: .si- bir şeye yarağianmak ve müstaid olmak. ı� .:..:;.6 derler yani 

.ı i.ı.. .;.�. 

İ'rab: .;,,""'in zamiri .;ı.ii'deki .;,ı;'a aittir. Keza .;..ı.c..!'te zamir ona aittir. 

4-M'da ...,, .;.,""'e müteallıktır. ,, ... , ... :� /ta vav haliyye. 

Mana: Benim zahm feyz-i akdesiyle alerolerin zerrelerine, onların is
ti' dildiarında zat, sıfat, hal ve fiil itibarıyla elde etme özelliği olmadığı halde 
cömertlikte ve feyz intikalinde bulundu. Ve benim zahm kabule hazır ol
mazdan evvel isiôdatlı oldu ve Hz. Mahbubeden kemalalı kabul etti. Bu 
durumda Hz. Mahbubenin zahnın ittihad hükmüyle kendi zah kılmış olur. 

Hz. Zat'ın feyzi iki nevi' üzeredir. Birine "feyz-i akdes" derler; şu se
beple ki o, kesret şilibelerinden arınmışhr, bu feyizle ay'an-ı sabite hiisıl olur. 
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A'yan-ı sabite mevcU.dahn hakikatleri ve mahiyetleridir ve isti' da d ların kök
leridir. Ötekine "feyz-i mukaddes" derler. Ve bu feyz a'yan-ı sabitenin haric
i vücudda, istidadlarına ve kabiliyetlerine göre vücud bağlamasıdır. Bu iki 
feyz için güneşle çeşitli renklerdeki camlar örneği verilebilir. Mesela güneş 
zat gibidir. Ve güneşten cama vuran basit ışık feyz-i akdes gibidir; çeşitli 
camlardan yansıyan renkli ışıklar ise feyz-i mukaddes gibidir. Yahut da bir 
şeyin çekirdeği /117-a/ feyz-i akdes gibi, çekirdekten meydana gelen ağaç 
feyz-i mukaddes gibidir. Kendisinden a'yan-ı sabite zuhur eden ilk feyze 
"Hakikat-i Muhammediyye" derler. Ezelen ve ebeden Kutbü'l-aktab odur. 
Zamandan önce veya zamandan soma her kim bu hakikate mazhar olursa 
kutbü'l-aktab odur. Hz. Nazım'ın (İbn Farız) ..:...ı.o::....ı J_,.i.U �� J.i buyurması bu 

zata işarettir. Yaru kainahn zatları istidadı kabule hazır olmazdan evvel, 
zatım bütün bu kemalata isti' datlı halde idi. 

Lügatler: ..:J yani � 1 � ""-"' 1. 
İ'rab: o.r-i.Jı'te elif-lam muzafun ileyhden ıvazdır, yani ..,....... takdirine. Keza 1 

�J)�'ta •r-ı ve ,,..,.·un muzaflan mahzfıfdur. Yani ·�· jA• �·ıı' J >J'-)' JA' �1,.!-1 
takdirine. 

Mina: Bütün alemler kemalat ve füyuzah benim zatımdan bulmuş o
lunca, benim nefsim ve zahm sebebiyle, vücud ehlinin bedenleri nimetlenip 
lezzet aldılar ve hayat-ı tayyibeye ulaştılar. Gene benim rUhum sebebiyle 
şühud ehlinin ruhları güzellik buldular. 

Bu münasebetle sema'ın sırrına başlayıp buyururlar: 

�� �� ç_ı; ç.� J 
.. . .w� ç. ı.:.. � ı.S� � J� -406 

' . ' . ' �..(iıi � J' ı.S� �I.J:i ��� Ç.. ı..:..Jı J �� � -407 

Lügatler: .üj'l yani ..,.� Jı. .;'- dedikodu ve koğuculluk yapan kimse, 

burada meleki kuvvetler kasdedilir. Nitekim az önce geçti. LA� fe ile, geniş yer. 

LA� Kaf ile, hüküm manasma olması da caizdir._,i. Karargah._,a. •LAI'dan murad 

maani ve hakayık alemidir. �'den murad suret-i ma-hüve'l-vaki'dir. � /den 

murad kesret alemidir. 
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İ'rab: J�>- mübteda, ,..:. masdardır, failine muzafdır ve mef'U.lü mahzufdur, 

yani ...,�, .:..r"- .s•,.. takdirine; haberi t.'- .;,ı'dir yani t.'- .;,ı r!'J takdirine. Veya 

haber ikinci beyit olabilir, yani " . .  ........... .W 'i' de lam Jı manasınadır, mahzufa 

müteallıktır, yani .wı Jı >lA takdirine . ..,.ıı.:- Tesniye sigasıdır, aslında .;,ı.ıı.:- idi, ı..�' ya 

muzaf omakla nun düştü. 

Mana: Benim Hz. Zat-ı mütealiyeyi müşahede etmemin hali ve sıfatı, 

vaşi ile lahi (Gammaz ve kınayıcı) arasında bir yerdedir. Sal (koğucu)'dan 

murad rUhani kuvvelerdir ki yüksek ufka ve ta merkeze götürücüdür. Biri 

de lahidir, onunla kasdediten nefsani kuvveler ve cismani arzudur ki arka

daşlarını hulus ve naslhatla gözetir. Bu husus karar kıldığım yerin hükmünü 

ve davamın güzergahrm ce ibetmek için benim sema' daki halime ve hareke

time iyi bir şahittir. /117-b/ Yani ne zaman bir hoş nağme ve etkili ses dinle

sem o güzel sesin rUhuma tesirinden ve o nağmenin ahenk ve Jetafetinden 

dolayı rUhuma vahdet sıfatı galip gelerek bu safa ve zevk ruhumu asli yerine 

ve gerçek fezasına cezbeder. Hatta ruhum suret alemini ve kesret mertebesi

ni terk edip bu alemde ebedi olarak kalmak ister. Öteki cazibe ise nefsam 

kuvvelerdir. Bunlar, hükmümün geçtiği yere yani kesret alemine ve beşeri

yet mertebesine cezbedip yine şimdiki halime getirir. Bu iki ciaiyenin (teşvik 

edici hal) eseri, zahiri suretirnde de görünür ve ben kah aşağıya kah yukarı

ya temayül ederim. 

Eğer �:Ai kaf ile "hüküm" manasma olursa ,s.:ı�o,-'e muzafun ileyh olur, nun 

buna izafetle düşmüş olur. Şayet w.; fe ile geniş yer manasma olursa nun 

zarfiret-i şi'r için düşüp �'nın, mahzuf mübtedanın haberi olması da caiz

dir. Yani ,_r-:d .J. .J _p .� ıJ takdirine. 

dı . (.i., ·_i�, . '1!.1.1 
•. ı.f' r � - ı.J::' ' ' 

Lügatler: ..,..l,.J'iı: ·�'i' 1 "'""'"'i' . ..,ı ı: ; _,..tü ı ;  .:ıı,i , "-"" , "�<!'den gelir. 

İ'rab: ..;ılloı masdardır, lafzan merfu ..:..,:,.'nün failidir, .}" mef'U.lüdür . ..,....ı.�<'te 

..., mahzufa müteallıktır ki .r.• ,._:.lı veya ;P.' _,.ı..' dir. ..r"'r', .,-)-'in atf-ı bey anıdır . ..,ı ı, 

..,.,_,..•ın sıfatıdır. 

Mana: "Misaleyn" den murad ya büyük kevni alem ve küçük insani a

lemdir veya ruhta mürtesem olan rUhani suretler ve nefste yaradılıştan var 

olan mahsüs (duyulabilen) suretler olabilir. Eğer "misaleyn"den büyük alem 

ve küçük alem kasdedilirse mana şöyle olur: 
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Ey dinleyici, benim rnertebe, zevk ve şühG.durna nisbetle "gayriyet"i yok 
bilmem şüphe ve tereddüte yol açarsa bu iltibas ve şüphenin yok olmasını ve 
tevhidin suretinden şüphenin kalkrnasını, konuya çok uygun şu iki misal 
isbat eder: Büyük kevni alem ve küçük insani alem zahiri beş duyu ile gö
rülmektedir. Fakat iki alem arasındaki uygunluk şu şekildedir: Büyük alem
de rnufassal olarak mevcut olan her şeyin, küçük insani alernde de benzeri 
rnücrnelen bulunur. O bakırndan cem' makamının rnazhan (göründüğü yer) 
insan vücududur. Zira cem' makamında da eşya rnücrnel olarak mevcuttur. 
Fark makarnının mazharı ise alerndir. 

Bu iki alemin birbirine uygunluğunun söz konusu iltibası yok etmesinin 
isbah şöyledir: Mesela kendi vücfıdunda görürsün ki, senin bir hükrnedicin, 
tasarruf edicin vardır; sen onun iradesi ve hükmü alhndasın, sende mutlak 
hakim olan, iradesi geçerli olan ezelen ve ebeden odur. Sende bu husus his
sedildiği gibi bütün alemde de hakim, irade ve tasarruf sahibi o tek zathr. 
Zira uü Zııı J� �� � �ıs- ') (Enbiya, 21/22). li� �jUı .j) li� .�, ..)_ ıi.J, :,.;.:, (Zuhruf, 

43/84). "Eğer yerle gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı ikisi de bozulurdu. 
Gökte de Tanrı yerde de Tanrı O'dur." O halde bütün alernde hallerin, tasar
rufların ve iradelerin hepsinin Hakk'ın zahnın oluşu ve Hz. Ahadiyyetin her 
şeyde sari idiği /1 18-a/ küçük ve büyük alem, zarur ve bahnın, tevafuk ve 
tetabuku (birbiriyle uyum halinde oluşu), söz konu şüphe ve iltibası ortadan 
kaldınr. 

Eğer "misaleyn" ile ruhta resmedilmiş olan rUhani suretler ve nefste gö
rünen, duyulan suretler kasdedilirse, ikisi arasında mana bakımından, iki 
suretin hakikatinin birliğinin uyumu bahis mevzuu olur. Zira ruhani suretler 
olsun nefsani suretler olsun, o ikisini birlikte idrak eden ruhtur. Buna göre 
rnana: RUhani suretlerle nefsani suretierin hakikat itibariyle uyum halinde 
olmaları, hakiki vahdetten iltibas ve iştibahın yok olmasına hükmeder. Zira 
bu ikisini idrak eden ruhtur. Her ne kadar mahsüs suretler zahiren beş duyu 
ile idrak olunursa da hakikatte onu da idrak eyleyen ruhtur. Keza karnilin 
ruhu, bütün alemde zahiren ve bahnen cismani ve ruhani suretleri, kainahn 
hakikatlerini ve inceliklerini müşahede eder. Nasıl ki bir kimsenin rfıhu ken
di vücudunun ahvalini müşahede ettiği gibi. 
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�i J 'r- �� � � , , 
Lügatler: �-" masdar-ı mimidir, maksud ve matlub manasınadır, ism-i 

mekan olması da caizdir . ..5..1> İsim fiillerdendir, .ı.,.. manasınadır . .}JJ Bir şeyi 

kabul için yönelmek tir. Iii! atmak. 

İ'rab: :,... mansubdur, ..S:.1>'in mefıilüdür. If'.'' da zamir ya hazrete aittir veya 

beş duyuyla idrak edilen şeylere aittir. ._,..A:Jı'te elif-lam muzafun ileyhden 

ıvazdır, yani � takdirine. ı:,.., ciiı'nün zamirinden haliyel üzere mansubdur . .:-ili 

İki meful alır, ikisi de mahzufdur, takdiri ...s:.,ıı ..ai demektir. 

Mana: Ey salik benim maksad ve meraınırndan evvel olan şeyin sırrını 

al; nefsim o sım o hazretten veya algılayıcı duyulardan gizlice elde etti ve 

onu sana attı. Elde edilen o sır ilahl sıfatıann mütaieasıdır ki evvela onu ruh 
idrak eder. Daha sonra idrak edilen bu manaları hayal alır ve kendi alemine 

uygun nakış ve si'ı.ret bağlar. Daha sonra da şehadet alemine inip duyulan 

suretler /118-b/ zuhi'ı.r edince nefis beş duyuyla idrak eder ve irşad için onu 

mahli'ı.klara atar; ta ki ma' rifete talip olup onlar da bu manalan bilsinler. 

Şeyh bu tarzda elde ettiği o sırlan şu beyitlerde zikrediyor: 

i)� ı..>T J ı:ıji.ı � c_  u J 
" ... "" .. 

� � ı.Sj� �J 
" ... " , ... 

�.N � :,.;.ı J_ � 

i)� �i J �ı � t.� 1�! -410 . , 
� J� ı.>}J \Ala� -41 1 , , , 
" J .. .. ·.�- � l;_rQj � J � la �J -412 

Lügatler: ı)! zaman zarh, çok az olarak da şart manası taşır. c. 'i Yani i..,. _,.ı;. 
c.ü nun ile, yüksek sesle ağlamak, yüksek sesle ağiayınca .:ı� c.ü derler. Bazı 

nüshalarda ..,. ile c.� şeklinde yazılmıştır; ,,. c.� derler, yani _,.ı;ı demektir . .:ı _rı ._,... 

Hüznün zahmetine katianan ve hüznün eziyetini çeken kimseye derler. .si 

Hemzenin meddiyle <.i'in cem'idir. İkinci beyitte � batınİ kuvvelerden bir 

kuvvedir . ...i;. Göz demektir. J,;' Keza batıni kuvvelerden bir kuvvedir. Bu 

kuvvelerin açıklamasını Heytikil şerhinde mufassal olarak zikrettik. J,;' Gözden 

kaybolan sureti göz önüne getirmeye derler. .f:.'den murad hatıriama 

kuvvesidir. e-- Birinci nümin kesriyle ve ikincisinin fethiyle ve tam aksine 

olarak da caizdir . .u.ı Zeki ve idrak sür'ati. ı-AJ Cüz'i manalan idrak eden bir 

kuvvedir. ı,.-.; Bir şeyin suretinin zihinde h.iisıl olmasıdır ve nefsin cism.iini ve 

rfıhani suretlerden birini kabul etmesidir. 
İ'rab: · · ·t' c.'i ı:.ı şarttır ve soraki iki beyit cez.iidır. ı.ı..ı.ol.!,ı ve 1.o�'da olan 

zamirler Hz. Mahbubeye racidir. lfa-ı'da zamir mahbubenin kelamına racidir, 
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muzaf mukadderdir . ..,...·nın ,;rr'e izifeti beyeniyyedir. ıJ,.. .sı .} Sözü yani .} J 

.:ı i _,il• ıJ,.. .;.ı, i iJ'lU tır .;JJ takdirinedir. 

Mini: Gerçekte vahdet sım ve adalet eseri olan güzelliğin manası ve la

nfesi, beşerde veya başkasmda herhangi bir sfuette görünse; hüzünle dertli 

bir aşık, Kur' an ayetlerini dinlerken ağlayıp feryad etse; o güzelliğin zuhu

runda benim müfekkire kuvvetim tahayyül gözüyle o hazretin cemal-i ba

kemalini müşahede eder. Fetanet ve zeka kulağıyla benim kuvve-i zakirem o 

hazin sesi dinlediği vakit o hazretin kelamıru işitir. Kuvve-i vahimem, nefsi

mi müşahede için tasavvur olarak o hazreti (gözümün önüne) hazır hale 

getirir ve benim anlayışım o hazreti, görünen güzellikte konuşan arkadaş ve 

kerim dost olarak kabul eder. Hulasa-i kelam bu yüksek taifeye göre bu sırlı 

alem ilahi hüviyetin mezahiridir ve her bir mazharda, Hakk'm kuvveti, bu 

mazharm kabiliyetine göre zuhur ehniştir. O halde bütün alem, değişikliğiy

le Hakk'm hüviyetinin suretidir. Onun vahdaruyeti taaddütten münez

zehdir. Bu mezahirde görünen her şey celal olsun, cemal olsun, kemal olsun 

kelam olsun, sıfat olsun /1 19-a/ fiil olsun, ne olursa olsun her bakımdan jS- Ji 
1ııı .= :;  (Nisa, 4/78).  "De ki: Hepsi Allah'tandır" beyanının gereği olarak o tek 

hakikattendir. Lakin edeb merasimlerinin muhafazası ve zat-ı müstetabm 

tenzihi için, zmirden zuhura gelen her kemali sıfat ve iyilik ona nisbet edilir, 

eksik sıfatlar ise ..5.-.i; .;ro) � � "'!J (Sana bir kötülük gelirse o sendendir) 

beyanı fehvasmca nefse ve mümkin zatlara isnad edilir. 

Maddi olsun manevi olsun kainatta zuhur eden her iyi işte görünen 

hüviyyet-i ilahiyyenin suretidir. Büyük peygamberlerin çoğuna ve evliyanın 

seçkinlerine Cenab-ı Hak suret-i mahsüsede (hissedilebilecek şekilde) tecelli 

eder. Niteki l{z. Musa'ya ateş şeklinde, Hz. Peygamber'e mahbub-i dildar 

şeklinde görünmüştür. Şöyle buyururlar: iJJ-P .;,-i ,) ıSJ .:.tiJ "Rabbimi en gü

zel şekilde gördüm" . Bazı rivayetlerde ,).ı"' ..,.ı.:. iJJ-P ,) "Taze bir genç sfuetin

de .. " şeklinde yer alır. 

Şüphesiz arif-i muhakkık ve vasıl-ı müdekkık r-ı IS" j ..si..,.- r,) � _;,; � ..r4 
"Neye baksam senin yüzünü görürüm" fehvasmca baktıkları her güzellikte 

vahdet-i Hakk'ı müşahede ederler ve vücfıd-ı mutlakm kemal-i i'tidalinin 

sırrıru görürler ve Hak'la muamele edip onurıla konuşurlar. Ebu Yezid'in 

dediği gibi: �ı _;i .:ı� ..,.�.:.�ı J � �'":JJ ı.. .'.ı �ı .;ı "Ben otuz seneden beri Al-
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lah'la konuşuyorum, halbuki insanlar kendileriyle konuştuğumu sanırlar" 

Hz. Şeyh'in huyurdukları işte şu manaya işarettir: Ne zaman bir güzellik 

görsem ve hazin bir ses işitsem hayal gözürole fikrim onun güzelliğini mü

şahede eder, kulağım ve zikrim onun kelamını dinler, vehmim nefsime onun 

suretini hahrlahr, fehmim görünen güzellikte onun arkadaşlığını hisseder. 

�j, � J .;� J_ yj,IJ 

� � Jj J .;��\S' j�' a! 
Lügatler: üı.ı.o şarap demektir . .,_,ı. Tı'nın kesresiyle tarabdan bir nevidir . 

.JiaiJ! Uzuvların iradesiz olarak hareket etmesi. � Eli ele vurmak. ..s>� Muğanni 

olan kimseye derler, nitekim ı...:., ı�� i1...:. derler ..? 4 halk dilinde 

muğanniyeye derler. Bazıları ise .;;.'den müştaktır demiştir, � tezeyyüne 

derler. Nitekim ı..;. ı)' .;..;lloi! derler, yani lfl.r"j .;..i.'i. muğanniye sesini tezyin ettiği 

için kendisine 4 dediler. 

i'rib: �i nefs-i mütekellimdir, ..,._; manasınadır . ..,_,ı.. dahi nefs-i 

mütekellimdir . .r /de vav haliyedir, .JiaiJ'J'da da öyledir . .Jiaiı! Mübteda, ..;4-a< fiil 

cümlesi haberidir. 

Mana: Cemal-i vahdetin müşahedesi sekr ve hayreti gerektirince bu 

müşahedenin lezzetinden doğan sekr ve şaşkınlığı haber vererek buyururlar 

ki: Anılan bu fehmi zevk, vehmi huzur /119-b/ zikri sima' ve fikri şühud 

sebebiyle benim zahiri ve batıni kuvvelerime o kadar sekr ve ferahlık hasıl 

oldu ki tarifi mümkün değildir. Ben bu sekrime şaşıyorum. Nasıl oldu da 

şarapsız sarhoş oldum, sırrımda ve kalbirndeki bu sevinç nasıl oluyor? Hal

buki benim neş'em kendimdendir, dışarıdan değildir. Bu sarhoşluk ve neş'e 

sebebiyle mafsallanmın titrernesi muğanni gibi el çırpar, rUhum bana mu

ğanniyelik yapar, kalbirn raks ve hareket eder, coşup taşar. Hakikaten ruhu, 

zat nurlarının müşahedesiyle aydınlanan ve tecelli kokularıyla amberlenen 

her aşıkın vücud evinde, her kuvası hoş sesli mutrib ve her uzvu şarkı söyle

yen sırdaş olup bu zevk ve şarkıyla daima mümtaz olmadadır. 



KASİDE-İ T AİYYE ŞERH İ 

- . . 

..;ı� ..;.. �\ı .sjilı �� J 
•. (�� J... �:,.ıı J � Js 

.)� �)ii � :.:..;..;. l.oJ -415 

c..ifı,;..ı ..:.ıwıS:ıı ��J ..sı-A -416 

301 

Lügatler: .;., r. u yani ..o.Jıj u. � JA> aslında � � idi, tefa'ul babından; te' nin biri 

tahfif için hazfoldu, ��· J_,.tde olduğu gibi, �,;. kuvvet ve gıda talep etmeye 

derler . ._,..;;' ten burada murad nefs-i natıkadır . .r Arzu. yo;J, _,j.'den fil-i muzaridir . 

.:ı-ıu ..,ıı ,w derler, yani ..,ıı ��- �ı" fil-i mazidir, yani iJ ı; J�.� demektir . ..s'�a Zarf-ı 

zaman veya zarf-ı mekandır, burada manevi mekan kasdedilir . .:..Ol�, �·tendir, 

yani � ... w. 
İ'rab: �JA>'in faili zamir, ..r-"<'e aittir . .r .:ı_,.ıı /de vav haliye. Bu ibare .:ıı 

ismiyle haberi arasında mu'tarıza cümlesidir, haberi .r-u'dir. 

Mana: Benim rUhum evvelen ve ahiren seyr ve talepte visal arzusuyla 
gıdalanma ve kuvvet bulmaya devam etti ve benim zahiri ve batıni kuvvele
rim zayıflıkianna rağmen, o arzuya kavuşmaya niyet ehnekten ve yönelmek
ten geri kalmadı. Böylece benim bütün kuvvelerim maksadına erişmek sure
tiyle kuvvet ve kudret sahibi oldu. Rlıhumun visal arzusundan gıdaiandığı 
bu makamda, nefsarn kuvvelerimin kendisine yönelmekle kuvvet kazandığı 
bu yer ile ben bütün kainatı muhabbet yolu üzere söz verici ve dostluk kuru
cu olarak buldum; hepsini bana yardımcı buldum. Halbuki o yardım ve ina
yet, muvafakat ve muahede yine benden hasıl olmaktadır, başkasından de
ğildir. 

IKiibe'nin etrafında dönmek gibi, ay yüzlü/erin köyünün etrafına aşk ekme usUlünü bu 
iiierne ben getirdim.] 

Lügatler: J.ô' /120-a/ zıd manalı lügatlerdendir, hem cem' manasma hem 

tefrika ma na sına kullanılır. 

İ'rab: e-J'da lam ta'lil içindir, .:..Ol�' e müteallıktır, faili js', mefıilü �'dir. 

1.4'da y sebebiyye, zamir Hz. Mahbfıbeye racidir. J.--=-<'nin faili ..p, mef'ıilü JS' 

.:....:.'dir. 

ı:...;· ·i � w �  -418 
- ·  � -· - c--J - -

Lügatler: &'" bu kelime .)s- ile kullanıldığı zaman elbise giydirmek 

demektir, nitekim .:ı-ıu J � derler. Eğer -r ile kullanılırsa elbiseyi soymak ve 

çıkarmak manasına kullanılır. Birinci .;,;. zarf manasınadır, ikinci .;,;. uzaklık 
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manasma kullanılır. Birinci .:.e-ı zarf manasınadır, ikinci .:.e-ı uzaklık manasına. •1&1! 

bulmak, .:ıı..ı.,.J gibi. ..sı me'nı1s olmak. � Larnın zaınmesiyle ve fethasıyla "libas" 

demektir. Lakin liimın zammesiyle isim, fethasıyla masdardır. 

i'rib: �1 , � üzerine matuftur. �·nun ala binai'l-fail (ma'lum) olarak 

okunması ve fail zamirinin r:"'a olması, �'ün �·nun mefıilü olmak üzere 

mansub olması caizdir. Aynca �·nun meçhul okunması ve �'ün lafzan merffi 

naib-i fail olması da mümkündür. _p, (;' manasınadır. 

Mana: Evvelce şöyle demişlerdi: Bu kainat Hz. Mahbubenin sevgisinde 
bana yardıma olmaya söz vermişti. Bu söz ve yemin, o hazretin sevgisi se
bebiyle benim her bir organıının tefrikasını cem' haline getirmek içindir. Ta 
ki o hazretin cem'iyet hükmü her bir uzvuma sirayet etsin, hatta her biri 
bütün zahir ve babn tefrikalanru cem' etsin. Aynı şekilde bu benim, kendi
sinde gayriyet ve zıddiyet bulunmayan cem' im olsun. Her bir kılımın kökü
ne şamil olsun, ta ki her bir parçarndan tefrika ve çokluk kalkarak bütün 
uzvum cem'iyyeti gerektiren işler yapsın. Keza bu kamabn bana yardım için 
yemin vermesi veya benim cem'im o hazretle benim ararndaki uzaklık elbi
sesini ve bütün muğayeret ve mufarekatları çıkarmarndan dolayıdır, veya 
uzaklık elbisesinin çıkanlması içindir. Bununla birlikte ben cem' makamında 
bu uzaklığı ve zahiri tefrikayı ülfet ve cem'iyyetten başka olarak görmem. 
Belki bütün ayrılıklan ve çoklukları ayn-ı cem'iyyet ve sırf vahdet görürüm. 
Organlarm ve duyuların tefrikadan kurtulması şöyledir: Zahiri ve bahni 
duyular vahdet nuroyla boyanınca, 4) .lıl .;..ıi; J "jl ı:,.:. .;..ı!; \,o "Hiçbir şey gör-

medim ki onda Allah'ı görmüş olmayayım" ifadesinin hükmüne göre her 
neye baksa O'nun nuroyla O'nu görür. Ve .ı.ı to-! .s.ü1 � ı:...s- "İşiten kulağı 

olurum" hükmüne göre O'nun samia göcüyle işittiği /120-b/ her sözü 
O'nunla işitir. Ve � 1_,.;.. .F "jl .;.ılftj; � f>:> r4i � �) .:ıı "Şüphesiz sizin zam3nınızda 

Rabbinizin kokuları vardır, dikkat onu arayın"50 fehvasınca; koklama 
gücüyle, kokladığı her şeyi Hakk'ın kokusu olarak koklar . .r;. ı.J! J .;..ı...ı ı.J! 

"Benimle tutar, benimle yürür" fehvasınca tuttuğu her şeyi Allah'ın kuv
vetiyle alır, gittiği her yere Allah'ın iradesiyle yürür. 

�1 ..:....-.,; oJI.i\o:- ;1-4:> � �1 ..:....-.,; ıJip�� J o.::.-ı.... J J 
[Burada her şey vuslattır, hicrı'in yoktur. Sevgilinin yüzünün dışında bir şey yoktur bu

rada.] 

so Taberani, el-Mu'cemü'l-Evsat, III, 180. 
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Lügatler: ""' � yani .;-,ri . ..rJ gaybi hakikatler ve vahyolunan şey iki 
kısımdır. Biri bedihi öteki kesbidir. Bedihi olan, nefsin müşahede yoluyla 
vahyediciden ansızın aldığıdır, kesbi olan ise nefsin ravilerden ve güvenilir nak
ledicilerden ders ve öğrenme yoluyla elde etmesidir. 

İ'rib: �'te !im J• minasınadır. i.-ıJ Hiliyet üzere mansub. 1.o .s.ilı 
minisına . .:..ı,i'in zamiri hazrete veya ..r"'e ricidir . ...,.. vasıla için . ..rı'in ....._.'ye 

izifeti beyiniyyedir. 

Mini: Ey salik ve aşık, gafletten uyanık olunca, öğrenme yoluyla beş 

duyunun nefse naklettiği sırlarm idraki için, ki onlan Hz. Mahbub herhangi 

bir gayret sonucu olmaksızın açık seçik vahiy vasıtasıyla ızhar etmiştir, onla

rm idraki için burhan gerekmez. Vahy ve ilhamla ilgili her şey bediliiyat 
kabllindendir, delile muhtaç olmaz, şüphe onda çarpınh yapmaz . ..,..AJı ,y. �'J 

deyişindeki nükte şudur: Ta'lim ve taallümle kayıtlı olan bütün minalarm 

zıd bir delille nakzedilmesi mümkündür, fakat zevk ve vicdan yoluyla idrak 

edilen şeyler ve hissi mahsüsata gelince bir kimse binlerce delil getirse keşif 

sahibinin şühuduna zarar vermez ve onu o mertebeden şüphe ve tereddüt 

zerre kadar ayırmaz. 

Lügatler: .s_... , •• .... !'dan müştaktır, if al bibından, hediye vermek demektir. 

C.JJ ra'nın fethıyle rihat ve hoş rüzgira derler . .:..,.ı. , ...,.._,...·ıandır, yel esmeye 
derler. 

İ'rib: ..rJ/de !im J• minisına. "'�' lafzan merfii .s_,..'nin fiilidir, C.J)' 
mefıüüdür veya �· , .s_,..'nin birinci meffılü, ..rJ) ikinci meffılü, c.J)' ise lafzan 

merfii fiili olabilir. IA�>'da ve 'i"'da zamirler hazrete ricidir. Ju;. .:..r"''nün 
fiilidir . .:..,.ı.' in fiili zamirdir ki Ju;.'e ricidir. 

Mina: Ne zaman ki o hazretin lütuf hazinesinden seher vaktinde şimal 

rüzgan esse, o güzel rüzgar benim rUhuma o hazretin zikrini hediye eder. 

Veya: Ne zaman ki seher vaktinde o hazret tarafından seher rüzgan esse 

/121 -a/ benim rUhuma o hazretin zikri rahatlık verir. 
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,- �.1 J :.:;,� �jj J)j J:s. . 
J o J o 

�4 � �ı.A iJ! �J -421 

Lügatler. .:...,lA: ı::_ lA, �'den "kıpramak". JJJ vavın fethiyle yaprak. JJJ vavın 

zammı ve ranın sükunuyla, kül renginde güvereine derler . .:.....,. , � manasında. 

İ'rab: .:..o,IA'in faili JJ/dür. Zamir mef'ulüdür ki r;:'a aittir, merci-i ileyhin 

te'hiri zaruret-i şi'r içindir veya geçen beyille olan �>'e racidir. """' .i.!;'nün 

failidir. �l(da .,. J manasınadır, �e müteallıktır . .:.>.ı.!o ve �in failieri 

zamirieridir ki JJ/a aittir. JJJ .)s- ,  .:...ı.!o'e müteallıktır . ..;� Zikredildi lakin .:ı�.A<-ı 

(dallar) kasdedilir, melzumun ismini lazıma ıtlak kabilinden olur. 

Mana: Sevgilinin köyünün güvercini, kuşluk vaktinde ağaç dalları üze

rinde, çiçek yaprakları arasında ne zaman yadigar nağmeleriyle teğanni ve 

terennüm eylese benim kulağım lezzet duyar. 

(Yüksek dallar üstünde hillimi anlatan, ağlayıp inletjen güvereine seslendim.) 

Ju ıs- ..;.y- � ı:...O...P .;r...l.ı Ju ıs- � ,_? J �_;- .s'  ...ıu J' 

[O inliyordu, ben de ona diyordum ki: Bu sıfatla inle çünkü güzel inliyorsıın.j 

ı.:.ı:ai J �J'; � �ı.:..:� ' ' 
Lügatler. �""": � , ...-.. babından. � , �""" , W> n unun fethiyle hoş dirilmek ve 

tazelik. "'JJ ,  "'J/tendir. � Yatsı vakti. JJ.r. , J/ın cem' i. 

i'rab: "-'J/nün zamiri mukaddem zikri hazrete aittir. ıı_.ı.'e ait olsa da 

caizdir. '"'-'�'de lam Jı manasınadır, zamiri ..:ı_.ı.'a iacidir. '+"''da zamir hazrete 

racidir, muzaf takdir edilir yani ....,_,; J IAJJ' .r. JJ.;., "'J/nün failidir . .:...ıai'in faili 

zamiri Ju'a aittir. 

Mana: Eğer o hazretin zikrini yatsı vaktinde şimşekler ve fecider rivayet 

etse, ondan da benim göz bebeğim gözüme nakletse, böylece o şimşekler o 

zikri rUhuma hediye etse, benim gözüro nimete gark olur ve aydınlanır. Yani 

ilahi tecelli nurlarının ışınları, namütenahi sırların haberlerini hikaye etse, 

erbab-ı şühı1dun hasiret gözü ondan bir vechile sevinç ve neşe bulur ki bu

nun ifadesi mümkün değildir . 

.:.ı�� ı C)J ı--' J rllöaı .;;5 iJ � � i.ı� .J' o.J.A\...:..o i.ıT j .;,>4 j .:.ı\.dlj 

[Senin bana iltifiitından müşiihede edilebilir, çürümüş kemik/ere riihun nasıl iiide edile
ceği.] 
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Lügatler: � ata . ..,.;r, _,-iS"'in cem'i ki gayr-ı kıyasidir. /121-b/ "-'r-•' , iJ'•!'den 

meful sigasıdır. 

İ'rab: �·nun faili jıYdir, meful-i evveli muttasıl olan zamirdir ki zikr-i 

mahbfıbeye aittir, kinci mef'fılü mahzfıfdur ki .s"2'dir. Jı;'in de meffılü 

mahzfıfdur çünkü karine vardır ki o yı_,..:Jı'tır. Takdir-i kelam _,n yı_,..:Jı .iı; �.J 
.s'<! ;.,�ı . .....-1 ı ,  .i ı; üzere matuftur. _,.;rı, ._.....l'nin mef'fılüdür. Bazı şarihlere göre 

�'da zamir-i muttasıl }';'e aittir ki birinci mef'uldür, ikincisi ..,...ı ı Jı;'dir ve faili 

_,.;rı' dür; ,)s-, "-'r-••'e müteallıktır. 

Mana: Geceleyin kadeh bana dönünce, şarabı tahnam ve onun kadehine 
dokunınarn bana Hz. Mahbubeyi hahrlama nimetini bahşeder. 

İkinci mana şöyledir: Geceleyin bana lezzetli şarap kadehleri döndüro
lünce nefaseti ve tadından dolayı o kadehler benim tatma, dokunma vs. du
yularıma o hazreti hahrlatmış olurlar. "Küus" (kaseler, kadehler)'den murad 
mevcudahn mezahiridir ki bunlar sır ve mana şarabının kaplarıdır. Hazret-i 
Gayb gecesinde bana sunulduğunda ve her birinin vücud kadehindeki mana 
şarabını tattığım zaman, bütün bu kadehlerdeki içeceklerin lezzetinden Hz. 

Mahbubenin zikri müşahede edilir ve bunların vücud kadehlerinden Hz. 

Mahbubun zikri armağan edilir. 

Lügatler: C:'''- batıni uzuvlara denir, burada kasdedilen hayvani ruh ve 

balini kuvvelerdir, fehm, akıl ve id rak gibi. 

İ'rab: ....-1ı'de zamir j';'e racidir ve birinci mef'uldür. İkinci mef'fılü 

C:''_,.,.ıJ'dır. Faili ._.,ü'dir. l:ı.ı, ya zarfiyyet veyahut temyiziyet üzere mansubdur. 

_,allo.'de ..., sebebiyye olabilir, müteallakı mukadder ı.iıı olur. ı. Mevsfıledir, sılası 

-.,,i'tir, aidi mahzfıfdur. 

Mana: Kalbirn o hazretin zikrini bahni kuvvelerime batmen bildirir; 
cevarih ve a'za da elçilerinin yerine getirdiği şeyin zarurine uygun davranış
lar içinde olurlar. Yaru her bir uzvum Hz. Mahbubun zikriyle tam olarak 
boyanmış olduğundan, sanki her biri kalbime o zikrin sırrını ve zevkıni eda 
etmede birer elçidirler ve o hazretin zikrini kalbime yerleştirirler, kalbirn de 
onların yerleştirdiği bu zikrin zahirine uygun olan batını kuvvelerime onu 
vahyeder (bildirir). Böylece o zevk ve batını sürur uzuvlarımda zuhur eder. 
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Bu durumda bahni kuvveler zahiri kuvvelerin elçileri olur. Öyleyse ikisi 
arasında haberleşme kesindir. 

Lügatler: /122-a/ rM if'al babından. e-'dan murad sema'da hazır 

olanlardır. 

İ'rab: rM'nün faili men-i mevsfıledir. '+<'' ve Uo..ıf.'o•'da zamirler HZ. 
Mahbfıbeye racidir. 

Mana: Sema' topluluğu arasında o hazretin ismiyle teğanni eden, onun 
yüksek zah ve güzel sıfatıarını zikredip terennüm eden kimse beni hazır hale 
getirir. o hazretin vasıflarıru, isimlerini, güzelliklerini, medih ve senasım 
işittiğim vakit bütün uzuvlarımda ve hücrelerimde, rUhani ve cismaru bütün 
kuvvelerle ve bedenle o hazreti müşahede ederim. Bir kamilin kalb ve rUhu 
kevni elbiselerden soyunup, batın nuru organianna iyice sirayet edirıce, 
Hakk'ı her uzvuyla ve her kuvvesiyle zahiren ve batmen müşahede etme
sinde şaşılacak bir şey yoktur. 

Hz. Cüneyd'e sordular: "Sema' hakkında ne dersin?" cevap verdi: 
'Hak'tan bir ıslıkhr, Hak kulağıyla dinleyen Hakk'ı bulur, nefis kulağıyla 

dinleyen zındık olur" . Hz. Mevlana buyurur: 

[Ey can, mademki bizim semaımız rCıhanfdir; burada kılfir nefsinle raks etme.] 

Din önderleri sema' hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazılan helal, bazılan 
haram, bazıları da mübah olarak görmüşlerdir. Aralannda birbirini nakze
den delillerin sonu yoktur. Nitekim Ebu Talib el-Mekki Kutü'l-Kulub'unda, 

Şeyh Sühreverdi Avılrifü'l-Maılrifde, İmam Gazali Mülteka'l-Bahreyn'de ge
rektiği şekilde beyanlarda bulunup helal ve mübah olduğunu belirtmişler
dir. Hüseyin Salim hazretlerinden soruldu: Sema' hakkında ne dersin? Bu
yurdular ki: Sema' hakkında ben ne diyebilirim ki. Cüneyd, Zünnı1n, Seri es
Sekati gibi benden daha alim ve daha büyük olanlar sema'ı caiz gördüler ve 
dinlediler .. Kutü'l-Kulub'da Ebu Talib el-Mekki ashabın ileri gelerılerinden 
şunları nakleder: "Sahabeden Abdullah b. Ca'fer, İbn Zübeyr, Muğıyre b. 
Şu'be, Muaviye ve daha başkaları sema' dinlediler, sahabe ve tabiinin çoklan 
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bunu yaphlar." Hulasa-i kelarn buraya çok söz getirilmesi mümkün olmadı
ğından Hz. Mevlana'nın şu güzel beyitleri kesin delil olarak kafidir: 

t lı:" .:.-ı j'}l.ro .:ıli..:ı� ..,......ı. JJ t lı:" ..:;......ı_,... .:ı ı� ..,......ı. JJ 
[Sema' Cenılb-ı Ziilcela'in doğan kuşudur, sema' ehl-i halin kalbierinin döşeğidir. İnkar

alann mezhebine göre sema' haramdır, aşıklan n mezhebine göre ise helaldir.] 

Lügatler: Y"'< fil-i muzaridir � ,  Y"'< ,  1_,.o'den, kasd manasınadır. �� •�<-'ten 

murad Hz. Vahidiyyetttir. 1_,..... _,.ı...' dan murad bedendir. _,;s., _,:r'den müştaktır, p 

meyletmeye derler.Aı.; ..,..ıp'dan murad tabiat, alem ve anasırdan murad olan 

şeylerdir. 

İ' rab: ,-ı' nun faili ..r H mef'ulü �� ıs�<-' tır. 1.4' da zam ir c_J/ a aittir /122-b/ 

veya hazrete aittir ve muzaf takdir edilir. Yani 4,_,.,-1 ·�· .s..,. Y"'<'nun faili 

altındaki zamirdir ki _....,a racidir . ..,..ı_;•fta lam Jı manasınadır. 

Mina: Benim rUhum güzel ses ve hüzünlü nağrne dinlediği sırada, ma
karn-ı kuds ve rnertebe-i üns olan asli merkezine ve vuslat rnenba'larına 
yönelir, kudret eliyle düzeltilmiş ve rnayalanrnış olan rnazharırn da tabii 
aleme ve unsuri mertebesine rneyleder. Sema' sahibinin sıkınhsı, ızdırabı, 
dönmesi, raksı, çabukluğu rUhun baka alernine, nefsin de süfliyet mertebesi
ne çekilmesine delalet ve şehadet eder. 

y.)� J �� YJ� � -427 

Lügatler: Birinci U cezb manasına, ikincisi ise ruhun bendenden ayrılır

ken olan hali, can çekişme. 

İ'rib: 1f,11'nın zamir hazrete ait. e..ıJI t.J/de vav haliye. Bazı nüshalarda .,ı1 

şeklindedir. Buna göre .,ı1'deki zamir, kendisinden cezb hasıl olan kimseye aittir. 

Mina: Benden Hz. Mahbube tarafına bir çekilen vardır ki o, rO.hurndur, 
o rUhumu bana cezbeden bir şey var ki o tab'rm ve nefsirndir. Yüksek tarafın 
iştiyakı galip olup rUharn zevk rUhumu eelbedince ve rUhum Hz. Ahadiy
yete çekilip bedeni terk etmek isteyince, nefsirn ve tabiahrn onu kendi alemi
ne çekerek ilk mertebesine indirirler; her cezbede de can çekişmenin çekişi 
görülür. Zira ruh fevkalade rnütelezziz olarak rnertebesini ve merkezini bu-
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lup, yüksek maksad ve gayesine erince, tabiat onu o zevkten uzaklaştınp 
kendi alemine çeker, bu alemde de biraz ünsiyet peyda edince tekrar geriye 
eski mertebesine çekilip her bir çekişte cen çekişme halini görür. 

".:.JjJJ � �i �1 �1.) Lo J -428 

Ç.)� ��kı-ı �� � -429 

Lügatler: .:-,, �·dendir, i.!!" arzfı-mendliğe derler. <.jı, rı.j'ın cem'idir. 

İ'rab: .sı; ism-i işarettir, müşarün ileyhi geçen beyitteki incizabdır. "' 

.:...f4e müteallıktır . .:..-J!'in faili zamiridir ve Hz. Mahbfıba racidir . .:-,'in faili 

zamiri, �·e aittir . .ı,_,.,..lı'te lam Jı manasınadır . ... .;·ın yU...' e izafeti, müsebbibin 

sebebe iziifeti kabilindendir. O.r./ta y '  J manasınadır, ... .;·e veya mahzfıf :UjU'e 

müteallıktır. JS' /de vav hali ye. 

Mana: Az önce adı geçen çekilme ve çekme, Hz. Mahbubenin ona vah
yettiği sırada, benim zatımın hakikatini kendi zatından muğann1lerin nağ
meleri içinde tezekkür etmesinden başka bir şey değildir. /123-a/ Zatım o 
vahiyden ilahi hitap lezzetini tattı. Lakin harflerle, seslerle ve nağmelerle 
karışık olarak tattı. o bakımdan zatım, o hitabın sözlerden ve harflerden tec
rid edilmesini çok arzu eder, ta ki ben Hz. Mahbubeden onun harfsiz ve ses
siz dinleyeyim. Harflerden ve sesten soyutlanmış olan o hitab-ı izzet, bütün 
ruhların harfsiz ve sessiz işittiği "elest" hitabıdır. Veya "mücerred hitap"tan 
murad "kün" emri olabilir. Var olan hiçbir şey, bu hitabı işitmeden asla mev
cut olmaz. Aniatılmak istenen şudur: 

Nefsim toprak berzahına, yani toprak unsuru şekline inerek mücerred 
hitabı arzuladı. Bu toprak şeklinin "berzah" olması, vahdetle kesreti birleş
tirdiği için olmalıdır veya hayatla ölüm arasında vaki olduğu içindir. Halbu
ki toprak berzahına ait kuvvelerimden her biri, benim yularımı hakikate 
yükselmeye mecal bırakmayacak şekilde eline almış durumdadır. 

Veya: RUhum alem-i a'laya, nefsim mertebe-i süflaya çeker; halbuki her 
biri benim yularımı eline almıştır, ne nefsim alem-i a'laya yükselmeye razı 
olur, ne rUhum mertebe-i ednaya d üşmeye kail olur; her biri yularımı tutmuş 
kendi mertebelerine çekerler ve ben bu çekişmenin arasında can çekişme 
halini müşahede ederim. Mecnıln'un dediği gibi: 
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[Bizim sevgimiz arkada bir gençtir, benim sevgim ise öndedir; ben ve o 
başkayız.] 

� �1 l.J'.II ·b, '
. ' � -430 ,J - .J' IS rf - · -J ' 

' 
' 

Lügatler: .S:,.. , �.<!'dandır, ihbar manasınadır . ..,ı_,ıı Süt çocuğu. ı.:.; nema ve 

ziyadelik . .ı.,ı. Kör yaradılışlı, şaşkın. ��! Kalbe ilka olunan şey . .rJ Gizli ilahi 

işaret, ya melek vasıtasıyla olur ki buna "vahy-i metlüv" denir veya melek 
vasıtasıyla olmaksızın olur, buna da "gayr-i metlüv" denir. u.ı Kemal-i zekavete 

denir. 

İ'rab: ..,ı_,ıı , .r.'nin failidir, kaf mef'ulüdür. ��· ve .r� • ..S:,..'ye müteallıktır. 

l:.;'nin zamiri .o,l/e racidir. 

Lügatler: .;,i fil-i mazidir, ""-'i'den . .ı.w Türkçe "kundak" demektir, süt 

çocuğunun sarıldığı şeydir . .:r yani ..il:.!.!. 

İ'rab: ·�! harf-i şarttır, cavabı arkasından gelecek olan beyittir . .;,!'nin faili 

zamiri olup .o,Jj'e aittir. 

Lügatler: �..,_ fil-i muzari meçhuldür . .fo. Fil-i muzari meçhul, w!'dan,IAl! 

lağvetınek demektir. JS' Kefin fethasıyla "melalet" demektir. �! Kulak tutmak . 

.ı.�..;! Sükuı. 

İ'rab: �'"'· ı;;'nın cevabıdır. �'-<'nın /123-b/ naib-i faili zamiridir, .o,l/e 

racidir. Keza ..,.ı. ve ......,·nın zamirieri .o,l/e racidir. 

Son üç beyitin Manası: Ey benim sema' ve safadaki halim hakkında bilgi 
sahibi olmak isteyen kimse! Benim sema' daki halim hakkında beşikteki süt 
çocuğu sana bir fikir verebilir: Kalbine ilka olunan vahye benzer ilham vası
tasıyla ve zekası sebebiyle o çocuk iyi bir örnektir. Her ne kadar büyüdüğü 
zaman ahmak ve bön birisi olup o zevki unutmuş bile olsa netice değişmez. 
Evet beşikteki küçük bebek kundağın sertliği ve beşiğin verdiği sıkınhdan 
dolayı ağlayıp inlediği, feryad ettiği vakit, eziyet ve sıkınhsının dağılmasını, 
ferahlık bulmayı arzu edince, kendisine ninni söylenir, dadısı güzel sesle ona 



310 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

nağmeler söyler. O nağmeler sebebiyle kendisindeki üzüntü ve sıkınhlar 
sanki üzerinden kaldırılır, yok olur. O bebek, susup inleyenler gibi o sese 
kulak verir ve dinler. 

O yavrunun üzüntü ve ıshrabının hüzünlü nağmeler ve tatlı sesle sükfın 
bulması şu vechiledir: Onun ruhlar aleminden cesed mertebesine inmesi ya
kın zamanda olmuştur, rfıharu lezzet gerektiği şekilde vücudunda bulun
maktadır. Cismani alakalar ve kirler yaradılışında henüz yer tuhnamışhr, 
"elest sözü"nün zevkı rUhunda müşiliede edilmektedir. Aynı şekilde güzel 
seste de "elest" hitabının lezzeti bulunur. Nitekim İmam Kuşeyri buyurur: 
Bir kimse güzel sesten ne kadar zevk alırsa bilinmeli ki elest hitabından o 
kadar lezzet almışhr. Elest hitabının bu dünyada zevkini ve tadını bilmek 
isteyen, güzel ses dinlesin. Zira elest kelamının lezzeti güzel seste mevcuttur. 
Şu ayet-i kerime de bu zevkin makbfıliyetine şahittir: ..:,ı\;.)�1 ı�j ıpi ;;r.�ı ..;ü 
� J� �)) .j_ � (Rum. 30/15). "İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar 

cennette nimetiere ve sevince mazhar olacaklardır" Bazı müfessirler şöyle 
derler: w1�, ö?'tendir, .:ı:-:Jı �ı 1 -...J.ı W:Jı � ö_#ı (ö? güzel nağme; tahbir, 
tahsin demektir). Yani iJJ� demek, güzel ses dinleyerek sevinç duyarlar 

demek olur. Nitekim Keşşaf, Ebussuud ve ehl-i tefsirin çoğu şu sahih hadisi, 
sahih ri vayetle Hz. N ebi' den naklederler: Bir gün Hz. Risaletpenah cenneti 
ve cennet nimetlerini son derecede övmekteydiler. Arkalarda bi a'rabi vardı: 
"Ya Resulalah cennette sema' var mıdır?" diye sordu. Aleyhisselam Efendi
miz dedi ki: uı � �i .$J.ü � ._;.'W-1 e-" � ..:.ıı_,....ı.ı � )\S:ı"lı o\:t� ı) uı .} iJ! ı..s!'.r' l.ı 
"Ey a'rabi cennette bir nehir vardır, iki tarafında genç kızlar bulunur, mah
lfıkahn benzerini duymadığı seslerle şarkı söylerler, işte bu cennet nimetinin 
en değerlisidir"sı. 

r-' o�p.ı � w  i �  JJ r-' oJy. �Ji .sı.r.ı V' 1.o 

� .s.�' jl ..ı.ıi iJI.oiJ\.ı ..;..;. Jf J yi .;J.,J \o J. �.�;.J 
[Biz hepimiz Adem'in cüz'leriydik; cennette o nağmeleri dinledik durduk. 
Gerçi suyla toprak, bize bir şüphe verdi ama o nağmeleri birazcık hatırlıyoruz. M, W, 

736-737 J 

Bk. Zemahşeri, Keşşaf, III, 200, Beyrut, D. Marife; Ebu's-Suud, İrşadü Aklı's-Selim, IV, 54, 
Beyrut, tsz. 
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/124-a/ IAjiJT .:ıı.ı.ı .ı.a .• ..f oj:>;' IAj'-' J •• ,Au J ..5-. J ..; .r. 
.ı; JJ JS'" .s_,... J .ı; J'� r: .:ı?. 'J\tooii .:r-ıS ul.i.l.� 

[Sonra ney, çeng, rebab ve sazlar bu sesler/e bir şey nasıl kalsın. Bıı nağmeleri dinleyen 
iişıklar cüz'ü bırakıp külle doğru giderler.] 

�.J .) * .s'# ô�l; J 
;ı' aJ�I! Ls�! �� ; . .  :) 

, , 

"-!� jl;. �1 � �J -433 
, ,  "' "" " 

.u� � �1 �� � y f-J -434 

Lügatler: or'< ,  W!' dan unutturmak. J" mimin zammesiyle �· ..,_ı.,. hakkında 

çoğunluğun mutabakatı olan büyük iş . .s,i- gizli sır. Y./'1. , '""'r!'tandır, ...,,_,.! ifsah 

ve ızhar etmek demektir. 

İ'rib: ........ ve Y./"� .}-4 üzerine matufutur . ..,__..'de zamir, önce geçen .ı.,l/e ait, 

faili ,ır' dür ve y\Ju.' a muzafdır. ,..�Ju.' de zamir münağiye aittir. .J", or'<' nin 
mefülüdür. }".i,' da müstetir zamir münağiye at ve zamir-i bariz .ı.,l/e aittir . .s,i- , 
}".i,'nün mef'ülüdür. Y.l'<'nün faili zamiridir, .ı.,l/e aittir. Keza .J�<;'deki zamir ve 

.:..,:,i'deki müstetir zamir de ona aittir. Veya bu sonuncusu .ıı.;'deki J�'e aittir . 
._,.i)l'ta lam Jı manasmadır ve mecrurla birlikte car, mahzüf müteallakıyla 

.ı....,i:lı'ya sıfattır. Yani ._;ıj )' J' ;,,_Jı .ı....,i:lı .�!. 

Mana: O ninni söyleyicinin tatlı sözleri ve güzel nağmeleri, o biçare be
beğe beşiğin verdiği zorluk, sıkınh ve zahmetleri unutturur. Ninni söyleyici 
güzel ve yaruk sesiyle bebeğe eski sözlerin ve geçmişteki bağların sırlarını 
hahrlahr; o olgun bebek hal diliyle, sema' ve safadaki nice halleri ortaya 
koyar. 

Akıl sahipleri nezdinde malumdur ki, dadılar bebeklerin beşiğini sadece 
onları teskin etmek için sallarlar. Beşiği fazlaca salladıkları zaman zorluklar
dan ve elemlerden rahata ererler. Demek ki o bebeğin hali, raksa nisbet edi
len noksanlıklarm yokluğunu ve izalesini ispat eder. Nitekim zahid meşa
yihten bazısı şöyle der: p ._...i )ı (Raks eksikliktir). Bunların böyle deyip 

aşıklarm raksında noksanlık görmelerini bebeğin hali geçersiz kılar. 

{Rüzgiinn esintisi korunak üzerine geldiği zaman, söğüt ağacının dallan eğilir, sert taş 
ise eğilmez.] 

Ey sırlarm talibi bil ki, dindarlardan bazı inkarcılar, yakin ehlinin raksını 
haram sayarak şöyle derler: )ıS ..ı....-.. J �'.r ._,..i )ı (Raks haramdır ve onu helal 

sayan kafirdir). Buna şöyle cevap veririz: Her raksın haram olduğunu kabul 
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etmeyiz, zira lügatte raks Kamus sahibinin dediği gibi, "oyun maksadıyla 
ölçülü hareket" demektir. Aşıkların vecd sırasında olan rakslannın oyun 
maksadıyla olmadığı güneşten daha açıkhr. Belki onlar, zarfıri ve iradesiz 
olarak, hakiki nurlandırıcının güneşinin tecelli ışıklarında /124-b/ her biri 
rakseden atomlar gibi elbise yırtarak, nara atarak hüzünleri teskin eder, can 
ve gönlü ferahlahrlar. Beşeriyet perdesiyle örtülü bulunanlar, bu zevk ve 
haletten w ll J� •)' "Kişi bilmediğinin düşmanıdır" fehvasınca gafil olduk-

larından, Hak aşıklarının raksını kimi Samiri'nin raksına benzetir, kimi eksik 
bulur, kimi haram sayar. Amma onların mertebesine nisbetle o halde rak
setmeleri binlerce heıa.Iden evladır. Eğer bu bir bid'attir ve her bid'at dalalet
tir dersen, bid'at olduğunu kabul etmeyiz. Zira İmam Gazali, Şeyh Sühre
verdi, Necm Daye ve velayet ehlinin bazı büyükleri, Enes b. Malik'ten nak
len şu hadise kitaplarında yer verirler, Hz. Enes buyururlar ki: "Bir gün 
Resfılüllah'ın meclisindeydim. Cebrail (as) gelip müjdeleyerek dedi ki: Ya 
Muhammed ümmetiyİn fakirleri cennete, zenginlerden beş yüz yıl evvel 
gireceklerdir. Hz. Resfılüllah (as) bu müjdeden memnun olup şöyle buyur
dular: Aranızda hiç şiir okuyan var mıdır, bize bir şiir okusa veya güzel söz 
söylese . . .  Böyle birinin bulunduğunu bildirdiler, Resfılüllah şiir söylemesini 
istedi ve o kişi şu beyiti okudu: 

JiJ ':IJ � ..,.,ı. � .s� .s_,., � .:..-ı ..ı..il 
JU..j J ..sJ J o� -4 � .s  ..ili �� ';ll 

(Heva yılanı ciğerimi soktu, ona tabib ve okuyup üfleyen kar etmez. Onu ancak aşık ol
duğum sevgili iyileştirir, benim iliicım ve tedavim ondadır). 

Bu sözler Hz. Resul'ün mübarek kulağına erişince oi�J .JaA... ..r kı J_,...J ..u:-ı_,:i 
� .r (Resfılüllah vecde geldi ve omuzlarından ridası düştü). Veedin sükfın 
bulmasından sonra yerlerine oturduklarında Muaviye dedi ki: u_ �  ..:ı--'""i Lo 

.1ıı J_,...J (Ya Resfılüllah oyununuz ne güzeldi!) aleyhisselam şöyle buyurdu: .u 
(-� � �� .�n .;.;s. � t .:ı' �Jw u_ .u (Bırak ya Muaviye sevgilinin anılması sıra

sında titremeyen kerem sahibi değildir).52 Rivayete göre Resfılüllah omuzun
dan düşen o mübarek ridayı dört yüz parçaya bölüp ashabına dağıthlar. 

Keza Habeşistan' dan bir topluluk gelmişti, mizmar (kaval) ve deflerle 
raksediyorlardı. Hz. Risaletpenah Aişe hazretlerini yanına alıp seyrettirdiği 

Deylerni, ei-Firdevs, V, 393. 
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sahih hadisle sabittir. Gene Hz. Aişe'nin def çaldırdığı sırada, Hz. Peygam
ber' in Hz. Ebu Bekir' e: u� ı..u. J i� r) jSJ .:ı ı "Her milletin bir bayramı vardır, 

bu bizim bayramımızdır''S3 buyurması bütün aşıkların sema', safa Ve raks Ve 
vecdinin mübah oluşuna izindir. Buna benzer binlerce akli ve nakli deliller 
getirmek kabildir. Fakat burada daha fazlası sıkıntıya yol açar. 

Meşayıhdan ._,..Ai ._,Ai )ı (Raks noksanlıktır) diyenierin maksadlan şudur: 

Kemal ehli temkin mertebesine vasıl olduktan sonra, yerinden kopma ve 
hareket, kemal mevkiine noksanlık verir derler. Kamil, kendisine herhangi 
bir şeyin noksanlık vermediği kimsedir; kamilden sadır olan her şey kemal
dir, nasıl olur da raks ona noksanlık verir! . .  

�� �� 4-i\l:.' i Jl _ı.. ; - J J .}!""'! 
' ' ' 

�i � J �ci� �� �lA 1.)! -435 

o� JA J ��4 � -436 
, , ,... .. 

Lügatler. rı.o hayran oldu. !""" Kasdeyledi. .;._;o Hareket eyledi. 

İ'rib: Her iki beyitte 1)! şartıyyedir, cevabı .,S:.....' dür. /125-a/ İkincinin cevabı 

.;._;o'tir. li� Temyiziyet üzere mansubdur. !""''nin faili zamiridir ki bebeğin tayir-i 

ruhuna aittir. J"/de vav haliye. "'+''de ...,, .} manasınadır . .ı ı..' de \o ya mevsı1ledir 

veya mevsı1fedir, ızdırap ve şedaydden ibarettir. ı;( nın şart fiili şiir zarı1retinden 

dolayı mahzı1fdur, yani takdiri şöyledir: ...,_,.. .s.ı, "'.;o .ı,J _,ıı ei J .s .il ı yı_,ı..;.1ı _,.ı; ı;,! . .;, .;o' in 

mef'ı1lü karine sebebiyle mahzı1fdur. 

Mana: O süt çocuğu ninni söyleyicinin ninnileri ve nağmeleriyle ulvl a
leme ve asli merkezine şevkle hayran olsa ve ilk vatana ve ezeliyet rnekanına 
uçmaya niyet etse, onun bu ıstırap ve zorlukları beşikte kendisini saHamak 
suretiyle teskin edilir. Bebek zaman zaman sıkıntıya düşünce mürebbiyenin 
eli, sükunet bulması için onu sallar ve bebek beşiğin sananmasından haz 
duyar ve ıstırabı son bulur. İşte sema' erbabının hali bebeklerin halleri gibi
dir. Ne zaman hazin sesleri ve güzel nağmeleri can kulağı ile dinleseler, 
vücudlarında binlerce zevk ve iç yanması zuhur eder. V ecd ve iç yanmasının 
fazlalığından raksetmeye ve harekete başlayarak elbise yırtıp raksetrnek 
suretiyle hararetlerini biraz olsun söndürürler, bu esnada nice zevklere, 
şevkiere ve mükaşefelere nail olurlar. 

Buhari, Iydeyn, 3. 
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t � � o..ı,:..!o lj� r r .:ıı..,.L.. .:ıı_; \.t .:ı�oı- J.:ı .:ııı)ıu ·� ..s.:ı Jl.:ı .:r 

[Dün gece tişıklann semıi'dıı safa dizi/diğini gördüm, raks ederken hırkalan gö"beğe kadıır 
yırtmışlardır. Mutribtin canımıza dtiuQdi bir ses çekmiş, bu ses sebebiyle Süleyman kuşlann 
sımnı sema' esntisındıı işitmiştir.] 

Bundan sonra sema.' sahibinin halini bebeğe benzetmeye bırakıp can çe

kişmekte olan kimsenin haline benzeterek şöyle buyururlar: 

\A )'� J.:&. �.i,;.T �Y. ::_,:b:-J -437 
' . ' 

.ı-Z �y J y _,�, � \o$ -438 

Lügatler. � ,  ;_,...• ıendir, sesi güzelleşiirmek ve süslemek demektir. Ju İsm

i faildir .sJ'i manasınadır. � Sesi yüksek olan kimse. YJ� Tasalı olan, can 

çekişen kimse. ı,ı.. , y 'nin cemi, .,._ ölüm demektir. ı,\:lı J--ı Ölüm melekleri . .;.j� 
Yani ..:...ııı.,i ve •=·•'-''· 

i'rib: -"-J!'de ...,. , ..; manasına . .s-i>'• mahzıif mübtedanın haberidir, yani ,. 

.,s.;..;.i. bu cümle .ır.-j'in sıfabdır. _,....'de ...,., �;·e müteallıkhr, zamir Hz. Mahbube 

racidir . .:...ır.-jnün mefü.lü ya ,s.i;i'dir veya mahziifdur, hazfetme karlnesi ı..S' 
lafzıdır, yaru ...,. J� Jı.- .,.. Jı.- -. J- lj! vakt manasına. lo burada zaiddir, /125-b/ 

i' rabdan mahalli mansub �'nün meflılüdür. 

MW: Kur' an okuyan birisinin güzel sesiyle veya şarkıcılarm yüksek 

sesli nağmeleri sebebiyle Hz. Mahbfıbeyi habrladığım sırada beni yakalayan 

vecd halimde iken rUhunu teslim etmek üzere can çekişen kimsenin halini 

bulurum. Can çekişenin bu hali, ölüm meleği kendisini öldürürken ve rUhu

nu kabzederken olan haldir: Yani iştiyakın şiddetinden ve iç yanmasının 

çokluğundan dolayı öyle bir vecd ve şevk basbnr ki rfıhum alem-i balaya ve 

maksad-ı a'laya, nefsim ise süffi mertebeye çekiştirip dururlar, bu sırada 

sanki can çekişme halindeki dertlinin elemlerini ve zorluklannı hissederim . 

.:ı Jı.ı. r .s' .ıA ..S� .:ı T � J -»l-ı ..ı! .s' .;.._1, r 
.:ıJı.ı.; ..ıc .s'.:ı..ıc tr .:ıT � ..sı.,- � .s- d)> .:t-J 

[Senin aşk halına ayak basabilmek için başın olmaması şarttır. İlginçtir ki senin vuslat 
semıilanndıı ancak kanatsız kuş uçabilir.] 
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4i) J�l ı} y"j J.:.:.ı_,; -439 
tl .. .. "" tl ... 

41 �� � 11 cj- Ü I.Ü -440 o o 4S J 
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Lügatler: ..;�,-o masdardır, ..;,_ıı mani.sına, yani ..,...._,.,, J• .o.,ıı ..;_,... . ..ıJ , JoiJ'ın 
cem'i. ..,-o.Jı .:.JJ demeki.r-6 <i,IJ .o.JI.I, yiin.i müşfik ve mihrihan oldu demektir . .:.J_; 

Terakki eyledi. 

İ'rab: ""''J mübteda, YJj:..S' haberdir . .ıi_,i'de Jı manasınadır, Aii}'de de 

öyledir. ı; , ...,_,r ...,ı/e işarettir . .:.MJ'in fail zamiri ..,.J;'e, .:.J;'in fail zamiri ı:::.J/a 

aittir . .s>l,.ll'de lam J· manasınadır. 

Mana: Kederli kimse ölüm meleklerinin ölüm abm, ruh ve bedenin ayn
lığı için sevk ettikleri vakit vecdden dolayı kederlenmiş gibidir. Bunu böyle 
olması vecd arnnda kamil ruhlara, mücerred nefislere ve mele-i a'ladan olan 
arkadaşlarına iştiyakı olduğundandır. Bunlara iştiyakı demek bunlara ulaş
ma ve kavuşmayı istemektir. O kederli kimsenin nefsi, bedeni ve hayvanı 
kuvveterinin zuhfıruna sebep olan şeye meyil ve muhabbet gösterir. Benim 
rfıhum ise felekleri hareket ettiren ruhlara ve yüksek makamlara yaru zatın 
isimlerine yönelir ve yükselir. Mahbfıbundan uzaklığı ve ayn olması bakı
mından ve mahbfıblarına meyil ve iştiyakları cihetiyle her biri ötekine ben
zer. 

ıJ.y) J' J-;> J 4 ıJJ.ı;. �.r jl 
ıJJ.i_.J.ı loL.IJ ıS � ._s:ı.. �� 

ıJ� .:ı-.1:4 ıS ...A.. J! J�...> J .s:ı J! 

ıJ� � � )"' :ı J! "": e.. le" .;ı:ı 
;., r:: J j .S_r :ı J! "": e.. le" .;ı:ı 
y _,Mı .SIF :ı ;:ı :ı J! "": tıc- .;ı:ı 

[Semii'ın ne olduğunu bilir misin? "Belii (evet)" sesini işitmektir. Kendinden kopmak, 
onun vuslatına ulaşmakhr. 

Semii'ın ne olduğunu bilir misin? Ll maailah'tan bir sırdır. Oraya melek sığmaz, viisıta
sız görmektir. 

Semii'ın ne olduğunu bilir misin? Ya'kub'un deviisının derdidir, gömleği koklamadan 
Yusufa kavuşmaktır. ] 

d} ı.r JJ � J"' J y� - . 
Lügatler: /126-a/ Jai.: i�lı dj ı. J• .rı• .,- jJı...Jı. Jai. tefa'ul biibından 

masdardır, burada iki ye iledir. Zira bir ye vavdan münkalib olan asli ye' dir, ö
teki ise nefs-i mütekellim ye'sidir . .ı. ve .s şeddelidir, sonraki .s'nin fethasıyla 
okunur. 



316 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

İ'rab: ..,.4 mübteda .:....,:, haberidir, Jı.ı� Jü''nin mefı1lüdür . ..s, ..:.J;'e 

müteallıktır, zamiri ..,.�·a racidir. Burada ..,.vıan murad ittihad makaırunın 

nihayetidir ki cem'u'l-cem' mertebesidir. 

Mana: Benim ittisal mertebesini aşhğım makamda visal hicabı yoktur, o 
visal hicabından benim rUhum terakki etti. Benim olduğum mertebede viisıl 
ve mevsul tek zathr, başkalık ve ikilik yoktur. 

� '" .r-ı � ._ .sAJ iJJ.r. tl$. ıJ..j' iJy: .r. ..:;...,..- tl$. J;) � J � ·�u J4 
[Tekrar, biz ve ben yazısı, senin his tilemindedir. O halde bu tilemden çıkarsan ne "biz"i 

görürsün, ne de "ben"i.] 

Lügatler. )i bir şeyin resminden baki kalan nesne. Hemzenin kesriyle ol

ması da caizdir, bu durumda tarikat demek olur. ı..,_ Azimet ve teveccüh etmeye 

ve ruhsattan ictinab etmeye derler. 

i'rab: ,......;'de zamr y4'a racidir . ..ıw-'de kef zaiddir . .ı' de zamir ..,.4'a aittir ve 

lam Jı manasınadır, müteallakı mahziifdur ve ..,s .f}J' den haldir yani .,ı ı J'ı.... veya 

zamir .ı...i'a racidir ve lam Jo!""ll manasınadır. 

Mana: Benim gibi o kapıya yönelmeyi seçen, ona niyetlenen kimse, be
nim yolum üzre azimet merkebiile giderek o cenaba binsin. Veya mana: Be
nim gibi o. kapıya varmaya niyetlenen kimse sıdk-ı azm (azimet) merkebine 
binsin. 

Lügatler: ;;,. büyük deniz ve vasatı. .i'Y" Girmek ve dalmak. �.ılJ dühul. ;.,.; 

dür'a (yudum) demektir . •  .h J.l<'den fil-i mazi meçhuldür . .,._.ıı �'dan murad 

zahidler, abidler, ehl-i sedad ve ashab-ı reşaddır. 

İ'rab: ...,_Nde zamir y4'a racidir . .,._.ıı � Mübteda ve menfi fiil cümlesi 

haberidir . ..,'de zamir ,. itibar edilerek ;J,.'ye aittir. 

Mana: Vahdet ve ittihad kapısına girmezden evvel tevhid ummanından 
çok deryaya ve nice denizlere daldım. Dünyevi zenginliğe muhtaç olan 
abidler ve ziihidler /126-b/ veya ahiret devlet ve servetine muhtaç bulunan 
ehl-i sedad o deryadan bir yudumla bile ıslanıp rızıklanmadılar. Zira ittisal 
ve ittihad mertebesi her ziihid ve abidin nasibi değildir. O, muradı kalmamış 
aşıklara müyesserdir. 
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Lügatler: �J' nefs-i mütekellimdir, ;o.ı)!'ten müştaktır, hitab kafına 

mülhaktır. Aslında ..sJı idi, bu fiil iki mef'ul alır, birinci mef'iilü ..5 ikinci mef'iilü 

zamirdir ki y�'a aittir t-"� emir sigasıdır. uiJi nefs-i mütekellimdir Iii!' dan gelir. 

İ'rab: ıT.r''ın J_,i'e izafeti beyaniyedir ve isliare yoluyla olur. Ayna, bakanın 

suretini gösterici olduğu gibi, söz de m.anaları açıklayıcı ve göstericidir. �,. "'! 

şart cümlesi t""" cevabıdır. 

Mana: Ey talib ve müsterşid ve isti' dadlı sal ik, eğer sen bu yola azıneder 
ve Hak dergahına kesin olarak yönelirsen, benim sözüme kulak ver ve be
nim kulak verdiğim şeyi can kulağıyla dinle. Ta ki ben sana bu kapırun yo
lunu söz aynamda göstereyim. Mürşidin demek istediği şu gelen beyitlerdir, 
burada ihlasın menzilleri açıklanmaktadır, kulak verilmelidir. 

� jS- ı} ���' ıJO � J 
�� ,;;:. � ��y.� � J 

·�. � js' .}_ �iıı j�l J? J 

i� � ��;�, � :- t.ji -445 

�ıj :,:..;.. �Wo�l Js- � J -446 

� �liiı rJAl' J� �JJ -447 
tl' ... .. ... .; .. 

Lügatler: ..:JUJ yani .:Jo ;.. nitekim şöyle söylenir: ;ı _,:ı ı ..:JUJ J i _,..ı ı .:JS"I yani: Ben 

hurmayı yedim çekirdeğini attım. ı_,.ıı i'tibar manasına. ı.ı..;ıı fe'nin fethasıyla 

bina-i merre, yani fiilden bir defa . .w.ı nazar etmek. � ayıp.lilı tarh etmek. 

İ'rab: ..:JUJ fiil ve fail, .}>Al mef'iilüdür . .;- , .)"#- ,  .}8Ar ve .)M- bunların hepsi 

.}>Al üzerine matuftur. Iii! Fiili olmaksızın masdariyet üzere mansubdur, �.-,ı., .:..ı.i 

gibi. veya nez'-ı hafıdıyyet üzere mansubdur, yani � .Iii ,;,IS'. r.;ol• .;.....,'de y .}>Al 
,'ye müteallıktır. 

Mana: Bu beyitlerde kavl, fiil ve halle ihlastaki kemale işaret huyurup 
derler ki: Ben i'tibar maksadıyla sözlerimden lafzımı attım, ta ki ağyar hali
me vakıf olmasın. Lafzı atmak (tarh-ı lafz) şu demektir: Kendisinden çıkan 
her sözün hakikatlerini, inceliklerini ve sırlarını kendine mal etmeyip 
Hak'tan bilmektir. Keza /127-a/ her bir işte nefsimin payını attım ki karşılı
ğında sevab ve ıvaz düşünmem. Ne yaparsam Allah rızeisı için yapanın, 
yaphğımı da kendimden bilmem. Aynı şekilde, amellerin sevab güzelliği 
üzerinde düşünmeyi attım. Hallerimi süslemek ayıbından korunmaını attım. 
Azm ve cezm doğruluğu sebebiyle halka vaaz ve nasihat etmeyi, ihlas sahip-
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lerinin athğı gibi athrn. Sözümü de athrn, yaru şu sayılan kısımların her bi

rinde olan lafzi itiban (atmak) sözünü de athm. Bu durumda illimlerden, 

arnillerden ve herkesten halis olup, ne zuhur ederse Hak'tan zuhur eder 

görürüm. 

.;..\il.;.."ıfl J.\.i...l � _,:11 � .;..1.) )� � fo ..;; fo 
[ZAt hakkındıı güzel siiylnsin, güzel sözdür. Tevhfd, izafetleri düşürmektir.] 

'< , ,_ c· _,, . ..  _ , ��i 448 4.1 J� ,:ı-- 4ı:' ı......:ı ır-- -
Lügatler. iJ � ,  � manasına. � ,  �� demektir. 

İ'rib: ...,ıa'de ...; ta'lil içindir . .ı1•'de zamir .:...·e raci . .... ·de zamir ..,..ıı·e aittir, 

her ikisinin .:.,'e ait olması da caizdir. §.-1 .,ı .:.., .,Iii Sözü mübteda ve haber 
olarak müstakil isim cümlesidir . .ı1• Mahzı1f mübtedanın haberidir, yani .s;ı .;..,1 

.ı� demektir . .,r"1A.> ur Mübteda .... , J.ıP'a müteallıktır. ır- .;/de .:1' mukadder 
:ü....o�P- lafzma müteallıkbr ve .,r"1A.> J.ıP'ye haberdir ve bu cümle adı geçen mahzfıf 

mübtedaya sıfat durumundadır. 

Mani: Benim kalbirn beytullahhr, varlığın hakikati olan ben orada otu

ruyorum. Benim kalbimin albnda başka bir ev daha vardır ki o zahiri Ka

be' dir veya cismaru bedendir; işte zahmın perdelenmesi ve varlığıının giz

lenmesi dolayısıyla sıfatıanının zuhuru ondandır. 

Lügatler. Evvelki .} , .s _,.ı.. .} demektir. Birinci ..,.ı.i kaf'ın kesresiyle "Ka'be" 
demektir. İkinci ..,.ı.i kaf'ın zammesiyle "buse" demektir. '.} .} Yani ..,.ı .} 

manasına. � ya ..w manasma veya .r'-;J manasına. 

i'rib: ıp'da zamir .:.ı.i..o'a racidir. J.a. �J .J ..#.. ibtidaiyye cümlesidir �+"' 
haberdir. 

Mani: Benim sağ elim zabmın mazharı olan bedenimde bir rükündür, o 

öpülmesi müstehab olan şeylerdendir ve zahmın perdelendiği adı geçen 

sıfatlardandır. Hacerü'l-Esved ve Ruknü'l-yemaru gibi, ağzımı dokundurdu

ğum bazı yerleri öpüşümün bir hikmeti vardır. Veya şeriat hükmünün gere
ğidir. Hz. N3zım /127-b/ bu iki beyitte, kalbini eve, zahnı orada oturana, 
zahiri sıfatıarını da örtü ve perdelere benzettiler. Bilindiği gibi kı ..:...ı � jlı ..,..ıi 

"Mü'minin kalbi Allah'ın evi" ve .lıı .;._r �_;1.1 ..,..ıi "Mü'minin kalbi Allah'ın 

arşı dır". Nitekim şu hadis de bu manayı teyid eder: � §J J .;� "ıı J �;i � "ıı 
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t'J_,ıı .}ol' ı.F' .;,oj1ı .s� ...ı; "Ben yere ve göğe sığmam, fakat mü'min, müttaki, 

temiz ve vera' sahibi kulumun kalbine sığanm" 

Mübarek ellerini Hacerü'l-esved'in bulunduğu rukn-i yernaniye ben
zetmeleri şu ifade gereğincedir: o.:ı� "'! �1.4! J#J"i' .} .lıı � .:ı_,..."iı ?' "Hacerü'l-

esved Allah'ın yeryüzündeki yemini (eli)dir, onun vasıtasıyla kullanyla 

musafiiha eder". Hacerü'l-esvedin "yeminullah" olması şu sebepledir: "Ye

min" kudret, kuvvet, kahr ve galebeyi mutazammındır. Onun içindir ki, güç 

sahibi birinin elinin altında olan kimseler sür'atle ve gönül açıklığıyla onun 

elini öpmeye dikkat ederler. Keza Hacerü'l-esved, insaniann öptüğü bir şey

dir, nice zorbalar ve kibirli kimseler onun karşısında alçak gönüllü ve 

zeliliine davranırlar. Hatta kilinatın efendisi (sav) ta'zim ve tebcil edip bin

lerce ikram ve istilamdan sonra şöyle buyurdular: ..:.oı_.r.alı � s� "Burada 

göz yaşları dökülür" Demek ki .Ka'be'nin hakikati insan-ı kamilin kalbi o

lunca, Rükn-i yemiininin hakikati de insan-ı kamilin eli olur. Rükn-i 

yemaruyi öpmek onu tebcil ve tekrimde bulunmak nasıl lazım ise bunlar için 

de gerekli olur. 

Lügatler: <o:/ten murad zatbr. ı.u ve iu Ka'be'de (Mekke'de) iki yerin 
adıdır. 

İ'rab: .}•fo mübteda Jy haberidir, takdimi tahsis içindir . ..,.._ Temyiziyet 

üzere mansubdur. o.s:l'- Mübteda ._,.,ı haberidir . .sı.;... .,-, J-'e müteallıkhr. 

Mina: Zahiri Ka'be kalbimin sureti ve hakikatimin eserinin mazhan ol

duğuna göre, benim tavafıın, mana bakımından gerçekten zabmın etrafın

dadır. Aynı şekilde çalışıp çabalarnam (sa'yim) riyazetler, müciihedeler ve 

sülı1küm rllhumun Safa' sından, nefsimin Merve' sinedir, zabmın nzası sıfat

lanmın ma' rifetleri içindir. 

Lügatler: ...oı.ı< sür' atle almak. i,. Komşu. 

İ'r.ib: .s_,.ıı. .,. mübteda r.r .} haberidir . .ı, .,- /de vav haliyedir . ...oı.ı< , 
�·nın failidir ve ; ,.·ye muzafdır. 
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Mina: Harem-i ilahi olan balınırndan benim zahirimin emniyeti hasıl
dır. Bir halde ki o haremin etrafındaki komşularımın esir alınıp götürülme 
korkusu vardır. Nitekim zahir harem (harem-i şerif, Kabe ve çevresi) hak
kında �� �ıS- �� .;.:, (Al-i İmran, 3/97). "Oraya giren emniyette olur" huy-

rolduğuna göre, bahn harem olan kalb de haydi haydi emniyet yeri olur. Ke
za �:r � �131 �J (Ankebut, 29/67). "Çevrelerinde insanlar kapılıp götü-

rülür" ayeti mikibince zmir haremin etrafında kaçırıp esir etmekten nasıl 
korkulursa, ayru şekilde kalbin etrafında kalıp hakikat mertebesine vasıl 
olmayan zarudlerin ve abicilerin hallerinden öyle korkulur. Zira onlar ilahi 
harerne girmemişlerdir, vahdetin çevresinde ve kesret mertebesinde kalmış
lardır. /128-a/ 

Lügatler: r.tJ aslında imsak demektir, dinde orucu bozan şeylerden, gü

neşin doğuşundan batışına kadar imsak (el çekme)' dir. dj şeddesiz i!S"j'tandır, 

temizlik demektir. dj Tefıl babından, temizlemek demektir. 

İ'rab: Bu iki fiilin faili zamirieridir ki �·e aittir . ....... dj'in failinden 

haldir . .;r, ._jaj'a müteallıktır. r_,.....'de ..,.. sebebiyye, dj'e müteallıktır . ._;..,;l• j-&i!'de 

..,.. sonraki dj' e müteallıktır. 

Mina: Benim nefsim Allah'tan gayri her şeyi ve ağyarı görmekten ayrı
larak masivadan el çekmiş olması dolayısıyla temizlendi. Ayrıca ilahi tecelli
lerin tevalisi ve rahmani feyizlerin ard arda gelmesi demek olan feyz-i 
kudsinin fazlıyla "vücud" hazinesinden, hak edenlere ve isti' dadlı olanlara 
zekat verdi ve onları da masivadan temizledi. 

Lügatler: � çift, iJ tek demektir. Jl' ,  /OJ manasına. ip gaflet ve gizli uyku 

demektir. 

İ' rab: •*' mübteda, .s•l<i• .} Jl' haberidir . .s•* .}'de .i ,  Jl;'ye müteallıktır . .i 

.s•l<i•'de .} mukadder jJ�>-'e müteallıktır. Keza .l;.i,ı .} da mukadder �·la 

müteallıktır. 

Mina: VücU.dumun zevciyyeti, Hakk'ı müşahede ettiğim sırada tek oldu 
ve gaflet uykusundan uyandığım vakit de vahdet mertebesini buldu. Bu 
gafletten uyaruş o hazretle ittihad etmem durumunda vakidir. Yani biganelik 
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yok oldu yeganelik hasıl oldu; ben can-ı canana vasıl olup mevhum muğa
yereti hertaraf ederek Hakk' a vuslatla şereflendim. 

4i);.. � � ,Y. r.>'r �I;...!J -454 
' ' 

Lügatler: •'.r! geceleyin yürümeye derler, lazım fiildir ..., ile müteaddi olur. 

Nitekim �� .s;..l .,ı.Jı �� ayetinde böyledir, müteaddide "götürmek" 

manasınadır. 

İ'rab: •'.r! mübteda .sr5 haberdir . .J"ı-'" �'da � mahziıf Jr-o'a müteallıktır 

veya � olabilir . .J"ı-'" ise .....-·e muzafdır ve car maa) mecrur haliyel üzre 

mahallen mansubdur, yani.ü,a-ı ._ı..ı .J"'J"" "r-< � 'Jr-' .;p- J�oo. Jı , '.r!'ya müteallıktır. 

r� .} ,  .sı;--'ye müteallıktır. 

Mana: Benim rfıhumun sırrının benim zahma doğru olan ve hakikat eh
linin havassının gözlerinden gizli olarak gerçekleşen seyri, benim şeriat ehli
nin avamında seyrim gibidir. Böyle mana verildiği takdirde ı.l' J-P ve �.,.s
"havas ve avam" manasma olur ve bunların � ve �_r.'e muzaf olmaları 
takdlren olur. Hulasa olarak: Kendi sırlarını son derecede gizlediğini ve ört
tüğünü bildirmiş olur. Zira demek istediği şudur: Benim seyr ü süluküm 
şeriat ehlinin avamı arasında nasıl /128-b/ gizli ise hakikat ehlinin gözlerin
den de öyle örtülüdür ve gizlidir, dolayısıyla hakikat erbabının havassı da 
benim sırlarımı idrak etmekle hayran ve şaşkındırlar. 

Şu da mümkündür: "ı.l' J-P ve �.,.s-" masdar manasında kullanılmış 
olabilir. Buna göre mana şöyle olabilir: Benim bahnımın isrası bana hasıldır, 
haklkate ait manaların hususiyetinden şeriat ahkamının umumlliğine seyrim 
gibidir. Yani benim şer'i hükümlerde umumi manadaki seyr ve süluküm 
nasıl sağlam ise ve ben bunların her hakikatini ve inceliğini nasıl çok iyi 
bilmekteysem, aynı şekilde hakikate ait manaların hususiyetlerini de öylece 
çok iyi biliyor ve anlıyorum demek olabilir. 

Lügatler: ..ıı nefs-i mütekellimdir. •'1 ..,ı, lf,l'den, yani "ben meşgul 
olmadım" ""'-"''� Alem-i ilahiye derler. ""'.ı-" Alem-i insaniyete derler. Bu iki 

lafzın Arap dilinden yapılma olmadığı söylenmiştir, belki de aslında 
Hrıstiyanların ortaya koyduğu şeylerdendir. Şeyhler arasında bu sözü ilk 
kullanan Nuri'dir demişler. Nitekim şöyle buyururlar: 
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��ı .. ,..� \;...� 

YJ\.:Jı J �ı iJ_,... J 
.-_,...�; .Jf�öi � .;,� 

i..,allö .ıJJ.;. J ı.ı.ı (  
[Nasutluğu, laJıutluğun yakıcı panltısının sımnı ızhar edeni tesbih ederim. Sonra o, 

halkı arasında açıkça yiyen içen şeklinde görülür.] 
..,...; �J , .;,ı,.....;' dandır yani "unutınadım" demektir. _..-. mimin fethasıyla ism-i 

mekan, mimin zammesiyle ism-i fiildir. 

i'rab: .s.,.-. � J takdir-i nasbla ..ıı tnün mef'ulüdür. Keza .rk _,.ı;. , 

.r'''nin mef'ülüdür. 

Mina: İlahiyet mertebesiyle mütehakkık olduğumdan dolayı ve cem' -i 

vahdet makamıyla muttasıf olmam hasebiyle, mazharımın hükmüyle, beşe

riyetimin muktezasıyla ve tabiahmın haklanru yerine getirmekle meşgul 

olmam. Keza insaniyetim sebebiyle hikmeti ızhar edeni ve ma'rifetimi vereni 

unutmam. Nasutumun (insan olmamın) lezzeti, lahutun vahdetine mani 

olmadığı gibi, lahut sırlan ve nurlarının galebesi de nasut kesreti mertebesi

ne mani olmaz. Nitekim Hz. Risalet, Hz. Ayşe (r.anha) ile uyku elbisesin
deyken Cibril-i Emin vahiy indirmiş ve Hz. Resul ..5..)s. � .,k)!o':" ı..u. ı� 4 "Ey 

Humeyra bu Cibril'dir, sana selam veriyor" buyurmuştur. 

Lügatler: >p eskiye ait ahidler. •1.ı.- Şer'i teklifler ve uyulması gereken 

işler. 

İ' rab: •;s. mübteda � haberidir. Keza •J�' mübteda .:....,iı haberidir. 

Mina: Gayb alemindeki sabık akidler nefs-i nahkam üzre benden sadır 

oldu ki o "Elestü birabbiküm" sözüdür. Keza şehadet mertebesinde zahiri 

tarafıma yükletilen şer'! sınırlar ve uyulması gerekli işlerin hepsi vahdet ve 

ittihad hükmü Itibariyle benden banadır. 

Lügatler: � nefs-i mütekellimdir, �·den gelir, � heliki gösteren 

korkulu işe derler. Nitekim telef olmaktan korkulan bir işe düşen kimse için � 

.;,� denir. /129-a/ Ekseriya "günah" manasma kullanılır. r-� Yani ...,..., �-

İ'rab: J,...J ,  ,rı..'in failidir. r-� Ve .JA<.r , J,.../ün sıfatıdır. �'de zamir J,.../e 

aittir ve r-/e müteallıktır . .s' ;ai/e müteallıktır . ..  mevsuledir � sılasıdır. 
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Mana: Kesret perdeleriyle örtülü bulunduğum sırada bana benden bir 

resul-i mükerrem geldi; benim cezayı mucip helak yerlerine uğramam, dalii

let ateşine ve şüphe ve hayal cehennemine düşmem o resUle çok ağır gelir. 

Bana olan şefkat ve merhametinden dolayı, o benim terbiye ve irşadım husu

sunda çok gayretlidir. Zira Resul, cüz'i ruhların müdebbiri olan külli ruhtur. 

Tefrika, kesret ve dalalet çöllerinde yol gösterici olan başka nebiler ve veliler 

bu külli rUhun mazharıdırlar. 

Hz. Şeyh (İbn Farız) şu ayete telmihte bulunuyor: Y...f �� ;} j_,:.:, ;J".\0:- :ı.ii 
f""J JjJ �j �JJJ ��� �:ic. :.ır � � � (Tevbe, 9/128). "Andolsun, size ken

dinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkınhya uğramanız ona çok 

ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere karşı çok şefkatlidir, merhametli

dir" . 

Lügatler: � yani �- .:.ı_,. , 4,1/den, _,.-tı .:ı'JJ J.ı' derler, "filan kimse filan 
işe vali, hakim ve mutasarrıf oldu" demektir. İkinci .:.ı_,. i'raz manasınadır, zira 

.rı• .,- .:ı'JJ J .ı' derler, yani .iP .ri demektir. 

İ'rib: � sözü mübteda, � fiil cümlesi haberidir . .:.l/in faili zamiridir 

ki ..,....,, e aittir. 

Mana: Durum anlahlan şekilde olunca benim hükmüm, külliyyetim ve 

cemi'yyetim itibariyle benim zahmdan sadır olup, zahmın tafsilatlı şekilde 
zuhuru bakımından üzerine hükmeyledi. Zira J\.ıl ıı� Jı.uı .}  �J (Evde bizden 

başka bir kimse yoktur) fehvasınca, vücudda benden başkası yok ki ben ona 

hükmedeyim veya o bana hükmetsin. Benim nefsim işimin idarecisi ve ha

kimi olunca ve hakikat itibariyle hükmünü icra edince, yine nefsim 

mezarurde zuhur etme itibariyle o işi kabul edip yüz çevirmedi. Böylece 

hükmeden ve hükmedilen kendisi oldu. 

� .)ı:Uı J,i � .)'� ..)1 
' . ' 

J�, � �4� ���J 

.S _rP� _;As. :P. ı.>
� �  ıJ" J -459 

, .. .. .. ... 
;ı_.:; 'J... � �_,..,.) :.Jı -460 

Lügatler: Birinci � vakit ve zaman manasına, ikincisi ezelde ruhlarla olan 

misak manasına. r» zaman . .:...... ),, dar-ı ahi ret. 



324 OSMANLI T ASA VVUF DÜŞÜNCESi 

İ'rab: � .:rJ mahzfıf mübtedanın haberidir, lafzi karine ona delalet eder. 

Yani 'i.,....J .;,!' .s� � .;rJ. ""j..." ya ism-i fail veya ism-i mef'ul vezni üzeredir, her 

iki durumda da .:..>'ye haber olarak mansubdur. ,r"J; mübteda .:.ı ..... ! haberidir. 

.s'<l. ve � ,  .:.ı.....,,· e müteallıktır. 

Mana: Bu iki beyit �� J .uı .J!o! r.)T J l,l c.5 "Ad em su ile çamur arasında i

ken ben nebi idim"54 hadisi fehvasınca Hz. Risaletpenili'ı anlatır. Hadisle 
denmek istenen şudur: Benim Resul olmam /129-b/ ezel vaktinden ve ilk 
misaktandır ki, kainatın suretlerine maya olan suret-i unsuriyyemin terki
binden evvel halkı dar-ı ahirete bi' set ve davetle inzardan evvel ben, benden 
olmuştum. Yani ahadiyyet-i zatımdan ve Hazret-i Amaiyyeden benim nef
sime gönderilmiştim. O halde hem ben benden bana gönderici (mürsil) ol
dum, hem de kendisine gönderilen oldum. Der.1ek ki benim zatım ayetler ve 
alametler demek olan sıfatlarımla benim üzerime istidlal eyledi . 

.s� � .;,-'nin c.5'ye müteallık olması da caizdir. Buna göre beyit şöyle 
demek olur: .r--.s. 0./!'Ü ıJlo j J,.i Ji.alı ..s:ı� .:ı\5" ._sjJı Jı.:_.. � .;,- � Jı ..;ı� ö � .;,- "J,..... .1' c.5 J 
� JJJ � J ..;ı� J ı? �1 Jl..i.;'il .yi. J,.i �i Jı...J'ii i.U. i.y .:ı\5" J �1 J_,....ıı tr If.:.- �  j ..?' 
..;ı� .)s- ..;u..... J ..;44 J.J.:....j "Bütün maddi suretierin kendisinden oluştuğu 

unsurlarımın taayyünü zamanımdan önceki bir vakitte vuku bulan 
misakımdan ben hazret-i zatımdan nefsime gönderilmiş idim. Aynı şekilde 
bu göndermenin başlangıcı, bi' setin benden ve zatımdan inzarından 
önceydi, şu bakımdan ki onun tafsilinin suretleri, ayetlerim ve sıfatlarımla 
zatıma delalet eder." Demek ki zat tecerrüd itibariyle "mürsil" olur, ruh 
libasını giyinmek itibariyle "resul" olur, nefs ve mevcudat libasını giyinmek 
itibariyle "mürselün ileyh= kendisine gönderilen" olur. 

.;.�ı... JJ.... J l.:.lj 
.;.w\SJı jS" ıJ'il .:ı .r' J 

.;.!_ral� � � 
.;.. ı.$..: .;.. w \S' ı.; li 

"Biz yüce harfler idik, siifll satıriara indik. 
Gizliliğimizden sonra zıılıCtr ettik, ve şimdi bütün kainat olduk. 
Sonra bize kendi içimizde mu'cizeler getiren bir resul geldi. 
Kılinat gerçekte ancak bizden ibarettir, biz kainat-ı nıümkinatız. " 

" Tirmizi, menakıb, 1 

.;..1.,1\s. li J.r ı.5 .ı.il 
'-"" ı.S lo JAı \.i .H 

..s:ı� .IAı ı.. ·� 'i_,...) 
tb- � 'il ıJI_,s''il lo J 
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\foPjl & ıJ" ..,...a!lı � \lJ -461 

� .j �,-.,·. ,!"  .\j ��� .u J -462 , , , 
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Lügatler: ...s:ı. mlmin kesresiyle bir kimsenin tasarrufu altında olan ve 
başkasının hakkı ve tasarrufu bulunmayan şeye derler . ...s:ı. mlmin zammesiyle, 

bir kimsenin tasarrufu altında olan ve sahibinin hakimiyeti altmda bulunan 
şeylere denir. "Mülk", "milk"ten daha umumldir . .:..�li Yani '"'*" Ju. .:.ojli: jll, 
i,.;<' den, bir şeye zafer bulmak. 

İ'rab: �p'da zamir Hz. Mahbubeye raddir. lfl.,... .}'da, 4--'-/da ve �fa,.'da 

zamir �·e racldir. .:..�! .:.o.>a�ve .:.Ojll'te .:..' ler, �'in zamirieridir ki faildir ve 

şu gelen beyit ll.' nın cevabıdır. 

�� ,) _#;- ,;,r � IS � -463 "' ... "' ... "" 
Lügatler: .;..ı:-, ,...·dendir. Yani .:..oıJ. >�! meyletmek. 

i'rab: .._...;, ve ._;.J"1'da lam J' manasınadır . .s- .;..ı:-' de .., ta' diye içindir . .._,,...·da 

zamir ;.,'e racldir. j.} �/da vav haliyedir. 

Mana: Ben nefs-i natıkamı arzının mülkünden, tabiat ve beşeriyet ikli
minden cennet mülküne nakledince, o hazretle alış verişte bulunmak mak
sadıyla cismaniyet zeminimin tasarruflarıyla ilgilenmekten soyununca, ki bu 
alış veriş şu ayetin hükmüyledir: ij,.ı ;..fl �� ıoi-fı;i:, �� �:;.:Jı � �pı �ı �� (Tevbe, 

9/11 1). "Allah mü'minlerden mallarını ve canlanru, kendilerine (verilecek) 
cennet karşılığında satın almıştır"; nefsim mahbubenin muhabbeti yolunda 
şehadete erinceye kadar mücahede etti ve kendinden vererek elden geldiği 
kadar satın alıcıya tamamen teslim olmayı yerine getirdiği sırada satın alma 
müjdesine /130-a/ nail oldu. Böylece nefsim beni, ebedilikle vasıflanmış olan 
cennetin semasını aşarak ahadiyyetü'l-cem' mertebesi olan ve haklkatime 
mahsus bulunan hazret-i cem' a yükseltti. Oysa ben, halifem olan Ad em 
(as)'ın yerine meyletmeye razı değilim. O .Adem ki E,iı �))) '=..ii :}:;.ı (A'raf, 

7/19). "Sen ve zevcen cennette otur" ayetine göre, cennet kendisi için yer 
olarak gösterilmiştir. 

Veya halifeden murad insanlar olabilir, zira onlara tasarruf ve iradeleri 
sebebiyle cisimler aleminde Allah'ın halifesidirler. 
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IS:•::· J IS_?:' J ��i J ft ��j\5" � � �F� '4 J -464 

Lügatler: y :r kabalık ve sertlik taşıyan ve o sertli.kle yardım da edebilen 

topluluğa denir. "Sert yer" minasına gelen 4/dan alınmadır . ...,.,. İnsanın 

kendisiyle kuvvet bulduğu topluluğa denir . •  ı,ıJı, ..}J.'ye muzafdır, ötekiler ise 

.ı,ıi üzerine matuftur. 

Mana: Ben nasıl olur da, maddi olsun manevi olsun milkimin (tasarru

fum alhnda olan şeylerin) altına girerim ve onlar bana tasarruf eder, ben 

nasıl olur da, milkimin hükümleri ve muktezasıyla kayıtlı olurum? Nitekim 

mülkümün evliyası benim tasarrufuro alhndakilere dahildirler, felekler ve 

unsurlar mülküm cümlesinden birileridir, zamanın icabına göre onlar üze

rinde tasarruf ederler. Keza müslümanlardan tabilerim, mü'minlerin havas

sından hizbim, salihlerin ebrarından cemaatlerim evliyam gibi mülkümün 

içine damllerdir ve tasarrufuro alhndadırlar. 

Lügatler: .S.I.f< if' al babından, hediye etmek ve vermek. 

İ' rab: vav haliye . .,·de ..,. ,  J manasına. 

Mana: Dokuz felekten, mücerred ruhlardan, anasır-ı erbaadan ve meva

lid-i selaseden istisnasız hepsi benim bahn nfuumdan hasıl olduğu halde, 

nasıl olur da evliyam gibi vesair tabilerim ve cemaatlerim gibi mülkümün 

altına girerim? o dokuz felekte melek, bütün mülklere, feleklerin sakinlerine 

ve yeryüzünde bulunanlara hidayet ihsan eder ki bu benim irademiedir ve 

benim emrim dışında hiçbir şey olmaz. 

I.S_,.w. A ıY J;. �� )J �J -466 
.. ..  ... .. 

Lügatler: )ai kafın zammesiyle canib manasına. i )ai kafın fethasıyla meşhur 

yağmur damlası. J-- Yani J; . .,_.ı.... , yı....'ın cem'i. .:......... , ı....' dandır. Yani � ve 

�-
i'rab: _,ı.ı �/da vav atıfadır, ..s:ıı '1J üzerine matuftur . .,'de ..,. ,  J manasına, 

zamir )oi'a aittir. � J ,  .:.......'e müteallıktır ve bu fiilin faili zamiri olup .,_.ı....'e 

racidir. � .:......... Cümlesi ı_,ı.;'nin sıfatıdır. �'da zamir i)ol'ye racidir. 
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Mani: Alemin hiçbir tarafı yoktur ki benim feyz-i zahirirnden ve apaçık 
isrnirnden inmemiş olsun. Zira bu kainabn vücfrdu benim coşup taşan cö
mertlik denizimden ve vücfrdurnun görünen feyzinden bir feyzdir. /130-b/ 
ve o tarafta bir damla vardır ki bulutlar yağmur damlalarını o damladan dö
ker. Öyle bir damladır ki, kendisinden yükselen bulut buharlarını cezbedip 
arza döken okyanus onun lütuf deryasına nisbetle değersiz bir derya gibidir. 

Bu beyitlerde Hz. Şeyh gavsiyetlerine işaret ederler ki zamanında ma
karn-ı Muhammed!' de oturmaktadır ve rnertebe-i Ahmedinin ilimlerinin 
varisidir. Ulvi olsun süfll olsun arşi ve ferşi rnevcfrdabn cümlesi, feyzi bir 
rnazharda zuhur eden o hazretin hakikatinden elde ederler. 

� �ı j_,.fıı � �J -467 
. ' ' 

Lügatler: �ıı,.'dan murad matla-ı zat ki hakikat-i Muhammediyyedir. J_,:Jı 
.ı.,....,ıı Güneş ışığıdır. t_,..:.. ism·i mekandır, mevrid yani su akacak yer demektir. 

İ'rab: Açıktır. 

Mani: Basit güneş ışığı benim matla-ı hakikatimden bir parılh ve bir 
zerredir. Okyanus benim ilim nehrirnden, cömertlik ve hilirn denizimden bir 
darnladır. Benim ilm-i ledünnürnde binlerce Hızır aciz olur. Nice Musa be
nim her bir tecelllrnde hayran olur. Dertlinin derrnanı benim. Her midenin 
kaynağı benim. O emsalsiz inci benim, o sonsuz deniz benim. 

Lügatler: Birinci JS", ..,.,J jS" manasına; ikincisi � manasına. �� , "�'ın 

cem' id ir. 

İ'rab: Açıktır. 

Mani: Benim kalbirne, kalıbırna, rUhuma ve isrnirne ait her bir parçarn, 
cem' makarnıma ve ahadiyyet rnertebesi olan külli rnerteberne yöneliktir ve 
onu ister. Keza, bazı parçalarım maddi olsun manevi olsun, bazı parçalarımı 
cezb edici yularlarla çekrnektedir. Yani babni kuvvelerirn akla ait kuvveleri, 
cisrnaru kuvvelerirn cisrnaru kuvveleri ve maddi parçaları çekiyor. Başka bir 
deyişle suret-i tafsiliyernin tamamı; parçalarının, nevilerinin, şahıslannın ve 
cinslerinin her biriyle hakikatimin suret-i icrnaliyesinin hepsine yöneliktir ve 
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onu istemektedir. Ve her bir parçam ve kuvvetim, insani parça ve kısımla
rımdan "alem" diye isimlenen tafsili suretimin incelik ve rabıtalarını manevi 
cazibelerle çekmektedir. 

1 J 

� J JS' � �.)�\ � J Jl 
� ,. ,. ... � ��� J �� IJ') �\S' ,;. J -469 

Lügatler: � yani �- o/.J yüzün çevrildiği yer. 

i' rab: .:ı' istifhamiyye . ..;_,.ııJ'da vav Mliye. J' lam manasınadır. 

Mana: O "alt"ın üstünde ve yönlerin yükseğinde olan da kimdir? Ona 
nisbetle, üstünlükle isimlenen her yücelik onun altındadır ve o "üst" "alt" ve 
yönlerden beri ve yücedir. Onun hidayet edici ve baki zatına /131-a/ bütün 
yönler yüz sürmeli ve eğilmelidir. Demek ki ben, hakikat Itibariyle her alt'ın 
üstündeyim. Bütün üst'ler ve yücelikler nurumun kuşatması altına dahildir. 
Bu sebeple bütün alem sureti ve manasıyla bana yöneliktir ve benden yar
dım ister ve ben hepsine yardımcı ve fayda vericiyim. 

Lügatler: J'J ulaşmak ve bitişrnek demektir, ..;:i'ın zıddıdır . ..;:il• ..;ıJ Derler 

yani J...-J demek olur . ..;:; ayrılmak ve yarılmak. 

İ'rab: ...; sebebiyye . ..;:; /ta vav hali ye. 

Mana: Benim, yükseklikteki kemalim ve bütün yönlerin bana yönelmesi 
sebebiyle ve hilafetim hasebiyle, taht-ı sera (toprağın altı) bana semanın üs
tüdür. Bana göre gökle yerin, enlemle boylamın, alçak ve yükseğin, esir (pıı) 

ve toprağın farkı yoktur. Bütün zıdlar müşahede gözümde aynı seviyededir. 
...ı ı .J# ;'jı ,j .J ...ı ı .1..-lı ,j .s.Uı J" 1 kı .)s .k,! � r-J� ; "Eğer yerin içine ip le bir adam 

sarkıtsaydınız Allah'ın üzerine düşerdi, semada da arzda da ilah olan o
dur"ss hadisinin hükmüne göre Cenab-ı hak her şeyi kuşatmış olunca, 
Hakk'ın müşahedesinde toprağın altıyla göğün üstünün bir farkı olmaz. 'j 

t.� .;,ı ..r'J! Js ıi� "Beni Metta oğlu Yunus'tan üstün bilmeyin"56 hadisi de 

btına delalet eder. 

Tirmizi, Tefsir, 58. 
56 İbn Kuteybe, Te'vilü Muhtelifi'I-Hadis, s. 88, hadis no: 13. 
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� 1.o ,y) sözüyle bu müsavlliğe sebep gösterirler. Yani: Jll:'! J .:J} �.o � �� 

.;..�ı .;� ı.s_r-o! ..:....d �.o "Dağıthğımı toplamak, ayırdığıını bir araya getirmek için 

benim nezdimde yönler müsavl oldu" Yani benim nezdimde bu farklı yön
lerin müsavı olması, alemin çeşitli parçalarım ve Adem'in hakikatlerinin 
çatallaşmasıru topladığım içindir. Halbuki toplu olanı dağıtmak ve mücmel 
olaru tafsll etmek benim görünen, bilinen yolumdur. 

Bu beyitte şu ayet-i kerimeye telmih vardır: ;:_,.,:,üı:, ��:,�ı �� 'J� ::t-�' ;. �:,f 
w� �) 0\S' (Enbiya, 21/30). "İnkar edenler, gökler le yer bitişik bir haldeyken 

bizim onları birbirinden ayırdığımızı görmediler mi?" Müfessirler bu husus
ta şöyle derler: Gökler ve yer yaratıldığı vakit bir tek şey idi, ve birbirine 
bitişik idi. Bitişiklik sırasında üstlük ve altlık belirli değildi. Cenab-ı Hak 
hava vasıtasıyla onu ayırıp yükseklik ve alçaklık peyda oldu. Bundan sonra 
eşyanın tafsllatı birbirinden ayrıldı. Burada şuna işaret vardır: Kainahn var
lığından önce bütün mevcudat ayn-ı cem'da bitişik ve toplu idiler. �:.;. y:, 
� ôci:..J (İsra, 17/12). "Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık" hükmüyle, 
ilahi sünnet bahn hazinesinden onları ayırıp çıkararak .:ı\S' Jl' �.o .;s. _..�, (iş ol
ması gerektiği şekilde) ortaya çıktı. işte ..r- _,..�Jo .:i)' J:i J sözü bu manaya işa

rettir. 

Mertebelerin ilki isim ve sıfatıarın ayrılmasıdır. Mertebelerin sonu mev
cfidatın suretlerinin ayrılmasıdır. Bitişme mertebesinin ilki zat-ı ahadiyyet 
sonu ise insaniyet mertebesidir. 

. , � ,- �'• i ::;. �'ll J � 'lJ 
.. J ... ,. 

..:.J; :S'r- »ı J o� 'lJ 

t13t-bt�;ı � ;;r � J :- :=ı 
� ..:.ıj� � ı.> !ı.:..:.u � 

1 , � 0f &j. �1 J � 'lJ -471 

�\j �IS' �1 J i� 'lJ -472 

ı.. � u,"a! �)Ö.h ı} � 'lJ -473 

ı.>} ı.. �1 J if! j.Jı ı} � 'lJ -474 

Lügatler: .,., ile mekandan sorulur. "'-" Cüdalık . ..:..= Teferruk manasına. ı ... 

sayış, ..... saymak . ..,. Endaze . .ı.; Zıddın misli, muhalif. 

İ' rab: Açıktır. 

Mana: Cem' makamına ulaşan ve ayne'l-yakln mertebesini hasıl eden 
kimsede şüphe ve şaibe kalmaz. Zira cem' -i ahadiyyet hazreti, tam yakin 
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sahibi olmayı gerektirir. Zira hakiki ihni'nan ancak ilm-i zati-i vicdarude 

hasıl olur ve salik kemal-i yal<me ancak onda vasıl olur. Keza hazret-i 

ahadiyyete yönelinse rnuayyen ve rnukayyed cihet söz konusu olmaz. Zira 

zaman ve uzaklık parçalanrnayı ve ayrılığı gerektirir; ikilik, başkalığı göste

rir. O halde göz sahibi olan; zaman, uzaklık, kir pas ve yalandan rnüberra ve 

rnuarradır. Keza cem' rnertebesinde sayı da yoktur ki, ne kadar gün, ne ka

dar saat vasıl olman ve ne kadar gün ayrı olman söz konusu olsun. Zira 

saymak, sınır (hadd) gibi kesicidir. Nitekim hadd, sımrsızı sınırlı kılar ve 

sanki o sırurlıyı sımrsızlıktan kesip ayırrnış olur. Bu rnanalarm hepsi şirki ve 

başkalığı rnutazarnrnmdır. Keza "müddet" dahi yoktur; müddet şu dernektir 

ki, bazan vuslat ve kavuşma gerçekleşir, bazan da bu gerçekleşmez. Onun 

için müddet yoktur, zira müddet sırurlamakhr. Ayrıca müddet ve sınır rnu

vakkate muzaf olan şirktir. Yaru vuslata vakit tayin eden kimsenin şirkidir. 

O halde müddet sayı, zaman, uzaklık, şüphe ve şaibe hepsi perdelenmiş 

olanlarm halidir. Başkalık ve ayrılık olmaksızın vuslat ise karnilllerin işidir. 

Keza her iki cihanda bana ortak ve benzer yoktur ki benim yaphğım şeyi 

yıkmaya ve tamir ettiğim işi bozmaya hükmetsin. Ve benim hükümdarlık ve 

sahiplik seliliiyetim üzerine "olur" emrini imza.Iasm. Nitekim düalistler 

(seneviyye) şöyle derler: "'_.-ı _r.Jı Jl� J �ı ı- '' Jl� .:.ıı (Hayrın yarahcısı Allah, 

şerrin yarahcısı Ehrirnen' dir). Keza her iki cihanda bana zıd olan dahi yoktur 

ki benim emrirne muhalefet etsin. Zira sen, mahlUkatta, hilkat zıddıyetine, 

tenasübsüzlüğe, hakikat ihtilaflarına dair bir şey görernezsin. Çünkü bunla

rın mahlUkıyette eşitliği olup, birbirine aykırılığı yoktur. Eğer kainatta zıdlık 
olsaydı u:ı.:...if �ı J� �� � �li' ')  (Enbiya, 21/22). "Eğer yerde ve gökte Allah'tan 

başka tanrılar olsaydı, yer ve göğün dengesi bozulurdu" ayeti fehvasmca, 

alemin nizarnı.ve Adernoğlunu fıtratının tenasübü bozulurdu. Halbuki böyle 

bir şey yoktur. Nefy-i lazımdan murad, nefy-i melzurn olur. Her ne kadar 

zahir itibariyle karşıt "isim"lerin eserlerinden bazı şeyler, birbirine karşı ve 
farklı görünüyorsa da hakikat itibariyle :=-jliı ı:r: ��' � J_ ..s} � (Mülk, 67/3). 

"Rahman'm yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin" ayetinin manası 

rnukarrer ve sabittir. 
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Lügatler: ..._,ı yani ...ı.ıı.o 1 "F-· ,;,� ,p _,.-ır, .:-.,1 /132-a/ yani "ll � �  .,u.ı 1 "r

.._.. J• .S.I:f<. � �;..,ll J (Enam, 6/9) ayeti de bu manayadır . .s•'-" , "•4'nin cem' i, _,AI_,I; 

milnilsına dır. 

İ'rab: .sı mütaalhktır •.ı/ya. ,p , .:-.,J'yü ta'diye harfi mütekellim ye'sine 
muzafdır . .;r Mahzfıf fiile mütealhktır, yani ..;; .:..J.u. J•, .:...ı,.•'e mütealhktır. jde 

..,- illet içindir ve .:...ı,.•' e müteallıktır. 

Mana: Ahadiyyet-i cem' makamının diliyle buyururlar ki: Benim şufın-ı 
zahmın suretlerinden bazı şe'niyetler demek olan mümkin hakikatler ve 
mükevvenata ait malfımat benden, benim için ve bana zahir oldu; işte onlan 
ben örttüm. Bu zahiri işler benden sadır oldu, benim kudretirole hasıl oldu, 
yine bana döndürüldü. O halde hakikatte, gösteren, gösterilen ve kendisi 
için gösterilen; örten, örtülen ve kendi üzerine örtülen; döndüren, döndürü
len ve kendisinden döndürülen ve kendine döndürülen hepsi benim ve ben
den başkası değildir. 

Lügatler: .;..ii.- yani \i,il �

İ'rab: Açıktır. 

Mana: Bedenime ve mazhanma secde etmekte olan melekleri zahmda 
müşahede ettim. Haklkaten seedemin Adem'inin ben olduğunu bildim. Bu
rada masdar failine muzafdır, meffılüne değildir. Yani secde eden melekeler 
benim sıfatiarımdan bir sıfahmdır ki zahma secde kıldılar. Kendi zahmdaki 
meleklerden secde eden ve Ad em' de secde edilenin yine ben olduğumu, 
benden başkası olmadığını müşahede ettim. 

Lügatler: .l.iS"i , J'"-1 manasınadır. 

Mana: Ben arz meleklerini, ılllyyin melekleri zümresinde benim merte
berne nisbetle emsal ve denk gördüm. Yani semavi ruhanilerde zuhfırum 
nasılsa süfl'i ruharnlerde de aynı şekilde emsal ve denktir. Her ne kadar bu 
cümlede zahir 'itibariyle üsttük ve altlık tasavvur edilir, ihtilaf ve farklılık 
görülürse de benim mertebeme nisbetle hepsi bir ve beraberdir. 
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Lügatler. u''> Jiı'sinden murad hilkat tarafı ve unsurimizacıdır. u:=! yani 
U:J...ı,ı ..,..ıı. yani ,\loalı . ..;;,, .;,1/ın cem'i, murad kendisine tabi ve layık olanlardır. 

İ'rab: .;;,, .s=!'nın failidir . .;ıı ..,. .s=ı'ya müteallıktır. J) ..,. ı.ı/ya 

müteallıktır. 

Mana: Arif ve kamilin iki yüzü vardır. Bir yüzü cem' mertebesine bakar 
ve ondan kemalab elde eder, bu tarafına "ufk-ı a'la" denir. Bir yüzü ise kes
ret tarafına bakar ki, beşeriyeti ve cismaniyetidir. Bu yüzüne ufk-ı edna denir 
ki bu tarafından halka feyz dağıtır. O bakımdan şöyle buyururlar: Benim 
ufk-ı danimden, yani beşeri suretimden, sülukte olan arkadaşlarım hidayet 
/132-b/ ve inayet talebinde bulunurlar. Benim cem' -i vahdetim, bana fark-ı 
samden zarur oldu ki bu "mahvdan sonraki sahv" mertebesi dedikleridir. 
Kamilin son noktası "ikinci fark" ta hasıl olur. Zira vahdet ile kesret beraber
ce tek haletle birleşir, vahdetin müşahedesi kesrete ve kesreti görmek de 
vahdete mani olmaz. Halkı Hak'ta, Hakk'ı halkta görüp her mertebenin 
hükmünü icra eder. Suretin çokluğu onu vahdetten perdelemez. 

�;.-_,�., �.fl' � �� J_ �liı �� �� �� � J J -479 

Lügatler. Jl'-' kendinden geçme ve şaşkınlık, ölüme de denir. .5> 
Parçalanmak ve inceltmek. allı Akla dönmek. .:-.r yani .;..�oi... 

İ'rab: Jl'-''ın .5>'e izafeti, bir şeyin sebebine iziifeti kabilindendir, ,...ı.;ıı ,_,. 
gibi . .5>'in ..r''e iziifeti masdarın mef'ı11üne iziifeti kabilindendir. 0111! Mef'fılü leh 

olmak üzere mansubdur. �� .:-_r'in failidir; elif-lam muzafun ileyhden 

bedeldir, yani .,r-" .:-.r demektir. 

Mana: Hz. Musa Allah'ı görmeyi isteyip .;_ı/;) (beni göremezsin) hita

bıyla savulunca yüz üstü düşerek şaşkın hale gelip kendinden geçtikten son
ra �� � �� (A'raf, 7/143). "Seni tenzih ederim, sana tevbe ettim"dedi. 

Musa'nın bu tevbesinden evvel Hakk'ın tecellisinin hissimi parçalayıp yok 
etmesinin şaşkınlığı sırasında, benim nefsim, ifakat için düştü ve kendinden 
kayboldu, yani bu hal benim için de ezeli bir hadisedir. 
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�i �'-ı �' � J �i 
' ' 

333 

Lügatler: .r-•'de murad cihettir. �'dan murad ıyan. � aslında ince bulut 
demektir, ince perdeden istiaredir. İkinci � zat mansınadır. Y"-' Sekrin zıddıdır, 
aslında bulutun gitmesine derler; nitekim bulut yok olup da gökyüzü temiz o
lunca ,4-Jı .;........ı denir. 

İ'rab: }:-J•ı'de vav haliyedir . ...,'de zamir ,1-'e racidir . .,.ıı � Mübteda. 
��(de ._, vesatet içindir ve .;........ı' e müteallıktır. �" .;........ı cümlesi mübtedanın 

haberidir. 

Mana: Nefsimin ayılması ve zah görme isteğinden dönme sebebiyle .:ıı' 
(nerede?) "Ne cihette ve nerededir?" sözü kalmadı. Zira gözle gördükten ve 

müşahede ve beyandan sonra soru kalmaz. Halbuki ben muğayeret ve 

mufarekat (başkalık ve ayrılık) sarhoşluğundan ayıldım ve zat-ı ahadiyyet 

perdesi sahv vasıtasıyla zail oldu, müşahede devleti hasıl oldu ve ben vahde

tin cemalini müşahedeye başladım. 

ö� �wj'J � Jjls' 
"' " tl "" ,. ... 

ô� � s.� Y,:. ?TJ -481 
' . ' 

Lügatler: .rı• i.ı; bir şeyin zamanının sayısıdır ki, zaman sona ermekle o 

şey son bulur . .r'i'in �·a ve JJı'in Y"-''a izafeti ı....; f"' kabilindendir ve mücerred 

tahsis içindir. Böylece, kulun iddet-i mahvı ve müddet-i sahvı, fenaya kabil olan 
vücudunun zamanıdır. /133-a/ 

Mana: Benim seyr ü sülukümün tamamlanması kendisinden sonra ge

len malıvırnın son mertebesi, sahvın başlangıcı gibidir, çünkü bu ikisi sayıyla 

bilinir. Hulasa-i kelam şudur: Sahvın ve mahvın bir çok mertebesi vardır. İlk 

sahv şudur: Sülukten önce kesretle ve halkla perdeli bulunmak ve Hakk'ın 

müşahedesinden habersiz olmakhr. Orta sahv şudur: İlk sekrin zail olması 

ve bazen Hakk'ı bazen de halkı görmektir. Son sahv, mutlaka Hakk'ı gör

mek, halka hiç varlık vermemek, Hak'la halka perdelenmektir. 

İlk mahv: Kesret-i nefsi mahvetmek, asli ve arızi sıfatiarını yok etmektir. 

Bunun neticesi cezbedir ve zahiri vücudunun vahdaniyetle baki kalmasıdır. 

Orta mahv: RUhun mahv olmasıdır, hakiki ve mecazi sıfatını yok etmektir. 

Bu mahv neticesi hakikatierin kesretini ve bahn-ı vücudun şe'niyetlerini 

ruhun batını demek olan ilm-i vicdani aynasında müşahede etmektir. Son 

mahv: Adı geçen müşahedelerin bağlarından kurtulmaktır ve bu mahvın 

neticesi vahdeti kesrette, kesreti vahdette müşahede etmek ve ikisi arasında 
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muğayeret görmemektir. Bu mana anlaşıldıysa, ilk mahvın sonu sahv gibi

dir. Bu bakımdan salik, sahvın evvelinde kesretle kaimdir, mahvın sonunda 

da kesret gelir, fakat vahdet şeklinde olur. 

� �) :,.;..1 � ,; J� 
' ' ' 

• • , 1 4:l)j � �1 ;.:. ,; ;.ı:. J -482 
' ' 

Lügatleı: � lügatte alameti, izi yok etmek ve gidermek demektir. Istılahda 
beşeri sıfatları izale, adet ve illeti kaldırmak demektir . .,-ı. Lügatte düz ve be

raber etmek, ıstılahda bir şeyin vasıflannı ve şekillerini izale etmektir. Bu 
ikincisi "mahv" dan daha husılsi olur ve mahvden ziyade mübalağa olur. Z'ıra 
mahvın aksine .,-ı. eserleri ve zatlan gerektirir � idam demektir, ıstılahta zah 

yok etmek demektir. ;,� Maktii' demektir. � Terazinin bir tarahna denir. 

İ' rab: lu ve ll)'ın mansub olması temyiziyet üzeredir. Veya mefulü lehdir 

ve ..:..ljJ amilidir. Veya ı.u mefıilü leh, ll) temyizdir, aksi de olabilir. 

Mana: Mahvın çekip aldığı kimseyi ben şühud kefesi ve keşif terazisiyle 

tarthm; cem'�i cem'de his alemine. muzaf olan sahvın kesilmesiyle, o yok 

olduğundan dolayı kendisine zab ve sıfatları izale etmek izafe edilmiştir. 

Belki onun hakiki keşiften kesilmesi fark ve kesret sebebiyle olmuştur. Bu 

ikisini beraber ve ikiz buldum. Zira her biri tek hakikatin mazharıdır. Her ne 

kadar mertebeler bakımından farklı ise de hakikate nazaran birdirler. 

�� �j.J ı:r �� � aba:� -483 
' ' 

Lügatleı: Birinci iJ:O hece harflerinden olan ğayn manasına, ikinci iJ:O /133-b/ 

ince perde manasına. Birinci � göz manasına, ikinci � zat mansınadır . .;.o�ı Fil-i 

mizidir, .w( dan gelir, sülasisi ,oo' dir. 

i'rib: ...-ı• ve ....ı•' da elif-lim muzafun ileyhden ıvazdır. 

Mana: Benim zat perdemin ğaynının noktası, sahvımın kemalinden do

layı mahv olup, o "ayn"ı "gayn" yapan beşeriyet noktası zail olunca, ğayn 

ayn olarak, aralık ve yalan bertaraf oldu. Ve benim zat gözümün uyanıklığı 

mahvımı da ilga etti. Yani Hakk'ın vüclıdunda vücudumu fani ve mahv 

kıldım. Yakinim de zannı mahv edip fena içinde fena hasıl oldu. 

t'� ..} �� .:ı 1 .r � ı.s-� � .:ı�ı.ı J.ı.� ..1' ıol ,_:... � r .r ..s�� J� .:ı�-, 
[Kendinden geçme hali ile öyle mahv içindeyim ki, sevgi/im: "Benim çölümde bir süre 

otur" diyor, o anın sırrını bilmiyorum.) 
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Lügatler: ıalj yakınlık manasına. 

İ'rab: �o, .s.üı manasına, .rJ minasına da olabilir, ...,.,J haberidir. 'JI.ol Mahzfıf 
fiilin meffılüdür, yani ')l.oi J!""< takdirine. 'JI.ol'in merffı okunarak �>'ın haberi olması 

da mümkündür. 

Mana: Birinci duruma göre: Salik bir şeyi sahv halinde kaybeder ve 
mahv zamanında onu tamamen bulursa o salik telvin ve tahviiinden dolayı 
yakınlık temkinine ve vuslat makamına nail olur. Yani salik sahvdan sonra 
mahv halinde temkin-i kurbet makamına sahip olup evvelce eseri kalmamış 
vücud her ne ise bu makamda onu bulur. 

Eğer ı.. nafiye olarak düşünülürse mana şöyle olur: Telvininden dolayı 

sahv halinde hakiki meşhudu keybeden ve mahv halinde bulan kimse kurbet 
makamının temkinine ehil değildir. Z'ıra bir hal�en başka bir hale müşahe
desi mukayyed olan kimse telvin sah.ibidir, kemal ehli değildir. Onun için 
hakiki yakınlığın temkin makamına ehil değildir. 

�·�ı i�ı J �!ı.:;j' �:ıw -485 

Lügatler: '-'Ju.; ı_..:.;'nın cem'idir, sekran manasınadır. i!..J .ru'nin 
cem'idir. �""")': eser. �""",ıı: alamet. '#' Burada mahlUkat makamlarından özel bir 

makamdır, )u''dan müştaktır, )u' men etmeye derler. Onun için koyun ağılına 

da i# derler, çünkü onlann çıkmasına mini olur. 

İ' rab: Açıktır. 

Mana: Benim nazarımda, halin galebesiyle sarhoş olan ahval erbabı ile, 
sülllk mertebelerinin nurlanyla safi ve ayık olan huzur sahipleri müsavi 
oldular. Bu iki zümre benim nezdimde eşittir. Çünkü biri huzur eseriyle, 
öteki makam alametiyle sıfatlanmışhr. Zira bu her iki zümre kamil değildir. 
Şu bakımdan ki, sekr sahipleri .-:ıfat tecellilerinin ahvalinden bir zevke kanaat 
edip onunla sarhoş ve huzur dolu olurlar. Fakat sekr ve veedin üstündeki bir 
çok tecelliden gafil kalırlar. /134-a/ Keza sülfık makamlarıyla kayıtlı olan 
sahv erbabı; zühd gibi, tevekkül, rıza, ilim, irfan, vicdan vb. gibi mertebeler
den biriyle kayıtlanıp bütün mertebeleri cami' olmaktan hali olur ve kemal 
ehlinin mertebesinden mahrum kalır. O bakımdan erbab-ı kemalin zevkin-
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den mahrum olup her biri, kendi mertebelehyle mukayyet oldukları ıçın 

kemal erbabı katında müsavidirler. Bunula birlikte yüksek mertebe sahibi

dirler. 

� ::.ıl-ı Ji ..,..ı.;:.�' :;.,l.Q..p 
. �w :._...� ·. - · : ' -' ·ı -486 . � .:.ro  ıs"� .r-J ' ' 

Lügatler: ...,.�, .:..�U'tan murad beşeri sıfatiarın zatlarıdır ki, onlarla zat-ı 

ahadiyyet perdelenir. <,iı .:..�'de murad, beşeri sıfatiarın bakıyyesinin eserlerdir. 

İ'rab: ı_,....,ı'de cem' zamiri isminden önce zikredilmesi �·ıJ• ..;,ıs"i (Beni 

pireler yedi) kabilindendir, şu da caizdir: ı_,....,ı'nün ismi zamiri olabilir, sonrası 

da onu tefsir eder. 

Mana: Üzerlerine beşeri sıfatiarın veya bu sıfatiarın kalınhsının alamet

leri ardı ardına gelen kimse benim kavmim değildir. Yani o, kemal sahiple

rinden değildir. Yani bir keresinde beşeri sıfatlar yok olup sonra tekrar orta

ya çıksa ve o enaniyet kalıntısının izleri bazı vakitlerde onlarda görülse, işte 

bu minval üzere olan kimseler kemal ehlinin tabilerinden olamazlar. 

Lügatler: ...,... ._;; ;_,Alı. derler, yani Jı'll• uli.o Jı e:' J· .,_.;.ı, j mahzfıfa 
müteallıktır, 'ı#' j c!' ı takdirine. 

Mana: Mahv ve sahv sahibi olup da benden ve benim benzerimden ke

mal elde edemeyen ve miras bırakılan sırlara varis olmayan her salik eksiktir 

hatta cezaya maruz kalarak iki ökçesi üzerine dönücüdür. 

Veya J, ._..zS'u'a müteallık olabilir, o takdirde son kısmın manası şöyle 

olur: . . .  ceza ve zorluk ta daima ökçelerine dönücüdür. 

� 'll . . _ ,  ı,.. • .  ı,.. -488 . . ı.r-- � ı.J J 
� ... .. ... .. ... 

Lügatler: o.s4 if' al babından, yani .s>Jı . ...., kafile. ·� Gölge demektir, burada 
hadis varlık, alarnet ve nişan manasınadır. o.s4 kaf ile yani �· 4 rücu' 

demektir. 
İ'rab: Birinci �.o nafiye, ikincisi mevsfıle veya nekre-i mevsfıfedir. _,...,ll'de 

lam Jı manasınadır. 
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Mina: Benim vücudumda varlık bakıyyesine dayalı örtü ve hicaba se

bep olan bir şey kalmadı. Keza benim eser ve alametim, muhdes ve mevhum 

vücfıdum da yoktur ki, ilk mertebeye dönmek için bana hükmetsin. 

/134-bf.;....JI J .}\ı ) ,j' J� ,j'j ..::.-.,.\.i 
[Bende, benden kalan sadece isimdir, gerisi hep O'dur.] 

�")\....IJ ..ı.ıı.ı oU _,s' .:ıo'-- .r. 
[Pişmişin Jullini, çiğ hiç anlayamaz. Binaenaleyh söz kısa gerektir vesselam. M, I, 18] 

� l.oJ �� � � l.)l.oJ -489 

Lügatler: .:ı� Kalb demektir. •ı'< fi'l-i muzaridir, ,ı; •ıi<'den gelir, 

konuşmak demektir. � ,  e_,.,' dan bi nevidir, burada sözü süslemek kasdedilir. 

i'rab: � istifhamiyye. ı:.�'da ı.1, .s.üı manasına . ..rs- efal-i mukarebeden bir 

fiildi.r, "reca" mahallinde kullanılır . ., �'de � mevsfıledir ve ı;, üzere matuftur . 

..;ı.' nin mef'fılü mahzfıf zamirdir ve ı;,�'y aaittir. 

Mina: Batın ve zahirde gizli manalardan saklı maarif ve letaiften kalbin 

bana ilka etmesi ve lisarun konuşması umulan ve kalbin vahyiyle ibareleri 

süsleme arasında vaki olan ne vardır ki? Yani kalbimin bana ilka etmediği 

bir mana kalmamışhr; Allah'ın tevhldi ve sırlarından, fena ve baka mertebe 

ve makamlarından lisanımın söylemediği bir söz yoktur. O halde benden 

kemal elde etmeyenin nakıs olması kesindir. 

Lügatler: ..;ıw Biri birbinin boynuna el edip kucaklamak. Burada "ittisal" 

manasını mutazammındır . .s#! Dürmek, seviyyet, beraberlik. 

İ'rib:� .... Temyiziyeı üzre mansubdur. �'de ..., , .s#!'ya müteallıktır. 

Mina: Benim şühfıdumda taraflar, yönler, rezil ve şerefli olanlar, kahır 

ve gazabın her türü, lütuflar ve merhametler, ezel ve ebed, evvel ve ahir, 

zahir ve batın, kıdem ve hudfıs, nur ve zulmet hepsi birbirine bitişti ve ada

let bakımından müsavilik ve adalet hükmüyle muğayeret kilimi dürüldü. 
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Lügatler. •� yani J'w>. \.iı vezne riayet için maksur okunur. 

Mana: Benim vücudurn varlığın ikiliği sıfatının yok olması halinde, 
ahadiyyetin bakasında saf şühud olu. Böylece talib rnatluba ulaşh, birlik 
hil.sıl oldu, biganelik yok oldu. Asla hil.il kalmayıp ır ..... §.._ t J ..:ııı iJIS' (Allah 

vardı, O'nunla birlikte bir şey yoktu) sırrı olduğu gibi ortaya çıkh. 

a.4 ,T �� ;), � W"  
�r' '?. � _,iıı 4>� _p IS\ff 

4'A:• Jji �� ;'jP 3) W -492 
. ' ' 

, . ' ;,ai JA J � :;. �.ll -493 

Lügatler: Jlol' JY. J.ıl 1/den murad hakikat mertebesidir. J.i' JY.'den murad 

beşeriyet mertebesidir. Birinci .ı.'nın fethasıyla, ikincisi ise .ı.'nın zammesiyledir . 
.:ı,Jı .s.> Hz. Yunus'un künyesidir. /135-a/ Balığın karnında uzun süre kaldığı için 

böyle denmiştir. "ı' Balık demektir. 

İ'rab: .;_,ı �'da ve .:..ı. �'da �'lar mevsılledir, sılalan mahzufudr; karinesi 
zarfiyet üzere mansub olan .;_,ı' tır. Yani Jlol' JY. J.ıl f:!J ..s.ilı; takdirinedir. JL!ı JY. J 

dahi böyledir . .;_,ı ve .:..ı. atf-ı beyan olursa JJı ve ;i nerffi okunur; zarfiyet üzere 
ve nez'-ı hafıdıyet üzre mansub olursa, mansub okunur. 1n.6'nın faili 4,_r.lı �'dir. 
�J ' 4,_r.ll �'ye aittir. lzmar kable'z-zikr zarılret-i şi'r içindir, vav haliyedir. 

Mana: Bende taraflar, zıdlar ve ihtilafın kucaklaşrnası kesinleşti, zıd 
yönlerin rnüsaviliği gerçek olup rnuğayeret kilimi d ürüldü, muhalefet perde
leri ve ilişkiyi kesrnek ortadan kalkh; böylece akıl tavrının üstünde, rnürnki
nat ve rnükevvenahn ötesinde olan şey vaki oldu. işte, rUh-ı a'zam ve habib-i 
ekrem'in hakikati olan Hakk'ın feyzinin başlangıcı, o vaki olan şey gibidir. 
Ji:lı J; .:..S'de murad beşeriyet mertebesidir ki nakli ilimierin geldiği yerdir, 

münacat tavrıdır, ilil.hl tecellilerin makamıdır, vürudu her şeyden sonra olan 
kabza-i Hak'hr. 

�.il J sözü şu demektir: 4,i_,Aiı J �' •\A:...o' J .SJWı �� �':IJ (Bu müsavilik, 

tahtiyyet ve fevkıyyetin eşitliği sebebiyle . . .  ) Hayru'l-Beriyye hazretleri Yu
nus b. Metta üzere tafdilden men etti, oysa Ytinus peygamber ehl-i tafdil
dendir. Nitekim şöyle buyururlar: \:.1 ıJ. �J! Js- ..;� ':1 "Beni Yı1nus b. 

Metta' dan üstün görmeyiniz" 
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Mi'rac; evveliyet ve aruriyet, zaruriyet ve bahniyet, fevkıyyet ve tahtiy

yeti (başlangıcı, sonu, zahiri, bahnı, üstü, alh) kuşatan bir hüviyete ulaşma 

olduğuna göre, alta ve üste ait hangi yön olursa olsun rabhani rni'raçta ve 

\iisulde, her ne kadar rnertebeler bakırnından şeref düşünülürse de farklılık 

olmaz. Nitekim Hz. Risaletpenah'ın rni'racı, ceberut ve rnelekutun üsünde 

olup Hz. Yfrnus'unki ise yerin alhnda, balığın karnında oldu. Fakat her ne 

kadar benim rni'racırn arşi, onunki ferşi ise de Allah'a ulaşrnada bebnirnkiyle 

Yfrnus'un rni'racıru farklı görmeyin .. , diye üstün ve farklı bulrnayı yasakladı

lar. 

ll.lai, �· f � to:i.'i - o J ı.s--
Lügatler: Juı , r-" manasınadır . ._.ı..tnun birinci mefulü mahzufudr, yani 

.,ı..; takdirine. iJI,olı failidir. Juı Meçhul olarak okunur . ......,,i'nün zamiri .s..ilı'ye 
racidir 

Mana: Ben alt oluş üst oluş, ittihad, zıdlık ve rnuğayeretten ibaret ve la

fızların verdiği adı geçen manaya işaret ettim. Latif işaret ve fasih ibare ile, 

gözleri perdelenmiş olanlara örtülü olan sırları ve manaları izah ve ızhar 

ettim. /135-b/ ta ki zevk ve vicdan sahipleri ondan nice sırlar ve irfan alsınlar. 

1� � i� ..,.:.�ı �i � J -495 
� iT� .iiı � �J -496 

Lügatler: ..,...,·ten murad misak günüdür. Birinci ı...-'dan murad kavuşma 
günüdür (yevm-i telik), ikinci ı..-, J'-� manasınadır. J.,ll• � Karanlık geceden bir 

parçadır. 

İ'rab: .:-Jı'nün ..,...., izafeti bir şeyin zarfına izifeti kabilindendir . .)'de Him J' 

ınanasınadır. ......,.;de vav haliye, .......,. mütekellim ye'sine muzafdır. rJ 

Mübteda, .)<'ya muzafdır . .lı Mahzufa mütealhktır, yani .lı "'�' takdirine. ;;_,.. Ya 
haberidir veya ikinci mübteda olabilir. Buna göre .:.ı.,.ı J, r üzre matuf olur. � 

-..ı• İkinci mübtedarun haberi ve bunlann hepsi birinci mübtedaya haber olabilir. 
Veya r mübteda, iT_,.. ona haber ve .:.ı.,.1 mübteda .,.ı.ı ..j' ona haber olabilir. 
�'da zamir en doğrusu r-'a raci olmasıdır, zamirin müennes olması hakikat 
minasına müevvel olmalıdır; bazılan kelime itibariyle .)ı'ya racidir demişler. 
Ama bu durumda kiideye muhalefet lazım gelir. Zira zikrle kasdedilen 
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muzafdır, yoksa muzafun ileyh değildir. Nitekim "'<iJ "'<j rW> dense zamir rW>'a 
ra ci olur, "'</e ra ci olması caiz değildir. 

Mana: Bana göre dün vaki olan �:r; ::..:..il (A'raf, 7/172) "Ben sizin Rabbi
niz değil mityim?" hitabı, yarınki :..s:.lii � (Gafir, 40716) "Mülk kimidir?" 

hitabına muğayir değildir. Benim zulmetim sabah nurum oldu ve gündü
züro gecem oldu. Zira .� 'i J �� -= c._\,..P 'i "Allah katında sabah ve akşam 

yoktur" Hakikat mertebesinde nur ve zulmet, mana ve suret, mebde' ve 
mead, ezel ve ebed, zahir ve bahn, evvel ve ahir hepsi müsavi ve beraberdir. 
Allah için olan "bela" sözünün gerçeği; vahdet itibariyle "Elestü bi rabbi
küm" deyip tafsil itibariyle "bela" diyen hakikatİn keşif ve vuzO.hunun 
hakikatidir. O halde "bela" sözü o hakikatin keşfine ayna olmuş olur. 

Veya ı..A.::5 �T_,. .).-. sözünün hakikati evvelce zikri geçen mana ve sırlar ve
rici ibaredir. Bu durumda zamir, birinci beyitteki �;�'e raci olur. Cem' mana
sını isbat etmek, maıyyeti yok etmektir. Eğer �T_,. ikinci mübteda olursa, tak

dir-i kelam şöyle olur: Bizim "bela" dememizin hakikati, o hakikatin keşfinin 
aynasıdır ve cem' manasını isbat etmek maıyyeti nefyetmektir. Bilmelisin ki 
Cenab-ı hakikatle birlikte başka bir şey daha yoktur ki ona "bela" demiş 
olsun. Belki de "elestü bi-rabbiküm" diyen cem' diliyle o hakikattir ve bu 
hitaba "bela" deyip cevap veren, tafsil itibariyle yine o hakikattir. O halde 
cem' ve tafsil meşayıha göre hakiki vahdetin iki mertebesidir. /136-a/ Soran 
ve cevabı alan gerçekte O' dur. 

� )u �Lik ı ı.> JY � J 
' ' ' 

Lügatler: Birinci � larnın fethasıyla WJ;'in cem'idir. İkinci � sitem ve cefa 

mansına dır. ,_rı,; Yani .1'-'• �: �'ten. i.il.i Söndürmek. :w; Bela. 

İ'rab: 'i mükerrer olunca her iki yerde de nefy-i cins içindir. i _,i 'IJ Jy 'l'de 
olduğu gibi beş vecih caizdir. Haberleri mahzfıfdur ki J-P�>-'dür. ,_rı,;, �'ün 
sıfatıdır. �, �'ün sıfatıdır. 

Mana: Benim nazarımda zıdların müsaviliği, karşıtların ve sayıların bir
liği kesinleşince cem' i isbat etmek ve maıyyeti nefyetmek gerçekleşince, beni 
bürüyecek zulmani perdeler yok demektir. Keza gailesinden korkulacak 
zulüm ve sitem de yoktur. Halbuki benim marifet nO.rumun nimeti ı.?; � 
� .)s- "Rahmetim gazabıını geçti" hükmünce azabırnın ateşini söndürdü. 
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Hatta rahmetimin kemalinden, gazab ateşim bana: .SJI.i i.Aioi .5Ji .:ı� .:r'_;. 1ı r: 
"Geç ey mü' min senin nfırun benim ateşimi söndürdü" diye ağlayıp inler 

Lügatler: ..,_�.- hazır ve sabit manasına. birinci >r-ı kelimesinden murad 

hakkani vücuddur, ikincisinden murad ise cismani vücuddur. .ı.o.i, J'ı'.A'in 

cem' id ir. 

İ'rab: "l her iki yerde de nefy-i cins içindir, birinci "J'nın haberi mahzufdur, 

yani >y:J' ıi If"' o.:.Jı "J takdirinedir. İkinci "J'nın haberi .._�o-'dür, birinci >y:ı lafzan 

mansub ..,_�o-'ün mef'Ulüdür. 

Mana: Bana ancak aylarla hesaplanan cismani vücfıdumun vücfı.d-ı 
hakkanisini hesaplayıcı olmayan bir vakit gereklidir. Sfıfiye meşayıhı ise şu 
hususta müttefiktirler: insana ait nefs-i nahka ezeli ve ebedidir; kendisinde 
zuhfır edeceği la-yezal bir mazhar ve sılret iktiza eder ve her alemde o ale
min şfuuna uygun suretle ziihir olur. İlki, a'yan-ı sabite mertebesinde 
Hakk'ın ilmi sfıretleridir. Sonra rUhani sfıretler, sonra misali sfıretler, sonra 
unsuri sfıretler, daha sonra berzah alemindeki misali suretlerdir ki bunlar, 
Allah' a vasıl olunca ya kadar cesedierden önceki misali suretiere muğayirdir. 
O bakımdan ezeli ve ebedi olması mukarrerdir; öyleyse ayların, yılların ve 
günlerin hesaplanmasıyla hasıl olan vücud, hakkani vücudun galebesiyle 
yok olunca ve hakkani vücud zuhfır edince bu hakkani vücuda nisbetle ay
lar, günler, yıl, zaman, mekan geçmiş, gelecek ve hal beraber ve birdir. 

/136-b/� l.. jl .ı:i� Jji J:;, �  � �l-.o ..S... J Jl-.o � l.o �  
[Bizce yüzyılla bir saat, birdir. Uzun yol, kısa zaman bize göre değil. M, III, 2937] 

..:.-.� ,;ı� )..ı.;ı .;;� J j\J:. .;y.l �� ):;, ..}� J jiJ:;, .;y.l 
[Bu uzunluk kısa/ık, bedene göredir. Tann'nın bulunduğu yerde uzunun kısanın liift mı 

olur? M, N, 534] 

���� a., J � �ı;:;l.o ;.. r �' � 0 � J -499 
Lügatler: iJ� mahbus. _- hisar. ,- zaman. ""'"" yedinci arzın cismi, yer 

atında olan zindandan kinayedir. 

İ'rab: "� /da vav haliye. r- f'nın faili gizli zamiridir ki "�'a aittir.:U,ı ..s ,  

ı< f'ya mü tellık tır. 
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Mana: Kemal ehline göre vakitler, saatler, istikbal ve hal yoktur. Oysa 
zaman kalesine kapanmış ve mekan zindaruna hapsolmuş olan, tabiat hapis
hanesinin ötesini, ki orası lahut, ceberut ve melekut alemidir, zat ve sıfatiarın 
ebedl cennetinde göremez. Zira den! dünya kabrinin esiri, pespaye arzUlar 
cehenneminin mahbusu olan, ipek böceği ve şaşkın sinek gibi değersiz bir 
hissi lezzetten zevk alır ve onunla kayıtlı iken, nasıl olur da arşın sahasını 
ölçer ve onun rUhu mana alemine nasıl gider? 

.:....ıl l,to J� t� )� �� ..,  lj o.J J 'G..Li� .:J ö.iJ ...t-"1 
[Beden lezzetine esir kalmışsın, yoksa sana gönül /ileminde nice nimetler hazırlanmıştır.] 

� ·-<-· - �' "" �' r r . J . -

Lügatler: .:..Jı>: J'> , JJ.l; , 'JJ>'den müştaktır . ..S"�I , ..s:ıı'in cem'idir . ..s:ıı kürevi 

bir cisim olup iki sathı vardır; biri zahiri biri batınidir. Her feleğin batıni sathın
da iki noktanın var olduğu kabul edilir. Faraza bir noktadan ötekine bir had çe
kilse beraber gelir, şu şekilde olduğu gibi: ( . . .  ) Bu noktalara felek kutbu ve se
manın merkezi ve üzerinde döndüğü nokta denir. Feleklerin hareketleri bu 
mefrfız noktaların üzerindedir ve bu noktalar artık hareket etmezler, kaim ve 
sabittirler. ikinci ..,.w kelimesi, ruhiini olsun cismani olsun bütün alemin medarı 

(üzerinde döndüğü) olan insan-ı kamildir. 

İ'rab: ...ı ya sebebiyye ya netice içindir. \t.loi ve 1.4'da zamider ..S"�I'e racidir . 

..,.ı..Jı' da vav haliyedir . ..,.w mübteda, f r haberidir. 

Mana: Benim kabmda yönler müsavi, gayriyet kilimi dürülü, maıyyet 
ve isneyniyet (beraberlik ve ikilik) perdesi kaldırılmış olunca, benim sebe
birole ve biitın kuvvemle felekler döner. Sen feleklerin kutbuna şaşadur; o 
kutup ki felekleri kuşatmışhr ve semaları içinde bulundurmaktadır. Oysa 
kutup noktadan ibaret merkezdir ki eflak onu kuşatmışhr. Fakat insandan 
olan "kutb" felekleri ve yerleri, balığı ve simak yıldızını ve ikisi arasında ne 
kadar eşya varsa, ateşe ait olsun suya ve toprağa ait olsun /137-a/ hepsini 
içinde bulundurur. Bil ki "kutb" ezelen ve ebeden, varlığın başından sonuna 
kadar Hakikat-i Muhammediyyedir. Hz. Adem' den kendi zamanlarına (yaru 
Hz. Peygamber zamanına) gelinceye kadar her kim bu hakikatİn mazharı 
olduysa "kutbü'l-aktab" oldu. Zaman-ı şeriflerinden sonra ümmetinden her 
kim bu sırra mahrem olduysa yine kutbü'l-aktab oldu. Nitekim şu hadisle bu 
hususa işaret buyururlar; İbn Mesud' dan sahih ri vayetle şöyle nakledilir: Jli 

�JI J !""'""l.t.l ..,_ll) ıo-4_,.ü � J ı.r'� ..,_ll) ıo-4_,.ü .JJA!JI J ��� ..,_ll) ıo-4_,.ü � .J'J'll J .\ı .J! �o;...JI � 
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.;., J.ı.ıi �ı_,ıı ..:..ı.. ı.)�t .;,..Jülı 41 � J.,i'r' ..,_li .} .ı.,.l.i �'-' J J.ı� ..,..w- �_,li ..,""JJ J �'- ._,_us' �_,Li 
ı..i.{ J ı.ıs- �J�ı ,;;o �� �ı J.ı.ıi ..,"'kk, ,;;o ..:..ı.. ı.)! J .}"'""\!�' �\..p �� ..,"'kk, ,;;o Aleyhisselam 

Efendirniz şöyle buyurdular: ll Allah'ın yeryüzünde üçyüz kimsesi vardır ki 

kalpleri Adern'in kalbi gibidir. Kırkının kalbieri Musa'nın kalbi gibidir, 

yedisinin kalbieri İbrahim'in kalbi gibidir, dördünün kalbi Cebrail'in kalbi 

gibidir, üçünün kalbi Mikail'in kalbi gibidir, birinin kalbi İsrafil'in kalbi 

gibidir ki ona Kutb denir, onlardan biri öldüğü vakit, Allah üçlerden birisini 

sağ tarafın sahibi olarak onun yerine getirir, üçlerden biri öldüğü vakit, 

Allah dörtlerden birini onun yerine getirir, bu böylece devarn eder.''57 

Üçlerden birine 11Kutbü'l-aktab" derer ve IIGavs-ı ekber'' de derler. İki 

kişiye "İmaman" derler, sahibü'l-yernin (sağdaki) rnelekuta bakar ve orada 

tasarruf eder, sahibü'l-yesar (soldaki) şehadet aleminde tasarruf eder. Dört 

kimseye 11Evta.d" derler, bunlar dört yönde yani doğu, bah, kuzey ve güney

de kairndirler. Yedi kirnsye "Abdal" denir, şu bakırndan ki bunlar kendi 

beşeriyetlerini zat ve sıfatiarın nuruna tebdil eylernişlerdir. Nitekim Hz. 

Mevlana buyurur: 

� J! Jo" .:ı ı� .i! �.ı.,; jl .}? � J! J.ı..,.o J' �i Jı.ı.ıı � 
{Abdal kimdir? Varlığı değişmiş olan, Tann'nın değiştirmesiyle şarabı sirke kesilen. M, 

Ill, 4000] 

liKırk kimseye Nükaba derler. Yirmi ikisi Şam'da ve on sekizi Irak'da 

saklıdır.�� Nitekim şu hadis buna delalet eder: �" J ri.!Jı .) .:ıJ_,.:.s. J .:ıwı .:ıJA!J' � .:ıı 

# ı_,..-...,1 _..�, •�>!- ı.)\1 f-i �� �� J.ı.ı ı*' �'J ..:..ı.. WS' ..;ı_,.ıı .} _,.:.s. ll Allah'ın kırkları var-

dır, yirmi ikisi Şam'da on sekizi Irak'ta bulunur. Onlardan biri öldüğü vakit 

Allah yerine bir başkasını getirir, vakit gelince de hepsi ölür." 

Üçyüzlere Nüceba derler. Bunlardan biri kaybolsa ümmetin salihle

rinden birini bunlara idhal ederler. 

�J,; ·. ' �If �� i:jJ - . .:.r J -· J 
' ' 
Lügatler: ....ı,. yani ..,;,ı.. ur"· 

�;;. .:.ıSJS ,;) � ' . iai "ıj -501 . ' 

İ' rab: � zarfdır, malızufa müteallıktır ve '1 ile menfi olan ..,.W' a sıfattır. .:r 
� Malızufa müteallıktır, i'rabdan mahalli mansub, ya ..,.Joi'dan veya .:...&�;'den 

Ebu Nuaym, Hı/ye, I, 7-9. 
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haldir. Yani.:..w .r ijJ� � .;;IS' ..,.w 'J . ....u..'nün zamiri ..,.W'a aittir. '"J'�' .,ı.; /da vav 
haliyedir . ...u.. Cümlesi i' rabdan mahallen merhl 'J'nın haberidir. 

Mina: Kutubluk mertebesi, evtad, ebdal, nüceba ve nükabanın makam
ları bilindiğine göre ben Hakikat-i Muhammediye'nin mazharı ve asrın kut
bü'l-aktabı olduğuma göre, benden evvel "üçler"i mütecaviz olan ve kendi
sine halife olacağım bir kutub yoktur. Kutbiyyet-i evtad benim bedeliyye
timden dolayı kutubdur ve ben kutbü'l-aktabım. Evtad ve ebdal her ne ka
dar kutub iseler de, onlar benim halifem ve bedelimdirler. Ve benim tasarru
fum alhndadırlar. /137-b/ 

Kutub insanın rUh-ı a'zamı gibidir. İmaman akılla rUh-ı hayvaniyye gi
bidir. Evtad anasır-ı erbaa ve ahiat-ı erbaa gibidir ki, bedenin ayakta durması 
onlarladır. Abdal yedi sıfat gibidir ki, onlar hayat, ilim, irade, kudret, sem', 
basar ve kelamdır. Nüceba ve nükaba öteki kuvveler, damarlar ve sinirler 
gibidir. İşte bu insan-ı kebirin vücudunda müdebbir ve mutasarrıf olan gavs
ı a'zam ve ruh-i alemdir. Sair şeyler, başka velller, arifler ve salihlerin hepsi 
ona tabidir. Nitekim Hz. Mevlana şu beyitlerde afak kutbunu tavsif ederek 
şöyle buyururlar: 

J1 h"" .}4 ...A.ı.:. .;r-1 ı:ıl.,i4 
.).rJ ....,.... J5 ��.J ı.S) \i 

,;ı� .J:!.J;i � '""-! 
� J! J' � .J ..5".>Uı ..;.� .J 

J' ;15' ,;ı�� ....,.... . ..:..-.� 
...,Jo.i 

.) .1' ...,Jo.i ı.SW.) J� ıi1i \.i 

.:i ..s� ı ı:ııy. .;ı.. J � y. J' 

..ı..:ı � Y" � J � ..ı...:.4 ,;ı ı ...,Jo.i 
[Kutup arslandır, işi de avlamaktır. Bu halkın artakalanlan, onun artıklarını yerler. 
Kudreti n yettikçe kutbun rızasına çalış da o kuvvetlensin, vahşi hayvanları avlasın. 
O, akıl gibidir. Halksa bedendeki uzuvlara benzer. Bedenin tedbiri, akla bağlıdır. 
Kutup, o kimsedir ki kendi etrafında döner dolaşır. Göklerse onun etrafında döner. M, V, 

2339-40, 2343, 2345] 

Lügatler: .w '1 nehiy sigasıdır, '"" , J...,_'dan gelir, yani jJ� '1. � .�a?'den 
murad sırat-ı müstakimdir. lı'Jj, "'J'j'nin cem'idir. �ı�,; v'nin cem'idir, A.# 
manasınadır. jlf"! fırsat gözetmek. 

İ'rab: ,.»; mütekellim ye'sine muzafdır, hakkı mansub olmaktır, lakin ve
zin zari'ıretinden dolayı sakin hale getirilerek, yazarken mevcut, okurken iki sa
kinin birleşmesinden dolayı sakıt olur. 



KASİDE-İ T AİYYE ŞERHİ 345 

Mana: Ben Hakikat-i Muhammediyyenin mazharı, makam-ı Ahmedinin 
halifesi ve kaimi olduğuma, bütün mahlUkat mana itibariyle bana tabi oldu
ğuna göre; ey aşık ve talib, eğer sen Cenab-ı Hakk'a ulaşmayı istiyorsan be
nim doğru ve sağlam yolumdan çıkma. Zira benim yolumun zaviyelerinde 
gizli feyizler, fetih ve keşif hazineleri vardır. O halde sen derhal hayn fırsat 
bil, sülılk ve teveccühü ganimet gör. 

Veya 1-ı'Jj'dan murad tarikın fakr ve fenası olabilir. Bu durumda mana 

şöyle olur: Ey salik, benim istikametli yolumun fakr, fena, riyazat ve belasını 
görerek sınırı aşıp vazgeçme. Zira fakr yolunun her köşesine nice gizli hazi
ne konmuştur. O halde hayr-ı fırsatla fırsat gözet. Tarik-ı müstakıyme "hatt-ı 
müstakıym" demelerinde Hz. Risaletpenah'ın hadisine telmili vardır, İbn 
Mesud' dan şöyle rivayet edilir: ,:r .12.;. ( �' ..ı,.... ı..u. JIM � i.ıu- �')Wı � .lıı J_,... J .12.;. 
� ,:r � Jp J.-11 IJIL:"' 'JJ .:ıllo.,..!. � -"'J JS" .)* .J\lo.,.!JI j.,-- o..U. JIM �  ll._,ıu. .ı.l� J � 

"Resulüllah (as) doğru bir çizgi çizdi ve buyurdu: Bu Allah'ın yoludur, sonra 
onun sağına ve soluna şu şekilde çizgiler çizdi. Şöyle buyurdu: Bunlar şeyta
nın yollarıdır, onların her birinin üzerinde bir şeytan vardır. O yollara tabi 
olmayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın" .ss 

Demek ki bütün enbiya ve evliyanın yolu olan tevhid yolundan her kim 
uzaklaşusa şeytanın yollarına uymuş olur. 

�J 'J _,ll � ):u, J '� J;J -503 

Lügatler: J;, iJj'nin cem'idir, küçük karınca demektir. 'iJ Muhabbet 

demektir . .:ıl,l /138-a/ la'nın kesresiyle "süt" demektir. Meme içinde durduğı 

müddetçe bu isimle anılan sütün memeden dışarı çıkmış haline larnın fethasıyla 
il} denir . ..s.: , .:.ı 'nin zammesiyle ..s.ıtin cem' id ir, ..s.: meme demektir . .;, J> yani .;, _,.ı; 
.;,_;S' J ;J}ı ; kelime J>'den müştaktır. JJJ' dalin zammesiyle J1J demektir. If.:,! J> Yani 

JJ. İ' rab: ""''da ...J sebebiyye. 

Mina: Ben cem' -i tevhid makamının sahibi ve cemal ve tafsil mertebesi
nin maliki olduğumdan, benim kenz-i mahfi olan zahmın hakikatinden, ilk 
mertebede ;..; .r' .:ıi �ll "Bilinmeyi sevdim" hükmüyle kainattaki nüfUsun 

doğmasında ve zahmın ademoğlunun zerrat-ı misaliyyesinde taayyünlerin-

ss Sahihu İbn HibbQn, I, 180. 
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de muhabbet zahir oldu, ruhların birbiriyle .birleşmesi ve ülfeti o muhabbet 
sebebiyledir. JJ sözü ..;ı� .;.ı�:,ıoı jP.-':1 demektir. Yani: Ve benim zahmın taayyün-

leri için, zahmın hakikatinden cem' mertebesinin sütü ortaya çıkh. "Süt"ten 
murad ilimler ve marifetlerdir. Yaru vücU.dumun taayyünat ve zuhfırah için, 
ahadiyyet-i cem' makamından zahmın halis isimleri ve sıfatlanmın esrar ve 
maarifi zahir oldu. Öyle ki bunlar yüksek, alçak, yerde, gökte, unsur, erkan, 
cemad-nebat, hayvan-insan bütün atemlere kabiliyetlerine ve istidadlarına 
göre şamil oldu ve bu ilimlerle onlar zatlarıru, vücudlarına lazım olan şeyleri 
ve Rablerini idrak ettiler. 

Lügatler: �·J: t.'J , tır- , �ı/dendir. Hem �� hem de �;ıı minasına gelir. 

Burada �;ı· manası uygundur. tUJII "'ı" ı deyince t;OI .,;;I demk olur. tı)' re'nin 

zammesiyle "kalb" demektir. is-ı)' Re'nin fethasıyla korku ve ümitsizlik. �· 

Aslında salya çıkarma demektir, sonra ağız kokusuyla birlikte güzel kokunun 
yayılması (..;ı)• � �) minasına kullanıldı. 

i'rab: ...-i efal-i tafdıldir, ma-ı mevsufe muzafdır, haberi ya .;."+" olabilir 

.:ıı'in ızmarı ile; bu takdirde ••; .:ıı .:1' .J!"' .s.ı.,ol.ı. t-J kabilinden olur. Veya haberi, 

ikinci beyitteki .:.laj olabilir. � .:1'/te vav �ı/nin zamirinden haliyedir. Yani J 

�ıı J�oo demek olur . ..,....,, e,ıı � .:1' Masdar failine muzafdır. lf,l'da zamir Hz. 

Mahbuba racidir. 

Lügatler: ..:....ı.:. ala binai'l-meful :i.:..ıı>'ten kalbedilmiştir. Zira ·� ı"J .,ı.,-,ıı o.ı.:. 

derler, yani .,;.,. .... ,ni �· dmektir. Bazılan o.ı.:.'nin �· mansına olduğunu 

söylemişlerdir.� Akıl demektir. "J.r ha'nın kesresiyle �'nin cem'idir, alarnet 

demektir, sıfat manasınadır. Veya ha'nıri zammesiyle _,lr'ün cem'idir. Bu da 

zinet manasınadır, murad yine sıfattır ki onunla zat müzeyyen ve mualla olur. 
:i.:..ıı> hayret demektir. 

İ'rib: .r"+"l'nin faili zamiridir ve Hz. Mahbubeye racidir, yani ı,- ..., ..... i 
� .:r ı.:.,.. .... .;.r-J <ı�ı. beytin mahalli haliyet üzre mansub olabilir. /138-b/ İkinci 

bir veche göre mübteda ile haber arasında cümle-i mu'tarıza olur, yani haber 
.;."+" olmazsa ve .:.ı..; olursa. 
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Lügatler: Bir şeyi unutup ihmal edince "" � J ...,..._; ı:.ı 'Jy.:. J ')la) ır'' .;,o .:.JA:. 

derler . .> Yakin ve şek demektir . •  ,_,.... sinin fethası ve elif-i memdfıde ile doğru 
yol demektir. a. zan ve töhmet yeri. 

İ'rab: .:.JA) i'rabdan mahalli merffi, ..,-ı /nün haberi olur. 1.4'da .., 
sebebiyye, zamir Hz. Mahbfıbeye aittir. 

Bu son üç beytin manalan şöyledir: Hz. Şeyh (İbn Farız) cem' maka

rnında müşihede ettikleri acaib ve garaibi hikaye ederler ve şöyle buyurur

lar: O hazretin tecelli ve muhabbetinde hasıl olan çok garip şey, onu müşa

hede etmem ve Cebrail'in kalbime ilkasından korkarken beni hayret veya 
korkuya düşürmesidir. Eğer ..:.J.oo� haber olursa mina şöyle olur: En garip ve 

hayret edilecek şey, o hazretin tecellisinde onu müşihede etmem ve onun 

görmemdir. Bu beni hayrete düşürdü veya korkuya düşürdü, Cebrail'in 

ilkasından korkarken kalbime getirdi, oysa o yüce zat bana mutlak güzelli

ğini gösterdi. Ben de aklımdan dehşete düşmüş olup, tecelli eden zattaki 

hayretimden dolayı sıfatiarını isbat etmedim. 

Bu çok hayret edilecek mesele şudur: Ben o hazret sebebiyle nefsimden 

gafil oldum, onu unuttum, öylesine gafil oldum ki kendimi başkası ve ya

bancı sandım. Oysa ben töhmet mahallinin yoluna niyet etmedim ve şöyle 

demedim: Hey! Ben onun kendisi miyim, başkası mıyım? Belki onun gayrı

yım diye bilip, aynı olmayı tahayyül ve zannetmişim. Ve ayniyetin doğru 

yoluna gitmemişim. işte çok tuhaf ve garip olan hal bir kimsenin kendi za

tından gafil olması ve kendinin kendinden başka zannetmesidir. 

� ı.s' .:ıi J .;ııij .::...J:"" �� .ı" 
� ı,s' ı)� j j' �1 O�j � 

� ıs' .:ı� .ı4 lj .;,_., J� .sı 
.s�y. � �F- j 'J .;.._y- � �.Lı� 

[Ey Dost! Seni her yerde anyordum, her zaman haberini ondan bundan soruyordum. 
Kendimi seninle gördüm, sen bizzat ben idin, o iz aramadan dolayı utandım.] 

Lügatler: ..,ı.ıı tevlih demektir, tevlih akim ve ihsasm yok olmasıdır. Ji' � 
İfakattan müştaktır . ..Alı: �. A ı_,oö'den müştaktır, t:-" yani bir kimsenin ardı sıra 
gitmek demektir. ;)o Töhmet demektir. Bazı nüshalarda dadla yazılmıştır, buna 
göre ,;,.; cimrilik manasma olur. 
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İ'rab: _.H nin fail JJA>'dir . ..;ıı ;/ta vav haliyedir. _p, a'e müteallıktır . ....-.·de 
.., sebebiyye içindir, ..Alı ;'ye müteallıktır . ..,..�, masdardır, mefı1lüne muzafdır. 

/139-a/ 

Mana: O hazretin zahnda ve sıfatlarının güzelliğindeki dalgınlık ve gaf

letim beni şaşkın ve hayran kıldı; bu hayret ve dalgınlık öylesine devam etti 

ki ben kendime dönmedim, yani ayılıp kendime gelemedim. Ben vücudum

dan emin olmadığım için herhangi bir istek peşinde de değildim. 

Burada yokluktaki kemalini anlatmaktadır. Zira yokluk sahibi, mutlak 

bir istekte bulunmaz, onun isteği Allah'ın isteğidir. Zira onun vücudu yok

tur, belki sadece vücudla müttehemdir. 

\.6 \....� �. 1( lA .• '· o " \i -508 • •  "t" J ır=" �  
Lügatler: .ıı1 aklı olmayan, .s> 'i ism-i faildir, � • .,.ı., ı�· den. iJ'iJ .:r � derler, 

yani "ben ondan gafil oldum" demektir. ---.iı larnın şeddesiyle .,ı_,ttendir, valih 
ve hayran kılmak demektir. �i if al biibından işgal ve iğfal manasınadır. 

İ'rab: ...ı sebebiyye veya mahzi'ıf şartın cevabıdır. �'J Ve l,a'i eğer �i, ..:...�;, 

c\,.Al' manasma olursa haliyet üzere mansubdur. Şayet .;.� manasma olursa 
haberi olur. �J .:r'/te vav haliyedir, .:r' şartıyyedir. �J .:r'/in �ı'in mef'ulleri 
mahzi'ıfdur, tilleri altlanndaki sakin zamirieridir ki Hz. Mahbi'ıbeye racidir. � 

Ya mefi'ılü leh veya temyiziyet üzere mansubdur. lf,l'da ve 1.4'da zamir Hz. 
Mahbi'ıba racidir. �·deki zamir .:ı'' e racidir. Birnci 1.1'da ..,, �/e müteallıktır. 

Mana: Dalgınlığım beni şaşkın ve hayran kılınca ve ben akıl alemine ge

lip ayılmayınca o hazretin güzelliğinin müşahedesinde şaşıp kaldım ve o

nunla meşgul oldum. O hazret şaşkın hale getirdiği kimseyi zahyla meşgul 

ettiğinden dolayı ona kendi nefsini unutturur. 

Veya .u'de zamir jeo'e raci olup �J'in mefulü mütekellim zamir olur, 

.u, �ı' e mütaallık olur ve sonraki beyit �ı' e matuf olabilir. Bu durumda ma

na şu beyitten sonra zikredilir: 

Lügatler: .:..,.;..� yani ..:... . .s>) yani �'No , �.o_,ı.,. .:-...ı babındandır . ..sJ>': .s.ı> 
..s,_..'dendir. lt'.ı> Bilmek demektir. � Bir yerden bir yere tahavvüle denir. 

İ' rab: 1.4'da .., ,  .:..,.;..J'ye müteallıf.tır, .s>J mefulü mutlatır. 
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Mina: Dalgınlığım benim aklımı başımdan aldığından dolayı ben o haz

retin zatında ve onunla meşgul olarak şaşkın hale düştüm. Şimdi onunla 

meşglıliyetimden dolayı o benim hazretime hayran ve şaşkın kaldı; beni o 

meşglıliyetten alıkoydu, benim meşglıliyetimden de alıkoydu ve ben beni 

ihmal ettim, kendimi unuttum. Hal böyle olunca eğer ben o hazretin muhab

betiyle /139-b/ helak olarak ölsem dünyadan ahirete intikalimi bilemem, 

hatta kendimden öylesine gafil olmuşurodur ki ben var mıyım, meşglıliye

tim var mıdır, idrak edemem. 

o..ı.;ı.. 1-b' J dJ j J � o..ı.;ı.. ı� l.oj\.o JJ! J 

[Nasıl olur, biz bizden ayn kalmışız, ben ve sen gitmiş de Allah kalmış.] 

Lügatler: eJ.. mimin zammesiyle ve larnın fethasıyla ....ı..'nin cem'idir . ...ı. 

Beyaz ve siyahın hoş bir şekilde kanşık olmasına denir. Onun için beyazla siyah 
karışık olan koça "emlah" derler. Eğer maanide kullanılacak olursa, kendisinde 
garabet olan manaya denir . .r-- Garet etmeklik (yağmalamak). � Bir şeyi bir 
kimseden nez' etme, koparma. 

İ'rab: � .r-- mübteda, .,;ı eı. .,-1 müteallakatıyla mukaddem haberdir . ..ı..ı.o 

ve ..ı,. ism-i fail vezni üzeredir. � Mef'ul manasma masdardır. 

Mina: Vecd ve muhabbetin acaib hallerini ve garip muamelelerini hika

ye huyurup derler ki: Aklı başından alınmış olanın aklını yağmalamak cana

nın sevgisiyle hayran edici ve aklımı sersem ve şaşkın hale getirici olan vee

din güzellikleri cümlesinden ve hoş ve garip cihetlerindendir. Bu mana gafil

leri gafil kılmaya benzer. Bu takdirce �'de tenvin, muzafun ileyhden ıvaz 

olup bu cümle mahzfıf mübtedanın haberi olur. Yani �wı � JA. Şaşılacak 

taraf şudur: Akıllının aklı olmalı ki elinden alınsın, zeka ve idrak sahibi ol

malı ki yağmalansın. İşte soyulmuş olanı yağmalamak gafilleri gafil kılmak 

gibidir. Bu mana ise nevadirdendir. Zira soyulmuş olan fanidir ve farnliği 

yağmalamak çok garip bir manadır. 

�i ;sı:U J :.:.ı�i � �J 
' ' 

ı6�af ı.. 1.)! J$. ��i -511  
' ' 

Jj � ;s� J � ��J -512 

Lügatler: .:. .... ı yani .:...0.:! yani hediye verdi. -=----! yani .:.or--! demektir, .:r. • 

.;,ı;' d en gelir. 
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İ'rab: Müennes zamirierin hepsi bariz olsun müstetir olsun Hz. 
Mahb\ibeye racidir. 

Mina: Vecd ve muhabbetin anlaşılmaz yönlerinden biri de şudur: Ne 

zaman ben Hz. Mahbfı.beye yakın olsam, ona kavuştuğum vakit, kendisine 
benim halimden sorarım ve derim ki: "Ey sevgilirn benim halim nasıldır?" 

Bu ise insanlar arasında bilinen bir şey değildir. Halkın adeti şudur: Bir kim

se bir kimseyle karşılaşhğı vakit "nasılsın?" der. Bu mana gerçekten gariptir. 

Keza şu husus da acaib şeylerdendir: O mahbfı.be bana hidayeti vermiş ol

ması dolayısıyla beni dal.alete sürükledi. Bunun böyle oluşu iki yönden ele 

alınabilir: 

Birincisi: Hakikatte la mevcude iliallah (Allah'tan başka mevcud yok

tur). Zira zahir ve bahn evvel ve ahir odur ve ondan başkası yoktur. Bu zu

hfı.r çeşitleri o tek zahn tafsilidir. Hal böyle olunca o tek zat tafsil ettiği şey

lerden bir özel cihete ve muayyen bir şeye beni hidayet etse ve ben o şeyi 

"gayr" saysam /140-a/ işte bu bakırndan o hidayetin hediyesi dalaleti muta

zammın olur. 

İkincisi: "Hidayet" kavramı; hidayet edici, hidayet olunan, hidayet, yol 
ve yolcu arasında mugayereti mutazammındır. Hakikatte Jlt� •.]}- Jı.ı.Jı .} .rJ 
(Evde ondan başka ev sahibi yoktur). Bu hidayet hidayet edici, hidayet olu

nan, yol ve yolcu sılret itibariyledir. Şüphesiz muğayereti tazammun eden 

hidayet mefhum ve manası bakımından, gayriyyet ve muğayeret olmayan 

tek zattan beni idlal etmiş (sapbrmış) olur. 

Keza o garip işlerden biri de şudur: O hazreti ben benden isterim, hal

buki o hazret daima benim yanımdadır, bir an ve bir saat benden ayrılmış 
değildir; bana şah damarımdan daha yakın olup onunla işitir, onunla görür, 

onunla tutar ve onunla yürürüm. İşte o hazret için şuna şaşhm ki neden be

nim taayyünürn sebebiyle benden gizlendi; bununla beraber o benim ay

rumdır, bir şey kendinden nasıl gizlenir ve kendisini nasıl ister? 

�JJ� ıSJ jl � � � .:1-J 
�)� � J � )1;$' )� 

..:-:.ı; � j ı fo.� i ) lt 
J' � d .:ıı_,ı � ı.ı � ..,  

[Dost benden bana daha yakındır. Şu ilginç ki ben ondan uzağım. 
Ne yapayım, kime söyleyebilirim ki o benim yanımdadır, ben ise uzaktayım.] 

Bu mertebede olanların hali gaflet içindeki şu kimsenin haline benzer: O 

kimse şaşkın ve şeyda bir durumda bir yere giderken, kendi elbisesine ben

zer bir kıyafet giymiş ve beline bir kabak asmış birini görünce şöyle der: Ne 
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acaip şey, bu benim, o halde ya ben kim olabilirim? Şaşkınlardan birinin beş 

merkebi varmış, birine binmiş, dördü önünce gidermiş, bir ara bakmış dört 

merkebi var. Hemen yoldaşlarına der ki: Benim merkebim beş tanedir, kim 

aldı benim merkebimin birini? Ve sür'atle aramaya koyulur. Hz. Mevlana 

Mesnevi' de bu manayı şu ifadelerle ortaya koyar: 

.)\.ı y. o.)f .:ı\.!.S" ';J' .); �' J 

;.J.ı;.) .:ıı... .1. J u4y.- .j J- .1" 
� .u:-ı; ._si ..;.._; Ul.) .ıÜ Q .;ı!ı 

.)'.r. .:ıT .ül.) oJ4 '; .); �' 
.r o,_ .:ıT ,. J ..:..--. J .:ıw ;.) 
..:....-$ J _,r l;l.o �' .J.ı.)jJ �� 

y.- �� ;'* ._sı T .) y>l.ı _,r �� .;ı!' � -=--' .;ı! ı .S;I 

[O yiğit atını kaybolmuş sanır. At ise onu yel gibi koşturmuştur. 
O sersem bağınr, arar, tarar kapı kapı dtılaşır, her tarafı arar sorar: 
"Atımı çalan nerede, kimdir? "  Efendi, şu uyluğunun altındaki mahlUk ne? 
Evet, bu attır,fakat at nerede? Ey at araıJan yiğit binici, kendine gel! M, I, 1 1 1 6-1 1 19 J 

Lügatler: ;_,..:..; sekrin başlangıcı. 

İ'rib: 14'da ..., sebebiyye, zamir ,_ri;' e ricidir veya ..., , r;- minisına, zamir Hz. 
Mahbı1ba ricidir. •••P Nikıs fiilin haberidir. 

Mana: Buyurnlar ki: Daima kendi nefsimde nefsim sebebiyle mütereddit 

oldum; nasıl olur, benim zahm onun zah mıdır ki onunla görürüm, onula 

bilirim ve her işi onunla yaparım! Veya ben gayrı mıyım? Eğer gayrı isem 

ben kimim? Eğer aynı isem o halde benim bu yanıp tutuşmam istek ve ar

zum ne demek oluyor? İşte benim bu devamlı tereddüdüm, hissimin sarhoş

luğundan dolayıdır, oysa benim şarabım onun çeşitli güzellikleri ve mahzar

larıdır. Bu tereddüde binaen vicdan duygusu ve yakin isteği kuvvetlenip 

şiddetlendi, himmet ayağını seyahat yolculuğuna koyup manevi rrienzilleri 

aşarak bahni merhaleleri geçtim; ilme'l-yakinden /140-b/ ayne'l-yakine ve 

ayne'l-yakinden hakka'I-yakine göçtüm. Nitekim şöyle buyururlar: 

� �� � ıY' �ı....l -514 

Lügatler: ı.ı.-ı sefer etmek ..... fehmin sükı1nu, kalbin itrni'ninı v e  aklın 
isti.krirıdır . ._;. .;.• J ,\lı .;;. suyun havuzda istikrar bulması durumunda kullanılan 

bir ifidedir, işte bu süklın akla ve ilme izife edilmiş olsa ve akıl şüphelerden, 
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delilden, burhandan kurtulsa buna "ilme'l-yakin" denir. Bu sükun ve istikrar 
ruha izafe edilse ruhla matlubu arasında engel olan perdenin yok olması Itiba
riyle ayne'l-yakin denir. Bu sükun ve istikrar sırra muzaf olsa hakka'I-yakin de
nir. 

yi _ri) J.aı .)\il �1 � J y� '>'-! ö..ı..o\...:J.I �1 OJ:?- J yı _,ı...;.. ı '>'-!  j.iall .J p_. �1 � J.i J 
"Şöyle de denir: İlme'l-yakfn aklın sıkıntısız olarak sükı1net bulması, ayne'l-yakfn perde

siz müşiihede, hakka'I-yakin yakınlıktan sonra birleşmedir" 

İ'rab: --,.J'de Him J• manasınadır. �·'de elif-lam muzafun ileyhden 
ıvazdır. Yani � takdirinedir. �J Mübteda ..._ J• haberidir. �· .!...>- , ..._ Jl'den 

bedeldir. 

Mana: Ben nefsirnde ilrne'l-yakin makarnından ayne'l-yakine göçerek 
sefer ederim. Ve benim göçürn hakikatirn itibariyle hakka'l-yakmedir . ..,...) J 
'J.ı.} .:ı ı.)� ..sıJJ (Aba dan' dan öte köy yoktur) fehvasınca hakka'I-yakin makarn

ların sonuncudur. 

Js. ,j:U)i J Js. �J.:!JiJ -515 
' ' 

Lügatler. .;�• yani .r.ıı-•. '>L:.i , i� ilw.J• .:.>-'-'-' (ben kaybolan şeyi talep ettim) 
demektir. �•: � , .ı...4'den nefs-i mütekellimdir. i>.ı.!oJ'i sözü yani .r-.ı.o•, >�.>/dan 
alınmadır. i� Nunun kesresiyle kasem etmek demektir. Yani .iı�, ..s:ı�: -. ..GL. 
demektir. 

İ'rab: .;w .;s, i�'e müteallıktır ve i� masdar, failine muzafdır, mefulü 

ise mahzufdur; mefulünen muzaf olsa da caizdir . .J.ı.!oJ'i'de lam ta'lil içindir, 
.;�•'ye müteallıktır. 

Mana: Bu kesret makarnında bana hayret ve şaşkınlık galebe edip zatı

rnın rna'rifetinde rnütereddit olunca; rnüsterşid ve talipleri irşad için lisanırn 

üzere yeminim sırasında, ben benden beni, zat-ı rnahbuburnu isterim. Çünkü 

benim zahrn her küllün küllü, her cüz'ün aslı, cem' ve farkın hakikatidir. 

Bütün rnertebeler ve her mertebenin ahalisi benim ayn-ı zahm ve taayyün ve 

tenevvülerirndir. o halde bu mertebelerin sahiplerinden ve hakayık erba

bından istenen ne varsa, aslında kendisinden istenilen varlık benim ayn-ı 

zahmdır. Dernek ki ben, zatırnın mazharı olan kemal ehli saadet sahiplerin

den, kendi zat-ı matltıburnu isterim. Bu talep gerçekte benden yine beni is

temektir. Ve benim bu isteğirn; sualirn, talebim ve kasemim katında, benim 

lisarumla rnüsterşidleri irşad içindir. 
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�J :)ı i.:.JIS' ıs. J y�l 
Lügatler ve İ' rab: Açıktır. 

Mana: /141-a/ Ben peçeyi açmak suretiyle, tenezzülat-ı vücudun merte

belerinden hasıl olan ve zahrnı görmeye engel teşkil eden perdenin kalkma

sını benden isterim, halbuki benim bana vesllern benimledir. Herkesin taay

yünü, kendisine; ve vücfıdu, vahdetin cemaline peçedir. Mutlak vücud, kayıt 

\'e tayyün perdesini kaldırmak istese, vahdet nuru galip gelir, taayyün ve 

kesret perdesi kalkar ve salik o anda görür ki, kendisine veslle yine kendi 

imiş; perde, perdeci, perdelenen, istek, isteyen ve istenen kendi zah imiş ve 

sureti, vahdet-i zata bir alet imiş. 

·� � ı:ı�,o "''j' ..sJ.:. J.) .,� y rıs. j' .),_.. .J ,;ıs. y 
[Sen bir fiilin ılletisin, bundan başka bir şey değilsin. Fılil ve fiilden bir iz dışında hiçbir 

şey değilsin. 
Sen ıllemsin, ıllernden murıld da sensin, bakarsan bu arada hiçbir şey değilsin.] 

� �� * ı} 4$� y.-j J� 
- - -

Lügatler ve İ' rab: Açıktır. 

Mina: Ben, mutlak vücfıdurnun cemalini güzelliğimin rnüşahedesinde 

görrnek için hüsnürnün aynasına bakarırn. Yani ben, zat-ı rnutlakırnın cema

lini aynalarda ve tecelli yerlerinde görrnek isteyince güzel suretlere, hoş ve 

emsalsiz şekilllere bakarırn. Gerçekten bu güzel suretler benim mutlak güzel

liğimin aynasıdır. Benim güzellik aynarn olan güzel suretiere nazarırn, zahir

le bahn arasında toplayıcı olan vücudurnun cernalini, tal'ahrnın rnüşahede

sinde görrnek içindir. Bu beyitler cem' makarnında buyrulan sözlerdir. 

Lügatler: 4: ,_,..'den müştaktır. Bir şeyi konuştuğun vakit •K. 4 
derler. �·· �&.P•'dan nefs-i mütekellimdir. ..;_,.!S: �·· .;...;ı, .:.ı....;(tan nefs-i 
mütekellimdir. 

İ'rab: II_,..!S temyiziyet üzre mansubdur . .sf; , .......... ·nin mef'fılüdür . .,ilo.ı , 
.......... ·ye müteallıktır . .;...;ı, �ı üzere matuftur ve te'nin kesresiyle okunur, zira 
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şarta cevap üzere matuftur. Sakin harekelendiği zaman kesre ile harekelenir . 
._.uı'da .s şarta cevap olduğu için sakıt olur. 

Mana: Eğer ben ismimi söyleyip namımı zikretsem, kendimden tarafa 

yönelip benim zikrimi nutkum vasıtasıyla dinlemekte olan kimseye kulak 

verir ve sükfıt ederim. Sözün hakikati şudur: Konuşan ve zikrederılerin hepsi 

bütünüyle tek hakikatİn suretleri olduğuna ve bütün isimlerle müsemma 

olan o zat, yegane olduğuna göre, gerçekten zikreden, zikredilen ve zikir 

müsemma ve isim odur. Şüphesiz ben de mevhum vücı1dumdan faru olup 

onunla baki olduğumdan dolayı zahmın tafsilatının dillerinden nutkum va

sıtasıyla eğer ismimi söylesem tatallu' için, benim zikrimi dinleyen mazhara 

yönelirim, zikrim ve ismimi işitmek için sükfıt ederim . 

� � �J J �"-i 
, , 

.:,i �w � "��"' j.AiiJ -519 
, , 

��'J J.;.i ��� ı_,jAIJ -520 

Lügatler: �·, JI.AI!'tan nefs-i mütekelimdir. /141-b/ Jı..l! bir şeyin bir şeye 

ulaşması veya yapışmasıdır. l.fA'ı.• muanekadan nefs-i mütekellimdir. �·. �·nın 
cem'iidir. � Karnın içinde bulunanşeylere denir. ;w., �'dan bina-i merredir. � 

Bir yere cem' ve telif etmeye derler. ,ü• Nefs-i mütekellimdir, bir şey bir şeye 

meyletse ve iltifat kılsa .rı• r� j .rJ' w. derler. ;j�"tı Caiz olmasını isternek 

İ'rib: lfA'ı.ı'da zamir Hz. Mahbı1beye racidir. �J j'da zamir �·e racidir. 
ı..,...._., ,üı'nün zamirinden haldir. �·da zamir ..,..ı.;;i'a aittir. l.iı'da .:ıl feth ile ta'lildir, 

reca-i vicdani. 

Mana: Ben o hazretle kucaklaşmayı umarak avucumu bahrumın göğsü

ne yapışhrırım, avucumu batınırnın üstüne koyduğum vakit nefsimi nefsime 

katmış olurum. Yani muhabbetin şiddetinden zuhfı.ru ve vahdet nurunun 

galebesi sırasında elimi balınİ kuvvelerime yapışhnnm. Benim vücı1duma 

elimi yapışhrmam şu sebepledir: Avucumu vücı1duma koyduğum ve ona 

adeta ekiediğim vakit, Hz. Zahmla kucaklaşmayı umarım. Ve yine ben şid

detli bir meyil ve tam bir yönelişle benim nefeslerime meylederim. Bu nefes

ler sebebiyle o hazreti isteyerek, zahmın hakikatini bulmayı ümid ederim. 

Zira o hazret bana geçti, benim nefeslerime meylim onlann, mahbfıbenin 

güzel kokuları ve hoş kokulu esintileriyle anberlenmiş ve kokulandırılmış 

olmasından dolayıdır. 
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Lügatler: .:.� yani _,.ı; ; .:.� , .,. ,  •1./den gelir. "- yükselen ışığa denir. r:d Sabah 
demektir . ..:...;� ""'(ten müfarakat demektir. """> dalin zammesiyle zulme! 

demektir. 
İ'rab: Jı evvelce geçen _,ıı...ı'ya müteallıktır veya ,,_,.. 1.4 � .}  .;.Jj "J beyline 

müteallık olabilir. JJ� , ı.ı.,'nın failidir. """' , 1./nin failidir. ,_r;> , ..:..;�'in failidir. 

Mana: Yani parlak tecelli ve nur benden benim zahma görününceye, ha

kikat sabahırun müjdesi ortaya çıkıncaya ve beşeriyet karanlığırn ayrılıp yok 

oluncaya kadar, ben nefsimde mütereddit olmaktan ve daima kendi kendim

de sefer kılmaktan hali olmadım. Şimdi visal içinde visal ve kemal içinde ke

rnaldir, tereddüt ve hayret hertaraf ve def edilmiş durumdadır. 

Lügatler: ..,.,.. .}s- �'"""' denince ..,.,.. .}s- � demek olur. Burada imiina 
kasdedilir. :U....J Ulaşmak demektir, ittisalden daha husfis'idir. 

İ'rab: 1.o nekre-i mevsufedir. J' , ..:...JJ/ye müteallıktır. "'J> , •= manasınadır. 

Zamir �.o'ya racidir . ..r. /de vav haliyedir. 

Mana: Ben, perde kalkıp visal müyesser olunca ya kadar "ilm" den 

"ayn"a ve "ayn"dan hakikat-i zata göç etmeye devarn ettim. Böylece hakikat 

rnertebesinde öyle bir makama viisıl oldum ki, orada akla yer yoktur, anlayış 

(fehrn) ondan /142-a/ yüz çevirmiş ve ayrılrnışhr. O halde ki, o vuslat benden 

başkasına değildir, belki ittisalim ve vuslahrn benden yine banadır. 

ip �) lı � � 
.. # "" .. , .. 

Lügatler: .:._,.;...ı JI.L.!'dan müştaktır, if'al babındandır, hemze sayrfiret 
içindir . ....,-J _,.;...ı Denince J.U ı; J'-" demk olur, o da zuhfirdur. _,..:., Yüz güzelliği, 
yani yüzü aydınlık olmak. _.:,.;.: JJ , ..}< , .,ll/den müştaktır. Nun vikaye nfinu, ye 

mütekellim ye'sidir, yani � demektir. .f>-J .ı.ı. göçün isti'dadından kinayedir. 

İ' rab: ı_,..:.,' in mansub olması .:, _,.;...ı' ye nıef'filün bi h n lmak üzeredir. ;;,.. 

manasma veya ta'lili içind ir . ..rı< Fiil-i mu7iirldir, iki meful alır, faili al t ında gizli 

zamiridir ve ""''e aittir. Birinci mefulü mütekellim yesi, ikincisi y J .w.' dir. 
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Mana: Benim yüzüm sevinç ve güzellikçe aydınlandı ve parıldadı. Zira 

ben yakin bakımından zahmın hakikatine ulaşhm; o yakin bir makamdan bir 
makama sefer için göç etmekten beni korur. � .;;.,��j' ı.. ,\kalı � ) "Perde 

açılsa bile benim yakinim artmaz" sözü benim halime uygun olup ulaşhğım 
mertebeden öte makam ve mertebe kalmadı. 4._} ,;ı ı�� ''JJ � (Aba dan' dan öte 

köy yoktur). 

Lügatler: ..r"'""Ji yani ..r.�- "'""" talib. 

İ'rab: ._r.ı...Ji fiil, fail ve mef'uldür, iki mef'ul alır, birinci mef'Ulü mütekel
lim yasıdır, ikinci mef'fılü J•'dir. � /de vav haliyedir.� Mübteda ..r!J• 

haberidir. 

Mana: Hakikatte benden beni istediğim zaman, ben beni bana irşad ey

ledim. O halde ki benim nefsim, benim nefsim üzerine benim sebebimle de

lildir; vahdet mertebesinde başkasının işi yoktur. Eğer salikin hasiret gözün

den kesret perdesi kalkıp vahdet nazarıyla baksa; mürşid, müsterşid, reşad, 

mürid, irade ve muradın o olduğunu, O'ndan başkası olmadığını anlar. 

..;.;;.ji � jı;...i � ;.:..ı-ıs- J 
� Jı_;.:, � ;.:.,ı-ı.) J y\iıl 

'e��-. s-- �.�. :,.;.ı � jı;:..IJ -525 
� � � l y� �.) -526 

Lügatler: •"'J! perdeyi salıvermek demektir. 

İ'rab: ll'nın cevabı .;..,i/dür. Her iki beyille .:.;IS" /ın vavlan haliyedir. 

�'nın zamiri J"-''a racidir . .:..-/in müstetir zamiri J'.r-''a racidir. ikinci beyille 
.:.;IS"' in ismi zamiridir ve _,.;:,'e aittir. 

Mana: Ben duyuların şüphe perdelerini açınca, şimdi o perdeleri benim 

kaza ve kaderimin sırları gevşetip salıverdi, ta ki herkes bu tevhid sırların

dan haberdar olmasın. Hakikat-i hal böyle olunca ben /142-b/ nefsin hicabını 

ondan his peçesini açmak suretiyle kaldırdım; bir halde ki, nefsim hicabı 

kaldırmak hususundaki sualime cevap verdi ve kaldırdı. Yani ben hakiki 

zatımdan sorucu ve arayıcı olarak dedim ki: Ey vahid-i hakiki, duyular per

desiyle perdelenip vahdetin müşahedesinden uzak oldum. Bu kesret hica-
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bını ve duyular perdesini şühud gözümden kaldırmak isterim diye teveccüh 

ettiğimde, İsteğimden bana cevap verip duyular perdesini kaldırdı. 

ı:L,p ıJ" ��� öT� � U J -527 
Lügatler: ,..,. cimin kesresiyle masdardır, pastan açmağa denir . ...A,-Jı �p. 

Pastan açınca (temizleyince) söylenen bir ifadedir. Zarfiret-i şi'rden dolayı 
maksur oldu. ,......, Mehmuzü'l-lamdır, keza zarfiret-i şi'r için kasrolundu, "pas" 
demektir . ..;ı.ır�ı Bir şeyi dolaşmak, burada dikkatle bakma (im'an-ı nazar) ma

nasınadır. w.i ' t. �·ın cem' id ir. 

İ'rab: ,..,. , ;ir'a ; ,......,, �l.i.p'a muzafdır. 

Mana: Ben kesreti mutazammın olan sıfatlarıının pasından zat aynamın 

cilası oldum, bir halde ki o sıfatlar benim nuriarım sebebiyle benden görül

dü, idrak ve ihata olundu. Yani ben Hakk'ın bütün sıfatalrırun mazharı olan 

hakikat-ı camiayım. Ben zat aynasının cilasıyım ve hakkaru sıfatlar benim 

vasıtamla göründü. 

� o�� �� � 

Jl.;ai�l J J')IJ,.ı J� .:.. j_r# 
JJ iJ� ...U: ·�, ..uT 

JI..S"" '?. J! JJ.ı..il �-" 

o:.-\4.... ..u;. J' .:..ı� iJ� .c. .:..T_,. .ft' .s'"P: r�T d 
[Bütün kainatın aıJnası oldu ama ayna gibi parlamadı. Kemal vechi onda göründü, Allah 

ü Ziilcelal'in sureti . .A.dem bu aynanın cilası oldu, bütün sıfatlar onun zatında göründü.] 

Lügatler: �"'+"i burada "-<'J manasınadır. Bazı nüshalarda .s>y.J yerine .s>,.:. 

yazılmıştır. 

Mana: Ben beni bana gösterdim, zira benim şühfıdumda benden başka 

bir mevcud yoktur ki bana zahmet vererek hükmetsin. O bakımdan; şarud, 

meşhud, gören ve görülen benim, muğayeret ve zahmet verme söz konusu 

değildir. 
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�i J �i :_,.;., � � J 
" " " "' 

.sj.JA :- j;ç_j §J �ı).ı 
,- -�(, - :ı ,  �i · t:: ;.- .ı" .r--ı. 

..sf'� �� ..s)� .}_ �iJ -529 

ı.r: li:- �'J.:l� 'i �\$. J -530 
J 

� (.JJ J ı.r:JJ ..f�ji J -531 

Lügatler: I&.P! söze kulak tutmak. �<-• Bir şeyin ismi ile anmak veya �<-• if' al 

biibından "U! manasma olabilir, ,.-'den müştak olur. ch"" Zahiri organlar. �'-"' 
Batıni kuvveler. � ..sv>ı�ı (1- Vücudun iki yanından biri, yan. 2- Kemik). ;;,_,. Bir 

şeyin hakikat ve mahiyeti . ..:...ı.,-ıi Burada icad ve iddia manasma değildir, belki 

.:.ıo..i manasınadır, yani koklamak ve koku almak demektir. Nitekim hadis-i 

şerifde şöyle va ri d olmuştur: J'.,ı"ı• � ;.;,.ı ı.;ıJ .i""'" ıi �· "Allah'ım bana ebrarla bir

likte cennet kokusunu koklat" Birinci CJJ kelimesi re'nin fethasıyla "hoş koku" 

/143-a/ manasınadır. İkinci CJJ ya rahat manasma veya bu da hoş koku manasma 

olabilir. �ı: ..;_,.._ı.ı (Döğülüp toz haline getirilmiş). -""" Çeşitli kokuları birbirine 

karıştırsalar -""" denir. 

İ'rab: ..s"""''nin birinci mef'fılü mütekellim ye'sidir, ikinci mef'fılü ....-•'dir. 

faili ..s}Vdir. �· .}"< ,  �i'a müteallıktır . .r-J"', �i'nün mef'fılüdür . ..s"""' i Fiil, 

fa il ve mef'uldür ve ikinci mef'fılü ..,... ı) dir. � C.JJ /de vav haliyedir. � CJJ 
Mübteda ..,..ıı _,.l.iiı _,ı... cümlesi haberidir. 

Mana: İsmimi anan lisanım, benim zikrimde bana ismimi işittirdi; bir 

halde ki, benim zatım sıfatları nefyederek ona kulak verip beni üstün kıldı. 

Hissi nefyetmekten murad; işitmek, görmek, söylemek, tutmak vb. çok sayı

da sıfatiarın yok edilmesidir; bu sıfatlar salikle vahdet-i zat arasında engel ve 
perdedir. Onun için Hz. Ali (kv) şöyle buyururlar: �� .:r ..:.ıi.&..Aiı � vP"N-'lı JW' 

"İhlasın kemali, ihlas sahibinin sıfatlarının yok olmasıdır." Şeyh Attar da 

şöyle der: 

[Ziit hakkında güzel söylersin, güzel sözdür: Tevhfd, iziifetleri düşürmektir.] 

Murad, vahdet-i zata vüsfilünü bilidirmektir. Yani aletler olmaksızın, i

şiten ve işitilen, zikreden ve zikredilen ayn-ı va.hid olup, nefsim beni çok 

sayıda sıfatlarla perdelenrnekten yüce kıldı ve ben zatımla kucaklaşıp ona 

ulaştım. Bu zahiri organlarıının batıni kuvvelerime tutunması ve bitişınesi 

yoluyla olmadı; lakin muğayereti yok etmek suretiyle kemmiyyet ve keyfi

yetsiz bir şekilde zatımın hakikatini kucakladım. Ben bana güzel kokumu 

koklattım; bir halde ki, benim teneffüsümün güzel rayihası, öğütülmüş çeşit

li güzel kokuların (abir) nefeslerini kokulu hale getirmiştir; çünkü bu mev-
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cfıdat nefes-i rahmarudir. Bunun ne vech ile olduğu mukaddimelerde açık

landı. 

İşte Hz. Nazım cem' mertebesinden haber verip der ki: Benim zatımın 

güzel kokusu, isim ve sıfatlarıının tecellileri demektir. İşte onların kokuları 

yaru eserleri ve ahkamını, za.Iıir itibariyle bana arz eyledim; bir halde ki, 

benim isim ve sıfatlanmın eserleri demek olan teneffüsümün kokusu 

mümkin hakikatler demek olan her öğütülmüş güzel kokular karışımını, 

sıfatlanmın esintileTiyle kokulu kılmaktadır. 

�"} �ü �:b-j jj J �J 
LügaUer: Açık. 

ô? J5 :,.;..ı ı..Üj ı.5'f;. .? J -532 
, , , 

İ'rab: '"" .)S' mübteda, �� ..ı....J sr- .;r Haberidir. Keza ..rA:t mübteda ;) J 

mukaddem haberidir . .;.,.., J .ıiJ Mübteda ile haber arasında mu'tarıza cümlesidir. 

Mana: Bu beyitten önce lına ve işaret yoluyla kendi sıfatlarının yok ol

duğunu söylemişti, bu beyitte tasrih edip şöyle buyururlar: Zatımın işitmesi 

ve görmesinin, işitme ve görme aletimle ortaklığından münezzeh oluşu gibi 

benim zati sıfatiarımdan her bir vasfım his sıfatının ortaklığından münez

zehdir. Zira idrak hasselerinin sıfatları da alete muhtaçtır ve benim münez

zeh ve mukaddes oluşum zatımdandır; bir halde ki, ben zatımı ortaklıktan 

ve alete muhtaç olmaklıktan tenzih eyledim. /143-b/ 

?� ��lı �� J .s� 
, , 

Lügatleı: .a- Cemil-i ihtiyari ile övmeye derler, ister nimet karşılığında ol· 

sun ister olmasın fark etmez. r; Medhin mukabilidir. ı:."" Kendisinde bulunan 

hoşlanılacak hasletlerden dolayı bir şeyi övmek demektir. İkisi arasında umum 
husus farkı vardır. Her ne kadar bazılan müteradif sözlerdendir demişlerse de 
medh hamdden umfimidir. Fakat ..ı. ,.p '-'!j .;.,.a- denir de, "'-'" .)s- denmez. Lakin 
her ikisinde � Js- '-'!j c.r.ı.. ve ..ı. Js- denir. ,;;J,ı Bir şeyi bir şeye muvaffak 
kılmaya denir. 

İ' rab: ı:."" J mübteda, Jly. cümlesi haberidir. Jly.'nun fail zamiri ı::..ı..'a racidir. 
Birnci meffilü .r>'-", ikinci meffilü .s�'dir . .r"" /de vav haliyedir . .r"" J 

Mübteda, .pl. haberidir. 
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Mana: Benim sıfatlarıını zatımla övmek, beni medhedeni hamdime uy

gun yapar, oysa beni sıfatlarla övmek beni kötülemek demektir. Yani zikir 

sırasında zatı sıfatlarla öven kimse, bir bakıma onu zernınetmiş olur. Zira 

fazilet sahibini mefzulle medhetmiş olur. Fakat sıfatları zatla öven kimse 

zata hamdetmiş ve sıfatları medhetmiş olur. Zira mefzfılü fazılla medhetmiş 

olur. Zatı, sıfatlarla medhetmek zatın hakikatinden habersiz olanların şam

dır. Zira mevcfıdatın mezahirinde Allah'ın fiilierini müşahede eyleyip, fiil

lerden Allah'ın sıfatiarına istidlal ederek, sıfatiardan da zata yol bulup, sıfat
larla zata hamd ve sena ederler . ..:;.ı\L..:ıll � J ..:;.ıl.lll Jl J.,.... ;ı .:r JJ� _,.; (0, zata ve 

sıfatiarın hakikatine ulaşmaktan uzaktır). 

Sıfatları zatla medh eden kimseler, sıfatiarın tefrikasından kurtulup, 

vahdet-i zatın müşahedesine ulaşan muhakkıklerdir. Onlar zatı sıfatlarla 

medhedenin aksine sıfatları ve fiilleri biribirine perde olmaksızın zattan mü

şahede ederler. 

Lügatler: _,....ı.,.'ten murad bedendir ki ruhla musahib ve arkadaştır. � 

Hanın kesresiyle menzil demektir. 

İ'rib: .... � mübteda, ..r--P. haberidir. Keza ..s .... ı..:. J mübteda, öl$, J.; J 
haberidir . .,'de zamir ....,/ye aittir. 

Mana: Benim vasfımı benim bedenimde müşahede eden ve beni o vasıf

la gören kimse, benim makam ve menzilime inmemiştir. Zira benim zatım, 

sıfatlarımla perdelidir. O bakımdan çeşitli sıfatianma bakan benim vahdet-i 

zatımı anlayamamıştır. 

, 1 

4JS, .�ü:i ts�i �'J ı.sıJ -535 
. ' 

Lügatler: Hak Ce lle şanühunun isimleri bir itibar la sıfatlarının kendsinden 
ibarettir. Mesela "Rahman" rahmeti olan zat, "Kahhar" kahrı olan zattır. Ve bu 
telaffuz edilen isimler ismin ismi olur. Nitekim mukaddimelerde yeteri kadar 
geçmiştir . .&i,ı Yakazayı ittihaz etmek . .:r-� Veseni ittihaz etmek . .;r-J ve L. hafif 

uyku demektir. /144-a/ �· ha' nın zammesiyle 4o_,.Jı. �j)' vakıa görmek. 

İ'rib: ıs�o..l .s_}'; .s J mübteda, :O.jJ .&i,ı haberidir. 1.1 .s_}'; J mübteda, .:r-� 'dJ 

haberidir. �jJ , .:r-/e muzafdır. :O.jJ &i,; Maklubdur, .&i,ı :O,jJ demektir. Nitekim �jJ 

�� şekli de vardır. 
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Mana: Benim zabmla benim isim ve sıfatlarıını anmak ve müşahede et
mek, teyakkuzu görmek ve intibahı müşahede etmektir. Beni isim ve sıfatla
rımla anmak ve bildirmek ise uyku ve gafletten olan hayali bir müşahededir. 
Öyleyse, zab isimler ve sıfatlarla tanımak hicab ve gaflettir. Zatı, fiillerle 
istidlal edenin gaflet ve cehaleti daha çoktur. 

oJ\ı\,1 J,) .ı..ı.r. e!:' JJ'-! 
ı.J.ıJA t" jı .).) J )ı 'ı#;oS' 

.:ıw .J.,!. JJ>'" Jı �ı,)ı.; .sA j 
ı..ı..ı .;....)ı JJ'-! t" J 

[Parlayan güneşin mum ışığı ile çölde arayan kişi ne kadar ctihildir. Bütün alem O'nun 
nuru ile zuhur etmiştir, alemden nasıl ztilıir olsun ? 1 

�u :..; � � � 
-, . � � � J 
Lügatler ve İ' ri b: açıktır. 

Mana: Keza, yfuü benim zatımı isimler ve sıfatlarımla bilenler gibi, be
nim fiilirole beni tanıyanlar, benim zabmı bilmezler ve onlar benim manfe
timin hakikatinden gafildirler. Fiilimi benim zabmla tanıyanlar ve sanayi' ve 
bedayiimi benim nfırumla bilenler ise beni gerçekten tanıyanlardır. Birinci 
kısım eserden müessire istidlaldir, ikinci kısım müessirden esere istidladir. 
Müessirden esere istidlal marifet-i hakikati mfıciptir, bunun aksi varid de
ğildir. Nitekim Hz. Risaletpenah'tan bir a'rabi şöyle sordu: ı:J f � �ı J.,..J � 
.ı,.:.'iı "Ya Resulallah, eşyayı neyle bildin? Resı11üllah şöyle cevap verdi: ı:Jf 
�ı J.f-! ..sı �lı .ı,.:.'iı "Eşyayı Allah'la, yani Allah'ın nuroyla tanıdım." .ı,.:.'i�ı �ı ..;.Jf 
"Allah'ı eşya ile tanıdım" demedi. Eğer böyle deseydi, eserden müessire 
istidlal etmiş olurlardı. Nitekim filozofların ve hukemanm istidlalleri böyle
dir. 

� �'.lı � �  �\Alı 
,. "' , "" 

Lügatler: .:.o\Ulı r�!'tan murad sıfatiann anası sayılan hayat, ilim, irade, 
kudret, sem', basar ve kelamdır. �ı • .' den murad bu sıfatiann mahalli olabilir; el, 
kulak, )isan, göz gibi. Veya külli mazharlar olabilir. _,olla,' de ..,., ya j minasınadır 
veya ilsak için olabilir . .W' da ...;, mahzuf şartın cevabıdır. 

Mana: Hal böyle olunca, ey ilm-i ledünni isteklisi, sen mezahr-i külliy
yeye veya insanların organlarına bitişik olan meşhur ilahi sıfatları ve rabbam 
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isimlerin anaJannı. sıfatlar ilmini iyi bilen mürşid-i kamilden al. oıji .:r- ...ı-ı• .;..;. 
J� .p � 'll ..,..Liı Jl>!-}1 "İlmi ricalin ağzından, kalb vasıtasıyla al, köstekli olan 

akıl ile değil." 

Liigatler. l'.r, ��·ın cem'idir. �� Aslında ., ıo.ı.. ll' in ismidir. tt" , ., � ll' in; ;ı; , 
., � Jl'in ismi olduğu gibi. burada 1•; Joı./den murad ya ahadiyyet alemi veya 

ceberıit alemidir. Yaru il.ihi isimler ve sıfatlar alemidir. "Fehm" "ilm" den daha 
husıisidir. Zira ilm,. açık ve gizliyi,. zahir ve bahnı idrak ebnektir. "Fehm" ise 
gizli ve ince olan şeyi idrak eylemektir. Nitekim Allah Teala Davud ve Süley
man'ın kıssasında şöyle buyurur.�j � Gl ı:!"j �� ıa$ Enbiya, 21/79). "O 

hükmü Süleyman'a anlattık. Her ikisine hükmebne yeteneği ve ilim vermiştik" 
Ayette ufehm"i Süleyman'a mahsus kılıp, "ilm"i ise Davud ve Süleyman'a 
ta'mim etti. Fehmin ilm üzerine atfı, hassın amm üzerine atfı kabilinden olur. 

Hz. Nazım ilmi sıfatalann isimlerine, fehrni de zahn isimlerine mahsus 

kıldı. Z"ıra zat isimlerinin idraki, sıfat isimlerinin idraakinden daha incedir. 

İlaru isimler üç nevi üzeredir: zabn isimleri, sıfatiann isimleri ve fiilierin 
- -

isimleri. zati isimler, her ne kadar bir yönden sıfatıara da dela.let etse de, 

kendisinden sadece zat melhuz olan isimdir: Hakk, Gani, Hayy, KuddU.S 
gibi. 

Sıfat isimleri, kendisinden sıfatlar murad edilen, zata delaleti memnfı.' 

olmayan, lakin zata dela.leti sıfatla birlikte olan isimlerdir. Nitekim Rahman 
ve Alim sıfat ismidir, zata da dela.let eder. Zira � }1 16 ,_;,ı.) demektir. 

Fiil isimleri, kendisinden füller ve eserler murad edilen isimlerdir, bun

lann zat ve sıfatıara delalet etmesi de kabildir. el-llilik, er-Rezzak, el-Muhyi, 

el-Mürnit gibi. nitekim mukaddime kısmında tafsilatlı olarak geçti. 

İ'rib: ıp'da zamir birinci beyitte olan .:..ıu'a racidir . .;.ı.tda ...,, .i 
manasınadır. 

Man.i: Ey zati isiınlerin sırlarına tilib olan sa.lik, zat isimlerinin anlaşıl

masını ve idraki.ni adı geçen sıfatıardan al. O sıfatıar alemierin batınında 
müstekardır, ondan da murad ya ceberut alemi veya ahadiyyet alemidir; o 

sırlan ve onlann idrii.ki.ni, bu anlayış ve idrake işiiret edici olan insan-ı kamil 

ve mürşid-i kamilin rUhundan al. 
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ır J''- �l.i .:r ,siU j_,J, -539 ... ... ... , ... 
Lügatler: �hoc ...-'-•'tan murad zahiri sıfatiann isimleridir; gözün 

görücülüğü, kulağın işiticiliği gibi. ..:-...;;, /run mutavaat kalıbıdır. Nitekim 

şöyle denir: .., ._........ US:. �� .:..., 

Lügatler: rjJ , "'/ın cem'idir. "'J Alarnet demektir. ,..-1• manasma olan 

"'/dendir. Nitekim ...,�, � � �· denir. rh• ..# Şöyle demektir: "-''-'ll..oı ;;,o �  
�· J �_,.dı J Jo.,i;;. ,.,ı... ' )o-'in cem'idir . ...,�, manasınadır. JS"ı,o, �-ın cem'idir 

"şek!" demektir. •'JJ Elif-i memdüde ile "arka ve ön� için kullanılır, azdad isim

lerdendir. Burada � manasınadır . .:. JJ Fil-i m.izidir, .SJJ , .SJJ' , ;;,,_,tden gelir . .SJJ 
� ,  •r- demektir. 

İ'rab: Hfl''un .:.oı.&.,'a izafeti, sıfahn mevsiifa iz.ifeti kabilindendir. Keza 

...-'-•'nin CJ'y.'a izafeti bu kabildendir; takdiri: ·�· ,s-ıu . .s-ı.;., JJtl' mübteda, rj1 

rP mukadder mübtedanın haberidir. ;j� Temyiziyet üzre mansubdur. 1.4'da ..., 

vesatat içindir, .:-...te mütealhktır. Zamir ..ı''-''ye racidir. �'de lam ta'lil 

içindir. � ..:-...;; ..r" � 1 Cümlesinin i'rabdan mahalli mecrur, _..ı...ı'nin sıfatıdır, 

mahzüf mevsülün sılası olmak üzere ki, o mevsul .?(dir. veya irabdan haliyel 

üzere mahalli mansub olur, her ne kadar vavdan mecnır ise de, fiil cümlesi ol
duğu için /145-a/ vav lazım olmaz amma .li mukadder olur, zira fil-i mazidir; .li 

lafzı mukadder olmalıdır ki, mazi manasını hale yakınlaşbrsın. •'JJ \o �  •JS"ı,o'in 

sıfatıdır. �ı .} mukadder ;u,ır'e müteallıkbr. 

Mana: Benim sıfatlarırom zuhuru yani işitmek, görmek ve kudretimin 

vb. sıfatlarırom organlarırom isminden zuh11ru; işitici, görücü ve tutucu şe
kilde zuhuru mecaz yoluyladır. Yaru gözümde görmeklik, kulağımda 

işitmeklik, elimde tutmaklık, dilimde söylemeklik, bunlann hepsi organla

rımda mecaz yoluyladır, hakikat değildir. O organlanmın isimleri ki, benim 

suretimi idare eden nefsim büyük bir hikmet ve masiahat için o isimlerle 

isimlendi. Perdelerinde zahir ve hasıl olan beden şekillerinin işaret ve ilimie

rin sıfatları, mana ve mefhumlann alametleri organlanının isimlerinden 
zahir olur. Öyle şekiller ki, soyut nefsimde his ötesi olan manalan örtüp giz

leyerek o gayb1 manalara perde olmuştur. Zira manalar, organlarm şekille
rinde görünüp onların isimleriyle isimlenmiştir. İnsanların çoğu o yüce ına
naları organların sıfatları ve uzuvlarm isimleri zannederler. Oysa böyle de-
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ğildir. Zira gözde ve kulakta zahir olan ve başka uzuvlarda görülen, nefs-i 

nahkarun sıfatlarında sabit ve nakşedilrniş olan ilimierin alarnetleridir. Ve 

organların bu sıfatlarla sıfatianınası rnecazendir, hakikaten değildir. 

.::./;. (./,ıı � /;...� 1 jiY. 
� ���� � � �A "" "' ... , 

�'Y. ı,;.ı\A.,p :; �1.) ��iJ -541 
ö)Uı! ı)� .:.r j.,s JJP J -542 . , . 

Lügatler: �,_,.. u�&...o'tan murad kalbde ve ruhta sabit olan sıfatalrdır. j'_p. 

İmıina'ın zıddıdır. J'_, ... i ,  r'ın cem'idir. -"r Sürurdan müştaktır. iJI.!o! Remizden 

daha umfımidir, zira "işaret" hangi uzuvla olursa olsun bir şeye gizli ima 
demektir. "Remz" ise gözle işaret etmektir. iJP,. mestur demektir. J'r . ir.r'nin 

cem'idir. •r.r Hulk-i batına denir. � .. ),.... ' tan müştaktır, bir şeyin etrafını 

çevirmeye denir. 

İ'rib: ..;•> •lı:"iJ mübtedadır, ..;�&..o JW üzerine matuftur. Bazıları mecrur 

okuyup .. iıu üzerine matuf kılmışlardır. jp ü•J Mahzfıf mübtedanın haberi 

olup, bu cümle birinci mübtedaya haber olur. ijı_p. Temyiziyet üzere mansubdur. 
J'r't'da lam jl_p.'ı ta'lil içindir ve mahzfıf j.P�>-'e müteallıktır. iJ,.s:ı;'da ...,, J' 
manasınadır. Zira müşarün ileyh vaki olmuştur. ...,o;<'nin mef'fılü mahzfıf 
zamirdir. ı-'ya aittir. �·ın naib-i faili zamirdir }'r'e aittir. j_,../un jp'a izafeti 
beyaniyyedir, ;.....; tı.o kabilindendir. Keza .;�»'nin, iJ�.>!'e izifeti oJ' manasınadır. 

Manalan: Benim batını kuvvelerirnden ve rUharn sıfatıarımdan hasıl o

lan zahrnın isimleri ile rılhumun mesrur ve neşeli olması esrar-ı ilahi için 

caizdir. /145-b/ Benim zatırnın isimleri mahfuz ve gizli sırların gizlendiği 

şeyin gizlisine rUhun işaret ettiği manalardan hasıl olan hazinelerin remz

leridir. Zati isirolerin sıfatıardan husulü şöyledir: Her sıfahn ismini o sıfatla 

muttasıf olduğu vakit zata ıtlak eylemek caizdir. Eğer dikkatle bakılırsa zat 

isimlerinin sıfatiardan ve sıfatıarın zattan hasıl olduğu görülür. Mesela 

"Hakk", "Gani" ve "Kuddus" kelimeleriyle sadece zat kasdedilirse, bunlar 

zaô isimler olurlar, şayet bunları sıfat ismi saysan bu da mümkündür. Zira 

"Hakk" sehat sahibi olan zat, "Gani" gına sahibi olan zat, "Kuddus" temizlik 

ve kudsiyet sahibi olan zat demektir. Gerçekten sıfat isimlerini zata ıtlak 

etmek caizdir. Ruhun esrar için mesrur olması şöyledir: Cem' rnertebesinde 

Cenab-ı Zat'a hangi sıfatlar ıtlak ve nisbet olunursa, tafsil mertebesinde 

halifetullah olan insana o sıfatlar nisbet olunur. Böylece insan-ı kamilin ruhu 

o sıfatalarla kendisini rnuttasıf görünce bu sırların müşahedesinden dolayı 

mesrur olur. Bunun delilleri Allah'ın sıfatlarıyla muttasıf olmaktır. 
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ı:. - i.. �- - l\AJI . \.lı' ISI -543 -r- �  .,} J J ... , ... , ... 

� , cı o � .s�� �� �'�' � F-J -544 
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Lügatler. 1UI , _,�'in cem'i, bir şeyin resminden baki kalan nesneye derler. 
Burada kasdedilen isim ve sıfatiarın rüsfımundan bu vücudda baki olan 
bakıyyedir. "-'� f�'in cem'idir ve cem'-i selamet üzre cemi'lenmesi akıllı 

varlılkların tağlibi dolayısıyladır . .:ıı_,s"i , .:ı _,s" in cem'idir, .:ı _,s" vücud demektir . •  �'iı: 
el-iktisab oi,;i'dendir. oi,;i Sermaye demektir. Birinci "< kuvvet mansınadır, ,; , .ı.:., ,  

'"<i' den gelir. p hüküm ızhar etmektir. •"""! Yemiş devşirmeklik. � ...,; nimet-i 

şamileye denir. 

İ'rib: 1uT mübteda, .�, >y.ı muzaf takdiriyle haberi olabilir. Yani >y.ı ..,._ 

.�, takdirine veya 1UI re'nin kesresiyle okunup bir muzaf takdir edilerek bu 
mahzfıf olan mübteda muzaf olabilir. Bu durumda .�' >Y.J mahzfıf mübtedanın 

haberi olur, yani .�, > y. J u" J �o 1ui .ı_.... demek olur. �o Jul' daki zamir '+•.ı•/ daki ve 

\p-'daki zamirler ,l.<'i'ya aittir. 1.4'daki zamir Jul'a racidir. '*"' /da vav haliyedir. 
1.4'da ..., müşaveret içindir. \p-'daki zamirin Jul'a, 1.4'daki zamirin de •l.<'i'ya ait 
olması da caizdir. 

Mina: Alemlerde her mevcutta olan isim ve sıfatiarın eserleri, o eserle

rin ilmiyle arkadaşlık ve marifetiyle yakınlık kurmak zikir elde etmenin 

sebeb-i vücfıdudur; bir halde ki, varlıklar o isimlere ve sıfatiara muhtaçhrlar 

ve onlardan müstağni değillerdir. Yani ızhar-ı hüküm kuvvetiyle, zatı ve 

ef'alin sıfatiarını zikretmektir. Keza müşahede sebebidir. /146-a/ ve geniş 

nimetler ve bol kerem vasıtasıyla nimet verenin şükrünün meyvesini derle

mektir. 

Hulasa-i kelam ve netice-i meram şudur: Hz. Nazım'ın "isim ve sıfatia

rın eserleri" dediği mevcfı.datın kemalah ve mümkinahn hakikatleri, talib ve 

salik bilmeli ki, bunların hepsi ilahi isim ve sıfatıarın eserlerindendir. Bu 

minval üzre ilim Hakk'ın zikrini elde etmeye sebep olur ve arif bu ilimle 

ilahi isim ve sıfatları zikredici olur. Ve ..;fj ._,. � uı "Ben beni zikredenin 

arkadaşıyım"59 mefhfımuyla şereftenmiş olur. Keza bu ilim ve irfan Rah

man'ın nimetlerine şükür sebebi olur. Zira bilir ki isim ve sıfatiarın eserleri 

cümlesinden biri de kendi vücududur ki kudret eseriyle ve hikmet nurlarıyla 

Cenab-ı Hak onu süsleyip ketm-i adernden vücuda getirdi, isim ve sıfatıarına 

İbn Ebi Şeybe, Musannaf !, 108. 
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mazhar kılıp onu kemale yetirdi. İşte bu cihetten onun şükrünü kendisinden 
ve her eşyadan mütalaa ve müş.iihede eder. 

Lügatler: -=-_,..,., yani -=-_,.1; . ..N- aslında J"'" idi, .s hazfedilip tenvin ma·kabline 
verildi, � mansınadır. ij;< ._,/nin fathasıyla masdardır, "büriız" manasınadır, 
yini çıkmak ve zuhür etmek demektir. ../nin kesresiyle de caizdir ki 
"büruzn dan bir nevi demek olur. 

İ'rib: _,..� mahzıif mübtedanın haberidir, yani J _,..ll:ı.. ı"�' ..A. lf,i'da J ,  

.;._,.,.'ye müteallıkbr. Ji I lde vav haliyedir. 

Mani: Y.iini adı geçen o eserler benim kendilerinde göründüğüm isimle
Tİn ve sıfatıanının mez.iihiridir. Bir halde ki, ben zuhfır yerinden önce kendi 
nefsime gizli değildim, y.iini daha zuhfır mertebesine gelmezden evvel 
ahadiyyet makamında ben bana gizli değildim, belki zahmı zabmla bilici ve 
kendi kendimi müş.iihed.e ediciydim. Bu mezahir-i halkıyyeden zarur oldum; 
ta ki isim ve sıfatıanının eserlerini ve zahmın cemal nurunu kesret mezahi
rinde ve taayyün aynalannda müş.iihede edeyim. Gerçekten bu bir bakıma 
başka bir görmedir. Nitekim Şeyh-i Ekber Fusfıs' da buyurur: � tr!' �jJ .:.ı\i 
iT}IS" ..ı iJ� _rT ..ı"' ,} 4...ii �jJ � � � � "Bir şeyin kendisini bizzat kendisiyle 

görmek, kendine ayna olan başka bir işte görmesi gibi değildir" 

ö;.-s_� � � J 1;J J 
ö-j � �'l-;ı �J j J5 J 

�w �ı.:.J � J5 J 1wi -546 
ı:ılıı �i ıJ1lı.ı .ft J � J -547 

Lögatler. u. nunun fethasıyla üç manaya gelir: Encümen, ata ve nem. Bu
rada encümen (cemiyet) ve. mecma' manasınadır. '"'" Nunun kesresiyle "ses" 
demektir . .s• ı Hel.ik olmak. 

İ' rab: .l..ili'da ..; mahzfıf şartın cevabıdır. &il İbtidaiyye üzere merfıi' dur, » 

ve t!" ona matuftur, bunlann haberi mahzüfdur. �'nın takdiri J"�' ..s:ıtdır. "'' 

.:....s' e müteallıkbr. J, iy'e müteallıktır. Yani /146-b/ )i,; �  1 .s.Ji'< 'i uı .;,� .:ıw � 1 

.sy j 1 ... � J .i�- .)S llerin vavı her üç yerde haliyedir ve üçü de mübtedadır. 
Birincinin hab2ri �...!'dır, ikincinin haberi i_,.J'dır. Üçüneünün haberi ' .L.. • �-"dır. 
dördüncüde ,·av ibtidaiyyed i r, haberi ;_.ı -'<'dir. 



KASİDE-İ T AiYYE ŞERHİ 367 

MW: O eserlerin, isim ve sıfatiann mezahiri olduğu anlaşıldıysa; buna 

göre, dilimde olan söz, o eserlerdendir ki Ketarn'ın eseriJir; gözürodeki ba

kış, Basar'ın eseri olan eserlerderıdir. Kulağırndaki işitme, elimdeki kuvvet o 

sıfatiann eserlerindendir. Bir halde ki benim bütün eczam, banim hakikatimi 
habrlatan ve söyleyen lisandır. Keza benim gözürodeki bakışım o eserler

dendir; bir halde ki, benim bütün uzuvlarım, ibret ve kudretin müşahedesi 

için benim zatımda ayrı-ı lahızadır (bakıp durmadadır). Benim işitmem o 

eserlerdendir, bir halde ki, benim bütün vücfıdum baştan ayağa bütün mec

lislerde ve toplanh yerlerinde olan sesleri işitir. Benim bütün uzuvların helak 

ve belayı def etmede benim kuvvet elimdir. 

Lügatler. .s• kelimesinde şarihler ihtilal etmişlerdir, bizılan .}l- , ı-'nın 

cem'idir � ,  ,._. ,  ıp'den gelir, � ınansınadır. Veya � ,  .i"< ,  -.�·ten müştak 
olabilir. Yahut da gayn-ı mu'ceme ile ,s-w olabilir, •menzil" minisına gelen 
�'nin cem' i olur . ..,..) Perde ve püşiş demektir. Burada kasdedilerı cisimdir . .:.4 ,  
wl,!!' tan fil-i ııı.izi meçhuldür . .SJJ , "'JJ'ten fil-i ııı.izi ınihiındur; .... .SJJ derler yaru 
.... .:.-. .:.., , .:..,. , "' minisı ,j} yaru perakinde kıldı; murad arzda kiinabn 
tehikıdır. Kur'an'da şu örneği vardır. ;;,u y .:1' 'tsi .:... J (Bakan. 2/164). •Orada her 
türlü caniıyı yaydı" 

İ'rib: .s""' ınahzüf mübtedanın haberidir, takdiri .s• � demektir. •'JJ , rı.ıi 

manasınadır. �.o'lar her iki yerde de mevsiiledir . .:.:,'in f.ii.li müerınes zamlıdir ki, 

zat veya esmaya aittir. 

MW: Zikredilen söz, bakış ve işitme ve kuvvet sıfatla.n,. cisim perde

sinden önce nefs-i natıkada isbat olunmuş olan sıfatiann menzilleri veya 

manalandır. Veya bu manalar yaru söz, bakış, işitme ve kuvvet, sfuet alemi

nin ötesinde yaru ceberfıt ve melekiitta Kelam, Basar, Sem' ve Kudret siire

tinde sabit olmuştur. o halde anılan bu sıfatlar, o yüce sıfatiarın menzilleri 

ve mazharlan ve eseleridir. Zat isimleri ise, göklerde ve yerde olan mahsü

sah (gözle görülen şeyleri) ayırdı, ızhar etti ve onlan nefs-i natıkaya nakledip 

haber verdi . 

Hulasa-i kelam şudur: Zat sıfatlan başlangıçta Hz. Ahadiyyette sabit idi, 

daha sonra Varudiyyet mertebesine inip her biri ötekinden aynlarak bilahare 

/147-a/ akl-ı küll ve nefs-i külle ondan sonra cüzi ruhlara ve cüz'i nefislere, 
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ondan sonra misaliyyete, daha sonra mutlak şehadet alemine indi. Demek ki 

cismin zuhurundan önce sıfatlar ruhta sabit olmuştu ve zahn isimleri bu 

mevcidat ve mahsüsah ızhar ve ibraz ederek her birini bir özel taayyünle 

intişar ettirdi, böylece alem nizarn ve intizam buldu. İşte his bu manaları bu 

zarur surette görüp bu hakikatleri müşahede ederek nefse onu rivayet ve 

hikaye eder. Nefis de vücidnnda makul olan hissedilir manaları müşahede 

eder. 

Lügatler. ..A,.r-J bir şeyi bir halden bir hale tahvil etmeye derler . .l.f" .lil�o-'den 

murad kutbü'l-aktab veya onun makamına kaim olan Büdela ve Evtad olabilir. 
'IJ Muhabbet demektir. 

İ' rab: lt-i<� da zamir ,�ri'ya racidir. '+iı.rA' Mübteda _...Jı Jo.i�o> "' haberidir, """"' 

haberden sonra haberdir. Yahut mübteda mukadder muzaf olup, lf-i<.r-J mübteda 

yerine kaim olabilir, yani lf-i<.r-J ;ı takdirine. Mübtedanın mukadder olması du
rumunda haberi gelecek beyitte olabilir. Bu takdirce _...ıı Jo.i�o> jin müteallakı 
mahzuf olup lf.i<.r-J sıfat olur ve ..,-i'! J _...Jı Jo.i�o-'e müteallık olur. lt# ..,.._,e 
müteallık olur. 'l_,l�'da elif-lam muzafun ileyhden ıvazdır. Yani �· •'ly. takdirine. 

Mana: Şu beyte bağlıdır. 

�J .,S.)Ij. J �\A� .,S.)IJ! 
' 

4J .,S.)IJA �ı.;..ı; .,S.)I� -550 
' ' 

Lügatler. ..,,,_,..,. <.>�.>'nin cemidir, <.>w. muğanniye demektir, J...,.'den 
müştaktır, J...,. Farisi'de # >Jr" (şarkı söylemek) . .;..a�,o Mufaharet denir . ..,,,_,. , 

<.>a'nni cem'idir, Araplar »' <.>'- der ve atı kasdeder ve at ileri geldükde ondan 

zahir olan şeydir. Burada tecellilerin zuhurundan istiaredir . .s>ıy. <.>�'nin 

cem'idir. <.>� i_,.olli.lı manasınadır . .;..a\S:.i l.f{ıl'nin cem'idir, yaşayış ve nefis 

hoşluğu demektir . .s>'.ı'- ,  <.>�'nin cem'idir, <.>� sabah namazında görülen buluta 
denir. ;y,.J , ;u,.ı vezninde �ıı manasında olabilir. Buna göre anlamı ;y,.ı;'dir veya 
;.ı_,.a.. manasındadır. o zaman anlamı ;:,.._,-'dir. 

İ' rab: .;..ı.�,o _.,,_,..,. mahzuf mübtedanın habberidir, takdiri: .;..ı.�,o _.,,_,..,. ,�r'Jı o.i.ıo 

4,ıı.ilı demektir; gerisi sıfat ba'de's-sıfattır. 

Mana (İki beyit): İlahi isirolerin alemde bir halden bir hale değiştirilme

sinin eseri ezeldeki ahdi muhafaza eden yani ilk ahdi koruyucu olan Al

lah'tan veyahut onun hal'ifesi olan kutbü'l-aktabdan sadır olmaktadır. Ahdi 
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muhafaza �tmesi, koruyucu nefs üzerine Hakk'ın rnuhabbeti sebebiyledir ve 

rnezkur ilahi isimler şevadi-i rnübahat /147-b/ (iftihar şarkıcıları)'dır. Yani 

rnüfiliaret için olan rnuğannilerdir ki her biri bir makarndan başlarlar ve her 

biri bir rnertebenin sırrını söylerler; onlar tecelli nağmeleriyle arifleri güzel

leştirir ve esrar-ı ilahi sakinlerini heyecanlandırırlar. o iftihar şarkıcıları 

hevadi-i tenebbühtür, yani gafilleri gaflet ve cehalet uykusundan uyandır

manın başlangıcıdır; onlar manevi hayatın güzelliklerine delalet eden görü

nüşlerdir ki, nefse ondan sürur, kalbe ve bedene nur ve sevinç hasıl olur; 

onlar beklenen bulutlardır ki, ümid edenlere sır yağmurlarını ve ikrarn dam

lalarını yağdırıp cennet bahçelerini ter ü taze yaparlar. 

�� ı.\1'11 � Js- � , .. .. .. " , 
41� :,.ıji ı.�i :,.ı); , . , 

1_,:-T �� JS; ıJA I�.J:h -551 

�j �ıj) J ı.\Ji :,.ıj- -552 
tl ... " .. 

Lügatler: "Tevkif-i esma" Allah'ın isimlerinin Şari'den işitıneye bağlı ol
masından ibarettir. Yani Allah'ın isimleri tevkifidir. Hz. Şari'in Cenab-ı Hakk'a 
ıtlak eylediği isimlerle cenab-ı Hazret'i isimlendirrnek gererkir; bu Hak'la birlik
te edebe riayet etmenin icabıdır. JlJA , J"-.!'tan ism-i faildir, P• manasınadır. JlJA 

_...Jı'den murad Hz. Nebi (as) olur. �! Hemzenin kesriyle "imtina" etmek. -..; Nefs

i mümtenia. ,.,....,.'den murad hakayıkhr. •!.,;! Hemzenin kesriyle "ihbar etmek" 

.r''J1 ;.r"'j'nin cem'i, n1şen ve beyan edici manasına . .r''i" i.r'U;'nin cem'i. �,;i 

Hemzenin fethasıyla .�,;'in cem'idir . .r''ıi i.r"li'nin cem'i. <JJJ Ulaşmak . .ıı_,... 

Galebe. 

İ'rab: lf.i,i_,ı mübteda, ...-ı• JlJA .:ı' haberidir. •;i Zarfiyet üzre mansubdur . ..,...... 

, _...Jı JIJA'e müteallıktır veya haber ba'de'l-haberdir . •  ��· � .P ,  -..i' e müteallıktır. 

�,;i ,.,....,. Mahz(H mübtedanın haberdir, geri kalanlar vavsız olarak ,.,....,. üzere 

matuftur. 

Mana: Mezkur ilahi isiınierin tevkifi ve kalbi manalarma vakıf ve rnutta

li kılması ahir-i zuhurunda, yani hususi surette zuhuru durumunda ilk ahdi 

sağlarnlaşhran hazretten hasıl olur; o sultan elest aleminde olan geçmiş ahdi 

bu alernde ibadetler, taatler, kulların irşadı, salili ve sedadla rnuhkern kıldı. 

Bunu da, rnutrnainne ve itaatlı nefisleri vasıtasıyla yaph. O nefs çekinen ve 

irntina edenlerin izzeti üzere irntina edicidir ve Hak'tan irntina edenlerin 

izzetinden irntina etmek itaat ve inkıyadın ta kendisidir. İrntina edicilerden 

rnurad kafirlerdir, onlara izzet isnadı, onların zannına göredir. Nitekim ka
firler şöyle dediler: .:ı _,..w ı J..i.ı W" �'i J.i.i 'i i ..f''i' ,:j. (Bizler azizleriz, Müslü-
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manların boyun eğdiği gibi kimseye boyun eğme). Onlar ��:, �;..�:, i�ı iıı! 
��ı �:, (Münafıkfın, 63/8). "Muhakakki izzet Allah, Resulü ve mü'minler 

içindir" gerçeğinden gafil idiler. 

Veya imtina edenlerin izzetinden murad, ilaru isimlerin imtinası olabilir. 
Zira herkes onun sırlarına vasıl olamaz ve onun ilmi "aziz" olup her veliye 
ve alime müyesser olmaz. Bu takdirde mana şöyle olur: 

o isimlerin tevkifi, onların manalarını ve sırlarını anlamaya muvaffak 
olmak, o son makamda, ilk ahdi sağlamlaşhran hazretten hasıl olur. Bu hu
sus alimierin ve ariflerin ilmi ve anlayışından imtina eden isimlerin izzet ve 
tasarruflarından imtina edici olan alim ve kamil nefis vasıtasıyla olur. /148-a/ 
Nitekim buyurur: J _r'J 'i J .sı _,ı J .ı; JJ .:1' J rJT "Adem ve ondan somakiler be-

nim sancağım alhndadırlar, ve ben iftihar etmem" 

Ebu's-Suud b. Şibli'nin şöyle buyurduğu nakledilir: �>- cl' _;j J _,...dı �ı 
"Bana tasarruf verildi, fakat ben nezaketen onu terk ettim" Büyüklerden 
bazısı şöyle der: oJ) J J:ı;ı .:1' kı J� .:1' ıJ! "Allah'ın bazı kulları vardır ki 

kendilerine "ol" deme yetkisi verildiği halde onu reddetmişlerdir" 

İkinci beytin manası: O isimlerin eseri Hz. Nebi'nin verdiği haberlerin 
hakikatleridir; o hazret, o isimleri müşahede ve eserlerini muayene ederek 
onların sırları ve alıvalinden haber verir. Bunlar mesela, ahiret ahvali, beşe
riyyetin sırları gibi idrak etme konusunda aklın şaşkınlığa düştüğü husus
lardır. O isimler vuslat çiçekleridir. Yani vuslat-ı zata deialet eden ayetler ila
hi haberlerin zaruridirler. Peygamberlerin dillerinden alem ahiine onu ibraz 
ve ızhar eyledi. İlahi haberlerin zahirieri nefsin hakimiyetini ve şeytanın 
kuvvetini kahr edicidir. 

i.J"l!aı ��� ..L.p\.i � �f J -553 

�� �w ��� �ı; -554 

Lügatler. rr akıl, güzel görüş ve ihtiyat demektir . ...,.... Sakin tabla! (hulk-i 
sakin). demektir . .,.._. Seha ve kerem etmek demektir . .;ı:. , ._r'nın cem'idir, yani 

"ikişer ikişer'' demektir. "'"' Şeref ve siyadet demektir . .;v.. , _,...•nın cem'idir. � 
Menzil demektir . .:.��.ot Sözü kapalı şekilde ilğaz tarikiyle (maksadı gizleyerek) 
söylemek demektir . .;ı.,. Bina ve asıl manasma gelen .r.'nın cem'idir. 
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İ'rab: �.ı"' mübteda, ..r" ;.,...... haberidir. ,_,.ı.�; Temyiziyet üzere mansubdur. 

•.l".ıll, , :y;....'e müteallıktır. "'"'"' ..;ı:.o Mahzfıf mübtedanın haberidir. 

Mana: Zahir itibariyle, o isimlerin akıllı ve doğru görüşlü sultandan sa
dır olan tarifi, vücı1dunu bezleden o nefsin güzel huyudur. Yani ilahi isimle
rm tarifi ve onun mana ve sırlarının anlatılması, isim ve sıfatlar ilmini iyi 
bilen Hz. N ebi' den zahiri itibariyle sa dır olmuştur ki, o is imierin tarifi Hak 
yolunda vücudunu bezleden kerim ve mutmainne olan nefsin huyudur. O 
hazretin nefsi Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla ahlakianmış olup, bütün sıfatları, 
Hakk'ın sıfatıarını etraflıca bildirici idi. O ilahl isimler kulun Rabbe münaca
tının tekrarıdır (mesam). Mesela ya Kabıd ve ya Basıt, ya Hafıd ve ya Dafi', 
ya Muizz ve ya Müzill gibi ki bunlarda tezad ve tekabül olduğundan dolayı 
"mesna" kelimesi kullanılmıştır. o ilahi isimler, şeref ve efendilik manası, 
izzet ve şan güzelliği /148-b/ m uarnma ve esrar menzilidirler. Bunları ise 
ilirnde rüsuh sahibi olanlar bilir, eşyanın hakikatlerini tanıyanlar onlara va
kıf olabilirler. Yine o isimler iman ve irfan hükümlerinin temelleridir. 

' 
o� �� �lt� ��) ' . ' 

la-,4 �JAl' ��\.p � �rJ -555 

KA") �ıj. �4T �� -556 ' ' ' 
Lügatler: rr kalbin niyetine derler, r.;al' J•ı...: maksuduna ulaşıncaya kadar 

niyeti yok olmayan kimsedir. Burada murad ya Hz. Resfılü Ekrem veya doğru
dan kamil ve mükemmil şeyh olabilir. -.�! Hakk'a dönmeye derler . ..,..,� ,  4'nin 

cem'idir, o da "kerimet" (cömertlik, verimlilik) demektir. Araplar makbul dişi 
deveye 4 derler. o.Jı.,i Alilmet demektir . ..,_,,}' ""}''nin cem'idir. ;..._;; Teferrüc 
(ferahlama) . ..,..,ıs.J; �/nin cem'i; o da fail vezninde mef'ul manasma "merğlıbe" 

demektir . ..,_,15 Büyük ordu demek olan ı,.r'nin cem' id ir. ;� Şecaat demektir. 

İ'rab: �? mübteda ..r" -.�! mukadder muzaf olan mübtedanın yerine 

gelmiştir, yani..r" -.�! ..._,.. takdirinedir. u.ı, Temyiziyet üzere mansubdur. •J+-'-1• , 
;_,.,.J'e müteallıktır. Müteallıkın müteallakun-bih üzere takdimi tahsis ifade eder . 
• :..ı, i ..,..,� Mahzlıf mübtedanın haberidir. 

Mana: Batın Itibariyle bu ilahi isimlerin şereflenmesi, o kamil ve mü
kemmil olan şeyh-i vasıldan sadır olmaktadır; bu ise RC�bbinin şühfıduna 
razı olan nefsin inabetinin nencesidir. o şerefli isimler, kerim ayetler, müba
rek alametler, şaşılacak ferahlıklar ve hayret veren zuhfırlardır, son derecede 
beğenilen ikram ve ihsanlardır, din düşmanları üzerine yürüyen şecaat as
kerleridir, saldırı ve kuvvet ordusudur. 
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�1 .ı.-\S:;.i .:.f' ���' 
� ,_ �- �i '- li;.. 

- ıY: J � ıY: 

J �w J �� � � -557 
� ��� r�S:;.i �� -558 ,. "" " "' 

Lügatler: ..,...ı'ten murad bedendir, zira nefsin elbisesidir . ..;-� �·nın 
cem'idir, � doğumdan sonra tasadduk için teyemmünen kurban edilen ko

yuna denir, burada rıs::..ı .;-�'dan murad, alıkamın bereketleri ve nurları olur. 

İ'rab: ..;-� lafzan merffı mübteda mukaddem haberdir . ..;.li> ..;.10.- J<liJ 
kelimeleri vavsız olarak J<IÖo üzerine matuftur. 1+'-'da zamir •�<"i'ya racidir. � 
.. ıs;:..i'de � mahzuf jJ� ;J-'e müteallık olur. 

Mcina: Beden ve suretin o isimlere taalluku sebebiyle, insan bedeni için o 

isiınierin faydalarından ve eserlerinden İslam makamında ve İslam'ın hik

metli ahkamını tecavüz etmeksizin, şer'i hükümlerden bereketler hasıl olma

sı söz konusudur. Oruç, kıyam, namaz, zekat vs. sünnetler ve vacibler gibi. 

Ayrıca dini hikmetin herkesin idrak ederneyeceği yönleri vardır. Ahkam-ı 

ilahiyyenin hakikatleri vardır, bast ve safanın rekaiki ve na-mütenahi lezzeti 

vardır. 

/149-af:i:�ıı .ı.-�i ,:j ıJI.Ç_�I 
ö� to'Ji JUT to'Y.-.. "' " "' 

1 �w J �� � � J -559 
ö'fo to'Jl JIS'.)i to'� -560 " "' " "' 

Lügatler: .r-'den murad zahiri ve batıni hissedici kuvvelerdir. r'Ui'dan 
murad iman esaslarıdır ki onlarla amel etmek vacibdir, bu sebepten onu � ile 

vasfeyledi. �'}J Ma'bede manasma gelen :w}J'nın cem'idir. e:"-"' :w.,.'nın 
cem'idir. �ıj ' wli'nın cem'idir, o da "kahire" manasınadır. 

İ'rab: _,-JJ'da lam mahzuf J.P�>-'e müteallıktır. Keza ._;Wı(da ..., aynı 

şekildedir. Sair i'rabı evvelki gibidir. 

Mana: O isim ve sıfatiarın faydalarından ve eserlerinden, zahiri ve 

batıni hasselerin iman makamında o isimlerle ahlaklanması sebebiyle, arnele 

ait iman esaslarını tecavüz etmeksizin, o hasseler için zikir mabedieri hasıl 

olur. Yani Hakk'ın isim ve sıfatlarının zikredildiği makamlar ve menziller 

hasıl olur. Veya "savami"'dan murad mahlukat olabilir. Zira salik ne zaman 

mahlUkattan bir şeyi incelese, zakire kuvvesi onun tekevvünün başlangıcını 

ve Halik'ının kudretini hahrlar. Bu takdirce muzaf mukadder olur. Takdir-i 

kelam şudur: İlahi zikirlerin mabedieri demek olan mahlukatın sırları hasıl 

olucudur. Ayrıca şunlar da vardır: O zahiri ve batıni hasseler için fikir parıl-
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hlan vardır. Yani fikir kuvvetinin nurları hasıl olur. İsim ve sıfatiarın eserle

rinin toplulukları vardır ki bunlardan murad, zahiri ve bahni hislerle idrak 

olunan zahir ve bahn nimetleridir. o hasseler ve isimlerden izzet ve kudretin 

kahredici vasfı hasıl olur ki, nefsin kibrini şeytanın kudretini, münkirlerin 

gücünü ve kuvvetini kahreder. 

4!_;J1 .UI.;li ,;j �L.j."JI 
� · · � ::.._ �j · · �  • �.l\7" ) ,  � ' . ' 

1 • �IA.o J �4 '+-- �J -561 
� �\1; J )ı;;..i �\.bl -562 . . 

Lügatler: .,�.,..,, sen Hakk'ı görür gibi veya Hak seni görür gibi ibadet et

meye derler. Nitekim Hz. Peygamber buyururlar: ••; .:f; l "! J ••; ..S:.iS" ;., "'"" .:ıi �.,..,'i, 

S•r. "'ll "İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmendir, her ne kadar sen onu 

görmezsen de O seni görür." ,\,il Haber manasma olan 1./in cem'idir. ı-. Ata 

demektir. 1�.,P-i Ha'nın fethasıyla .l""'in cem'idir, Yahudi alimleri demektir, burada 

mutlak manada "Allah'ı bilenler" kasdolunur . ..;.,'j.,;-, �'nin cem' id ir . ..,__, Tedbir 

demektir, "muhtesib"e bu ismin verilmesi birbirine zulmetmemeleri için çarşı 
ahalisinin işlerini düzenlediğinden dolayıdır. 

İ'rab: .r":.IJ mukaddem haber, ,_,,.ıı.ı muahhar mübteda. •ıl,ii'de zamir � .... 

.JI.,..,I'a racidir. Geri kalanlar ..Aoıı.J üzerine vavsız olarak matuftur. 

Mina: O isim ve sıfatiarın eserlerinin faydası olarak nefs-i natıka için 

şunların hasıl olması da söz konusudur. Nefs-i nahkanın, "ihsan" makamın

da; isim ve sıfatiarın hakikatleriyle mütehakkık olması sebebiyle, ihsan ma

kamıru ve Hz. Nebi'ye ait haberlerin gerektirdiği şeyleri tecavüz etmeksizin 

/149-b/ hasıl olacak ilahi haberlerin latifeleri, n1hl eğlenceler ve kalbe ait 

muhadaralar vardır. Ayrıca rahmaru ve rabbaru bağışlar, Allah'ı bilenlere ait 

sahifeler ve ilahi sırların bilgileri vardır. Ve tedbirin hallfeleri vardır. Yani 

kendi tedbirinin makamına ilahi tedbirler hallfe olur, böylece her işi Hakk'ın 

tedbirleriyle olmuş olur. 

Lügatler: e. ��>:- minasına masdardır, burada murad insan ruhudur veya 

kamil ve mükemmil ruhtur ki ilahi ve kevni hakikatleri toplayıcıdır. Veyahut e 
JS" manasma olabilir . ..S:.iS" Sözünden murad Hz. Nebi'nin Hz. Cibril'e sual 

sırasında cevabını hikaye etmektir. Nitekim Hz. Cibril, Hz. Resul' e şöyle sordu: 
.;., J.l""'J '< .:ı�.,..,'i, u (İhsan nedir, Ya Resulalah?). Hz. Resul dedi ki: .:ıı ı ••; ..S:.iS" i.• "'"" .:ıi 
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iııı Jı-J � .;,��� (İhsan nedir, Ya Resula lah?). Hz. Resul dedi ki: f .:J! J ''ı' .5.:-� iııı .ı,.; .;,i 
..S\r- ""li ''ı' .fo "Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmendir, her ne kadar sen O'nu 
görmüyorsan da O seni görüyor" Beyille geçen ... .fo f .:ıli sözü Hz. Peygamber'in 
..s"ı_, ... � ''ı' .fo f .:ı� kavline işarettir . ..si , <ıi'in cem'idir. �,.,- , �'in cem'idir, o da 

"yağmur" demektir. �J"<, �'in cem'idir, .:ı� � J .:....5 derler, yani � J 
demektir. �,.,. , ,;.,-,'a denir. '1' Teferrüc ve bir şeyden tebaude denir. �� Arslan 

manasma gelen .:....,J'in cem'idir. <,5 Asker demektir. <,5 �_,!'den murad askerin 
dilaverleridir. 

İ'rab: .:..�\o.iıı �,.,- muahhar mübteda .::-ıı J mukaddem haberdir. i.ı.,. ,  ��·ye 

muzafdır. .5.:-� İrabdan mahallen mecrur haliyel üzre zamiri, .5.:-�'nin 

mazmunundan hasıl olan müşahede makamına aittir. �1"' ve �J"" ve �,ı vavsız 

olarak�,.,- üzerine matuftur. 

Mana: İnsanın hakikat-i camiası için, �'J ..S:.iS""'nün [sanki O'nu görüyor
rnuşçasına] başlangıcından �'J .:f:. � ı:ı� 'nün [her ne kadar sen O'nu görmü

yorsan da] rnazrnununun nihayetine kadar o ilahi isirnlerin faydaları ve eser
leri vardır. Yani rnüşahede makarnının başlangıcından muhabbet makarnının 
nihayetine kadar bu söz konusudur. Zira �'J ..5-;iS"" 'den rnurad rnüşahede 
rnakarnıdır; �'J .:f:. � ı:ı�'dan60 rnurad rnurakabe rnakarnıdır. Takdir-i kelarn 
şudur: Müşahede makarnının başlangıcından rnurakabe rnertebesinin 
nihayetine kadar insan ruhu için, görünür şekilde, rnüşahede makarnının ve 
rnurakabe rnertebesinin nazar ve şühuda ait alarnetlerini görrnek söz konu
sudur. O alarnetler ve nazari delillerden rnurad � .fo  i·�- j;f J) ��liı J_ �0 �f
J;jı ıl � (Fussılet, 41/53). "Onlara ayetlerirnizi ufuklarda ve kendi içlerinde 

göstereceğiz. Böylece onun gerçek olduğunu anlayacakalardır" kelarnının 
mübarek rnazrnlınudur. Guyus-i infialat vardır, yaru öyle tecelll yağmurları 
vardır ki salikin nefsine, müşahede ve rnıırakabe makarnları arasında indiği 
vakit, salikin nefsi hayret, dehşet, şaşkınlık, sarhoşluk, ferah, sevinç vb. hal
lerden dolayı ondan rnünfaıl ve rnüteessir olur. 

Keza buus-i tenezzüh vardır. Yani ferahlık ordusu, sürur askerleri ve şi
rinlik sevinçleri ona tabi olur ve onu takip eder. Hudus-i ittisalat hasıl olur. 
/150-a/ Yani iki makam arasında salikin ruhuna külli isirnlerin ve ilahi sıfat
Iarın bitişınesi hasıl olur ki rnüşahede ve rnurakabeden önce bu hal ve bu 
ittisal vaki olmamıştır. Yine onun esrna-i ilaruyye askerlerinin arslanları var
dır ki, onun rUhuna irndad ve rnuavenet eder ve o Allah askerlerinin yardım 

6o Buhari, İman, 37. 
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ve muzaheretiyle nefis ve şeytan arzfısuna galip olur. İlahi isirolerin 
arslanları "Kavl", "Kadlr" ve "Kahir" isimleridir ki, bunlar kuvvet ve üstün
lükte isimler ordusunun arslanlarıdır. 

c.:..;..i � �ı � .s�ı 

� j�i ..:.ıı)U.! J� 
, . 

ö��l �� .} � *":;J -565 

� J�j ..:.ııj� J� -566 
' , 

Lügatler. �.r' rücfı mahalli demektir. ,r-'den murad ya mahsüsdür 

veyahut ma-bihi'l·ihsan ve'l-idraktir . •  ,....,., Hediye istemeye derler, .s� hadiye 

isteyen demektir . ..;. Hayata dua etmeye derler, nitekim ..'iı .Sı.., derler. 

İ'rab: � _,.j mübteda. "''N J_t-Ai Mahzfıf mübtedanın haberidir, takdiri: J 
"''J� J_t-Ai ı" �  .., .:.-i .s.iJı ve bakısi J_t-Ai üzerine vavsız olarak matuftur. 

Mana: İlahi isirolerin şehadet aleminde, bağış ve menfaat isteklisi olan 
mahsüs şeyler için mercii, nefsimin benim zahmdan his ve idrak ettiği şey
dir. 

Nefsimin idrak ettiği şey dört nevi üzeredir: Birincisi Kitab ve sünnetten 
hasıl olan ibarelerin fasılları ve şer'i emirlerle hükümlerdir. Bunlar nebi ve 
velllerin sözüdür ki lisana mahsustur. İkincisi, ilahl hayata ulaşmakhr ki 
rahmani füyfızathr; ondan kişilere ve zatlara hayat ve canlılık gelir ki işitme
ye mahsusdur. Üçüncüsü ilahl işaretierin hasıl olmasıdır ki görmeye 
müteallıktır. Dördüncüsü külfı bağışların asıllarıdır ki zahiri ve bahni nimet
lerden bütün zahiri ve bahni duyular üzerine şamil olmuştur. Nefs ilk olarak 
mahsüsah ihsas etmese isim ve sıfatıara ve manevi hediyelere vakıf olamaz. 
işte o ilahi isimlerin bu şehadet aleminde mercii ki hislerdir, nefs-i nahka 
onu hislerden duyar ve idrak eder. Mesela dinleyen kimse lügat ve kelimele
ri işitmese sözden anlaşılan ilim ve marifetlere vakıf olamaz. Keza bakan 
kimse yazılı söz ve harfiere veya hissedilen şeylere bakmasa onlara konul
muş olan manalardan ve sırlardan bir şey idrak edemez. Demek ki duyulan 
şeylerin (mahsüsat) idraki hislerle olur, eşyanın iç yüzünün idraki ise bahn 
hislerle olur. 
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��� :P � � �  

öJ'-� �ı.;..� JUT �ı;. 
, , tl , 

Lügatler: � larnın kesresiyle tu! u' yerine denir . .:......_.! Yani ;..,...,. ..,...,. J· 
,,...,.._.! yeni olmak . .r-L!.ı , ;_, .. :./nin cem'idir. /150-b/ ;...,..:.. ferahlık sebeplerinde de 

korku sebeplerinde de kullanılır. Zira "beşaret" bir haldir ki nefse tesir eder ve 
sevinç ve korku haberinin işihimesi sırasında cildin yüzünü değiştirir. Onun i
çin iJL!.ı'in iştikakı ;_,.:..,'dendir . .r-ı....., ;�'in cem'idir, ;� kalbd� bir nurdur ki 

onunla gaybi hakikatler müşahede edilir. Nitekim "basar" gözden bir nur olup 
kendisiyle mahsüsat görülür. iy Basiretin eserden müessire ve sanattan Sani'a 

geçmesine denir . .r-'r , i.r-r-'nin cem'idir, i.r-r- gizli işe denir. "Huy"a da serire 

denilmesi gizli olduğu içindir. r-�>'; , i.J!";'nin cem'idir, i.J!"; ihtiyaç zamanı için 

kullanılan şeye denir. 

İ'r.ib: � mübteda, haberi.:....,.J \o olabilir. Veya ma-i mevsul ..,..,.ıı r�'ın 
sıfatı olabilir . .:....,./nün mef'ulü mahz(ıf zamirdir ve mevsul ma'sına aittir. '-" 

,.-;'de '-" mevsul ma'sını beyan içindir . .r- ve .)s , .:......_.!'ye müteallıktır. İkinci 

beyit mahz(ıf mübtedanın haberidir. 

Mana: Esrna-i ilahl güneşlerinin gayb alemindeki matlaını ben yeni ni

metlerden benim zahmdan benim üzerime gelen yeni nimetler olarak gör

düm. Benden bana yenilenen bu nimetleri, gayb aleminde isirolerin doğuş 

yeri olarak gördüm. O, Hakk'ın vahdaniyetine iman ve ikrar müjdesidir; o, 

eserden müessirin, sanattan Sani'ın kendisiyle bilindiği ibret basiretidir. Zira 

Sani'ın vücuduna muttali olmak, Halik'ın isim ve sıfatiarına vakıf olabilmek, 

imansız ve basiret nuru olmaksızın mümkün değildir. o eserlerin sırlarıdır, 

da'vetin azıklarıdır. Yani enbiyanın da'veti için iman ve İslam azığıdır ki 

Allah Taala kulların kalbinde onu biriktirmiştir. 

�;..i � J:ı � ı;..�ı ::,.. � 
w :.,. Jı) Jub :.,. J� 
tl ... tl _, , 

l.o � j.liı �\$- ı} �� J -569 

� :.,. J� Jt.P :.,. J'� -570 
tl "' , tl "" .. 

Lügatler: .:.� r�'tan murad sıfatlar alemidir. 'r-! Hemzenin kesresiyle 
gece sefer etmek,ir-; hemzenni zammesiyle cemaat ve arkadaşlar demektir, 
burada ruhani kevvetler, zahiri ve batıni duyular kasdedilir . .. ki" ..r'Jı.ı..'den murad 
Kur'an dersi yapılan, Kur'an okunan yerlerdir . ...., ..r'J�'dan murad yerinin 
yüksekliğinden dolayı gıbta ve hasedden sahibinin korunduğu yerler. ..r'J� 

J<Pden murad manaların dikildiği yerdir . ..rJ'Jl , ..r'J�'in cem'idir, yani önleyici 

manialar demektir. 
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İ'rab: lfo-#J' mübteda. � -.'da -. ya mevsfıle veya mevsufe, irabdan 
mahallen merffı mübtedanın haberidir. � Nefs-i mütekellim meçhul naib-i 

faili altındaki �· . .,'de zamir '-'ya aittir. İkinci beyit mahzfıf mübtedanın 
haberidir. 

Mana: Yüce melekut alemindeki isirolerin yeri öyle yüksek bir mertebe-

dir ki, o mertebeye zahiri ve batıni hislerim değil benim zahm tahsis olundu, 

çünkü Cenab-ı Hak benim sırrımı o mertebeye /151-a/ geceleyin götürdü 

(isra). Benim tahsis olunduğum o yüce mertebe Kur'an hakikatleri ve mana

larının okulları, ilim ve irfan öğretilen yerlerdir. O mertebe gıbta ve hased

den masfindur, ulaşılması imkansızdır. Orası mana ve te'vil fidelerinin di

kildiği yerdir, nefsani afetlerden ve şeytani ilkalardan muhafaza edilmiş 

durumdadır. 

� �J�ı �� J �� J -57i 
�J :.s-Jı� �'j �ı)f -572 

Lügatler: .;,JJ!'C isimler, sıfatlar, akıllar ve mücerred nafisler alemine derler . 
..:....,.. İsm-i faildir, u�!'den gelir, muhayyir manasınadır. �'tan murad zatın 
keşfidir. "Feth"i "mübhit"likle sıfatiarnası zatın besair-i ervahı hayrete, kalbieri 
ve akılları şaşkınlığa düşürmesi dolayısıyladır. ..s:ııJi Serir manasma gelen 
�/nin cem'idir . .;.,_,; ..sJı/ten murad istikrar mahalli olan tevhid makamlarıdır. 

:ülj ..Sı•.ı..o Kurbetin hakikatinin idrak mahallidir. 

İ'rab: Açıktır. 

Mana: Ceberfıt alemindeki ilahi isirolerin mevkii ve mazharı, halkın ba

Sıretini hayrete ve kalbieri şaşkınlığa düşürücü olan keşf-i zahn doğuşundan 

hasıl olur. Ceberut alemindeki o mevkı-i esma ilahi tevhid makamlarıdır, 

buralar salikin karar kıldığı, aşık-ı sadıkların oturduğu yerdir, yakınlık (kur

bet) hakikatinin mahallidir; hakikati ve ahadiyyeti tazim yolu ve programı

dır, enbiya ve evliyaya inen Hakk'ın yardım melekleridir . 

• ., " ""  o ... "" 

�-;ı 4i\!�4 � 4i\Al 
. 

� �ı; riAl! �ı� ' . ' � ltı)) r\fi! �ı) -574 
, , , , 

Lügater: � suyun çıktığı yere denir . ._;.J Çok suya denir, nitekim ._,. ,H  ı.i.A 

� denir, yani #" .:1' J,li demektir. Murad ilahi bağıştır ki hayatın maddesidir, 
mesela su gibi . .;,;i /te hemze sayruret içindir, yani ı,; ı.> J\..p demektir. -"'A 
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i.ı.."li'nin cem'idir. r�! Gizli işaret ve kulların kalbine Hakk'ın nur ilka etmesine 

denir ki bu nur fücur ve takvayı birbirinden ayınr. "'<'JJ , i.ı,•/nin cem'idir, 'ı/den 

müştaktır. "'<'J Kafilenin ulaşmasından önce konaklama yerinde ot ve su 

hazırlayan ve kervandan önce zahire istemeye giden kimseye denir. ;...; Eğer 

nunun kesresiyle okunursa yenilen şeyin adı olur. Şayet nunun fethasıyla 
okunursa, bina-i merredir, yani bir kerre nimet demek olur. Eğer nCınun 

zammesiyle okunursa göz aydınlığına denir, �J\olı ;?. ;...; yani r-'� i) demektir. 

İ'rab: t"" mübteda f"' JS' J haberidir. ı;ı;'1�'de y ,  �;•'e müteallıktır, yani �;· 

ı;ı;'1� demektir. ı>�<�' de lam ta'lil için. ikinci beyit mahzfıf mübtedanın haberidir. 

Mana: İsimlerin zuhur yeri her bir alemde yani ceberut, melekut ve 
nasut aleminde feyzle vaki olmuştur, sahv ve ifakat ile servet sahibi olan 
nefsin ihtiyacı için dört şey vardır: Birincisi ilahi ilhamın ve rabhani işaretin 
faydalarıdır. /151-b/ Nefis bu ilhama muhtaçtır, mülk ve melekut aleminde 
ilahi işaretlerle tasarruf etmesi buna bağlıdır. İkincisi, nimetin öncüleridir, 
yani irfan nurundan olan göz nurunun sevabıdır, nefsin vuslattan önce ve 
vuslattan sonra irfan nuruyla göz nurianmasına ihtiyacı vardır. Zira hasiret 
gözü marifet nuruyla sürmelenmemiş olan kimse maruf olan müşahededen 
nasibsiz olur. Vuslattan sonra da marifet nuru lazımdır. Zira eğer vuslattan 
sonra marifet nuru kalmasa ve zahn satvetinde yok olsa, nefs isim ve sıfatia
rın müşahedesinden haz alamaz. Ücüncüsü, ilahi nimetin faydalarıdır, yani 
Hakk'ın kula her alemde nimet vermesinin faydaları, maddi ve manevi ihsa
nıdır. Dördüncüsü, bütün alemlerdeki zahiri ve batıni nimet sofralarıdır. İşte 
adı geçen bu dört husus esrna-i ilahinin feyzinin neticeleridir. Nefs her iki 
dünyayı imar için gaflet ve beşeriyyet sarhoşluğundan ayrılması sebebiyle 
bu feyizlere muhtaçhr . 

..:.ıuı r�i � �'tan bu beyte gelinceye kadar, isimler ve sıfatlar ilmini 

ta'lim buyurup, aşağıdaki beyitten itibaren "cem'den sonra olan fark" mer
tebesine uygun düşen sözleri söylemektedir. 

ı.:. � t.ı, t.:.4 � .:ı:. -575 .s Jf. -.ı- ı.r- . .sp J 
... ... "' ... .. ... 

Lügatler. .s�: .Sf' .s� "'4/dandır . ..,_,ı. Sülfık edilen yola derler, 

"şeriat" ten daha husfısidir. Zira şer'i hükümleri içine aldıktan başka güzel ahlak 
ve kalbi arnelleri de ihtiva eder. � Yol demektir . ._r.Jı ...,.._ Bir şeyin zatı demektir. 

İ' rab: .sr.'-- , .s�'nin faili . ..,_,ı. , Jutnin faili. �i' in faili zamiri, ..,.._,e aittir. 
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Mana: Benim sair kuvvelerim ve parçalarım, kalb ve kalıp bakımından 

tarikatın ilka eylediği doğru sözler, güzel haller ve arneller vasıtasıyla cari 

olur; zahmın hakikatinin benden verdiği şeyin yolu üzere cari olur. Yani 

benim hakikatimin gerektirdiği şeylerden tarikat ahkamına muhalif bir şey 

sadır ve zahir olmazken nasıl olur da şeriat ahkamına muhalif şeyler sadır 

olabilir? 

,JI .ı..!o� ıs" 'd; �JJ 1.>; /' ıJI .ı..!o� ıs" ·� �� -- /' 

[fanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adilleiten ve doğrudan başka bir ş� yapar mı ? 
O zaman ne söylersen sözün, şarabın sözü olıır. O zaman ne siler süpiiriirsen, silip sü

pürdüğün, şarabın silip süpiirnıesi olıır. M, V, 3108, 3107] 

Bu mertebe "meczub-i salik"in mertebesidir ki sillUkten önce Hakk'ın 

cezbesiyle Hakk'a ulaşmıştır. Bu zümre mahbuban-ı meczubandır. "sa.lik-i 

meczub" olanlar ise, Hakk'ın cezbesine ve Cenab-ı Hakk'ın vuslahna 

sülukten sonra vasıl olurlar. Bunlar da muhabbet mertebesindedirler. 

, - �-. � ff ı..U)II J� fo' ' ' . )# :-�ı J t:.ı:.:ıı :- :·-.. � J -576 
ıl}-; � J � � � � J -577 
�'J �� J (ı :- ii;.; -578 

Lügatler: ..,._.;. esrna-i ezdaddandır, hem cem' hem de tefrika manasma 

kullanılır. /152-a/ l JJ şakk ve tefrikaya denir, fas! ve kat' manasma da isliare 

olunur. ı.ıW Şükfık yani "yarıklar" demektir. � Tefrika demektir, bu kelime de 

zıd manalı iismlerdendir, tefrika ve cem' mansına kullanılır . .:....bıı, r�!'dandır, r�! 

toplanmaya denir. � Müferrak. �JI Sağlam bir şeye tutunmaya denir . ..,.4• , 

._;.�o;ı'ın zıddıdır, ibsar manasma da gelir. Nitekim 'ıU .;._,;i da bu manayadır. lJ 
Vavın zammesiyle "muhabbet", vavın kesresiyle "mahbüb" demektir. "Hubb" 
ve "Hıbb" kelimeleri de böyledir. 

İ'rab: Birinci beyit şart, ikinci beyit birinciye matuf, üçüncü beyit ll'nın 

cevabıdır. ı.ıW ' .:....bıı'ün failidir. J_,.iı'ta .... sebebiyye, �·e müteallıkhr. � .ı�-. J_,.iı 

...._._,lı' ın sıfatıdır. 

Mana: Ben vücudun tefrikasını cem' edince ayrılıcı olmayan vasfın ay

rılması (tefrikası) sebebiyle hasıl olan fark ve kesretin şıklan ve parçaları bir 

araya gelince, benim muhabbete ünsiyetim sebebiyle, sıkıca tutunduğum 

mahbub arasında ayrılık ve yabancılığa yol açan şey kalmayınca; her ne ka-
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dar suret ve taayyün itibariyle çok müteaddid isem de, kesin olarak anladım 
ki hakikatte ben bir tek şeyim. Sahvu'l-cem' makamı yani cem'u'l-cem' mer
tebesi, bu mertebede kesretin vahdete, mahvın da kesret ve farka mani ol
madığını isbat etti. 

Hulasa-i kelam şudur: Aşık ve maşuk, her ne kadar sıfatları itibariyle 
farklı iseler de, zah itibariyle birdirler. Nitekim zahiren de "aşık" ve "ma
şuk" kelimeleri aynı kökten, "aşk"tan türemişlerdir. Aşıkın vasfı fakr, zillet 
ve inkisar; maşukun vasfı istiğna, izzet ve iftikardır. Hz. Nazım'ın ....u;ı J� 

sözü bu aykırı sıfatıara işarettir. Her ne kadar zahiri itibariyle aşıklık ve ma
şukluk birbirine aykırı ise de, mana itibariyle bu sıfatlar birbirinden ayrı 
değildir. Olgun aşık muhabbetle ünsiyet edip sırf yoklukla vasıflanınca, yö
neldiği mahbfıbla kendi arasında yabancılığa yol açan sıfat kalmaz, araların
daki aşıklık ve maşukluk elbisesi ortadan kalkar, tefrika hertaraf olur, böyle
ce cem'u'l-cem makamına vasıl olur, hakikat gözüyle bakınca görür ki, aşık, 
aşk ve maşuk birdir, başkalık itibaridir . 

.J\..:o jS:ı � �I.J ::,;ai,j ..:;....ol .,r..li. ..;., J.J"P ..;., _? J oJ p .)1�1-
{Kfıinattaki sayısal çokluk bir görüntü suretidir, Her durumda tecelli eden bir, aynı öz

dür.] 

Lügatler: Açıktır. Bu beyit de leff ü neşr-i mürettebdir. Takdir-i kelam şöy
ledir:� .ı., J � � J S• ı• "ı _,ı;� .;ı.; .:ıw .;s'J 

i'rab: �'de ...ı mahzuf şartın cevabıdır. 

Mina: Hal böyle olunca, benim her uzvum ve parçam benim nutkum i
çin lisandır. Benim bütün vücfıdum manalar ve hakikatler için bakıcıdır. 
Benim bütün cesedim kelimelerimin sözlerini işitmek için kulakhr. Benim 
her bir organım /152-b/, tutmak için kudret eldir. Hasıl-ı kelam ahadiyyet 
mertebesine vasıl olursa, onun her bir uzvu, ötekinin hükmünü icra etmeye 
kadir olur. Nitekim Nazım hazretleri bu manayı da açıklıyor: 
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.;ki l;lı J pı ..? �J 
\ - , a:i rJiıı '� �ı � ..if' J 
�(j,!:. J �Ila,.:. � �� J .s� 

� � ii,� � � J 
� &:- .u\i:,pı � �� 

Lügatler ve İ' rab: Açıktır. 

l..� �ı:...iıı J :.:J:.ü � -580 
ı:ı,ı � � � �J -581 
W' � �� �i � ..? J -582 

., 
.s} ı..lS' .s} � .s� ;:s'ı.lS" -583 
ı.lS" �� � �� � J -584 
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Mana: Benim her bir uzvum ötekinin hükmünü icra edince ve her bir 

parçam sahibinin arnelini eda etmeye kadir olunca ve bu hassa bende zuhur 

ettiğine göre: o halde benim gözüro münacaatta bulunur ve arz-ı hacat eder, 

dilim bendeki isim ve sıfatları müşahede eder. Kulağım konuşup kelimeler 

söyler, elim işitir ve dinler, benim kulağım bir gözdür ki zahir olan her şey 

onda görülür, benim gözüro bir kulaktır ki, eğer bir topluluk teğanni ve te

rennümde bulunsa dinler ve susar. Benim vüclı.dumdan hasıl olan kamil 

kudretten ve şümullü ellerden her şeyi işlemeye benim lisarum bir eldir. 

Nitekim elim hitab ve hutbede benim için lisandır. Keza gözüro ve kulağım

da elim ve dilimdir. Elim gören bir gözdür, gözümün gördüğü her şeyi gö

rür. Gözüro her açılış ve sıçrayışta açılmış bir eldir. Kulağım hitabta ve ko

nuşmada bana bir lisandır. Keza dilim onu dinlernede ve işitmede dinleyici 

bir kulaktır. Sair vasıfları da bunlara kıyas et, bunlar bu garib mertebeye ait 

hallerdendir. 

Mana: Koklama duyusu için de sıfatlarırom birliğinde aynı durum söz 

konusudur. Yani her bir sıfatırom tek başına koklama duyusunun hükmünü 

icra etmeye ve özelliğini yerine getirmeye gücü yeter. Yani kulak, göz, el ve 

dilim koklayarak, koldama duyusunun işini yaparlar. Bu ıttırad hükümleri 

geçmiş kıyas üzere olandır. Veya kazıyyenin aksi de caizdir: Koklama duyu

su da zaman olur ki kulak, göz, el ve dilin işini yapabilir. Yani koklama du

yusu işitebilir, görebilir, konuşabilir, alıp tutmaya gücü yetebilir. 
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ö� � J!- �j �  
,., , "" ,.. " 

Mana: Benim vücfı.durnda hiçbir uzvurn hasiret gözürn gibi, kendi vasfı 

dışında bir vasfın tayinine mahsus değildir. Şair hazretleri, vasfın tayinini 

nefyetrnede zahirini batınma benzetti. Yani mesela basiretirn tek bir kuvve

dir ki işitme, görme, koklarna ve dokunrnayı idrak etmek onun için rnüsavi

dir. /153-a/ Zira basiret, bütün uzuvlarda bizatihi sari olan bir nurdur. Her 

uzuvda idrak sahibidir ve iş görür; bazısına has olup bazılarına has olmarna

sı söz konusu değildir. Keza vücfı.durnda her bir uzvurn basirette olduğu 

gibi bir vasfa tahsis edilmiş ve belirlenmiş değildir. Aksine her uzvurn öteki

nin işini yapar. 

Mana: Benim vücudurnun her bir zerresi ve her parçarn tek başına u

zuvlarırnın fiilerinin hepsini yapar. Yani ben her bir uzvurnun bütün organ

larırnın ve parçalarırnın işini yaptığını ifade etrniştirn; hatta, vücudurnun 

zerrelerinden her biri tek başına bile bütün organlarırnın işlerini ve fiilerini 

sayıp arnel etmeye gücü yeter durumdadır. Her bir zerrern, işitilecek bütün 

şeyleri işitir, görülebilecekleri görür, tadılabilecekleri tadar, bütün sözleri, 

harfleri ve kelimeleri söylerneye elverişlidir. 

Lügatler: ..i""< yani �- .......,_ yani e--· 
İ'rib: ..i""< ve .......,_·nın failieri altlarında olan zamirieridir ki ;,; JS"'e aittir. 

Mana: Benim her bir zerrern rnünacatta bulunur ve dinler; bir halde ki, o 

rnünacat ve dinleme, halen kudret elinden sarfedici olan Hakk'ın 

şühudundan vaki olmaktadır. ol$ �'da zarnir GJ�'ye aittir. Zarnirin rnüzekker 

olması cüz' itibriyledir. iy.ıi ..ı.ı � ,  .j ru'e rnüteallık olur. 
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"" o "' ll � � Jl� ıj J� -:.J).ı ..:.ı \.U! ı 
"" tJ "' "'  

:i';,�·: d' .}_'); ��-:;. � J 
;;�· :: ç_4t1 J��� �� 

f.L� . --l...kJ, t h ' - �·- ı � "' . . '-'f? J 
' ' 

�: �ıaı' rP .,llJ -589 

!_'.;.., J �1$-iJI �lj:PI �i J -590 

;i:..;. � � :J \.A �i J -591 

ı.. J"j- J ı:.ı�ı t_ıj)i j:!JI J -592 

i� ı.>YJ Jlj�l �;;:.ı J -593 
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Lügatler. _,ı.-i nefs-i mütekellimdir. "iW ,  _,ı.. , iJWten gelir, i)i demektir. p.i: 'k 

, _#,'den nefs-i mütekellimdir, yani .i' _;ı J ...&..:S"ı demektir. :r, 'ı"'· i :r yani _,.;.; ve e"' i· 
ı::.'JJ' , ı::.JJ'in cem' id ir, hoş rüzgara denir . .j _; Hoş koku demektir . .i' r--! yani ..,.JJ.i 
.i' J�'. J•?'! hark etmek (ya rp yırtmak). � Mahzilf mevsilfun sıfatıdır, yani .:.1J�<" 

�· demektir. Jı.,ı.Jı sıfattan sonraki sıfattır. 

Bu beyitler mana yakınlık ve uygunluğu içinde olup, birbiri üzerine ma

tuftur. Peygamberlerden mucize yoluyla, velllerden velayet yoluyla sadır 

olan halleri ve hark-ı adetleri açıklayıp gösterirler. Maksad taliblerin ve aşık

ların, Allah adamlarının mertebe, kuvvet ve kudrete malik olduklarını bil

mesi ve buna inanmasıdır. /153-b/ Şöyle buyururlar: 

M:ana: Hal böyle olunca, yani cemiyet-i ilahi hükmü bende sari: olup, 

zahiren ve batınen, zat ve sıfatça vücudumun bütün zerrelerine Hakk'ın 

kudreti şamil olunca, şüphesiz ben alemierin ilminin hepsini, bidayetten 

nihayete varıncaya kadar bütün lafız ve manaları içine alan bir lafızda oku

rum. Yani o lafız Allah'ın kelimelerinden bir kelime demektir, onunla 

kasdedilen de varlıkların aslı (a'yan-ı mevcfıdat) olup, hepsi "kün" lafzırun 

eseridir. Takdir-i kelam şöyledir: Ben bütün alemierin ilimlerini varlıkların 

aslından bir asılda (ayn) okudum. Gerçekten müşahede edilebilse her bir 

şeyin aslında bütün alem dürülü vaziyettedir. Nitekim Şeyh-i Ekber hazret
leri buyurur lar: :.sıı .,...uı J _,....., J .)od ır  JS' ıS"' 4) ır JS' [Her şeyin bir anlamı var-

dır. Her şeyi anlayabilirsin, zihnini bana çevir.] Her zerrede binlerce ışık 

saçan güneş ve her bir damlada sayısız coşkun deniz gizlidir. Nitekim 

Gülşen-i Rılz sahibi buyurur: 
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,}� f: .u Jj' �� iJJ;. 
..:.....ı�_,a ı.S) J.l.il �.)T iJIJI.i" 

.ı..T iJjJı ..5..ı. J.) J.) .;� 
ı.S�'.J"" t" 41' .&.ıl.ı � 

,)� J. J.) 'J o)� ..5..ı. Jı 

..:,.....\) ı.S� )\ .5\.oô-j ı.SJ:r J 
.ı..T ..,-_r .u ..,.. � J.) 

ı.S� jl ..sı/ J. 'J 'J� ..5..ı. Jı 

[Eğer gönüldeki bir zerreyi yararsan, ondan yüz saf deniz çıkar. 
Doğru bakarsan, toprağın her cüz'ünde binlerce iidem görülmektedir. 
Her danenin içinde yüz harman vardır, bir dan içinde bir cihiin vardır. 
Eğer bir zerreyi yerinden alırsan, bütün ii/em tümüyle bozulur.]

_ 
İkinci mısram manası: Ben bütün alemde olan eşyayı bir anda kendime 

açanm, bütün çağıranlarm duasının sesini işitirim. Keza sair muhtelif dilleri, 

bir göz abş mikdanndan daha az vakitte işitirim. Mesafesinin uzaklığından 

dolayı taşıması zor ve imkansız olan şeyi, göz açıp kapaymcaya kadar ben 

hazır hale getiririm. Yani bir şey ne kadar ağır olursa olsun taşınması ve 

yüklenmesi, mesafe uzaklığından dolayı ne kadar zor olursa olsun ben onu 

göz açıp yummazdan evvel görürüm. Nitekim Belkıs'm tahtını Asaf b. 

Berhıya, cinlerin hareket ettirmesinden önce göz açıp kapayıncaya kadar 

sürede Saha'dan Hz. Süleyman'a ulaşhrdı. Allah Kitab-ı Kerim'inde buyu

rur: �:). �! �;. .:JI J;i � �� uf ��� J � �� .,s.Jı Jli (Neml, 27/40). "Kitab bilgisi 

olan birisi: Sen göz açıp kapaymcaya kadar ben onu sana getiririm, dedi" 

Ben cennet kokularmı ve gül bahçelerinin bir koklayışta rüzgarın etekle

riyle müsafaha eden esintisini ve çiçek kokularmı koklarım. Ben bütün ufuk

ları şarkan, garben, şima.Ien ve cenuben bir anda ve hahra gelir gelmez he

mencecik hepsini müşahede ederim. Yedi kat göklerin tabakalarını bir anda 

yarıp yırtarun ve geçerim. Nitekim Hz. Nebi bir anda zaman ve mekanın 

üzerinden geçerek (tayy), mi'raçtan döşeğine yine o anda geldi, bununla 

birlikte bu kadar alemleri seyr eyledi. 

Havarik-ı adatın aslı bedenierin tabiat kirlerinden temizlendikten sonra 

ruhlara benzemesinden ibarettir. 

� . --·• j '. - ' C. ı -594 
-
- . l't-: � r .;re ı: . J 

Lügatler: Birnci � mühmel ha ile "ihata olundu" demektir. İkinci � ha

i mu'ceme ile \i# .:.ıJ>.J demektir. 

İ'rab: C'JJ'l\S"" /154-a/ �·e müteallıktır ve cümle mübtedanın haberi olur. 



KASIDE-İ T AİYYE ŞERHİ 385 

Mina: Kendilerinde vücud ve enaniyet bakıyyesi kalmayan kimselerin 

bedenleri, benim cem' imin nfıruyla ruhlar gibi kuşahldı. Böylece hafiflediler, 

beşeriyet ve kesafet-i tabiat bunlardan yok oldu. �ıJJ! ��i ��i �ıJJı 
"Ruhlarımız bedenlerimizdir, bedenlerimiz ruhlarımızdır" mertebesini bul
du. ? ':IJ c_..ıi �iS" J c_..ıi ':1 J ?  �� _,.':lı jS'L!J J l.4L!J J �ı ..:.JJ J ı:�)ı JJ "Kadeh inceldi, 

şarap inceldi, ikisi birbirine benzedi ve iş zorlaşh; sanki şarap var kadeh yok 

gibi, kadeh var şarap yok gibi oldu" sözünün mutlu manasını hasıl ederek 

tezkiye ve tasfiyeyi kemaliyle elde ettiklerinden dolayı tayy-ı mekan ve tayy

ı zamana kadir olup havada uçtular ve su üzerinde yürüdüler. 

�! JI...P Ji J� � ji J\i :;J -595 

.s�ı J J� Ji s-lll J) )L..ı ı.. J -596 

Lügatler: Jli yani ,S:, ı:. 1'-" J � .;.;; J ,S:,. Yani hükme�ti ve hükmü nafiz 

oldu veya hüküm sahibi oldu demektir; Jli , J,i< ,  <ı,i'den müştaktır yani � J >L.. 

demektir. Onun için ekseriya padişahların lakablannda Jl,iı yazarlar. Nitekim 

Şam meliklerine ri.!J• Jl,iı derler. Jı.lo , J_,ı.. , ·ı_,ı. yani .)os-• "verdi" demektir. J'-" , J-'""" 
, ı.ı_,_. hamle etti ve galebe kıldı demektir. �: .:.... , .:...; , ı..' den müştaktır, "tevessül 

etmek" demektir. ,_;ı Yani '""""' J>-> sertlikle girdi demektir. 

İ'rab: açıktır. 

Mina: Gerek maddi gerekse manevi bakımdan hükmünü geçirici, hal

kın efendisi ve padişah olan veya alem halkına ikram ve ihsanda bulunan 

veya askerler ve ordulara saldırıp galip gelen, kendisi için olan imdad ve 

yardımıma ancak ve ancak benim rfıhumun inceliklerinden bir incelik vası

tasıyla tevessül eder. Zira bütün mevcfıdata yardım eden ve feyiz veren, 

kamil ve mükemmil halifenin ruhudur ve bütün eşya onun rUhunun latifele

rinden ve kalbinin inceliklerinden yardım ve feyiz ister; cümle alemi onun 

rUhu kuşatmıştır ve her şey onun cüz'ü gibidir . 

.;.......; �J);:, �ı 4. .... JJ ..ı.ı J ..5..;. ...u:- ..:-ı �JJ;:, J?-

[Bütün iyi ve kötü dervişin cüz'üdür, bunu görmese bile böyle derviş yoktur.) 

Ve buyururlar ki: Su üstünde yürüyen ve hava boşluğunda uçan veya 

büyük ateşe sertçe giren kimse bunları ancak benim vasıtamla yapar. 
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w :; �.) �J� ji �ı... JJ -598 - . 
LügaUer: ...i�: J.,.ı ve ...i�! manasına. bu kelime .r ile kullanılınca bu 

manaya gelir, fakat .) ile kullanılırsa "tasarruf etti" demek olur. Birinci � , 
_,ı..'dendir, yani tali oldu ve tabi oldu. İkinci 'JJ , iJ'N'tendir_, 

İ'rib: ,r- mukadder J>L#'a müteallıktır . .,,...,!'de ve oOP_ı4'de olan zamir "''e 

aittir. 

Mina: Bir kimseye benim eylediğim imdad, benim rUhi inceliklerimden 
bir rakika vasıtasıyla sadır olur. /154-b/ o imdad topluca onun benliğinden, 
her sıfatından, bütün uzuvlarından ve muhtelif kuvveterinden zaman daki
kalarından bir dakikada halden hale geçer ve değişir. Hazret-i cem'a bütün 
varlığıyla yaru sırrıyla, rUhuyla, kalbiyle, kalıbıyla, bütün sıfatları, kuvveleri 
ve uzuvlarıyla tabi olan kimse; bana sözü, fiili ve haliyle mütabaah sebebiy
le, Kur'an-ı Aziın'i Fatiha'dan sonuna kadar gece ve gündüzün saatlerinden 
bir saatte veya bir saatten daha az bir vakitte bin defa hatmeder. Bu ha.le 
"tayy-ı zaman" denir. Nitekim Hz. Şeyh Muhyiddin el-Arabi, Şeyh İsa el
Mağribi'den naklederler ki, bir günde yetmiş bin kere Kur'an'ı hatmetmeyi 
vird etmişti. 

Tayy-i zaman, tayy-i mekan, bir takım tuhaf ve gizli şeyler bu şam yüce 
zümreden o kadar çok sadır olmuştur ki, bunları aniatmağa gerek yoktur. 

�'J .ıi.,.IJ! �ı..ıf J .ıl.,ii �'.i"!'A' J ..\ıı öJ..I4ı ���� "� _1..; �J ıo--W "Kabul et, inkar etme; 

zira Allah'ın kudretine, peygamberlerinin mucizelerine ve evliyasının 
kerametine inanmak vacibdir" 

' . -- 1 " •( . , , • • ' 1 ı.:.ı4- J "-AA � .;.ı� .J' - ' 
�i_.ıaf '- :�ı i.:...� li Jl ,;.. J -599 .. , "' "' 

Mana: Eğer maddi veya manevi bakımdan ölü durumda olan kimse 
benden bir latifeyle kaim olsaydı, o ölüye rUhu geri verilirdi. Zira kamil in
san ve fazı] halife Allah'ın bütün vasıflarıyla muttasıf ve mütehallık oldukla
rında Allah'ın izniyle, diriltıneye ve öldürmeye kadir olurlar. Fakat manevi 
ölüleri diriltmekle beraber, sırları korumak için gizlenmek maksadıyla zahiri 
ölüleri diriltmekten sakınrnışlardır. 
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Mana: Dinleyenlere bu zikredilen haller garip ve uzak görülen şeyler 

olduğu için tenbih ve ta'lim buyurarak derler ki: Zikredilen bu kerametleri 

garip ve uzak görme. Zira insandaki nefs-i natıka, eğer istek ve arzusunu 

bırakıp atabilse rUhani kuvveleri ve nurani kudreti kat kat artar; Hakk'ın 

kudreti ve iradesiyle vasıflanır ve fülini varlık zerrelerinden her bir zerreye 

verir. RUharn kuvvelerin katlanması ve manevi kudretin artması ancak 

nefsani isteği atmakla, heva ve hevesi izale etmekle ve şeytanı hapsetmekle 

mümkün olur. Kısacası, ne zaman ki nefs isteğini bırakırsa, rUharn kuvvele

rini arhrmış olur. 

ci� ıJ�) Ji � ı)� 
. . 

• :- � -· : � � �ü -601 .r �..ıA: . -, 
J 

Lügatler: �� bir kimse bir adamdan bir adamı nehyetse ve onun o a

damdan muradım maksadını kafi ve muğni olsa Jo!-J .:ı' �u Jo!-J ı.iA denir. Daha 

sonra bu kelime � J ..5..,..- manasma kullanıldı. Burada kasdedilen bu sonuncu 

manadır. örW.ı , ""' _,..ıi:lı nez'-ı hafıdıyet üzre mansubdur . .i''-' Aslında .;ı,-'-' idi, 

izafetle nun sakıt oldu. /155-a/ 

Mana: Yani enbiya ve evliyanın harikuladelikleri, cem' mertebesinde 

vuku bulması sana kafi gelir. Bu harikuladelikler, keşif ve kerametler kıyas

lanabilir mekanın ve vakitle ölçülebilen zamanın ölçülmesi "fark"ıyla değil

dir. Belki zaman ve mekanın "tefrika"sı darlığından kurtulup, "cem" fezası

na vasıl olunca, hakiki vahdetin bütün vücudlarda sereyanı vasıtasıyladır. 
işte bu münasebetle nebilerin mucizelerine ve evliyanın havarik-ı adatını 

nakle başlayarak şöyle buyururlar: 

.:_�· ll J_ �') � � :; � 
��IJ � �� ):.1 Jl � J 

' 1 ' � .ü J (._,1 ı) \i _,!all � ;51-i.ı -602 

i��! � �� "' ;,ı �� J -603 

Lügatler: -n. fil-i mazidir. Su kesilince � ._;...,;., ,ııı .JP"" denir. Su bol olup 

dökülünceı...o,i ,JA,A.. ,\lı .JPii denir. uu....ı Cıid istemek . .s>,.,: Musul'da bir dağın 

adıdır ki, tUfandan sonra Nuh'un gemisi orada karar kılmıştır. 
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İ' rab: ..5ı.i.( de .., , '.U'ya müteallıktır . ..5•> , r:?' a işarettir. c_J' , '.U'nın failidir. 

•(deki zamir de r:?'a racidir . ... _,rde ve ..ı'de ve �'de zamider c_y'a racidir. i>"'-'-! 
Mef'ul-i leh olmak üzere mansubdur. 1.4'da zamir "+-'ye aittir . .:..fo-!'in fail 

zamiri de "+-'ya aittir. 

·Mana: O cem' sebebiyle Nuh, rufana galip geldi ve üstün oldu. O cem' 
sebebiyle, Nuh kavminden, gemide bulunanlar kurtuluşa erdi. Keza NUh'un 
duasından yardım ummak için taşıp akan tUfan cem' sebebiyle yeryüzünde 
yetersiz hale geldi. Nuh, o cem' sebebiyle gemiyle birlikte Cudi denen dağa 
yöneldi ve gemi cem' sebebiyle o dağın üstüne oturdu. Nitekim Allah Taala 
bu hali hikaye ederek kelamında.buyurur: • .:.iı �:, �l .� \!) �·� �ı '.;>)l l! �:, 
��;Jı )s. :.:..�ı) .:,O�ı �:, (Hud, 11/44). "Ey yeryüzü, suyunu çek, ey gökyüzü, 
yağmurunu kes denildi. Su çekildi, Allah emri yerine getirildi ve gemi Cudi 
üzerine oturdu" 

&....:l ı -- . . . •  ·:Lı,. �w:. - . ı.Jıt � .  - .u,� � �jı :? J jl...ı J -604 

ç.. � �� J:)ııı �I:Ujl � J -605 ' ' ' 
Lügatler: .:;.lı: _..ı.Jı. :U.,...,: arz-ı mebsuteye denir . .:H-'den murad cin ve 

insdir. �,.o Belkıs'ın şehridir. �ı,' de .., musahabet içindir. 

Mina: Aynı şekilde o cem' sebebiyle Hz. Süleyman (as) rüzgarın sırh, 
döşeğinin alhnda olduğu halde, cin ve ins askeriyle arzın üzerine yürüdü. 
Rivayete göre döşeğinin uzunluğu bir fersah mikdan olup rüzgarın üzerinde 
ne tarafa isterse seyrederdi. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur: R I.Aj� �'jı ��:, 
R �ı:,:,:, (Sebe', 34/12). "Sabah esintisi bir aylık gidişe denk, akşam esişi de 
bir aylık yürüyüşe denk olan rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik" İşte Hz. 
Süleyman'ın dev'e, periye, cinlere, insanlara ve rüzgara tasarruf etmesi bu 
cem' -i vahdet sebebiyledir. Keza göz açıp kapamadan önce Belkıs'ın tahtının 
zahmetsizce getirilmesi de bu cem' sebebiyledir. /155-b/ Nitekim Kur'an-ı 
Kerim' de şöyle hikaye edilir:�:). �� :ı:;. .;ıl J;i � �� ıfı :-='�ı ; � ô� .ş�ı J� 
(Neml, 27/40). "Kitab bilgisi olan birisi sen göz açıp kapayıncaya kadar ben 
onu sana getiririm dedi" Başka nebller ve veliler de ne kadar mucizeler ve 
kerimetler ızhar ederlerse, cem' makamına ulaşmaları sebebiyle ızhar eder
ler. 
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G.- :_,pjj .u ��� o JJı ,;j J 
� � �� �� .Ü J 

�j� jü �ı;.ı �iJ -606 

JAUo jS- � jı,;l,�ı �� ÜJ -607 . ' 

389 

LügaUer: _u.; yani J8ı iAloi . .:.•� , .:.JIJ manasınadır . ..;ou. dağın tepesi. � .li
demek .;,i .li- manasmadır ve .;..ı.,.' in zamirinden haldir. 

Mana: Hz. İbrahim, cem' makamına ulaşması sebebiyle, düşmanı olan 
Nemrud'un ateşini söndürdü. O cem'in veya Hz. İbrahim'in nurundan dola
yı, ateş İbrahim için �ı? .)s. �ıl:..:, ı�:,; .;.i )ıs � (Enbiya, 21/69). "Ey ateş İbrahim 
için serin ve selamet ol" ayeti muktezasınca cennet bahçesi oldu. Ve yine Hz. 
İbrahim'in kuşları dağların tepesinden davet edip, onların karşı koymaksızın 
kesilmiş olarak gelmelerini sitemişti. Nitekim Hak Sübhanehu ve Teala bu 
hususu şöyle haber verir: ..l ;jı ı.;!J -...4 .;i y) �ı:;.� Jıi ��:, (Bakara, 2/260). Yani 

İbrahim (as) dedi ki: "Ey benim Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster!" 
�ji �:,f Jıi Cenab-ı Hak dedi ki: "Benim ölüleri dirilttiğime sen tam inanmıyor 
musun?".);. Jıi Hz. İbrahim "Evet inanıyorum" dedi. Ya rabbi mü' min ve 
mı1kınim. � � �:, "Lakin kalbimin özel bir tecelli ile ve şüpheyi gidere
rek sükun ve itmi'nan bulması için isterim" dedi. ?-ııı J �-) j;;j Jıi Cenab-ı 
Hak dedi ki: "Dört kuş al, biri karga, biri horoz, biri kaz, biri tavus olsun. 
;:.ı;l� :;� Bu dört kuşu kendine alışhr ve kesip parçala. 

ı�:f. � � y .)s. jü..ı � Ondan sonra ey ihrahim bunların her bir parçasını 
bir dağ başına bırak. W�ı � Sonra bunları çağır ve .iiıı .:ı�\! �w Allah'ın izniyele 
geliniz de. � �{ "Hayat bulup koşarak sana geleler" İşte bu mucize Hz. 

İbrahim'in cem' mertebesine vüsı.1lü sebebiyledir. 

,-h �1 � �ı)Ai r--'' ıJ' 
,-n � J :- a-.. �� lf.ı ' ' ' 

:- iaif ôw �; �� �J -6os 

�_;.ı=.ı U J;:. ı,S�I p ıJO J -609 , .. , .. 
Lügatler: ..AA1ı yutmak. Birinci beyitteki .;..L:. meşakkat manasınadır. f� 

�•'nin cem'idir. �· Bir gün bir gece yağan yağmur demektir, burada çok su 

manasma istiaredir . .:..L: .;- '  ..j.--< ' ......., tef'ıl babından "suvarmak"a derler, iki 

mef'ul alır, yani u;• J8ı .:..L takdirinedir. Sonraki .;..L:. yarmak manasınadır. 

İ'rab: ..r� mübteda ·� , ..r�'dan bedeldir . .:....ıı haberidir. •.ı.ı .J'J , .:....ıı'e 

müteallıktır. .:....ıı'in faili altındaki zamirdir ki �·ya aittir. �,_,., .:....ıı'in 
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mefulüdür . ..,.....ıı Js. , �'e müteallıktır ve cümle J•JA•'in sıfatıdır. �'da zamir 

:o..r-'ye aittir, .:..ı...'e müteallıktır . .:..ı...'in zamiri "�'a aittir, ikinci mefıllü �>'dir, 

birinci mefulü mahzılf /156
-
-a/ .,...ı� veya A.oı'dir . .:..ı...'in faili zamiri olup ı-'ya 

aittir. 
Mina: Musa asasını yere bırakınca, cem' makamına vüsul sebebiyle, o 

asa sihirden hasıl olan korku verici hayallari, şekilleri, asayı ve ipleri yuttu. 
,;.. } � .._j; J_ �:,ti (Taha, 20/67). "Musa kendi içinde bir korku hissetti" ayeti 

fehvasınca, Hz. Musa üzerinde bu hayali şeylerden dolayı bir zorluk ve sı
kınh hasıl olmuştu. Gene cem' makamına ulaşması sebebiyle Hz. Musa asa
sını taşa vurarak taştan on iki pınar akıttı, o pınarlar insanlara bol bol su 
verdi. Keza cem' maka.mı sebebiyle, asa Kızıldeniz'i yardı. Nitekim Allah 
Teala buyurur: �ı �'j.J.S �")_ jS- �ıSj �� ;Jı !!� y ;.;ı �� ..;.. ; J� �:,li (Şuara, 

26/63). "Musa'ya asfuu denize vur diye vahyettik. Hemen deniz yarıldı, de
nizin her bir parçası büyük bir dağ gibi oldu". Asa yı denize vurunca denizde 
on iki yol hasıl oldu ve her bir yoldan bir grup geçti. Keza Hakk'ın vahyiyle 
taşa vurunca on iki pınar akıp i--f!� :-"'uf jS- � :J (Bakara, 2/60). "Her grup 
kendi su içeceği yeri bildi" fehvasınca her fırka bir çeşmeden içerdi. İşte bu 
mucizenin zuhuru cem' mertebesine ulaşma vasıtasıyladır. 

41" L .w1 ._., -· - .ı;,- 1.:. .J . - . JM!. . J .s-
' . 

'- j$j .Wl �- -. L6 � 
• J"" . • 

Lügatler. -.�· , ı-.)' yani dönmek. ·� .:....�$' Bir kimsenin gözü kör olsa böyle 

denir. �· ,j� ı; Yani J'"""�' .r �· t_,.ı· 
İ' rab: ...._..ı< mübteda. _.il• .>ı Şart fiili, ikinci beyit şartın cezası ve ikinci beyit 

cümlesi mübtedanın haberi. 4oı� , _.il•'ya müteallıktır . ..,ıı 4oı•'ye müteallıktır, 

zamiri ..,.._,i,(a racidir. ''J'de muttasıl zamir ..,.._,i.(a racidir ki failidir. Munfasıl 

zamir ..._..ı<'a racidir ve mef'uldür . ....... ·de zamir �·e racidir. _.s:.'nın faili zamiri, 

..,.._,Mt'a; .o,!s'de zamir ..._,.ı<'a, �'da ve .:....Q'' teki zamir �·a ve ..,ıı 'de zamir ..._,.ı<·a 

racidir. 11_,..,. temyiziyet üzre veya mefulü leh olmak üzere mansubdur. 

Mina: Yakub cem' makamına ulaşmak vasıtasıyla, müjdeci kendisine 
dönerek Yusuf'un elbisesini yüzüne ahnca Yusuf (as)'ı gördü. Yakub müjde
ci gelmezden önce iştiyaktan dolayı ağladığı Yusufu gördü. Bunlara bu ih
san da cem' mertebesine ulaşmaları sebebiyledir. 
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�� � i;..) ;i � �ı..!.! ı 
� i_;.i, �� ��i J � 

� i:uı.. �ı;..ı �� JJ -612 
�� �J �J ı;.i �i �J -613 

Lügatler: �.ıl•: ..,-�•- öteki lügatler ve irab açık. 

391 

Mana: /156-b/ O cem'in Hz. Isa'ya sirayeti sebebiyle Beni İsrail arasında 
Hz. Isa'ya gökten sofra �dirildi .

. 
Bu hadise :ız. �s� 

,
şu şekild� du� e

.
d�ce 

vuku buldu:�/,1' '?. o::..;l:, \Jjjıj � 4!') lit"i) �jU ı� \.il iJfo .ı:..:..ıı J i�� Q$. Jji � 
(Maide, 5/114). "Ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, hem bize hem de 
bizden sonra geleceklere bir şölen ve katından bir mucize olsun. Bize rızık 
ver, sen rızık verenlerin en hayırlısısın" Bu sofra Bem İsrail arasında uzun 
müddet kaldı. Ondan gıdalarını alır ve biriktirirlerdi, keza o cem' sebebiyle 
körü sağın iyileştirir, miskin illetinden baras hastalığına kadar hepsine şifa 
verirdi, mübarek üfürüğüyle çamuru kuş haline sokardı. Allah Teala bu 
mucizeleri şöyle hikaye eder: �.s?J ��� 1� �)::i � � ��� ;.i-Jı 4 �' � Jl;:.i ��:, 
��� ..ı';hı:, w-�ı (Maide, 5/1 10). "Benim iznimle çamurdan bir kuş maketi ya-

pıp, onu üflüyordun da iznimle hemen kuş oluveriyordu. Doğuştan kör 
olanı ve abraşı benim iznimle iyileştiriyordun" 

ı.(··-" �1� �f \.A �1:ı .; 
Lügatler ve İ'rib: Açıktır. 

\.:1,� .t''Jiaı' ��\Aill � J -614 
, , 

Mana: Enbiya ve evliyadan mucizeler ve kerametler yoluyla bu zahir a
leminde görülen, mevrudahn görünüşlerinde vaki olan eserlerin ve hadise
lerin sırrı, ilahi izinle sadır ve hasıl olur. Bir halde ki, o ilahi izin enbiya ve 
evliyanın vücudlarında, kuva ve uzuvlarında batın durumundadır. Bu zahi
re ait hadiselerin sım, benim söz kahbırnın senin kulağına ilka ve isal eyledi
ği şeydir. Kasdedilen iJ\6_,ı.Jı .,;; ...S'ı..i./dan buraya gelinceye kadar zikrettiği 

mucizelerdir ki bunlar enbiya ve evliyaya Hakk'ın izniyle verilmiştir. 
Nitekim Hz. Isa hakkında ��� ..ı';.�ı:, w-�ı �.f.J "Sen doğuştan kör olanı ve 

alacalı olanı iznimle iyileştirirsin" (Maide, 5/110) buyurur. 
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Lügati er: Açıktır. 

i'rab: � ,  .u.-'nin failidir, zamiri J'.r--i'a aittir. �·de lam J' manasmadır ve 

ı..:;'e mütealhktır. '-"' Masdardır, {"'" manasınadır, •u.-'nin failinden haldir. �'de 

zamir ,ı,;ı'ya racidir. Bu beyitle Hz. Risaletpenah'ın yüksek rütbelerine işaret 

buyururlar. 

Mana: Fetret devrinde ve cehalet zamanında, enbiyanın sonu olarak, bü
tün peygamberlerin sırlarını feyizlendiren Muhammed-i Muhtar bizim üze
rimize geldi. Fetret zamanı, hiç kimsenin Hak yoluna gitmediği ve halkı Hak 
yoluna çağırmadığı devirdir. İşte o hazret bütün nebi ve resullerin ilimlerini, 
kamillerin bütün sırlarını kendinde toplamışhr. Onun şeriati en mükemmel 
şeriat, ümmeti en faziletli ümmettir. Öteki nebiler ve veliler o hazretin misa
firi/tufeyli ve başak toplayıcısıdırlar. 

��� �IS' :.ü J �� ı*-- � J -616 

Lügatler: Açıktır. 

Mana: �� 1 �\l.ı � r�T J \,.,; .:..5 "Adem su ile çamur arasında iken ben nebi 
idim"61 hadisi mikibince Hz. Peygamber'in nübüvveti ezelen ve ebeden 
sabittir. Hakikatte başlangıçtan sona kadar yegane davetçi o hazretin hakika
tidir, bütün hakikatierin işiernekte olduğu ve kabul ettiği ancak bu hakikat
tir. Bütün nebiler ve veliler Hakikat-i Muhammediyye'nin cüzleri ve tafsilleri 
gibidirler. Öteki peygamberlerin daveti cüz'ün daveti gibidir. O hazretin 
daveti ise küllün bütün cüzlerini daveti gibidir. Onun mübarek şanında �) 
�d ii�S- J� !lci:..ji (Sebe', 34/28) "Seni ancak bütün insanlar için gönderdik" /157-

a/ beyanı varid olmuştur. Nebi ve velilerin hepsi, önceki ve sonraki ümmet
ler "bütün insanlar" iradesine dil.hildirler. İşte o hazret asaleten davetçi olup 
öteki nebi ve resuller, davet konusunda onun tabileri ve halifeleridir. Nite
kim Nazım hazretleri bu son beyitte öyle buyururlar: 

Nebiler ve resuller ancak onun sebebiyle, ona tabi olarak kavimlerini 
Hak tarafına çağırıcı oldular. O bakımdan bütün nebiler nübüvvet nurunu o 
hazretin rUhunun kandilinden almışlardır. 

Tirmizi, menakıb, ı 
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�}\.ı �lj lt. �� J' 
�f� l,:.ı � �JAl' J_JI 

Lügatler: Açık. 

�� :; J � � �� -617 
J, "" o , :; .;,4;-�ı �J � ı.:i��J -618 

393 

İ'rab: \:!w mübteda � ı*'  haberidir, bir muzaf takdir edilir, yani � "'""'· ,:,'J 
�, mübteda .,._)\ı rli haberidir. uJ�J Mübteda :o,.u-�ı sıfatıdır. rr-l' JJ' .,- Haberidir. 

�r-l4 .;,.; Haberden sonraki haberdir veya vavsız olarak rr-l' JJ' üzerine matuftur. 

Mana: Bizim alimimiz enbiya zümresindeR bir nebi mesabesindedir. 
Nitekin Nebi Hak'tan, meleklerden, Allah'ın kitabından ve ahiret gününden 
haber verir. Keza ahmedi alimler de Hak'tan, onun emir ve nehiylerinden 
haber verirler. Bizden Hak tarafına çağıran kimse, resllliyet, hukuk ve ahka
mını ayakta tutmuş demektir. Zamanımızda ve günümüzde Hz. Muham
med'in dinine mensub olan ariflerimiz; mükevvenaatın hakikatine taayyü
natın inceliklerine vakıf olanlarımız, enbiya zümresinden ülü'l-azm olanlar 
gibidir. Onlar ruhsatlara değil, azimet ipine sarılırlar. Nehyolunan ahkama 
değil de emrolunana sıkıca tutunurlar. İşte bu kısımdaki arif-i billarun zahir
Ieri şeriat ilimleri ve hakikat adabı ile müzeyyen olup batınları da hakikat 
nurları ve sırları ile süslüdür . ....,., .} .r.JIS" �} .} �' "Kavmi içinde şeyh, 

ümmeti içinde nebi gibidir" fehvasınca bu kısım, kavmi içindeki ülü'l-azm 
peygamberler gibidir. Şeriat ilimleri ve tarikat adabı ile muttasıf olup da ikan 
ve irfan hazlarından nasibi olmayanlar ise J..i'r' ır. .ı.,;iS" ır' .� "Ümmetimin 

alimleri Beni İsrail'in nebileri gibidir" fehvasınca nebiler mesabesindedir. 

�;:. ji ;,ı J!� �ıj 
' -

İ'rab: ..ı, l.A#'e müteallıktır, zamiri Hz. Nebi'ye racidir, çünkü kemal-i 

şöhreti vardır. 

Mana: Peygamerlerden harikuladelik ve mucize olarak görülen her şey 
Hz. Nebi'den sonra Sıddik'ın kerameti oldu veya o Nebi'nin halifesinin ke
rameti oldu. Bu beyitte şuna işaret buyuruyorlar: Keramet sıddiklık ve hila
fet mertebesine mahsustur. "Sıddik"tan murad ister Hz. Ebu Bekir, ister 
mutlak manada ümmet-i Muhammed' den olan sıddik olsun; nebiden sonra 
keramet ve velayet ya sıddık mertebesindeki kimsede veya Hz. Nebi'ye varis 
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ve halife olan kimse için söz konusudur. Enbiyadan sadır olan hark-ı adete 
"mu'cize" denir,/157-b/ evliyadan sadır olana ise "keramet" ve "velayet" 
denir. 

Lügatler: i.roJI aynın kesresiyle, bir kimsenin ailesine ve akrabasına denir. 

yu....-1 Hz. ResUl'ün sohbetiyle müşerref olan büyüklere denir. .:tA<" Ashab·ı 

kirama vasıl olanlara denir. Hz. Hasan-ı Basri, İbn Sirin ve Ömer b. Abdülaziz 
gibi. İ'rab: ıSJJ takdiren merffı ..:...ı....ı'in failidir . .:tA<ı.l' 1 ..,u....-ı 1 ;_,.., üzerine 

matuftur. 

Mina: O hazretin akrabası ve eviadı sebebiyle alem halkı nebiler ve re
sullerden müstağni oldular. ip'ten murad ya soy akrabalığıdır veya ruhi ve 

dini yakınlıkhr ki kelime bunlara da şamildir. Hatta rfihl neseb maddi neseb
den faziletlidir . .s J!' ..,.- ...,._; ..,.- � .s�ı tr .) ...,. )i ...,._; "Aramızda Allah yolundaki 

nesebimiz, aynı ana-babadan gelememizden daha evladır" Keza ashab-ı 
güzin, tabiin ve din imamları sebebiyle alem halkı enbiyadan müstağni oldu
lar. 

� ·.c- ,,!/ 1 •. , .  ' " 
-, ır ). � �  . 

Lügatler: ı-+-' ha-i mu'ceme ile "mahsus kıldı" demektir. ı-+- Ha-i 

mühmele ile yani \,.# 1 ı..- ı*' _...,J Jf J-• (onların her birine hisse ve pay verdi). 

İ'rib: ��·f mübteda, ..J>a< "'  haberidir. "' teb'ız içindir. � ve ı-r-'de 

muttasıl zamirler Hz. Nebi'ye aittir, munfasıl zamirler ashaba ve tabiine aittir. 
"''de ...,. ta'diye içindir, zamir �'ya aittir. ı-r- �.�;'de ..,. sebebiyyedir veya r:' 
minasınadır . .:. J' "''de "' beyaniyedir. 

Mina: Yani ailesinin ashab-ı güzin, tabiin, din imamları ve yakin sahip
lerinin kerametleri, Nebi (as)'nın bunlara tahsis kıldığı şeyin sadece bir kıs
mıdır; isti' dad ve kabiliyetleri sebebiyle bunların her birine, her faziletin 
mirasından hisse ve nasib verir. Öyleyse herkim ki Hz. Nebi'ye nisbeti fazla 
olur, onun velayet ve keramet hissesi ziyade olur ve cevher-i esrarı yakınlı
ğının mikdarını bulur. 
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Lügatler: �·: :o.\.i:....�ı Jı .U')I..;olı .,. J,Lı (Dalaletten istikamete meyletmek) . ...,.._, 
Araplardan bir kabilenin ismidir ki Müseyleme b. Kezzab b. Hanife'nin fırkası
dır. 

İ'rab: ;:.. _..; J� muahhar mübteda, .;r-..ıı ;_,..., .;,..; mukaddem haberdir. � 
�'de lam {;;' manasını mutazammındır. 

Mina: Hz. Ebu Bekr'in, Nebi (as)'ın vefatından sonra irtidad eden (din
den dönen) Al-i Hanife ile, İslam'ın zayıflığına, müslümanların azlığına, 
mülhid askerlerinin çokluğuna, onların mü'minlerin üzerine galibiyet ve 
satvetine rağmen savaşması adalet ve istikamete mensub olan dinin nusreti 
içindir. İşte Hz. Ebu Bekir'in kerameti, Hz. Nebi'den ona miras kalan, enbi
yanın hisse ve nasibinden kendisine tahsis edilen bir payla ashabın azlığına 
rağmen böyle büyük bir ordu ile savaşması, velayet kuvvetiyle ve Cenab-ı 
Hakk'ın yardımıyla onları yenerek vücudlarını yerle bir etmiş olmasıdır. 

Bu kavmin irtidadına sebep şudur: /158-a/ Emirü'l-mü'minin Hz. Ebu 
Bekir'in hilafeti zamanında, Müseylemetü'l-Kezzab al-i hanifeyi kandırıp 
yoldan çıkardı ve zekat vermek istemediler. Hz. Ebu Bekir onlara bir kimse 
gönderip, zekatınızı verin, deyince şöyle cevap verdiler: Biz emre peygam
ber zamanmda uyduk ve mallarımızın zekatını bir kere verdik, emre uymak 
bir kere olur, bu kafidir, o emrin tekrar yerine getirilmesi gerekmez, dediler. 
Nitekim gücü yeten kimse bir kere hacca gidince, her sene haccetmesi lazım 
gelmez, diyerek delil gösterip bu hususta inat ve ısrar ettiler. Bunun üzerine 
Hz. Ebu Bekir savaşmaya karar verdi. Birkaç kimseyle bu kadar çok asker 
üzerine hücum edip savaşmak onları derhal hezimete uğrath. İşte bu hadi
senin Hz. Ebu Bekr'in kerametleri cümlesinden olduğu yazılıdır. 

Hz. Ömer'in kerametierine başlayıp buyurolar ki: 

�) � jı:Uı J ;;, � ���� � Ô�l ��L:.ı J -623 

mazi. 

- -

Lügatler: lıJ'-' asker topluluğuna denir. •ll:-• sığındırmak, if' al babından fil-i 

İ'rab: ,ı...ıı lafzan merfii, oll:-ı'nun failidir. Jı..ıı /da vav haliyedir. 

Mina: Hz. Ömer'in meşhur menkıbelerindendir ki, Irak kafideri 
Nihavend tarafına hareket edince, onlara mukavemet için asker gönderilmiş-
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ti, bu sırada bir dağın sol tarafında küffar askerleri pusu kurmuştu, bir kısmı 
ise müslümanlar üzerine yürüyüp onları küffarın tuzağına doğru sevk edi
yordu. Tam o sırada Hz. Ömer (ra) Medine'de cuma günü minberin üzerin
de hutbe okumaktaydı. İslam askerinin, küffarın pusu kurduğu yere yönel
diğini görünce ve Allah'ın izniyle, bu hal bu hazrete keşf olununca, hutbe 
esnasında seslenerek dedi ki:�ı �ı �J�..o � "Ey Sariye, dağa dağa!" yani ıJı.-

J..ı..lı � ıJ�ıJ �ı J!� "Dağ yolunu tutun ve düşmanın pususundan sakının!" 

Hz. Ömer'in nidasıru İslam askeri işitip, dağa sığınarak düşman şerrinden 
kurtuldular. İşte Hz. Nazım bu menkıbeye işaret buyurarak derler ki: İslam 
ordusunu dağa, Ömer'den bir nida sığındırdı, oysa Ömer'in evi Nihavend'e 
yakın değildir, hatta Nihavend'le Medine arasında uzak mesafe vardır. İşte 
bu velayet ve keramet Hz. Ömer'e, Hz. Risalet'in verdiği kerametler 
cümlesindendir. 

Lügatler: �· ölüm demektir, �· ..,.� ölüm şerbetini tatmaktan istiaredir. 

Mina: Hz. Osman (ra)'nın velayeti kazaya rıza mertebesinde yerleşmiş 
ve kararlı olmadadır. Hatta batın zevkleri, Kur'an-ı Azim'i tilavet etmeyi 
vird etme mertebesine ermişti. Zalimlerden bir grup habis asker kendisini 
öldürmeye geldiklerinde, durumu bildirdiler, o sırada Kur'an okumaktaydı, 
asla virdini bırakıp o konuyla ilgilenmedi. o zalimler topluluğu kendisine 
ölüm kadehini verip şehadet şerbetini tattırdıklarında herhangi bir üzüntü 
ve ıshrap belirtisi göstermedi. İşte buradaki bu keyfiyet kemal-i ınkıyaddan 
/158-b/ ve kendisinin son derece itaatli oluşundandır. Bu mertebe ona Hz. 
Neb"i'nin hisse olarak verdiği velayet ve keramettendir. O bu sayede Hakk'ın 
kazasına rızada asla değişiklik göstermeyip onu hep devam ettirdi. 

Mina: Hz. Emiru'l-mü'minin Ali (kv)'ye Hz. Resul'ün hisse olarak verip 
tahsis eylediği keramet şudur: O hazret ilim şehrinin kapısı olduğu için, 
Kur'an-ı Kerim'in müşkil olan manalarını te'ville açıkladı. Bunu da Hz. 
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Risaletpenah'a vasi olması sebebiyle nail olduğu ilim vasıtasıyla yaph. Hz. 
Risalet' e tam olarak vesayetleri olduğundan o sultan şöyle buyurur: � "" 
o'(� .}-d o"i_,. "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" Hz. Ali'nin 
şöyle dediği rivayet edilir: "Eğer isteseydim besınelenin be' sine o kadar şerh 
yazardım ki yetmiş deve onu taşıyamazdı." Şu ifade onun ilimleri denizin
den bir damladır: � .. :mjl ı.. .ı.ı..ıı � )J "Perde açılsaydı yakinim artmaidı" 

Bu ifade onun hakikat güneşinden bir zerredir. 

Mana: Öteki ashab-ı kirarn (ra) yıldızlar gbidir. Bir kimse onlardan her
hangi birine uyarsa onların nasihatları ve bütün müslümanlara hayır dileme
leri sebebiyle, hidayete ermiş olur. Nitekim Resulüllah onlar hakkında şöyle 
buyurur: I""!J.:A' l""!.ı;i' �� r y.o.:J\S"' .sılft..pi "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine 
uyarsanız hidayete erersiniz" .62 Ashab-ı kiramın her biri kainahn efendisinin 
vasıtasıyla, isti'dadlarına göre nice faziletiere ve hasletlere nail oldular. Bü
yük veliler, alimler ve arifler de bundan sonra, ruharn feyizlerinden yakınlık 
derecelerine ve velayet ma"<amlarına ulaşırlar. Onların şan-ı şerifleri Jı li _,:o 'J 
ıi'J""l .lil "Ah kardeşlerime kavuşma yı ne kadar istiyorum! .." unvaruyla 

anılmışhr. Nitekim Nazım (ra) şöyle der: 

(,;:.�ı y� y) �ı ô:,;. 
4 �� �\i aj� � 

Lügatler: Açıktır. 

� J � �_;lı '"�:,Su J -627 

<li�IS' ;j jN �) J -628 

İ'r.ib: <,) '""' muahhar mübteda, muzaf takdir edilir, yani y) '""' �- .1,1 J� 

rnukaddern haberdir. • Jr- � /de vav hali ye . .,·de ve • Jr. �/de zarnirler •Y Ji'ya 

racldir. 

Mana: Mü'minlerin evliyası için nebinin ikramı dolayısıyla yakınlığa se
çilme fazileti vardır. Mü'minler onu zahiren görmedikleri halde, onunla 
mü'minler arasında kardeşliği gerektiren yakınlık sebebiyle bu böyledir. 
Nitekim Resulüllah (sav) şöyle buyurmuştur: ıi'J""' .lil Jı li_,.:. 'J "Ah, kardeş-
lerime kavuşmayı ne kadar istiyorum! .." ..S::.ı.rı wı .ltı J.,...J 4 ıjli Ya Resulüllah 

Keşfü'I-Ha(ti, I, 118. 
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rime kavuşmayı ne kadar istiyorum! .." ,;:;,_,..., I:..Jı iııı .J_,...J � ı_,Jii Ya Resillüllah 

biz senin kardeşlerin değil miyiz? diye sorunca, o hazret şöyle cevap buyur
dular: �Jr- � J "'"  ..,_,..Y- J .s..ı...ı � ..,_,.i.ı .;ıı.llı � �ı;ı J ""�i �ı Jli "Siz benim ashabım
sınız, benim kardeşlerim ise benden sonra gelip beni görmedikleri halde 
bana iman edecek olanlardır." 

Mü'minlerin evliyasının o hazrete yakınlıklan /159-a/ mana bakımın
dandır. Nebi (as)'ın mü'minlerin evliyasına iştiyakı ise sfuet bakımından söz 
konusudur. Yakınlığın bir araya gelmesi ve iştiyakı, garib bir durum ifade 
eder. Zira "iştiyak" uzak olan için söz konusudur. O bakımdan "kurb" ile 
"ictima" imkansız görünür. Onun için 4.J. ö� ��� buyurdular. Yani "Sen 

gaybete muzaf olan huzura taaccüb et". Zira tek şahsın hem hazır hem gaib 
olması acaibattandır. Burada ise şu hususa işaret buyururlar: İştiyak duyan 
bunların suretidir, manaları ise hazır ve yakındır .  

Buraya gelinceye kadar, tefrika lisiDıyla Hz. Muhammed' e tabi olmanın 
güzelliğini beyan ettiler. Daha sonra cem' lisiDıyla Hakikat-i Muhammediy
ye'den tercüman olmak suretiyle, kendisine izafe edip şöyle derler: 

Lügatler: .;ı. bir şeyi istikbale, onu alıp kabul etmeye derler. ,J.o•'den murad 

enbiya (as)' dır. e,J)•'dan Cebrail'dir. ,..•'den murad her nebiye galip olan isimdir. 

J-'de murad tevhid yoludur. ı,_ Sözü �� ·� demektir. Nitekim .._ derler, 

yani W.� ..,U> demektir . .....ı.. Hak yolundan sapıp dalalete meyledene denir. 

Mana: Hz. Cebrail' den vahiy alan geçmiş nebiler, benim hakikatimin i
simlerinden bir isim sebebiyle halkı benim tevhid yoluma davet ettiler; o 
isim "Hadi" ismidir ki cami' olan ismin fürfıundan bir daldır ve zati isirole
rin mazharlarından bir mazhardır. O nebiler mülhidlere ve münkirlere be
nim huccetim sebebiyle galip oldular. Z'ıra deliller, ayetler ve mucizeler 
Hakk'ın kudretinin eserleridir. "Kudret" cami' olan ismin bir fer'idir. Ben 
cami' olan ismin mazharıyım. Demek ki şöyle olmak gerekir: Kim ölüyü 
diriltti, körü ve abraşı iyileştirdi, asayı ejderha yaphysa veya dev ve periye 
hakim olup rüzgara ve suya hükmettiyse veya demiri yumuşahp kuşlar ve 
dağlar onunla tesbih ettiyse, işte bütün bu mucizeler benim hakikat kandi
limden alınmıştır. Zira hakikatte kutbü'l-aktab ezelen ve ebeden Hakikat-i 
Muhammediyyedir. Nebiler ve velilerden mucize ve keramet gösterenler, 
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bunu o hakikate mazhar oldukları için ızhar ederler. Zira ı.S'"i j (Sen olma

saydın .. ) bu hakikatin şanında varid olmuştur. Eğer Hakikat-i Muhamme

diyye olmasaydı, hiçbir nebi ve veli zuhura gelmezdi. 

�r � s�'J ji �?� 
Lügatler: Açık. 
İ'rab: ..,_,in .i"''ya izifeti sıfatın mevsilfa izafeti kabilindendir . .;,;ı.ı/de y, 

.) manasınadır. � 1 Mübteda /159-b/ .sı... ..;..- � haberidir . .ir'-'< r'> Başka bir 

cümledir. Ji ' J manasınadır. o.i"<r "' :iJ'j 1 .... ,, üzerine mahıftur. 

Mina: Bütün nebiler ve resuller hakikatleri ve mertebeleri itibariyle, be

nim bütün hakikatler ve manalardan önce olan manarndan doğmuş ve dal

lanmışbr. Bunların her biri benim nokta-i hakikatim ve nübüvvet dairem 

etrafında dönüp dolaşırlar. Daire, medarın fer'i olduğuna göre, keza daire

nin merkezden sonra geldiğine şüphe yoktur. O halde malum oldu ki, Haki

kat-i Muhammediye noktası, bütün peygamberlerin hakikatlerinden öncedir; 

onların nübüvvet ve hakikatlerinin dairesinin Hakikat-i Muhammediyye'den 

sonra gelmesi tabiidir. Ve bunların hepsinin Hz. Muhammed'in yolundan 

geldiği açıkhr. 

�-;.4 l..u. � � � .. .. ... .. 
Lügatler: Açık. 

İ' rab: ı.:... mübteda, ;_,.� .ı..tı.:. sıfatıdır. -.J ,)J Mukaddem haberdir . .,;'de zamir 

�···e aittir. ,)J'de ..; şartın cevabıdır . .:.5 .:ıı'de .:ıı şartıyye. Şart cümlesi cezasıyla 

birlikte ..;!'nin haberi meseddine saddır. .;ı'nin haberi karine dolayısıyla 

mahzı1fdur, yani .;,.� .ıaı.:. ı.:... �·• J J .:ı\1 i1J-Al• .:....,. "' �·• ,;.oı' .:.5 .:ı!J .;ol• � "'  �·' _,, .;ı1 
......_ J• ..,.,ıoı . ... JJ ,..J. 

Mina: Yaru her ne kadar sureta Ademoğlu isem de gerçekte ben, haki

kat Itibariyle Adem'in babasıyım ve bütün ruhların aslıyım. Zira benim için 
Adem' de benim ata oluşuma şahit olan bir mana vardır, o mana onun rUhu
dur. �ı J �\lı � �.)ı J ı.,.,; .:..5 "Adem su ile çamur arasındayken ben nebl idim"63 

fehvasınca ben ruhların babasıyım. Adem su ile çamur arasında yolculukta 

Tirmizi, menakıb, 1 



400 OSMANLI TASA VVUF DÜŞÜNCESi 

iken ben ezel-i azalde nebi idim; külli maksud ve illet-i gai benim. Ben ,:j. 
ıJ_,iıL-.11 .:ıJ_,.-�ı "Biz sonrakiler, öncekileriz" ifadesiyim. Ağaçtan murad meyve

dir. 

O.t. J�.ıo- ""'-4 �r <>J; j' 

�_Hı.. � jı ..:;.,l;.;\S" ..:JI;� 

f .f..t. ;1� � ...,..., �\,.:ol 
f)fi' JPY" jl 'o _,b! �  yi .:ıi 

� )),.< �)) � jl J J! .uW ..s.._ 
� � y: ..::...i#. �' 1'"""'' .}. 

t""Ji J'iJij �/ö;� ıd 
;ı.u � �;N ıJII:"i .ı..,.;.;.Y" 

� ;IJ� � ._,..ü �IJ;I 
ıJIJ J� _r-- Jjl c..::.f o.J..i j � ıs! i 
Jf OJ..ij OJf ./ � J? fJ ıJi 

� ..:..ı� ı.:.-ı\1:"1 ._;. _Hı.. ..W,.ı .}  
[Cevaben dedi ki: Suret itibariyle adem evladından isem de, mertebe olarak her halükarda 

üstünüm. Gökteki güneş benim zıılıurıımdur, kainatın zerreleri benim mazharım ise bunu 
ilginç bulma. Mukaddes ruhlar nedir? benim manarnı gösterendir. Ünsiyet heykelleri nedir? 
bedenimin muhiiftzlandır. Ölümsüz Hızır'ın canlı olduğu su nedir? benim kevser havuzum
dan bir damladır. isli'nın ölüyü dirilttiği nefes, benim besili rCıhumdan bir nefestir Hulasii, 
benim zatım bütün (ilahi) isimlerin mazharıdır, hattil iyi bakarsan gerçekte ism-i a'zamdır.] 

Lügatler: .- ha'nın fethasıyla men etmek demektir. Burada murad "ma

ni" manasıdır. İkinci .- ha'nın zammesiyle burada "mertebe" murad olunur . 

.)t Tezeyyün demektir, �'dendir . .):t Meftuh ha ile teferruğ (kurtulma, vaz 

geçme) demektir, i_,lr'tendir . ._#. Cimle "zuhfır" demektir, ip'tendir. 

i'rab: � ve �/in zamirieri ..ri'' e aittir. 

Mana: Bu beyit de Hz. Muhammed'in dilinden hikayedir ki şöyle buyu
rurlar: Benim nefsim rüşd (doğru yolu bulma) zmeti sebebiyle Allah'ın sıfat
lanyla süslenmeye mani olacak şeylerden fariğ ve hali oldu. Yani nefsarn 
sıfatlar Huda'nın vasıflan ile süslenmeye mani olmayıp /160-a/ belki nefsim, 
süslenmeye engel olan hususlardan kurtularak, tecelll mertebesinde terbiye 
buldu, beslendi. 

Lügatler: ..,..? hem güruh manasnadır, hem de Kur'an-ı Kerim'den birkaç 

sayfaya hızb denir. 

İ'rab: .s? mübteda, haberi l,.,i�ı'dır, muzaf takdir edilir, yani '""�' ;),_. .S?· 
..rı! mübtedadır, haberi .li>_#ı'dur, muzaf takdir edilir yani ..J_,!;$ı c�' .J' ._rı!. 
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Mana: Beşikte süt emmekteyken cismim kemale ermezden önce benim 
hizbim ve vazifem enbiya suresi idi. Yaru enbiya suresinin içinde yer alan, 
enbiyfuun makamları ve asfiyanın mucizeleri bana hizb olmuştu. Ve Hak 
Celle ve Ala beni ona vasıl etmişti. Unsurlarım zamanında, mizacın terkibin
den önce benim levhım, olmuş ve olacak bütün hakayık-ı eşyayı mahfuz 
olan "levh" idi ki "levh-i kaza" ve "kalem-i a'la" denilen şeydir. Örtülü ve 
rumuzlu şeylerin açılması zat ve sıfatıarın tecellisi, benim "levh"te yazılı 
olan surem idi. 

Eğer "hizb" "güruh" anlamına alınırsa mana şöyle olur: Beşik bebekliği 
ve süt çocukluğum halinde benim arkadaşlarım ve cemaatim enbiya (as) 
idiler ve suretin terkibinden önce ben unsurlar halinde iken levh-i mahfuzda 
yazılı olan kevm hakikatler, ilahl fütfıhat ve rabbam keşifler benim suremdi. 

Lügatler: J� riW demektir, o da süt çocuğunu sütten kesrnek 

manasınadır. -..._,!< ,  t_,!< ve ı..._,!< bir manayadır . ..i"-'� ism-i faildir aslında �� idi, 

JS"'e izafetle nun düştü.i'l'-.Alı _,..Alı jteki gibi. i.s-_,!< JS" o.i"-'�'ten murad enbiya 

(as)' dir. Zira her biri Hak yolunu aydınlatıcıdırlar. iJJ> lafzı ..s., � ve J,l mansına 

gelir, burada J,l mansınadır. 

İ'rab: JS"'nün lamında iki kıraat caizdir, hem mansub hem mecrur 

okunabilir. Eğer mecrur okunursa ..i"-'� , JS"'e muzaf ve JS" ona muzafun ileyh 

olur ve izafet sebebiyle nun düşer ve -..._,!< JS" oS"-'� cümlesi ..:......,;'nün mef'fılü olur. 

Eğer JS"'ün !arnı mansub olursa ..i"-'� cem'i olmaz, belki mütekellim ye'sine 

muzaf müfred olup t_,!<'ın sıfatı olur ve i.s-_,!< JS" ..:......,;'nün mef'fılü olur; bu 

durumda takdir-i kelam .S�! �;ı ./' r-< ... _,!< JS" ..:......,; demek olur. Şu da caizdir ki 

..:......,;'nün mef'fılü mahzfıf olup i.s-_,!< JS" o.i"-'�'nin mef'fılü olabilir, yani ..:......,; 

i.s-_,!< JS" .s�! �;�_,..:..,.;ı_r.Jı demek olur. 

Mana: Sütten kesilmeden, suret ve güzel şekil bakımından hadd-i tem
yize ulaşmadan cezalar ve açık hükümler ihtiva eden zahiri teklifi /160-b/ 
kabul etmezden önce ben bütün şeriatleri aydınlahcı olan nebllere hat
moldum. O halde JW"' JI..S:lı ts';J .,...ı (Kemalin ötesinde kemal yoktur) fehva-
sınca bütün şeriatler benim şeriatimle kemale erer. �:ic. :. ::ıi:, �� � ::.W-i �:,j ı 
�� ���' (J:i �)) .p (Maide, 5/3). "Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, 
mmetimi tamamladım ve sizin için din olarak islam'ı seçtim" ayeti benim 
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şeriatim hakkında nazil oldu . ..s..l.aj � 'i "Benden sonra nebi yoktur" manası 
kesin, .r-t.r!' ..l.aj �ro 'i "Benim şeriatimden sonra şeriat yoktur" ifadesi apaçık

br. 

LügaUer JJ' elifin zammesiyle .:t-.ÜI manasınadır. 'J..ı.tı: l.ıs , J..ı.tı'dandır, 'JjJ""" � 
demektir. •J-'Y , t}oy'ın cem'idir, "ayak koyacak yer" demektir. 4,..:-o meşyden bir 

nevidir, nunun kesresiyle ...ı., veznindedir. 

İ' rab: J1'1ı 1 � mübteda, 'J..ı.tı �J cümlesi haberidir, Jo'.ıJ'nin haber olması da 

caizidir. Yani J-'.ıJ .;s. .:ı,..ıJ 'J..ı.tı �J .cümlesi i'rabdan mahallen mansub hal olabilir. 

tJoıy'in 4,..:.>' e izafeti mahallin hale izifeti kabilindendir. 

Mana: Nebller (as) ve nebllerin sözünü söyleyip onların şeriatlerine sarı
larak halkı nebilerin yoluna davet edenler, benim ayağıını koyduğum yeri 
aşmaksızın benim doğru ve sağlam yolum üzerinde bulunmaktadırlar, zira 
benim ayağıını koyduğum yer, yaru benim şeriatim kemal mertebesindedir. 
o.lj ..,.S:..! ·� tr]ı jJ� '�! "Bir şey sınırıru aşhğı vakit zıddına döner" fehvasınca, 

her kim kemal sınırından aşsa eksiktir ve noksandır. O bakımdan nebiler ve 
veliler benim ayağıını koyduğum yeri aşmaya kadir değillerdir. Esasen ha
kikatte doğru yolun vazıı benim ve benim nı1rumdur, öteki nebiler ve veliler 
benim tabilerimdir. 

J.:.i\ı )ıS" ı.SI.öa) J j.lJ 
Jı$" ıJ!JJ _rT J � JJI Jl � 

J.:.i\ıJI...o .., .r. \,il o) ıJ!)J 
J'il...o d ... � ..,� jJ 

kı Jı l_rJI o.ı...:. J]'" JJ! oiJ .:ıı' u�� o�T � JJJ 
[Bu yolda peygamberler kafile sürücüdürler, kervanın rehberidirler. Onlar arasında bi

zim efendimiz lider oldu. O, bu işte hem ilktir hem de son. Bu yol onunla tamamlandı. "Üd'u 
ilallah" (Allah'a dua edin, çağınn) ôyeti ona nôzil olmuştur.] 

LügaUer: .fi bereket. � rast( sağ) . .r-< Sühulet ve asanlık. .r-< Çep (sol). 

İ' rab: ,:r-J mübteda ,r.t-. .}  haberdir. r-< 1 mübteda ..ir-<� haberidir. 

Mana: Hal böyle olunca ben her ne kadar maddi bakımdan bütün nebi
lerin sonuncusu isem de, benim maddi vücU.dumdan önce gelen mürşid ve 
davet edicilerin yani büyük peygamberlerin yümn ü bereketleri ve zaferleri 
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benim sağ elimdedir. Yani benim rUhumdan onların rUhuna ulaşmışhr. Be
nim taraf-ı bala ve kalem-i a'la olan hakikatimden onların hakikatine vüsul 
bulmuştur. Benim ümmetirnden bana yetişen evliya ve asfiyarun sülfıkle
rinde ve her hallerinde görülen sühlıletleri benim maddi mizacırom sol elin
dedir. Yani benim maddi vücfıdum vasıtasıyla zahir olan şeriatimden onlara 
sühillet ve zafer ulaşır. ,;�.O .:e�ı�o-'e isnad elemesi enbiyarun fazileitne ima ve 

işarettir. /161-a/ .ı-·/İ �'i'e isnadı evliya ve mü'minlem mefduliyetine 

işarettir. �'i'e r- isnad etmesinde .........ıı i.lf.-1' �lı .:..!aı "Ben kolaylık ve 

müsamaha olan hanifiyet üzere gönderildim"64 hadisine delalet vardır. 

Mina: İrşad, da'vet, tekmil ve terbiye işinin benim hakikatimden hariç 
olduğunu zannetme. Zira kavminin büyüğü olarak efendilik ve saadete ula
şıp da benim itaat ve ubudiyetim alhna girmemiş olan hiç kimse yoktur. Zira 
ben ism-i a'zamım ve alemin bütün hakikatlerine mazhanm. O bakımdan 
hiçbir ulu, büyük ve önder yoktur ki büyüklüğü benim hakikatimden almış 
olmasın. 

Mina: Eğer ben olmasaydım hiçbir vücud (varlık) mevcud olmazdı. Zi

ra bütün mevcfı.dahn illet-i gaiyyesi benim. Keza şühud da olmazdı, zira 

şühud, vücud üzere mürettebdir. Bir zimmetle uhud-i ahd de olmazdı (yani 

ahidde bulunma, söz verme de). Zira ezeldeki ahidleşmede ilk olarak misak 

alma o hazret üzere omuştur, daha sonra öteki vücud zerreleri onun sebebiy

le ahd edip, eski ahdin lfasına karar kılmışhr. Demek ki o olmasaydı hiç 
kimsenin zimmetinde ahd olmazdı. Zira ahd vücud üzere mevkufdur. _,ı ..5'i _,ı 

..5�'iı .:..i.loö- ll ..5'i "Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım"65 

muktezasınca, o olmasaydı hiçbir vücud var olmazdı, hiçbir şey görülmezdi, 
herhangi bir söz verilmiş olmazdı. icmalen buyurduklarını tafsil edip derler 
ki: 

65 
Ali b. Hasan b. Hibetullah, EI-Erbeim Fi'I-Hıssi Ale'/-Cihiid, I, 77. 
Keşfü'I-Hafti, II, 148. 
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ö�; � i ->�'; tJb J 
� }ol;.ı �l �l.i � J  

"" , ,.  ... .. 
�'.;..;;, J J)� �' �l.ı �J 

�' � � ->'� e-�- '  

;;ı;;. �ı;;. ,;;. �' :r � -639 
�� �� �' �\i �J -640 

�....., � �' r- f� 'JJ -641 
'JJ �\.i 'JJ .>;. J»ü 'JJ -642 ' ' ' 

Lügatler. t.ıJo, ttllo manasınadır. J,.'in J•� manasma geldiği gibi. Bu 

kalıptaki mübalağa ism-i fail kahbından daha çoktur. <Li.>'den murad "ayn"dır. 

� işitmek için bir söze kulak tutan kimse. Jjı Hemzenin fethası ve ze'nin 

sükunuyla "kuvvet" manasınadır. � Mahlukun ismidir. 

İ'rab: Bu dört beyitıe olan �'lar ,-) manasınadır, isimleri maba'dinde 

merffidur, harfleri ilk beyille �· ile müstesna olan cümledir, son iki beyille ise 

.s� ve ,sı_,....' dır. 

Mana: Muhammed! mertebe lisfuuna tercüman olarak buyururlar ki, 
benim hakikatim, bütün hakikatierin aslı ve öteki hakikatler benim hakika
timin fer'i olunca bana göre; kainatta, hayah benim hayabmdan olmayan 
hiçbir canlı yoktur, irade sahibi olan her nefs ancak benim muradımı yerine 
getirir. Zira irade hayata tabidir. Bütün hayatlar benim hayahma tabi olunca, 
bütün iradeler de benim irademe tabidir. /161-b/ Keza, kainatta her konuşan 
aslen sadece benim sözümü dile getirmektedir. Her bakan ancak benim gö
zümün bakışıyla bakmaktadır. Her işiten ve dinleyen aslında ancak benim 
sem'imle işitmektedir. Her tuto.n ve alan ancak benim vücfıdumda sari olan 
kuvvet ve şiddetle tutup almaktadır. Gerçekte benden başka konuşan, ben
den başka bakan, benden başka işiten yoktur; bütün mahlfıkatta benden 
başkası yoktur. Zira bütün bu vasıflar rUhundur ve rfıh-i a'zam benim. Öteki 
ruhlar benim tebeam olduğuna göre gerçekte söyleyen, işiten ve tutan benim 
hakikatimdir. 

�j p� � � �� 
� � .} � �j� 
� "" ,. , 

�)� js- .}_ �:flı �� .} -643 
.> t� � � JAo jS- .} J -644 

Lügatler. .;...,j fil-i mazi, meçhul, müfred müennestir; .:ııj, .r-./den, meçhı11ü 

.;,ıj, .:ıı_;ı olur. ""': .:ı�ıı, .:....'den, if'al babındandır. "4�'= Jlfi'�'- .;..J_,..ı bina-i mef'ul 

üzeredir . .:rA )ı .) .; JJ-o' J.ioı ı; ı. 
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İ'r.ib: ""''de .r .:..:.,.j'e müteallıktır. Zamiri ._.....'ya dicidir . .:..:.,.j'in müennes 

zamiri i1_,...'e dicidir. 

Mana: Geçen beyitlerde cem' ve vahdet mertebesinden haber vermişti. 
Bu beyitlerde ise vücud mertebelerinde zuhiirundan haber verip buyururlar 
ki: Terkibler ve cisimler aleminde olan her bir surette ben öyle bir mana ile 
zarur oldum ki, o sılret güzellik ve cemalini o minadan alırdı. Keza, ben 
mana aleminde her bir manada şekillendim ve akledilir oldum; bu, müşah
has ve hissi şekilde olmadı, manevi ve akll şekilde oldu ve o manayı benim 
mezarurim olan zahiri vücudlar ortaya koymadı. Zira her şeyin zuhiiru ken
di aleminde olur. Mesela ilim ve akıl, bu alemde tasavvur edilmez; tasavvu
ru lazım gelse ilim ve akıl mertebesinde ilmi ve akli suretle ile tasavvur e
dilmiş olur. Yani ben, her sılret ve manada, bu sılret ve mananın isti'dadına 
göre zuhiir eden hakikat-i camiayım. Her alemin kendisine uygun suretiyle, 
ilim mertebsinde ilmi siiretler, akıl mertebesinde akll siiretler, hayal merte
besinde misali siiretler, şehadet mertebesinde de hissi suretler ile zahir ol
dum. Demek ki her şeyde zaruren ve batmen her şey ben oldum. 

- �  dı ::.lı ' J · '  'I!J.ı ı.i- .i- ,;,r � - ' - �ı) � (./,Jı ol} �.:i J -645 
tl .. "" ... 

Lügatler: '-') ruhun kudsi kuvvetle, gaybi manalara, bedihi yolla, fikirle 

olmaksızın muttali olması demektir. Bazıları firaseti şöyle tarif etmişlerdir: 
"Firaset, ruhun gaybi manalara sılret vasıtasıyla muttali olmasıdır" Meşayih bu 
tariflerden birincisine "keşfi firaset", ikincisine "akli firaset" derler . ._...ıı ._.....'dan 

murad, zahmet ve sıkıntıyla hasıl olan kudrettir . .rı Zahmet ve meşakkate ta

hammül etmek demektir. /162-a/ �'nin mansub okunması nez'ı hafıdıyyet 

üzredir. 

Mana: Melekiit ve ceberfıt aleminde, ben Jetafetimin inceliği sebebiyle 
gizlendim. o alemi rnüşahede, keşf ve firaset yoluyla görür. Öyle bir şekilde 
görür ki o mana, akll kıyasların terkiblerindeki zahmet ve fikri mukaddirne
lerin meşekkat ve sıkınhsıyla zahrnete girmiş ve eskimiştir. 
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� Jiıi J�.tT :- k ��� \4 
c.ki � �� �i � 
, ., ı 1 J;.l-' • ! ioo. • ' : � ' J\r IS-_) ..s- � 

�J JS' .b:..;jl � �J ı} J -646 

i:A t<- .... ·��� � - - · -647 
·- ıs- � �) ...} J 

i; !  i<- · �. '-'u �� · -648 
.) ıs- � .J' • )...-· ...} J 

Lügatler: .:.._,.-J ve "-'-""J masdardırlar, rahmet ve rehbetin mübalağa 

sigasındandırlar. J�.ol .ı.�o-,;ı'den murad genişlik ve bolluktur . .ı..-. Arzın ismidir, 

arza "basit" denmesi, yayılmış olup parçaları birbirine benzediğinden dolayıdır. 
�J ve Y/ten mrad, burada rağbet edilen ve kendisinden korkulan şey demektir; 

yani zikr-i masdar ve irade-i mef'ul kabilindendir. Nitekim ı..} zikredip, .... ..,...) 

murad ederler. Bu sigadan vaz geçip masdan zikretmek mübalağa içindir . ..o..ı..,ı 
�·, .ı.,ı'den müştaktır, sülasisi J� J�o:'dür. �· .oı�o:ı Bakış, bakışı her tarafa 

döndürmektir . .;.kı Larnın teşdidiyle J')l.,oı'den müştaktır, manası "tazim etmek" 

demektir . ..r'nin manası ı-J.o ve J.,ii demektir . ..r Ve � ile birlikte tek isim 

hükmünde olur. Nitekim i'.ı\...<ılı .P ..r ve .ı.,;Jı � ..r derler . ._,) , ._,jı'in müennesidir 

ve ..., _,il ı manasma mübalağa sigasıdır. J')l; Ha'nın fethasıyla <�;'nin cem' id ir, o da 

"haslet" demektir. 
İ'rab: .:..,.-/un .la ... .,'a ve "-'-""J'ün ..,ııJ'a izafeti, eserin müessire ve müsebbibin 

sebebe izafeti kabilindendir. Zira "münbasıt" rahmet sahibi "munkabız" korku 
sahibidir. inbisat rahmetten, kabz rehbetten hasıl olur. 1.4'da zamir �/e aittir . 

..o..ı..,ı'in zamiri l.,l'daki �.o'ya aittir, ikincisi �.o'dan anlaşılan şeylerin çokluğu 

itibariyledir. 

Mana: Basıt isminin tecellisinden hiisıl olan rahmet ve lütuf vaktinde 

vücudumun bütün parçaları rağbet olur, yani rağbet edilen şey olur. Ve o 

sebeple yer ehlinin emelleri ve ricası yayılıp genişleyerek herkes benden 

arzu ve isteğini talep eder. Kabzın korkulu halinde, yani Kahir, Kabız ismi

nin tecellisinden hiisıl olan korku ve heybetin zuhı1ru halinde benim bütün 

vücudum heybetin ta kendisidir, yiini kendisinden korkulandır. Ben o sırada 

neye baksam, bakışımı hangi şeye çevirsem, onlar benden korkar ve beni 

ta'zim ederler, bir halde ki, ben mütekabil iki vasfı birleştirmiş olurum. /162-

b/ Yani rehbet ve rahmeti, rağbet ve heybeti ve benzerlerini birleştirdiğim 

vakit de bütün vücudum yakınlığın ta kendisi olur. Bu halde uzaklık her 
bakımdan yok olur. O vakit ben şöyle derim: J ö�ı ,)LJ> Ji y} Jı ı _,.ı... y"iJalı �� 
�� J..._. Jı ı_y )ı.. "Ey talibler, benim övülen sıfatianma yakın olmaya gelin, 

benim güzel hasletlerime koşun!" Güzel hasletler, mütekabil vasıfları birleş

tirmektir. Zira cemal sıfah her ne kadar yakınlığı gerektirse de, bahnında 

uzaklık eserinin şilibesi vardır. Ne zaman ki cemal tecelllsi ziyade olursa bu 

durum inbisat yaygısında edebi t_erk etmeğe ve ihtişam azlığına yol açar. 
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Keza sırf celalde de uzaklık eseri vardır. Vuslata nail olma şevkınin dolması 

ittisal iştiyakının ateşinin zayıflması söz konusudur. Fakat cemal ve celal 

sıfatı itidal üzre olursa, vahşet ve inkıbaz yok olur, ihtişam ve inbisat azlığı 

zail olur ve hakiki yakınlık görünür. Her ne kadar cemal ve celal kendi sını

rında ikisi de yakınlığı mucib ise de kemal bu ikisinin ttidal üzre birleşme

sindedir. Onun için Hz. Nazım mütekabil vasıflann bir araya gelmesiyle 

olan yakınlığa "güzel hasletler" (hısal-i cemile) ifadesini kullanmıştır. 

l»-IJ � J} � .}_ � J J -649 

i.au � Jji � J_ � � J J -650 

Lügatler. Birinci ,} zarf-ı zaman manasını mutazammındır, ikinci ,} zarf-ı 

mekan manasını mutazammındır. ,} ..,.... ,) J ve ,} 'l .:..,.. ,/den murad zat 

mertebesidir ki, zarfiyyet ve mazriifiyyetle müsemma olan bütün mertebelerin 
müntehasıdır . .,_ Hulk demektir, burada lazım olan vasıf muraddır. Hz. Nazım 

Jji � sözüyle şühiidun kayıtlanması şüphesini zamansız bir zamanla izale kıldı. 

İ'r.ib: ,} harf-i cerdir, ..,.... takdiren mecrurdur ve ikinci ,}'ye muzafdır. Jji � 

Nakıs fiilerdendir, ismi zamir-i müstetir �·, haberi i...,.ı/dir . .s>*" J'k , '""'"'/nin 

birinci mef'ulüdür. or-- .r ikinci mef'ulüdür. ,} '� , .:..,..'nün muzafun ileyhidir. 
Öteki i 'ra bı açıktır. 

Mana: Zaman ve mekan zarfiyyetinin müntehası olan mertebede ben 

nefsimle zail olmadım. Yaru huy ve vasfımın kemalinden, zatımın şühudu

nun azarnet ve celalini zatımla daima ben vücfi.da getirdim. Keza mekan ve 

zamanın hükmü olmayan mertebede, vücfi.dumun cemalini daima kendimde 

müşahede ettim; bu müşahede gözümün görme gücüyle d�ğil, zatımın basi

retiyle oldu. Hulasa-i kelam şudur: Kendisinde zaman ve mekanın nam ve 

nişanı olmayan ve bütün mertebe ve makamların nihayeti olan hazrette, 

daima kendi zatımı müşahede etmenin celalini sıfatlarımın kemalinden vü

cuda getirmekte idim. Yine o hazrette (mertebede) vücud-i zatımın cemalini 

kendi zatımda, zahir gözüyle değil, batın gözüyle müşahede eden ben idim. 

Kasdedilen şudur: Benim zatımı müşahede etmem /163-a/ ezeli, ebedi ve 

sermedidir. Nitekim ezelde ben zatımı zatımda nasıl müşahede edici oldum

sa, ebedde de öyle müşahede ederim. Lakin ezeldeki müşahede mücerred 

değildir. Ebeddeki zat'i ve sıfat'idir. 
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Ne zaman ki bu manarun müşahedesine maru olan tefrika perdesi ol
muştur, bedeni marulerin ve tabiat örtüsünün izalesi için talimatta bulunmak 
üzere buyururlar ki: 

J} �'J � �\! ı.? c:.S- �\S -651 
� �'i-İ' .:.ıt.tT �J.ıj -652 

Lügatler: ��� emirdir, � ,  1""- , 1_,.i.'den, �� manasınadır. �� emirdir, 1$: , -"'"" , 
IJ"''den. J"' İzale etmek demektir. t� Parça parça etmek. �!"" '1 nehiydir, C"' , � � 
ey.' tan gelir. cy.meyletmek demektir, nitekim Allah Teala buyurur: �� �.....- "!ı 

� �li (Enfal, 8/61). "Eğer onlar barışmak isterlerse sen de barış" �!""' '1 , J' '1 
manasınadır. �� Geceden bir bölüm, burada cehalet karanlığından müsteardır . 

..S:.ı• isim-fiillerdendir .;; manasınadır, teşvik ve tahrik mahallinde kullanılır. lA 

Zamir-i zihnidir, kendisinden sonra gelen r�l .:..1,T hükmünü tefsir etmektedir. r�� 

Vahyin bir nevidir, Cenab-ı Hak'tan vasıtalı veya vasıtasız ilka olunan manaya 
denir . ...S:.. Eşyanın hakikatlerini bilip icabına göre amel etmek demektir. r�Aıl , 

t>""ı'in cem'idir, burada kasdedilen şüpheler ve zanlardır. J'.., Fikrin seyrinin 

sür'atınden hasıl olan zanna ve idrak-i gamıza denir. 

İ' rab: r�l'in ...S:..' e izafeti sıfatın mevsilfa izafeti kabilindendir, yani � ...S:.. 
demektir. ı.ı,.i-', �'in sıfatıdır, yani .$os. �� SJ• r�Aı'l ı.ı,.i-' � demektir. �'in 

.r''e izafeti masdaru\ fiile izafeti kabilindendir, yani J'1;.1 S1J•1 takdirinedir. 

Veyahut masdarın mefule izafeti kabilinden olabilir, yani .:..ı....�1 ..51J>I demek 

olabilir. r�Aı'l ve .$os-'de her iki harf-i cer ve mecrur ı.ı,.i-''e müteallıkktır. 

Mana: ..r .;ı_,.._;ı.ı J .:Uı ._,. l.il "Ben Allah'tarum ve mü'minler bendendir" hadi

sinin hükmüne göre mü'min, muvahhid ve sünni isen benim cinsimsin. O 
halde benim cem' mertebeme yönel, senin aslın cem' ve vahdet makamıdır, 
bu tefrika alemine oradan geldin. Parçalanmışlığından olan fark alemini 
mahv eyle, çokluklar ve taayyünler mertebesini izale et. Tabiat karanlıkları
na, beşeriyete ait arzulara ve icabiara meyletme, zira bunlar insanı mahru
miyet ve mahcubiyet derekelerinde kovulmuş halde bırakır. Öyleyse dikkat 
et, ey hakikat sırlarının talibi, hikmetli ilhamın delillerini ve ayeterini al ki, 
onlar senden duyuların sezgi ve idrakinin şek ve şüphelerini izale edicidir; 
nefsin kirlerini ve pisliklerini temizleyicidir, rUhun derecelerini yükselticidir, 
ta ki böylece batıl zan ve şüphelerden kurtulup ilahi ilhama sığınasın. 
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/163-b/41� ôı;. w. ;}  J t;.ı � �'J �� J �� �\.i �  J -653 

ojj� JS' ı} � � ı�l � �� �jı J �� .s'}-� J �� J -654 

Lügatler ve Mana: Burada � ,  � ,  t;-1 ve � J kelimeleri lügat manalarma 

hami olunmaz. Belki de neshi, meshi, feshi ve reshi diye isimlenenlerin her biri 
batı! bir akideye sahip olmuş birer taifedir. 

"Neshi" (...ı>'-i)'ler şöyle derler: İnsan ruhu bi-nefsihl kaim değildir, o 

cismani bir mazhar ister ki daima onunla var olabilsin. Ne zaman ki taalluk 

eylediği o cisim harab olursa, başka bir cisim gerekir, derhal ana rahminde 

başka bir mazhara taalluk ederek doğar ve sürekli olarak böyle bir mazhar 

isternekten hali olmaz; insan olmak dışında başka bir şekle girmek söz konu

su değildir. Zira insanlık mertebesine ulaşhktan sonra başkasına girmesi caiz 

olmaz diye düşünürler. Bu sözden anlaşılan sonuca göre, ruh başkasıyla 

kaimdir. Başkasıyla kaim olan "araz" olur. Araz ise ma'rı1zun yok olmasıyla 

yok olur. 

"Meshiler" (�)'ler şöyle derler: İnsan rUhu kendi bedeninden ayrılın

ca hayvan bedeninden birine intikal eder. Hayahnda iken hayvaru sıfatıar

dan hangisi kendisinde galipse ona uygun bir hayvana geçer. 

"Feshiler" (�)'ler şöyle derler: İnsan rUhu, taalluk ettiği bedenden 

ayrılınca bitkiye intikal eder. Zira ölüm sebebiyle hayvanlık mertebesinden 

tamamen düşüp hayvaniyetle münasebeti kalmaz. Böylece başta kendisin

den yukarı çıkmış olduğu nebat derecesine ulaşır. 

"Reshiler" (ıs"-' J)'ler şöyle derler: İnsanın rUhu bedeninden ayrılınca ..)) 

d., ı Jı � .t ı,r. "Her şey aslına döner" kaidesine uygun olarak, ta madene inti

kal eder. Sonra ondan yine nebata gelir, ondan hayvaniyet mertebesine gelir, 

ondan sonra insaniyete ulaşır. İnsaniyetten vefat edince yine madene intikal 

eder. Baştaki gibi devr-i daimdeki devrini yine tamamlayınca insaruyet mer

tebesine gelir, daima bu minval üzre sürüp gider. 

İşte Şeyh Nazım (İbn Farız) bu tenasühçülerin dördünün de mezhepini 

ibtal eder, bu iki beyitte onların mezhebierinin bahl olduğuna işaret buyu

rurlar. Bu bahse şu yüzden gelindi, önce geçen beyitte şöyle buyurmuşlardı: 

"İlhami hikmetlerin ayetlerini al, onlar hissi idrakin vehimlerini izale edici

dir" İşte "Tenasüh" de yanlış zanlar ve bozuk vehimlerdendir. Bu minval 

üzere olan vehimleri def etmek için sülı1k ehlini irşad buyurarak şöyle der-
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ler: e--ı� Jıli .;,- J yaru tenasühe inanan kimseden de, onun uzlette ve firkatte 
gördüğü ve inandığı şeyden de uzak dur. Aslında ona mesh (�) vilidir, 
yani bu bahl itikad sebebiyle mesh olup o hayvan menzilesinde kalmışhr. 
/164-a/ İlim ve anlayıştan soyunmuş, hak ve balılın arasını ayırt etmekten 
uzak düşmüştür. O neshe inancını da, feshilik davasını da terk et. Aslında 
"resh" ona layıkhr. Yaru idrak sıfahndan soyulup şuur ve anlayıştan uzakla
şarak insaniyet mertebesinden çıkmışhr. Eğer "resh" mezhebi kendi zannın
ca her devirde doğru olursa nebat ve cemad derecesinde kalmak ebedi ola
rak onun şanma layıkhr. 

İ'rib: c-' J-11 .;/ta "'' i_,.ı'e müteallıkhr. i.ı�ı Emirdir i.ı1 , i.r.< , :oıı.ı�'den. ••.ı�' de ve 

�•'de zamir, kilil-i nesha aittir: e-ı• j'te vav haliyedir. e--1' .sr> j'da vav e.
manasınadır. Çünkü teenasühilerin bahl sözlerini reddeyledikten sonra ve atıl 
mezhebierini ibtal eyledikten başka, darb-ı mesel yoluyla nefse intikal etmeye 
başlarlar. Kendi taraflanndan bir darb-ı mesel getirme nimetini öne alıp buyu
rurlar ki: 

İ'rib ve Mini: u1r" mübteda "" haberdir . ._;�.!.,'de y ,  .i manasınadır ve 

u�.r"'ye müteallıktır . .$.Js, ;;...'e müteallıktır, yani �· .r ;;... .sr' .ı,., ı.l' .} Jı..�ı ..s:ı ulr" 
yani benim şanımda ve hüviyet-i zahmda sonradan bir kere daha senin için 
darb-ı mesel etmekliğim, benden senin üzerine büyük bir minnettir. ili.l' Jı..�ı iJ� 

1.4 �· ._;u.Lı 'Y.J .,..ıo. � -.,.ı.ı 1 .ıJ_,&.I.ı J,..ıı ıı.l' 1 y.ı (Zira "emsal" hakikatin merdiveni, 

makul ve manevi suretierin aynasıdır. Manaların yüzleri ancak onunla ortaya 
çıkar). 

�);::.. J;.i � �A 
• ... 1 1 i)� J � JS' J \A � 

tl' � .. ... 
i� � �� J � "-!  

�'J � J�' ��� �tf -656 

l.:ı,� :_..;.� �1 ;:,.�ı Jjj J -657 

y /'� �li �\.1 �� �:,i J J -658 

Lügatler: iJ_,..:.. istihrac-ı rey ve istihlas-ı fikre derler. o?-Jr- -=-�ıi/den murad 

Makamılt-ı Hariri'dir. Orada Ebu Yezid Seruci'yi hikaye etmişlerdir. iJ� Fil-i ma

zidir. "-"''den. "-"" Yalan demektir. 

İ'rib: -=-�ıü , j.itin mef'ulüdür. ""__,ıtde zamir Ebu Yazid Seruci'ye aittir . ..ı 
meczumdur, emrin cevabıdır. J<", ..ı üzerine matuftur. w.� Temyiziyet üzere 

mansubdur. ıa�'da y sebebiyyedir . ..ı_,ı'de zamir Hariri'ye aittir, her ne kadar 

sarahaten zikredilmemişse de karine vardır. •/deki zamir de Hariri'ye racidir, 

yani .ııu. demektir. 
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Mini: Hariri'nin Kitab-ı Makamat'ında hikaye ettiği Ebu Yezid Seru
ci'nin makamatım düşün ve onun çeşitli şekil ve suretiere girip çıkmasından 
ibret al. Hariri Makamat'ında şöyle anlatır: Ebu Yezid Serfıci öyle bir kimsey
di ki /164-b/ kah çok fesiliatli konuşan bir vaiz şeklinde görünüp halka vaaz 
ve nasihat ederdi, km hazık bir hekim SUretinde zmir olup halka deva Ve 
ilaç verirdi, kah cidd'i konuşan birisi suretinde gözüküp zahidlerin ve arifle
rin sözünü nakleder, kah lanfeciler şeklinde zuhur edip çeşit çeşit laôfe söy

lerdi. Velhasıl tek bir şahıs muhtelif sfuetlerde ve çeşitli kılıkiarda göründü

ğü halde suret çokluğu, hakikatte nefs-i natıkarun tek oluşuna zarar verme
diğine göre, öyleyse sen Serfıci'nin makamatım düşün ki makam-ı cem'in 

yüksek değerini bilesin, tefrikadan sakınasın, benim meşveret ve nasihaturu 

kabul ederek makbul olasın ve nefs-i nahkarun iltibaslannı her şekil ve suret
te his libasıyla zuhfuunda bilesin. Yaru nefs-i nab.karun mazharı olan beden, 
duyulada donanınası sebebiyle kendisinde işitme, görme, söyleme, tutma ve 
öteki muhtelif sıfatlar ve çeşitli şekiller ortaya çıkh. Farklı vasıflarla zarur 
olan nefs-i natıkayı bu minval üzere anladınsa vahdet-i vücidu da buna 
göre anla ki o da muhtelif şekillerde zuhur etmiştir. Velhasıl eğer Hariri yaz
dığı sözü sözde ve makamda ve Rabbin marifetinde yalan olarak söylemişse, 
işte Hak Sübhanehu ve Tea.Ia cem' mertebesinden onun diliyle darb-ı mesel 
yapmaktadır. Yok Hariri'nin nefsi laôfeci, ciddiyetsiz olmuşsa bilhassa .1ıı �.ıJ 
�� .:ıı.....�ı (Allah cem' lisamyla darb-ı mesel yapmış olur). 

� � :,fı;ı J � � -659 
Lügatler: �· anlayış ve idrak sür'ati. ;ı,_,.� Jw.ii'den murad işitme, görme, 

tutma, konuşma, kudret ve iradeden hasıl olan çeşitli eserlerdir. 

Mini: Muhtelif eşyada ve ayrı ayrı nefislerde zuhur edeni bilmek ister
sen akıllı ve zekl ol, insaflı olarak eseriere ait kendi muhtelif fiilierine zarur'i 
hissinle (çıplak gözle) bir bak. İnsafla bak ki o kadar çeşitli fiiller bir tek kim
senin midir, veya müteaddit kimselerin midir? Böylece bunu vahdet-i vüci
da kıyas et ve bu kadar çeşitli fiiller ve hadiselerin o zat-ı varudden sadır ve 
zarur olduğunu anla. 
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ai_�· all .}_1'} J ��� r. 
��� ı.J"ı.s::.lı � \+ı �1 

Lügatler: Açıktır. 

4-S} � � ,. :ı�, ,;! :uıu.J -660 

�ü �i �i t� � s �i -661 

İ'rab: .s; ı..'da ı. mevsfıle, sılası .s./dır, iiidi mahziifdur. Ma-i mevsılle 

sılasıyla birlikte, i'rabdan mahallen mansub .ı.Au.'ün mef'ıllüdür. �'da ve �p'da 

zamirler ,sı_,." ye racidir. 

Mana: Nefsini cilalayıp temizlediğİn vakit şunu müşahede etmelisin: 
Parlahlmış aynada açıkça gördüğün şey senden başkası mıdır? /165-a/ Veya 
gözünden çıkıp da aynayı iliata eden ışıkların yansıması sırasında sen o ayna 
vasıtasıyla kendini görmekte değil misin? İşte şeksiz şüphesiz o aynada, 
ayna vasıtasıyla gören ve görülen sensin. Hal böyle olunca, vücı1d-i viliidin 
mahlUkat ve mevcudat aynasında zuhurunu buna kıyas et. Varlıkta O'ndan 
başka mevcud yoktur. Gören-görünen, müşiliede eden-edilen ancak O'dur. 

.;.J}:JI Sı� d' �� � 
, , 

��� � �:;.:ıl �� �iJ -662 

�i sı� � s�ıs ;; �IS' J;.l -663 

Lügatler: LU! konuşan tarafına kulak tutmak demektir. JJ-4l _,..i'ın 

cem'idir. ;�ı yüksek; >U. , .ı,.:.. , ,....,.'den .:.o_,...ıı ..,_�., .;...,_.ıı �J ı>!. 

i'rab: t")'de lam J' manasınadır, ..s:,ıı, t"/a müteallıktır . .:...,...ıı, .... rı.LJ'nin 

sıfatıdır. 

Mana: Ey vahdet-i vücıldun sırlarına talib olan kimse; kendi sesinin 
yüksek köşkler, büyük binalar ve yüce dağlarda, ses kesildiği sırada dönüp 
gelişine kulak ver. O mekanda sana seslenen ve konuşan kimse senden 
başakası mıdır veya sen sesin sahibi olan kendi seslenişinden mi hitab işit
tin? Mah1mdur ki orada seslenen de işiten de muhatab da sensin ve işittiğin 
her söz kendi sözüyün yankısıdır. İşte bu kainatta ve bütün mevcı1datta ko
nuşan, dinleyen ve muhatab olan hakikatte o tek varlıktan başkası değildir. 
Nitekim Bayezid hazretleri şöyle buyurur: �ı _;i ı:ı � ._,.w ı J ı:.... �'"N .ı... .1ı �ı l.iı 

l.iı \ı _;ı.ı.; J ._sj') ı:ıi o_j')i 'll J ��l.iı 'll l.i.J!- � ,:ıuı.Uı .} .ı-) l.iı ı.SJ"ı �J ı.SJ"ı � l.iı "Ben otuz yıl
dan beri Allah'la konuşuyorum, insanlarsa kendileriyle konuştuğumu saru
yorlar. Arzu eden de arzulanan da benim. İki cihanda bizden başkası yoktur, 
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ben ona seslenmem ve onu anmam, benim anışım ve sesienişim ey ben' den 
ibarettir" 

Her nebi ve velinin ekseriya dağları ve yüksek yerleri dost tutup halktan 
ayrı yaşamaları, tevhid nüktesini ve vücud-ı vahidin sırlarını bildirmek ve 
göstermek içindir. Nitekim Hz. Mevlana buyururlar: 

lj ru J _p.ı � ll IJ o_,!' J JIJ .:....... jJ .Jij ,.s:' .1" 
[Her peygamber, senin adını iki kere duysun diye dağı sever. M, III, 1351] 

� J\ı ı.sl'-! J'JJ,ı lı o-! � .J.ı./ ...,..:. jJJ ._;.:.ı. .s' .j 

[Aşık, gece gündüz knh çadır yerlerinde kalan çerçöpe, kah haT(ibelere hi tab eder. 
Ztihiren çadır yerlerinde kalan süprüntü/ere, çerçöpe yüz tutar, onlara hitab eder ama 

kimi öğüyor, kimi? M, III, 1345-46} 

i)4 ı.J"i )- 1 ;:.s::.. ::.ı :ıS-; :ü J 
i' �  � � - \.o • i �L J . �.P .,.,. J . 

' ' ' . ' i� �� �� ,:;  ;ı;...ı J 
' ' ' 

�.# �' �i :; J_ JlJ -664 

�� \.o �'i.. JJ � )jj � \.o -665 
' ' 

Lügatler: .;J.ıSJ yani �- 'PJ su, rüzgar ve denizin durmasına denir. ip 

Hafif uyku demektir. /165-b/ J�>' işve ve naz göstermek. J�> Naz. J.ı.o Naz ve 

mübahat edici. i� Ha'nın kesresiyle "ilim" demektir . .s..,., Ve .S..JI. ikisi de 

caizdir. 

Mana: Ey uykudayken gören kimse, bana şunu söyle: Hafif uyku sebe
biyle duyuların durgun haldeyken sana bilgi veren kimdir? Bir halde ki sen 

uykundan evvel dün neler cereyan ettiğini veya o gün yakında neler olacak

hr bilmiyordun. Sen geçmişte vuku bulan haberleri, yani geçmiş zamandaki 
kimsenin haberlerini ve gelecek zamanda olacak şeylerin sırlarını bilir halde 

ve bu bilgiden dolayı şaşkınlık içinde sabaha erdin. İşte ey talib ve 
müsterşid, söyle bakalım bu ilimleri ve idraki sana ilka eden nefs-i nahka 
mıdır yoksa başkası mıdır? 
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ı.S}J I � J ı.Sj� ı:; � i -667 

��� � �� �� � �J -668 

-'�&- .�-.. . �l.ı u. i.:J;.J -669 r.. ı;-- ı.J _. - : . 
�� J r y;Jı � ;- •:'- .Li J -67o 

Lügatler. iiı\40 muhatablar arası kahr ve galebe yoluyla cereyan eden ko

nuşmaya denir . ._ Gaflet demektir . .s}" Ağır uyku demektir. �'dan murad 

uyku hali veya ruhlar alemi olabilir . .:..,ı. ala binai'l-meçhul �-

Mana: Ey ilahi sırlara talib olan, uyku halinde iken sana çeşitli yüksek 
bilgileri söyleyen kimselerin senden başkası mı olduğunu sanıyorsun, ilimle
ri sana konuşan yine senin kendindir. Beşeriyet özelliğinden ve maddi şek
linden yükselip, kendi alemiyle meşgul olduğu vakit ve kendi asli vataruna 
yönelip oraya ulaşhğı sırada, gayb aleminde veya uyku halinde o nefsin 
kendisine bir alim ve fazıl şeklinde tecelli eder ve seni gaybi manalara ve 
garib hakikatierin idrakine iletir. Bir halde ki, o nefsin zatında gaybi ilimler 
yaradılıştan vardır veya nakşedilmiştir. O ilimler, isimleri ve hakikatleriyle 
ezel-i azalde, atalığa ait olan vahiyle bildirilmiştir. Atalıktan (übüvvet) mu
rad, ruhların babası olan rUh-ı a'zam veya bedenierin babası olan Adem 
olabilir. � .��� ��� �:, (Bakara, 2/31). "Adem'e bütün isimleri öğretti" ayeti 
bunu bildirir. Bu sözlerden anlaşılan şudur: Alim, ilim, öğreten ve öğrenen 
menamda birdir ve nefsin ilimle beslenmesi başkasının öğretinesiyle değil
dir. Mesela aynada gören ve görünen kişinin kendisi olduğu gibi. /166-a/ 

..:.lJ � �ı �...ı �J 
� � � lf.j:ı.Aci 

... tl .. .. ... 

�� ��\Alı ��� \.lı�� 

;- �!�f � 4$�1 �) � �� J -671 

��pi �ci ı JJ � � J -672 

�· ·, ' -:ı 1 ı'l ı  ;.• • < 673 �J � ı.S�w \JII�flJ J -' ' 

Lügatler: Ji: .._;.., i,ii yani &· 

Mana: Nefs-i natıka başkasının tefrikasından aldığı ilimle nimet ve tez
zet bulmadı; o nefs kendisine verdiği şeyle kazandı. O bakımdan fayda ve
ren ve faydalanan, fail ve kabil, konuşan ve dinleyen, gören ve görülen, bili
nen ve bilen, hakikatte yine o tek nefsindir. Nefsini bu minval üzre bildiğin 
vakit Rabbini bilirsin ki ayn-ı vücı1dundur. Eğer maddi varlığını idare et
mekte olan nefsin cüz'iyyeti itibariyle, uyarukken uykudan önce maddi meş-
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galelerden, manevi alakalardan, fani aşklardan, cismani ve rUhani lezzetler
den, benim bunların hepsinden soyunup kesilişim gibi uzaklaşıp soyunabil
seydi, senin nefsin de benim müşahedem gibi sağlam ve aydınlık gözle mü
şahede ederdi. O nefsin uyurken önce adeti olan tecridi ve bedenin zahirin
den ilgi ve bağını koparmayı daha sonra meade ait ikinci tecerrüdünü ger
çekleştirir. İşte sen ey salik, bu manevi ve meade ait olan tecerrüd üzere sabit 
ol, ta ki esrar ve manalan anlayasın. Seyr ve sülUke başlamadan önce nefsin 
bilinen şekilde uyku halinde zahiri duyulardan soyutlanınca salik rüya ve 
müjdelerle nice sırlara ve gaybi ilimiere muttali' olur. Seyr ü sülUkten sonra 
ise uyanıkken mi'rac ve hakiki insilah müyesser olup, manevi ve maddi 
tecerrüd gerçekleştiğinde melekut ve ceberutun sırlanna, nasut ve lahutun 
ilimlerine vakıf olur. 

��� J � �- ii:..ı � 
�1 J .;;!.lı �li� s '� - .ı- - J 

, • •  :i"'• j. . • • ,....., ..ı ;.  674 4.-1 JJ� • - � � � -
,j;- �� � �1 �l)j � -675 

Lügatler. � yani ..,.J,.ıJı J'fo •? "' ,ı..,�ı ..rJ' "' ü�>> �. � yani aklı az 
oldu, � Jö:.-' derler, yani •.-- ..... J 'j,,i ...... J demektir. _;&..ı, ........_, manasınadır, ), 

.;iı'den gelir. ( uzak ırıekana işarettir, burada murad gayb alemidir. J.ı, Fil-i 

muzaridir J> , J.ı; , ı.i,b'dan . ..5J'""' , ..5 J""''in cem' id ir ve sonuncu kelime ..5 ,> 
manasma minıli masdardır. 

Mina: Salik ve taliblere tenbih ve tekidde bulunup der ki: Ey ilahi sırla
ra talib olan, sakın ha, akli derslerin ve nakli ilimierin zihnini çeldiği ve an
layışını şaşırttığı kimselerden olmayasın; derslerden hasıl olan ilimler aklını 
azalhp zayıflatmasın /166-b/ zira gayb aleminde akıl tavnrun ötesinde şerefli 
bir ilim vardır ki, selim akılların en son noktasının idrakinden bile ince ve 
latiftir, hasta akıllar onu nasıl kavrayabilsin! 

t�ı ;s. J � ·�iif -676 

Lügatler ve İ'rib: oO:,ill ve .....,.ı'nün zamirieri �·e racidir. 

Mina: Akıl ötesindeki o ilmi kendi nefsimden ben kabul ettim, onu ken
dimden ben aldım; bir halde ki, benim nefsim, benim bağış ve ihsarumdan 
bana ikram edici oldu. işte ledün ilmi salikin tevhid mertebesinde hakiki zat
tan aldığı ilimdir. Her ne kadar mevcud mazharlardan da alsa yine Hak' tan 
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almış olur. Zira bütün bu şeyler zat-ı ezelinin ilimlerinin mazharlarıdır. Bu 
varlıklar aleminde fiiller, eserler, ciddi ve şaka, hakikat ve mecaz ne zahir 
olduysa hepsi, hakiki failin ve külll müessirindir. 

i� � � IS'�' J� .. , .. , 
�....::.. � i.Jı.;. Ji aA� , . . 

'. h. �ı.::..ı 1 � \.1 Ji1ı 1 �i 
, 

, 

� �� ı:f �Uı� � 'J J -677 

i J� j! ,;j- �I}'JI J ;'.,)�!J -678 . . �� 
. 

, ·,t,, J� � -679 ıl_ . �ol+! 
ı.r- , 

. 
. 

Lügatler: ..; , _,.ı. ,  ·� , •'i ,.ı yani Jü . ..s> 'i gafil ve laib demektir. � Ciddiyetin 

zıddıdır, "hezl" gibi . ..s>� .:.ılfl.ı'tır, lehv aleti demektir . .Sı,ı Burada hazerle 

gizleyerek tahzir içindir. �Jl Muzahref demektir, Türkçe'de kalp bir şeyi 

gümüşle veya altınla yaldızlamak demektir. � Muhal demektir. ,j.J. Cin ve 

hayal nev'inden insanı tavaf eden şey demektir . .s� Uyku demektir. r� , i�'nin 

cem'idir, perde demektir. � Yani.,ııJ ... � .:.....,�, .:..ilol, ...liO.lo'tan müştaktır . ...l\O.l. 
Safvetinin kemalinden dolayı arkasını gösteren şeye denir. J,W, ı..i,W'ta ...l'ler ta'lil 

içindir. 

Mana: Salik ve talibleri, eşyaya inkar yoluyla bakmaktan sakındırıp bu
yururlar ki: Ey ilahi sırların talibi olan, oyun ve eğlence işlerinden sakın ta
mamen gafil olmayasın, onları tamamen bırakıp unutmayasını Bütün eğlen
ceden gafil olmayasın, deyişindeki yasaklamanın sebebini açıklamak üzere 
buyurur ki: Zira oyun ve eğlence aletleri ve sebepleriyle gafilane vakit ge
çirmek gayretli bir nefsin çabasıdır . .;r S _,wı J _ı,-Jı .} ,)��� J ..ı;,.ı � � o.l.f!:ı ..,...&:Jı 
...,...ıı t� Jı b�ı t� (Gayretli nefs alem-i şehadetten alem-i gayba doğru seyr ve 

sülfıkte gayret ve çalışmanın üzerine galip geldiği nefstir). Salik ve arife la
zım olan, her şeye ibret nazarıyla bakmak ve onlarda mevcud ve gizli olan 
hüküm ve sırlara vakıf olmakhr. Zira Hakim-i Mutlak hiçbir şeyi bahl ya
ratmamışhr. Nitekim Allah Teala buyurur: �ı.; � ı.o:, ;:_,pjüı:, �ı;..:_ı, � ı.o:, (Sa' d, 

38/27). "Biz göğü, yeri ve ikisinin arasında olanları boşuna yaratmadık" 
Başka bir ayet şöyledir: � �� ı.Ji ��- :.Ji (Mü'minun, 23/115). "Bizim sizi 

boşuna yarathğımızı mı sanıyorsunuz" Her ne kadar oyun ve eğlenceyle 
meşgul olmak kötülenmiş (mezmum) ise de, ibret nazarıyla bakıp onun niçin 
yarahidığı hususunda düşünmek /167-a/ ve ondan hüküm ve ibret çıkarmak 
övülmüş (memduh) ve makbul bir davranışhr. Bu manada Şeyh Ebu 
Medyen şöyle buyurur: �'JH � "'li oJJ'» J j'»I.,Jı .f...; � "Bahlı kendi sınırında 

inkar etme, çünkü O'nun zuhurahnın bir kısmı da odur" 
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Ey salik, her sahte ve yaldızlı şekilden yüz çevirip uzak durmaktan, her 
muhal ve batıl halden kaçıp onları inkar etmekten de sakın. Zira batıl gölge
nin hayalini tavaf etmek, eğlence (lehv) uykusunda sana perde ve örtülerin 
açıldığı sırlar ve hakikatleri bağışlar. Zira bütün oyun, eğlence bahl ve fasid 
olan şeylerin batını ciddiyet ve salahdır. Aşağıdaki beyitler bu hususu açık
lamaktadır. 

� Js- J �' y� s.ljj � � .fo; s-9�1 J� .s} -680 , , , , , 

4 jS- .)s. J� ı.J�� � � ��J.:p�ı :- -��j -681 
, 

Lügatler: Açık. 

Mana: Ey salik, hakkabazın gösterdiği eşyanın suretin giyim perdesinde 
çeşitli kılıkiarda görürsün; bu suretierde birbirine zıd şeylerin konuşma, 
susma, hareket, durma ve bunlara benzer karşıt sıfatiarın üstün bir hikmet 
ve maksad için bir araya getirilmiş olduğunu anlarsın. İşte o suretierin şekil
leri, hokkbazın iradesine göre garib şekillerde ve tuhaf durumlarda ortaya 
çıkar. Keza ey arif ve salik, bu eşya da böyledir; sen onların suretlerini de 
kevn perdesinin arkasından çeşitli silret ve kılıklarda, bir hikmete mebni 
olarak karşıt sıfatları bir araya getirmiş halde görürsün. İşte o ezell ve ebedi 
yaratıcı ve var edici, o suretierin çeşitli şekillerini sana her hey' et ve şekilde 
gösterir. Ta ki hakiki fail ve külll müessirin, ortağı ve benzeri olmayan tek 
varlık olduğunu bilesin. O varlık ki .� li � (Al-i İmran, 3/40),:ı.ıj. li � 
(Maide, 5/1 ). "Dilediğini yapar ve istediği şekilde hükmeder" . Bunca şekil ve 
suretler perdedeki örtündür. Oradaki suretierin hareketleri kendi iradeleriy
le mi oluyor sanırsın? 

Lügatler: ..5 _j. aslında ..5 T"' idi, d nin biri hazfoldu, �ı JJi ayetinde 

olduğu gibi. '"'""' ' JaN manasınadır. 

İ'r.ib: .;...ı.!"" mahzilf mübtedanın haberidir, .;...ı.!"" ..>" takdlrinedir . ..,.. /de vav 

atıfadır. "'-'""' � Ya mahzilf mübtedanın haberi olarak merfildur veya haliyel 

üzere mansubdur. 
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Mana: Hokkabazın, perdenin arkasından gösterdiği adı geçen suretler 
gerçekte sessizdirler, onların konuşmaları görünüşten ibarettir. Orada hare
ket eden suretler hakikatte sakindirler, zahiren hareket ederler, kendileri 
aydınlatıcı olmadıkları halde ışık verirler. Yani kainattaki bu sılretler de as
lında sükut üzeredirler. Bunlardan konuşan ezel üstadıdır. Bu eşya hakikatte 
sakindir, bu eşyayı harekete getiren ve onlar üzerinde tasarruf sahibi olup, 
adernden vücı1da ve vücuddan ademe getirerek /167-b/ daima değiştirmekte 
ve tasarruf etmekte olan o eşsiz Saru'dir. Her ne kadar zahiren bu konuşma 
ve susma, bu hareket ve sükı1n bu eşyadan görünürse de hak'ikatte �� .ıı, � 
�:;. y (Ra'd 13/16). "De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır" fehvasınca ve :; jS" Ji 
.:Uı � (Nisa 4/78). "De ki her şey Allah katındandır" muktezasınca, hepsi ha

kiki failin sıfatıdır. Bu eşya hadd-i zatında ışıksız, karanlık ve kesiftir, ama 
ışık verir. Her ne kadar sureta ışık verirlerse de hakikatte bunlar mahza a
demdir, ışık veren Cenab-ı Hak' tır. Hulasa-i kelam: Eşya hadd-i zatında ölü
dür, eşyanm ilmi, kudreti ve kuvveti ancak Yüce Allah vasıtasıyladır. 

Lügatler: J�ı ism-i tafdildir, J�'den, J� ferah demektir': CJ� İsm-i faildir 

c}'tan, o da şad olmak demektir . ..,.....,,, �'dendir, sesli ağlamak demektir . .)S4 
Oğlu ölmüş kadın demektir. y.ı.:ı: ..,.,.. , ..,....,'dendir, ölü üzerine ağlamaya denir. 

İ'rab: ��· ve �ı...;ı'in mansub olması, fiilinin lafzı olmaksızın masdariyet 

üzeredir. 

Mana: Sen perdenin arkasında olan suretleri, sevinçli bir kimsenin ha
lindeki gibi hoşlanarak ferahlık duymuş gibi görürsün. Bazen de oğlu ölmüş 
bir kadın gibi ağlar görürsün. o suretler rumetin kaybolması üzerine ağlayıp 
inleseler, sen de ağlarsın. Eğer o suretler güzel nağmelerle şarkı söyleseler 
sen sevinç duyarsın. 

Y-'"' ve y )o;' nin failleri, öteki fiilierde olduğu gibi ya ;J-"' dir veya altında 

..:..;ı gizli olup dinleyenler hitab şeklinde olabilir. Aniatılmak istenen şudur: 

Ey salik sen bilirsin ki bu suretlerden hasıl olan çeşitli eserler ve haller, per
dedeki hokkabazındır. Keza bu türlü haller ve sık sık değişmekte olan acaib 
ve garip şeyler o hikmetinden sual olunrnaz failindir. O her şeyi kendi irade
sine göre ızhar eder. 
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j� ı$JJ jl .ı..i � ı$JJ jl 
j4 � � �.ı; JJ""'-'"! �J 

j\ı ..:..,.ol � J I""'� "'  
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[Biz kuklalanz, felek de kukla oynatıcı. Hakfkaten mecaz değil. Varlığı katetmede hangi 
oyunu yapayım?  Yokluk sandığı ile teker teker gittik.] 

� y � �w�' J JJııı �; -685 

�� ���i ıJ" � J -686 
, , 

Lügatler: �· aslında güvercin ötmesi demektir ve riayet-i münasebet-i 

makatı-i kelamda ala tankı'I-mecaz isti'mal olunur. -".:}" Şarkı söyleyerek sevinç 

göstermek demektir. ........ .,ı..ı vezninde "hazin" manasma gelir. �. �� 
ı�'den gelir OJ-:r demektir . ..:..ır• '""'-"'''dan müştaktır, ifsah ve ızhar etmek 

demektir. 

Mana: O hokkabazın yaptıklarından biri de /168-a/ şudur: Sen ağaç dal
larındaki kuşlarm ötüşlerinin halkın kulaklarına neşe verdiğini bilirsin; bu 
senin de duyduğun hazin nağrnelerin verdiği heyecan ve teğanniyle olur. O 
kuşların lügatlarıyla birlikte seeili sesleriyle seni hayrete düşürdüğünü gö
rürsün. Oysa o kuşlar bize ve kendi türü dışındakilere yabancı gelen bir dille 
içinde olup bitenleri ortaya koymaktadır. O dil kendi türü ve hemcinslerine 
yabancı değildir. İşte o dal ve ağaç şekillerini gösterip, onlardaki bülbülleri 
ve kuşları güzel melodiler ve çeşitli dillerle söyleten perdenin arkasında 
hokkabaz olan (oyun oynatan) üstaddır. Fa.il-i hak1k1yi buna kıyas et. Çünkü 
bu sözler, kelimeler, sesler ve nağmeler ancak vücud-i vahidden zuhur et
mektedir. Lakin sen görünüşte halktan sadır oluyor sanırsın. 

ö� � �W7 Ji �; \b.t 
. 

�ı �f'J �' .s[-J �' J_ J -687 

i� �� J ı:ı:'• :� � J -688 

b �.J..ı , . ( , LJ -689 l'"t" .  -, � ı+'  ·, 
li � \.1 • 

- , , • 

, �Go \i -690 ıJ'.) ıJ.!! ft' � . 
�'.) � \.1 _r.;Jı � �ı.:S-i J -691 
. , , 

Lügatler: .r+ Beyaz deve. J•?'! Yırtmak ve kesmek. 'iJ Mağara ve çöl. ..,_ 

Büyük deniz . .;..ı.:....-'den murad kara ve deniz askeridir. � Masdardır, mef'ul 

manasınadır, .._�, ;o,,_..'den murad zırhdır. Birnci _,..\,1 melbus manasınadır. 
İkincisi hemzeyle .. A'tendir, şiddet demektir, "be' si ve şiddeti için" demektir . ..r 
Burada himaye manasınadır . ..,ı; zı'nın zammesiyle 4,!;'nin cem' id ir, ok ve kılıcın 
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keskinliğine denir, kasdedilen kılıcın keskinliğidir. "--'' ""-'ın cem'idir, """"' 

mızrağın demir ucu demektir. ,�, , ...,.'ün cem'idir. ;.ı,.J Re'nin zammesiyle 

�ı/in masdarı olmalıdır veya "reculiyyet" manasma olabilir. >�&"i, kefin 

kesresiyle .ı.S'in cem'idir . .ı.5 Frenkçe'den Arapçalaşmıştır, şecaatli kimseye 

denir. U.. Sırt demektir. �ı... Yelkeni tamir etmek için geminin direğine çıkan 

gemiciye denir. ;.._, Sadın fethasıyla yaradılıştan doğru olup, sonradan 

düzelimeye muhtaç olmayan düzgün kargı demektir. Arapların -,..!'-' C'-'J ""' 
dedikleridir, burada geminin sütununu benzetti. J!- Mahzuf masdarın sıfatıdır, 

takdiri: ;.._, J!- > _,..; �ı... Ji. 

Mana: Bu sözlerden anlaşılan şudur ki: Hakkabazın fiilerini ve hallerini 
hikaye ederek, perdede çeşitli şekillerde ve hallerde türlü türlü garib ve tu
haf olayalar gösterdiğini belirtip şöyle buyururlar: Sen fail-i hakikinin perde 
arkasından sana şunu gösterdiğini görürsün: O, karada ve çölde beyaz tüylü 
develeri yürütür, onların sahraları ve çölleri aşhklarını görürsün. Denizde de 
okyanusun ortasında, içinde insanlar bulunan genilerin yüzdüğünü görür
sün. /168-b/ Bir bakarsın askerleri bir keresinde karada ve çöldedir, başka bir 
zaman denizdedir, çok sayıda bir araya gelmişlerdir, bunların elbiseleri da
yanıklı olsun diye demirden dokunmuş olan zırhlardır. Velhasıl bunların 
hepsi kılıç ve mızraklarının himayesinde dövüşür ve savunmada bulunurlar. 
Yine görürsün ki kara ordusunun askeri ya at üstünde süvaridir veya 
kahamanca ve güçlü kuvvetli bir şekilde yaya ve piyade olarak yürümekte
dir. Deniz askerlerinin kahramanlarını da ya gemi merkebinin sırhna binmiş 
veya geminin düz bir mızrak gibi olan direğine çıkmış görürsün. İşte gördü
ğün bu muhtelif işlerin ve çeşit çeşit şekillerin, tek failin işi olduğuna hakka
bazın halleri ve sözleri şahittir. 

��' ;J�, liıı � 
;Ü:.'• : �)) ı:. \ll ..} J _;:,;.. :.:.,.. J .. , .. "' 

�ıl, J � �\.ı y jW:> � -692 ' ' 
�i.ı lA:;.; Jd\.ı J� :.:.,.. J -693 
� "' .. , ,.. ... 

Lügatler: ..jA-.ı , ..j�L.ı''ın cem'idir, pariatılmış kılıca denir. � Bir kimsenin 

gafletle birine gelerek ansızın onu öldürmesine denir. r' Buğday benizli. u (? . . ) 
derler. uıı r' Buğday renkli kamıştan yapılmış sağlam mızrak demektir. Zira 

i_,-Jı Jı .;_,ı ...,._,.., ""�<- iUiı � Cf< demişler, mızrak kamışı kemale erdiği vakit rengi 

buğday rengine döner. :ilL-.olı Muzdarip ve mühtezz olucu. "� �)' � derler, 

J�-; Jtl .ro' J ...,. _,ı..ı.ı. "'-*'"' sağlam ve dayanıklı manasına. -*'"' mızrak imal edenin bir 

kimsenin ismine derler. Gayet iyi mızrakları ona nisbet edip "rumh-ı semheri" 
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derler. J-!oJ Ok atmak. ı+''• r�t-'ın cem'i. JJj Burada ta'n ehnek, yani dürütmek 

manasnadır. 

İ'rib: YJ'.j .;/de .,. teb'ıyz içindir, burada "ba'z" manasma geldi, yani .s_; 

.11, �_,.. '*""' J J\Jiı �_,.. '*""' J \ıJ'.j � takdirinedir. _,.-'in ı..i'ya izafeti sıfatın mevsufa 

izafeti kabilindendir. �Jj ve li.:.J'ın mansub olması temyiziyet üzeredir, mef'Ul-i 

leh veya hal olmak da cai;.Jir. 

Hz. Nazım'ın .u4 J_r J J84 J.;N �J sözünde fesahat ve belağat vardır, zira 
zahir gereği )84 J_r J •\.L4 J.;N denmesi icab ederdi ki ateşin şam yakmak ve 

suyun şam boğmakhr. Bazıları şöyle demişlerdir: Suya yakma isnad etmek 
te'vil yoluyla olur. Nitekim ;;,� j�ı ,;�J (Tekvir, 81/6). "Denizler kaynayıp 
kabardığında" ayetinde ve Ömer (ra)'nın ıJu �.ı-' ır f: 4 "Ey deniz ne zaman 

ateşe döneceksin" sözünde böyledir. Fakat bu türlü mana vermekte zorluk
lar vardır, gene de Allah bilir. Daha uygun olan izah şu olabilir: Bundan 
maksad muharebedeki büyük şaşkınlık ve dehşeti ortaya koymak olmalıdır. 
Yani düşmanlar ahlan aklardan ve kılıç darbelerinden kaçarak, aşırı şaşkın
lıklarından dolayı ateş zannettikleri şey su olup bunları boğmuş olmalı. Keza 
bazısına da ateş, güzel bir su şeklinde görünerek, onun içine girdikleri vakit 
kendilerini yakmış olmalıdır. /169-a/ Veya "su" kılıçtan istiare olabilir; yakıcı 
olması, yok edici ateşin parlak kılıç ile helak etmesinden istiare olabilir. Ateş
ten murad kı ��oW.i �:;.li ıjıJ iJ:Jji ciS' (Maide, 5/64). "Ne zaman bir savaş ateşi 

yakariarsa Allah o ateşi söndürecektir" ayetine göre harb ateşi olmalıdır. 
Savaş ateşine gark olması, boğulma ve helak olmasının ileri derecesinden 
istiare olmalıdır. 

Mana: Bazı askerlerin parlak kılıçla vurarak ansızın düşmanlarını öl
dürdüğünü görürsün; bazısının, dayanıklı, sağlam ve acı verici esmer mız
raklada yaraladığını görürsün. Bazısını ok atarak düşmanını savaş ateşinde 
boğucu ve helak edici görürsün. Bazısını parlak kılıcın ateşiyle yaralı halde 
yanmış görürsün. Bu muhtelif halleri gösteren hokkabazdır. Bu çeşitli fiiller, 
her ne kadar zahiren orada görünen şahıslardan bilinirse de, hakikati gören 
bir nazarla bakılınca, bütün bu işler perdenin arkasındaki hokkabazındır. 
Kevn perdesinin arkasındaki hakiki faili buna kıyas etmelisin. 
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�f' j1 c.;J i� j;. 
·�ı � ;..J.ı J ��� �� 

4!.��· � �ji .j ö�� 
.. .. .. tl 

i..:. _;i ;s. �� J �Jl 
.. .. .. .. 

�� J ti ��4 i� ,; ı.>} -694 

� J �� ı}) ·�., J -695 

�� �'} �Q.i w J -696 

� i J� .._..Jilı �� �ı.J -697 - - -
lügaUer: ,...,.... , J�i'dandır, ifal babından, ,...,.... ,.ı •J�' ..p J�i yani yağmaladı 

demektir. JJ< , 4,1/dan müştaktır, yüz çevirmek demektir. �. J,o1 vezninde 

meful manasınadır. Birinci ı.i bazı askerlere işarettir, ikinci •.i başka bazı 

askerlere işarettir. ,_.J\.,J , ;...,..,'nın cem'idir, ;...,.., kale, yüksek yer ve korunan her 

şey demektir. ;o.,.L• .;ı�ı: �)' c:.')l.jl• . .s'i aslında .J'.r' idi .:.'nin biri hazfedildi. ı.--., 
•...=--- manasınadır, sülas'isi .;r, .,ı;' dür. 

İ'rib: �'" ve •JO'S"'in mansub oluşu haliyet üzeredir. _,...iJı.'te ..,., e' 
manasınadır. ,J..ı.,ı Müste'nife cümlesidir veya .;•; üzerine vavsız olarak mituftur. 

Mana: Ey hokkabazın oyununu seyretmekte olan kimse; sen, askerler
den bazısının canını ortaya koyarak yağmalayışını görürsün, bazısının da 
hezimet zilletinin altında ezilmiş olarak geri döndüğünü ve yüz çevirdiğini 
görürüsün. Ey gölge hayali oyununu seyretmekte olan kimse, mancınığın taş 
attığını görürüsün, onun yüksek kaleler ve iyi korunmuş hisariarı yıkmak ve 
tahrib etmek için dikildiğini oralara taş yığdırdığıru görürsün. Sen insan 
suretinden soyunmuş olan ve kendi arzında bulunan nefs görünümündeki 
bedenleri düşünürsün; /169-b/ o mücerred nefisler bizim arzımıza nisbetle 
gizli ve örtülüdür. Zira o varlıkların giyiniş biçimi (görünüşü) insanla yakın
lık kurmaya elverişli değildir. Aşırı yalnızlıklarından dolayı insana zıddırlar. 
Bir halde ki, cin taifesi, münasebet yokluğundan ve mahiyet uzaklığından 
dolayı insana yakın değildir. "Eşbah-ı müteraiye" (Beden görünümlüler)'den 
murad cinlerdir ki, onlar insan şeklinden soyunukturlar. Biz onlara görünü
rüz amma onlar bize gizlidir. Velhasıl onların şekilleri, rahatları, sevinçleri 
ve her halleri insanlardan farklıdır. 

�� � ,)�1 lt �ı..:..ıı 
� ,:, .i ·i.. ı, � _ ,  

• : 'T-" r-- ıl' Ç:_J' J 
i..:....t)4 ı.>�' �1...ıT � J 

[.� ��� fl' .j �� J -698 

i, ��u .sı- ·· ��� J' Gs; -699 � ...,..... .r' o - J - -
��J� 4$ /;,p ;.,;ı ı � � J -700 

lügatler: ..5'"-" şinin kesresiyle �'nin cem'idir, � balık tuttukları tuzaktır 

(balık ağı) . ..5''>�' Sinin kesresiyle ....s:.-'in cem'idir, balık demektir . ..5'•,.:.• Hemzenin 
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fethiyle .5 .,:.'in cem'idir, re harfi fethalıdır, manası kuş avianan tuzak demektir. 

_.ı.Jı ..,..�> Aç olan yem ve taneye muhtaç olan kuşlar için kullanılır. J-, ..,.._'nin 

cem'idir. f. Deniz . .sJ._, Zarar ve sıkıntı veren hayvaniara denir . •  �.-ı , .ı-ı'in cem' i. 

l.-..) Aslan avı demektir . .s.,:. Aslanın rnekanına denir. 

İ'rab: c)oı ve r::...JS. fail isteyen fiilerdir, burada fail olmaya uygun sadece ... 

kelimesidir. Tenazü-i fi'leyn kabilinden olur. Eğer birinci fiil amel ederse .ı, ke

limesi c.,Jo!nun faili olup, ikinci fiilin faili zamiri ve .ı,'e ait olur. İknci fiili amel 

ettirirsen .ı, , r::...JS.'nin faili olur. c_.ı..'nun faili ise altındaki zam ir olur ve .lt' e ait 

olur. lf,J� Lafzan merffı Jı,o;'nün faili olur . .sJ._, Takdiren merffı _,.-S:.'nün failidir . 

• �.-ı Lafzan merffı _,Al;;'nun failidir. \t'A'da zamir .Sı..:.' e racidir. lf,i'da zamir .S•.,:.•' e 

racidir. 

Mana: Perdede hakkabazın gösterdiği garip şekiller cümlesinden olmak 
üzere görürsün ki: avanın eli bir nehre ağlarını ahp oradan sür'atle balıklar 
çıkarır. Keza hızak kuran avcının aç kuşları o hızaklarda tanelerle kandırdı
ğını görürsün. Denizde deniz ha}rvanlarının timsahlar ve balıklar gibi cana
varların büyük kuvvetleriyle gemileri kırıp parçaladıklarını görürsün. Or
man arslanlarının aviarını yakalayışını görürsün. 

i� � �Jli � � J ' ' ' 

� r Js.  �� �i �J 
ai_h�· � i� J 'J � IJ,! 
. ' . 

�1 ıJ" �: �1 � �� J -701 

ô)'� :- :iaOöJ � If:.. � J -702 

\.1 JS' Jlı �1 .)�1 �jıl J J -703 ' ' ' 
Lügatler: e.1ı yani .IW:i. ı_.;ı sahra ve çöl. � Yani .:..jJıi-. ı....ı.. kendisinde 

/170-a/ melahat ve Jetafet olan şeye denir. i_,ü,'de ..,, .} manasınadır. 

Mana: Keza, ey seyretrnekte olan kimse, kuşlardan bazısının bazısını 
havada avladığını görürsün. Bazı vahşi hayvanların, bazı hayvanları sahra 
ve çölde kaplığını görürsün. Hakkabazın yaptığı şeylerden senin gördükle
rinin hepsini sayamadım. Onlardan sadece bazı güzel ve latif olanları zikret
tim. 

Şöyle devam ederler: Ben sana bütün eşyanın ibret alınacak yönlerini 
uzun uzun anlatarak çok vaktini alacak değilim; istersen kısa bir sürede, bir 
anda şahit olduğun bir şeye dikkat et. Yani hakkabazın sana gösterdiği su
retlerin zahirinden bahnına geçersen, sana görünen suretierin hepsinin hak'i
katine dikkatle bakarsan onların sırları ve hakikati malum olur ve bu çok 
kısa zamanda gerçekleşir. "Zaman-ı ferd"den murad, zamanın en küçük 
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parçasıdır. Zira onların efradı bir araya gelse "az zaman" olur. ,fl.- ,1.,-!o'i' JJ-" ı.>} 
uı.:. JS' .} ..,...,ı.ı ....,..�, ''JJ ,y .5..,).s. beytinden (680. beyit) buraya gelinceye kadar 
hokkabazırı g9sterdiği çeşitli şeyleri, Hazret-i Zü'l-celalin tevhid-i ef'aline 
misal olarak gösterip aşağıdaki ve sonraki beyitlerle cevap vererek şüpheler
den kurtarırlar: 

J � J �IJ Jıi �_a� I.).ÜI JS" J -704 

o). ') � �� Jıji � 1�! -705 

Lügatler: 45�ı: �\:S"'in cem'i, �\:S" kendisiyle bir şeyin örtüldüğü perde 

demektir. �� Ve � gibi. ı. ı;(da ı. zaiddir, biinci J�ı hemzenin fethasıyla, 

ikincisi kesreyledir. :ı...J şüphe demektir. 

İ'rab: JS' mübteda .�?IJ � haberidir. 45�1 ..,..,..,'de ..,, � manasmadır veya ..} 

manasına. Jııı'nin faili altındaki zamiridir ki, hakkabaza racidir. Mef'fılü _,...Jı'dir, 

..... 'de zamir .�?1/e racidir. 

Mana: Senin müşahede ettiğin şeyler tek fiildir, yani bu fiilde münferid 
olan odur. Fakat sen örtü perdesinin vasıtasıyla müşahede ettin. Vahid-i 
hakiki örtü ve perdeyi iziile ettiği vakit sen ondan başkasını görmezsin ve bu 
şekillerin hakikatine ait şüphen kalmaz. Ve bilirsin ki bu şekil ve suretierin 
a'yanı; hayat, ilim, kudret, irade, nutk ve tasarruftan halidir. Lakin bu suret
ler ve şahıslar Hayy, Alim, Kadir, Mürid, Mütekellim ve Mutasarrıf olan o 
fail-i haklkmin fiilierinnin mazharlarıdır. 

"Perde/er kalktığı vakit sırlar ortaya çıkar, sonra nurlar görünür ve ancak Vdhid-i 
Kahhdr olan Allah kalır" 

OJP. �� � � � !- i�;.J -706 

Lügatler: ""'.ıJ' dalin ve cimin zammesiyle zulme! demektir. 

Mana: Ve sen ey salik ve muvahhid, perdelerin açılışı sırasırıda /170-b/ 
beşeriyet karanlığında o tek failin nuroyla tevhld-i efaline yol bulduğunu 
tahklken anlarsırı, böylece bütün fiilieri tek Halik'tan görürsün. Eğer onun 
nuru yol göstermeseydi, kesret karanlığında hakiki vahdetin cemalini kim 
görürdü? 
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W1 �i ı} �� ��� y� 
�� J...ı �� �1..1:.!1 ı} � 

' ' ' 
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Lügatler: J�,..oı salıverme ve sarkıtmak, •h' J-' denince •�>"J' demek olur . ._,..,ıı 

Örtülü, karışık ve belirsiz olmak, ihtilal gibi. 

i'rab: .r-. ı..' de ı.. zaiddir. � ,  .:..5'nün haberidir . ..,...,., �'nin mef'ülüdür . 

.__._,. ,  _,.J;ı'nın altındaki zamirden haldir. �'da zamir ._rA;' e racidir. t ı...,ı Masdardır, 

failine muzafdır. 

Mana: Ben de hakkabaz gibi nefsirnle kendi arama, nefsin illibasından 
hasıl olan perdeyi, kainatın zulrnetine rnuzaf olan vücfıdurnun nurunda 
sarkıthrn. Benim perdeyi sarkıhnarn, tedrici olarak hissirne zuhur eylernern
çlen ötürüdür; bir halde ki, sıfat ve fiilierirnin bedayiini arka arkaya yeniden 
icad ettiğim vakitte nefsirne rnunis olurum, ta ki zahrnın tecelllsiyle nefsirn 
yok olmasın. 

Bu sözleri cem' rnertebesınden ve cem' lisfuuyla söylemişlerdir. Buna 
göre zat şöyle demiş oluyor: Zatla nefsin arasındaki perde şunun içindir: 
Eğer zat tecelllsi bir defada olsaydı, nefs o anda tecelllnin satvelinden dolayı 
yok olurdu. Fakat kaderneli ve tedrici olmak suretiyle zat tecelllsine elverişli 
durum doğmuş olur. Tecelli evvela fiiller şeklinde hisse olur, nihayet bu 
tecelllyle nefs ünsiyet peyda edince sıfat tecellisi elverişli hale gelir, ondan da 
sıfatlarla tecelll olunur. Sıfatiarın tecelllsine nefs ünsiyet peyda edince zat 
tecelllsi vuku bulur ve bu rnertebde tecelll eden ve tecelll olunan bir olur. 

Beytte nuru zulrnete rnuzaf kılmasındaki nükte şudur ki: Bilhassa zul
metİn nuru olmaz. "Nur" nefsiyle zahir olan ve başkasını ızhar eden şey 
dernektr. Bu sıfat ilahi vücudun sıfahdır ve Nur onun esrna-i hüsnasından 
bir isirndir. "Zulrnet" bizatihi gizli olan ve başkasını da gizli hale getiren şey 
demektir. Bu sıfat, rnürnkin varlıkların sıfatıdır. Kainat karanlık bir perde 
gibidir. Onun ötesinde nice şekil ve suretler gizli ve örtülüdür ve nura muh
taçtır. İlahl nur ve rabbani tecellinin ışığı görününce, kainat perdesinin arka
sındaki şekiller ve çeşitli suretler görünür hale gelir ve irade Itibariyle hare
ket ederler. 
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ö�l 1 ı, ..:.ılı� - �  ·. �1 
• .  ıJ" .r - � 

Lügatler. .ı..,, J.;o'in zıddıdır . ..,.,..-, ..,...-'nın cem'idir, .s'.>': maksad demektir. 

ı,_,A. Ya haldir veya mef'il.lü lehdir. �'de lam J• manasınadır. 

Mina: Ey salik, ben nefsimin ciddiyetini ve hakikat-i halini /171-a/ o 
hakkabazın oyununa yaklaşhrdım (yani ona benzettim); bunu manaların 
nihayetini ve uzak maksadları senin anlayışına yaklaşhrmak için yapmış 

bulunuyorum. Hokakbazın hallerini hahrlamaktan m ura d, tevhid-i ef ali 
bildirmek ve açıklamakhr ki darb-ı mesellerle uzak manalar ve akla uygun 

maksadlar akıl ve anlayışa yakın hale gelir. Hakkabazın hallerini anlayınca, 
bilesin ki, tek bir nefisten çeşitli fiiller ve muhtelif şekilller zahir olurmuş. 

4;� ��' J ,:�) -710 

4W .r'� �IS" ��\i -71 1  

= - -. 
·· (  ı:..;ıv 4l • · (IS" -712 � � � :  l..oJ J 

Lügatler. .:.<�'den murad, biri hislerdir ki nefsin fiilierinin mahallidir, biri 

de hakkabazın muhtelif suretleridir ve onlar hakkabazın fiilierinin mazharıdır . 
.ıır şeklinde .:.. ile de okunabilir, _,..!'nin ismidir. jJA'in he'si ile de okunabilir, o 

zaman zamir de hakkabaza raci olur . ...,.,. , .:.-,J'in haberidir. JIS:..>ı'deki zamir de 

hakkabaza racidir. 

Mina: Ey salik, iki mazharda benzerlik bize cem' olur. Zira benim nef

simden muhtelif sanatlar ve çeşitli şekiller sadır olduğu gibi hakkabazın 
fiilierinden de muhtelif suretler ve farklı şekiller suclur eder. İkisi arasında 

bir yönden benzerlik varsa da bir yönden de onun hali benim halime ben

zemez. Zira onun hali mecaz, benim halim hakikattir. İkisi arasındaki ben

zerliği nakledip der ki: Ey tevhid ilminin talibi, o hakkabazın şekilleri, sey
redenlerle kendisi arasındaki perde vasıtasıyla fiilinin mazharı oldu. Hakka

baz görünüp perdeden çıkınca o şekiller ve suretler yok olur. işte benim 
nefsim bilfül hakkabaza benzer oldu. Zira benim duyularım yani gözüm, 
kulağım, dilim, elim, ayağım iş, söz, alma ve çalışınam vb., hakkabazın muh
telif şekilleri gibidir. Beden elbisem benim perdemdir, hakkabazın perdesi 
gibidir. İşte his mertebesinde kayıtlı olanlar, benim organlanından ve duyu
lanından zuhur eden fiilieri ve eserleri, duyulardan ve organlardan zanne

derler. Mesela görmeyi gözümden, işitmeyi kulağımdan, konuşmayı dilim-
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den, tutmayı ve yürümeyi elimden ve ayağırndan zannederler. Nitekim göl
ge oyununu seyredenler, görünen o fiil ve eserleri, orada görünen şahıslar
dan camid suretlerden zannederler. Perdenin arasından perde kalkıp, nefs-i 
nahka açıkça görününce haklkat-i hale o zaman muttall olurlar ki gören işi
ten, konuşan, alan ve iş gören nefs-i nahkaymış ve organlar ve duyular ona 
mülahaza aleti imiş. /171-b/ 

4:-_;.. f' � �\ J �� � 
�� � p � c.1;. J s y:-_,ll 

� J� J iS"�� )l..lk-1 , , , 

�j J$. j.:.Jı �J � -713 

J;;,� ��\ � c;.ib ..ÜJ -714 

�\iı � �� r� c.i:i -11s 

Lügati er: .,..., bir tarafı bir hayvana bir tarafı bir yere bağlı olan ip demek. 

i'rab: ..ı.f'de zamir hakkabaza raddir. � .ıı1 cümlesi i"rabdan haliyye 

üzere mahallen mansubdur . .:..ı, meçhuldür, 11'nın cevabı ..;.�i' dür. 

Mana: Nefsim bana perdesiz olarak zahir olup, zah müşahede etmenin 
güneşi doğup vücud toprağım müşahede nurunla aydmlanıp pariayarak his, 
nisbet ve izafet bağlarıyla kıyastan hasıl olan düğümlerim çözülüp de hok
kabazm perdeyi kaldırışı gibi beşeriyet perdesini kendi nefsimden kaldırın
ca, işte o vakit hızır gibi nefs-i emınare oğlanını öldürdüm. Bunu vürudu
mun duvarını muhkemleştirmek için düzeltmekle, beden gemimi riyazatla 
parçalayıp harab eyleme arasmda yaphm. Hulas-i kelam şudur: Ben nefs-i 
emınare oğlanını öldürdüm, vücud duvarını muhabbet ve marifetle tamir 
edip düzelttim, riyazet ve mücahedeyle beden gemisini tahrib ettim ve ku
surlu hale getirdim ki kafir şeytanın eli zalim hevadan halas olsun. Böylece 
ilm-i ledünn1 mazharı ve ikinci Hızır olup ebedi hayatla diri oldum. �' ö�ı 1.o 

..:..o;.ı .} "Hayat ancak ölümdedir" fehvasmca nefs-i emınare ölmedikçe salik 

ebedi hayatla diri olmaz ve beden gemisi riyazetle harab ve kusurlu hale 
gelmezse heva ve heves hükümdarının elinden ve şeytandan eman bulmaz. 

Mana: Buyururlar ki: Beşeriyet perdesini kaldırarak hakikat mertebesine 
vüsul bulup, nefs oğlanını keserek beden ve his gemisini yaralamak suretiyle 
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kemal derecesine ve vuslat makamına nail olunca ben imdad ve yardımla 
mülk ve melekut alemlerinden her birine rüCU. ettim. Bu, zamanın gerektir
diği fiiliere göre her zaman daimi olarak böyledir. Ta ki cömertlik ve kerem 
hazinelerinden alemi ve ademiler üzerine ihsan ve nimetler saçayım. Bu 
mertebe salike, beşeriyet perdesini kaldırıp nefs oğlanını öldürüp, beden 
gemisini riyazatla hasta edip vücud duvarını marifetle düzeltip, fenadan 
sonra bakabillah mertebesine vasıl ve zat-ı ahadiyyete nail olduğu vakit mü
yesser olur. Böylece bütün alemler onun mazharları olur. Nitekim başlangıç
ta ona sadece bedeni mazhar olmuştu. Bu "gavsiyyet" mertebesinde ise bü
tün alemlere, isndadları ve kabiliyetlerine göre her zaman ve vakitte imdad 
ve yardım edip feyzini ulaşhrır. 

�;..� ..:.ı��oı ��� � JlJ -717 
, , 

Lügatler: ı-. yükselen ışığa derler . ....,_ Nur ve azarnet demektir, cem' i "-'U.,.. 

gelir. Nazun hazretleri sahih rivayetle Hz. Resul'den nakledilen şu hadis-i şerife 
telmihde bulunuyorlar: /172-a/ �> "+"J "'u.,.. ..;.j.r-"i lf.i..:$ ,ı WJ; J JY .:ı' ..,.� ..Al• � i. "! 
.wr .:ı' ,..,.... ..,ıı "*"' "Allah'ın nurdan ve zulmetten yetmiş bin hicabı vardır. eğer 

onu açsaydı yüzünün azarnet ve nuru basarının (gözünün) ulaştığı en son nok
tadaki yaralığını bile yakardı" .66 

Mana: Lisan-ı cem' den, cem' ve tevhid mertebesine işaret ederek şöyle 
buyururlar: Eğer tecelli sırasında benim isimler ve sıfatlarla perdelenmem 
söz konusu olmasaydı, azarnet ve celalimin ışığından zahmın mazharları 
yanardı. Demek ki bu mevclidahn kıyamı, Cenab-ı Zat'ın isim ve sıfatıarın 
arkasından tecelll etmesi sebebiyledir. Eğer nurani ve zulmaru perdeyle bir
likte tecelli etmemiş olsaydı bütün mahlukat zat şualarının ezici kudretinden 
helak olurdu. 

� J� ı.>�� s� 
.. � .. .. .. 

�'J ci' �ı ı:ııj�ı wiJ -7 18 
, , 

Mana: Ey salik, eğer sen anlayışlı ve sağlam hafızalı isen, seslenip duran 
bu kainahn cümlesinin dillerinin fasih bir lisan-ı hal ile benim tevhid-i zatı
ma şahidlik ettiklerini görürsün. Lakin bu şehadet ve tesbihi kainahn dilin-

66 Farklı bir rivayet için bk. Müslim, İman, 293. 
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den işihnek için sağlam kulaklar ve safiaşmış kalpler gerektir ki, bütün eş
yadan işi te bilsin. Zira onları � � _,tW � �) o� � ;� �:;. ;  ı:ı�:, (İs ra, 17/44). 

"O'nu tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz onların tesbihlerini anla
yarnazsınız" fehvasınca bütün eşya O'nu tesbih edici ve birleycidir. Şu ayet 
de bu hususa delalet eder: !I)Üı J_ l.l) ..:..ıı)�' J_ l.l iıı_� (Cuma, 62/1). "Yerlerde 

ve gökte olanlar Allah' ı tesbih ederler" 

Ebu's-suud tefsirinde şöyle der: Yerde ve gökte olan her şey buna dahil

dir. Mevcı1dattan her bir nesne imkan ve hudusuyla; kadim, vacibü'l-vücud, 
noksandan rnünezzeh, kernalle rnuttasıf olan bir yarahcıya delalet eder. Ni

tekim şöyle denrniştir: Her şeyde O'nun birliğine delalet eden bir delil var
dır. 

..:.-ıi .J.o.r J'}IJ,-1 J� ol/ � 
yT .sy.- :..r.J .J! .J.oT ....._:.ı 

..:-ıl ....._:.ı :.f'" IS":. f' \.< � 
yl}ül J:. 1,-ıl .1..:... ,_;.:. .1 

[Bizim hareketimiz, her an sana bir tanıklık vernıede; Zülce/ôl olan Tanrı 'ya bir tanıktır. 
Değirmen taşının ıstıraptarla dönüşü de, suyun varlığına tanıktır. M, V, 3316-3317} 

ü_:'j:> J:.s. �' J ��J� 
�) ���� jl � 4.:11 "" .. , "' 

(�1 )fr � ;.ı  c.±ı 
Lügatler: Açık. 

c..ıu .s.)�' J �� ��J -719 .. "' .. .. 
... ./ :. :w ·.:ı... , � ' . ' -720 

- � . ı,y- . - �  . ' ' 
�\li. �)U.'JI � �� J -721 

İ'rib: yU .:_,...,.'in sıfatıdır. � p< J"l' j "'<'JJ (nakilde rivayeti zayıf 

değildir) ifadesi şuna işaret eder: Bu hadis-i şerif Sahihaynde mevcuttur. 

(Mana): Müslirn ve Buhari'nin rivayet ettiği her hadis kesin nashr, şek 
ve şüphe ihtimali yoktur. İşte bu hadisi Ebu Hureyre'den İmam Buhari ve 
Müslirn rivayet ederler, Hz. Risaletpenah (sav) Hz. Rabbü'l-alemınden hika
ye buyurur lar: .s.ilı o rf". J ıs. t-ı .s.ilı 'N:' ı:..5 �i ı��t �i ? �1_,.J4 Jı y � .ı.,.Jı Jıy. 'i 

t' ıs. �  .s.ilı �J J ıs. ..;Jo.,ı -rl' o.ı.ı J ıs. .r"'-<! "Kulum nafilelerle de bana yaklaşmaya 

devarn eder, nihayet ben onu severim, onu sevince de işiten kulağı gören 
gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olururn . .ilh" .67 

Buhari, Rikak, 38. 
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Bu kudsi hadis muvahhidlerin ittihadına delalet eder. Nitekim İbn Fanz 
bu manaya işaret buyurarak der ki: 

Zayıf olmayan bir nakille sabit ve muhakkak olmuş bir hadis benim itti
hadım hususunda Hz. Muhammed'in dilinden akıp bize geldi. Bu hadis, 
nafileler sebebiyle ve farzın edasıyla yaklaşmasından sonra, Hakk'ıh kula 
olan muhabbetine işaret eder ve _,....,Jı J �ı � ı,;.,.;S' "Onun için işitme ve görme 

olurum" ifadesiyle, tenbih mahalli ve yeri apaçık bellidir. Bu durum hasiret 
sahibi arifler nezdinde gün ışığı kadar açı.khr. Fakat anadan doğrna körlere 
/172-b/ örtülü ve kapalıdır. Allah bize ve sizlere hasiret nfıru ve gizlilikleri 
görecek ışık ihsan etsin. 

J�i ıS�' y��� &...ı:; J "" "' ... ,. 
;;L.,- �� ..u- -�'' ibı_ J IS .  - r  . J J "" .. .. ... .. ' ... - o ö�j � .W �J! � tJ 

4J�J � �:FJI J '· :�- ' -722 

ı;.ı.ii o? �ı;..�ı J_ ��:; J -723 

:.:.ı�� � �  ��f.- J -724 

LügaUer. ..,.:J• .:...,.....r. ..,.._Jı .:ı.liı (Onu sebep edindim demektir) . .s....,.ı ,  .SJ....,.'dan 

fil-i tafdıldir, ei'' ve _.ıı manasınadır. Evvelkinde (722. beyitin ikinci mısraında) 

ha-i mühmele ve heınzenin kesresiyle okunup .ı.ı .i4"< takdirine olması caizdir. 

Lakin ikisi de .s....,.ı okunsa daha evladır. �'da zamir ..,.,._; ve -v_,ta aittir. 

Mina: Tevhidin başlangıcında ben nafileleri ve farzları sebep kabul et
tim, sonunda o tevhidi buldum. Oysa sebepleri vasıta olarak görrnek benim 
delillerimden (sadece) biridir. (Veya delillerimin en faydalısıdır da denebi
lir). Sebeplerin varlığıyla hakiki faili birlediğimde ise sebepleri kaybettim, 
zira bildim ki sebepler etkisizdir ve tevhide vesile değildir. Nitekim Şeyh 
Sühreverdi (ra) bu hususta şöyle der: 

"Tevhid gerçekleştiği vakit, sebeplerin kendisinde sebepler yok olur, 
yani vahdet-i zatta sebeplerin zahiri yok olur." 

Halbuki Hakk'ı birierne konusunda en faydalı vesile tevhid rabıtasıdır. 
Ben kendimi sebeplere yapışmadan tevhidden tecrid ettim de mütevahhid 
ve müttehıd oldum, bir halde ki, nefsim bir gün olsun tevhidin dışında ol
madı, öyle ki, ezelen ve ebeden zahm vahdetle mevsufdur ve bu mertebede 
kendi zahnı zahyla tavhid eder. Nitekim buyrulur:j.i. �� li� � tı 1ı J.f (Al-i 

İmran, 3/18). "Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir" 
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Bu konuda Şeyhü'l-İslam (Abdullah el-En�ari) Menazilü's-Sairin'de şöyle 

�\r,- O�J .:/' Jr  .)! 
�'i � .;j' .:..ai J 

�'J .:.1' �')' .ı.;. J \.o 

t.L,r-j ·� t.J.,r-j 

"Bir olan varlığı kimse birlemedi, çünkü onu birleyen herkes inkarcıdır. 
Onu biriemek onun kendisini birlemesidir, onu tavsif edenin vasıflaması 
sapmadır". Bu beyitlerin şerhi dibacede geçti. 

Js- � � �1 J� �J -725 

ö� � Jwl �\ı -726 
, "" ... "" .. 

LügaUer: � ,  ._,.,ı-'tan nefs-i mütekellimdir . ._.._,.. Bir şey çıkarmak için 

içinde eğlenmeksizin suya dalıp çıkmak demektir . .:....;.,;. .;;'dan nefs-i 

mütekellimdir . .;;'ın manası da suya dalmak ve bir işe başlamak demektir. Bu 

iki kelimenin manası birbirine yakındır. İbn ·F.arız'a göre ..,.._,. , ..,..,ı-'dan daha 

beliğdir. Onun için Jı ile ıdrab eyledi. '- Çok değerli bir inci demektir. t""�'da 

lam .!'-� manasmadır ve .:...;.,;.'ye müteallıktır. 

Mana: Ben cem' -i ahadiyyet ve esmasının denizlerine daldım; hatta tek 
başıma dalıp yüzdüm ve o denizierin her birinden -ki murad esrna-i gaybiy
yedir- nice ilim ve irfan incileriyle rUhani hakikat ve latife mücevherleri çı
kardım. Böylece ben, hasiret kulağırola kendi fiilleriıni işitmiş oldum. Yani 
benim fiillerimi algıladığım işitmede hasiret özelliği vardır, o işitme bahni 
bir işitmedir ki hem işitme hem görmedir. Zira o bir nurdur ki, her duyunun 
özelliği kendisinde mevcuttur. 

Ve ben kulak gözümle sözlerimi de görürüm. Yani ben, kendisinde işit
me özelliği bulunan gözümle sözlerimi idrak ederim. Her ne kadar sözlerin 
idraki adeten işitmeye ve kulağa bağlı ise de bu böyledir. Zira cem' mertebe
sinin bir özelliği olarak, bu mertebeye ulaşan kimsenin her uzvu öteki uzuv
ların görevini yapabilir. Çünkü kayıtlar ortadan kalkınca vücudun parçaları 
bir olup cem' nfıruyla bütün kuvvelere şamil olur ve ihtilaf /173-a/ ortadan 
kalkar. 
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�j:) jS'- ı} )��\ :u 4ıy.. 
4.:;i � ıJP ) \Jj � 1 ç., ı.:.. 

ö)� jS'- ı) )ı��' �)W 
-�il 

. ' ��\.ı ..5 •• ,, . -ı.r- J � J - . ı- .Y.  
... ... ... ... 

�:)� J jı)ı ��� .j t. u �\i -727 
Js. � J�Jl.4 y�iJ -728 

c..ir)� �) l.o JIA:;.�ı ıJP � J -729 
' ' 

iA? � ��� J �F -730 
Lügatler: ..S:.-tı ve �"i' ağaçlık yer. J'.i" Bülbülün bir türü olup Farsça'dan 

geçmiştir. -'<.�" Kuşun avazia ölmesine denir . .._J, Büyük ağaca denir. Jı..i' Düdük 

demektir. J"Ji, jJ iki fetha ile kirişe denir, burada kirişle çalınan saz murad 

olunur. i:.J Muğanniye denir. i_,.ı- Bir nevi ağaç demektir, burada murad 

Sidretü'l-müntehadır. ;_,.;... Nağme demektir. 

İ'rab: .:..ajJ, �." .:ı\l'nın cevabıdır. J"j'/1 ;.,..Lo � Sözü yani J"J"i' .oJI_,..,ı ;.,..Lo ._;.. 

mukadder muzaf olur. ._;.., � üzerine müteallıktır. J�"tı, Sözü c.ilı'e 

müteallıktır. 
Mina: Eğer ağlayan bülbül ağaçlarda inlese, kuşlar da o bülbüle cevap 

vermek için başka ağaçlarda ötüp şakısalar; usta bir ney üfleyici, muğannl
nin elindeki sazın seslerine uygun şekilde, onunla aynı tarz ve aynı ses a
hengiyle icra-i sanatta bulunsa; iyi icracı bir muğanniye ince ve güzel güfte
lerle şarkı söylese (bu takdirce J; u 'da u masdariyyedir ve ;la!oı'ın sıfatı olur); 

böylece dinleyicilerin sırları sidreye yükselse, her bir nağmede teğannl son 
haddini bulsa; işte bu hallerin hepsinde ben sanatırnın eserlerinde münezzeh 
olarak, Hz. Cem'i ve Cenab-ı Vahdet'imi ve ağyarla ülfetimi şirkten münez
zeh kılanm. 

Yani hazret-i zatımın fiiller, eserler, mutrib, tarab, muğannl, şiir söyleyi
ci, saz çalıcı olarak yaratıp ızhar ettiği şeylerin hepsinin cem'iyyeti'z-zatıyye
ti'l-asliyye bakımından, benim şüun-i zatiyyeme mensub suretler olduğunu, 
başka olmadığını ayne'l-yakm müşahede ettim. Keza ben, vücud ahkamıyla 

telebbüsten sonra hasıl olan cem'iyyet bakımından dahi, gayrın müdahale
sinden ve ortaklığından münezzeh ve beriyim. Filhakika 

[Kendimize kendimizle söyleyen, kendimizle dinleyen, kendimizle tutan ve göreniz. Evde 
bizden başka kimse yok.] 
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Lügatler. eJII&. ism-i faildir, mutalaa kılıcı manasına. ;;;ır meyhaneye denir. 

;.,u. Casus ve gözleyici demek . ..,u.Jı � Burada "kapısı açık ev" demek olur. 

Araştırdığı şeye muttali olabilmek için casus ve gözeünün gözünün daima açık 
olması gerektiği dolayısıyla bu ilgi kurulmuştur. Aşırı müb�lağadan ötürü söy
lenmiştir. 

İ'rab: r: mübteda, haberi önceki ...,ı'dir. Keza � mübteda, J1 mukaddem 

haberdir. eJII&.'nun mef'Uiü mahzuf olup takdiri .sı.!'dir . ...i mahzuf şartın 

cevabıdır. 

Mina: Kainatta ne kadar eşya varsa /173-b/ hepsinin, benim zahmın iş

leri, fiil ve sıfatlarıının mazharları ve bana ait görünüşler olduğunu bildinse; 
o halde benim vücfıdum sebebiyle zikir meclisleri, Kur'an okuma mahfilleri, 
Hz. Cebbar'ı tesbih, tehlil ve tahmid mahalleri, beni ve benim kelamımı mü
talaa ediciye ait bir işitme bir kulak mesabesindedir. Burada dllu � "mahall-i 

huzur" manasını mutazammındır. Zira bir kimse bir şeyi mütalaa etse, ona 
kulak verir, ta ki onun manasını ve sırrını anlasın. o halde takdir-i kelam: 
Zikir meclisleri benimle huzur mahallidir demek olur. Keza "meyhane", 
casusun gözü gibi benim için daima kapısı açık vaziyettedir. Bu iki vasfın bir 
araya gelmesi cem' mertebesinin özelliklerindendir. 

Lügatler. Açık. 

İ'rab: l.S:.- lafzan mansub, mef'ulü lehdir, .ı..i<'e müteallıktır . .S"< .s,... 
Takdiren merfı1 .ı..i<'nin failidir j>-'nin naibi faili zamiridir ve J�j'a racidir . ._..ı ise 

,.·e racidir. 

Mina: Nasram ve Mecfısilerin beline zünnarı hikmet ve masiahat için 
ancak ve ancak benim sol elim bağladı. O hikmet "kabzateyn" sırrını ızhar 
etmek ve cemal-celal, lütuf-kahır, hidayet-dalalet gibi mütekabil sıfatıarın 
hükmünü icra etmek içindir. Eğer o nasraninin zünnarı, benim vahdet-i za
hmı ikrar sebebiyle çözülüp açılacak olsa, onu yine benim sağ elim çözmüş 
olur. Bunların hepsi benim fiillerim ve irademdir ki her surette görünürler. 
Demek ki bağlayan, çözen, hidayet edici ve dalalete sürükleyici olan, bütün 
mütekabil sıfatları kendisinde toplamış olan benim zahmdır. 
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� 'ı2'•-;. ı -!�1, ' 1,  w •• ı,)-"":"' ı..r-·- . J . � yljv jt_?l.ı )Li �!J -733 
. , , 

Lügatler: J� fil-i mazidirJ� , )J'< , 'J.ı' dan ,;_,:.ı manasınadır. )ı.. Fil-i mazidir Jı.. 

)-"' •)1/dan. � ve Jloı manasınadır . .., y'nin kesriyle Hrıstiyanların 

mabedidir, kilise denen yerdir . ..... � ,  )�'nun failidir . ..ıs:,. ,  )"''un failidir. 

Mina: Eğer "Tenzil" diye isimlendirilen Kur'an'ın nil.ruyla mescidlerin 

mihrabı nurlu ve aydınlık olduysa, İncil ile kilisenin şekli bahl ve helak ol
madı. Zira her ne kadar alıkarnı neshedilmiş ise de İncil'in kelamiyeti bahl 
değildir. Dolayısıyla onun nil.raniyeti ve bazı eserleri bahl olmak lazım 
gelmez. Zira içinde Hakk'ın vahdetini isbat eden, enbiyanın nübüvvetini 
ikrar eden ve bunlara benzer haşrı ve ahiret gününü kabul eden hususlar 
yazılıdır. Onun için Muhammed} şeriatte İncil' e haksızlık etmek caiz değil
dir. Muharref olmayan İncil'le bunların da mabedinin nurlanması mümkün

dür. 

Lügatler: )10-.ı, _,a...'in cem'idir, kitab demektir. )�,o-ı Hz. Musa'nın ümmetinin 

uleması minasına gelir, ;.r'in cem'idir. 

İ'rib: JIO..i mübteda. 1.! .r-4 Cümlesi ir'abdan mahallen merffi, JIO..i'in 

sıfatıdır. J�,o-1, .r-4'nin failidir. �.!'da zamir J10..i'a racidir ve bu mübtedanın haberi 

mahzufdur, takdir-i kelam ��ıS' � demektir. 

Mina: /174-a/ Hz. Musa'ya kavmi için gönderilen ve ümmetinin alimle
rinin her gece kendisiyle Hakk' a münacaatta bulunduğu Tevrat'ın durumu 
da İncil'inki gibidir, her ne kadar alıkarnı neshedilmişse de o da tamamen 
bahl olmamışhr. O da Hakk'ın kelamı olması dolayısıyla, asli haliyle onunla 
münacatta bulunup onunla ibadet eyleyen kimselere faydası olması uzak 

ihtimal değildir. 
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• , ... � :Uı . ��l l • -. ·. , -735 
� 

. J_ -?  . JIJ � IJ,J 
ö? � j�jJ, 4- .w -736 

Lügatler: .r yani ._,..._,� .i'J'�' .;s .ıu.... (secdeyle yere kapandı) . .ı.ı , "-!'den 

Arapçalaşmıştır, Farsça'da bu kelime put demektir. Muzaf mahzuf olup, 
muzafun ileyh onun yerini almıştır. Takdiri .ı.,Jı ..:..,. ,} demektir. � ,  ...,..-' tand ır. 

İ'rab: ...AS'ıı. kelimesi ;'nın failidir . ..i"' Temyiziyet üzere mansubdur. '1-' 

İsm-i faildir ve �'nin failidir . .ıi'de ...:ı ta'lil içindir. 

Mana: Ey salik, eğer puthanede oturup kalkan putperestler taşlara secde 
ediyorlarsa, bunların durumu her ne kadar şeriat bakımından red ve inkar 
edilirse de hakikat cihetinden, taassub göstererek onları inkar etmek müm
kün değildir. Zira şirk ve putpereslik sebebiyle hasıl olan utanmadan Cenab
ı Hakk'ı tenzih edici olanlar da manen paraya ve pula ibadet ederler, bunlar 
her ne kadar zahiren şirk ve putperestikten doğan utanmadan Cenab-ı 
Hakk'ı tenzih ederlerse de bu yine böyledir. O halde paraya, pula kul olanlar 
bir bakıma puta tapana benzerler. Zira kafirlerin dahi putlarına ibadetleri 
bilvasıtadır, asaleten değildir. Kur' an' da, sorulduklan vakit şöyle cevap ver
dikleri belirtilir: .)ij �' J! u;);ı_ J! j.A:ı,;.; � (Zümer, 39/3). "Onlara bizi sadece 

Allah' a ulaşhrsınlar diye ibadet ediyoruz" Demek ki onlar putlarını hacet 
kıblesi edinip Hakk'a vasıta ittihaz ediyorlardı. Keza paraya, pula kul olan 
da güzel ömrünü ona harcayıp, gece gündüz kalbinde sevgili edinip onu 
hacet kıblesi yaparak, izzet ve devletin onunla hasıl olacağına, bela ve mili

netin onunla zeval bulacağına inanır. Bunula birlikte sen onu zahiren 
muvahhid ve şirkten uzak olarak görürsün. Amma bahnen şirk-i hafidedir. 
Nitekim Şeyh Bedreddin şöyle der: .:ıı..yı ı.u. J J ..._� ı...:.... .:ıı..l.:a! i..,.Lıı\k-ı J ._,.ı,.h .:ı\S' J 

.ıJ.)� � 1..!' .:ıı..l.:a! ı �' � iııı Jal ı..yo_,. ı...:.... .:ıı..l.:a! "Cahiliyye devrinde insanlar 

görünen puta tapınırlardı, bu zamanda ise mevhum putlara tapınıyorlar. 
Ümid ederiz ki, Hak ortaya çıkar da ona hakkıyla kulluk ederler" 

Or,un için Hz. Risaletpenah paraya, pula kul olanlara beddua ederek 
şöyle buyururlar: ��:.} .J..,; � � .J..,; � I""'J..ıJı .J..,; � J J'-!..ı.lı .J..,; � "Paraya, pula 

kul olan yok olsun, midesine kul olan yok olsun, tenasül organına kul olan 
yok olsun" .68 

611 Buhari, Cihad, 70. 
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Paraya, pula kul olan red ve inkar edilmediğine göre puta tapıcıları in
kar ehnek de caiz değildir. Her ne kadar şeriate göre inkar ehnek gerekirse 
de nefsani taassubla böyle davranmak makbul olmaz. Özellikle arif "La 
ma'bı1de illa hı1" sırrını müşahede edince şeriat icabı inkar etse de /174-b/ 
onda hiçbir şeye karşı inkar kalmaz. 

Lügatler: .....,_: ..rı, .....,_·den, .ıw; manasına. 

İ' rab: eı<'nın faili J'""!. mef'fılü .....,_ .:/dir. 

Mana: Bu beyit cem' lisanındandır, yaru: Şüphesiz benim inzarım, be
nim ketarnımı muhafaza edip kabul edene ve buna istidadı olana ulaşır. Be
nim inzarımı dinleyip kabul ehneyen, ezeldeki hakikat ellietinden kendisine 
benim inzarımın ulaşmadığı bir kimsedir. Zahiren peygamberlerin dilinden 
onlara inzar ulaşsa da netice değişmez. Demek ki ezelde Cenab-ı Hakk'ın 
kendisine hidayet, inzar ve imanı kabul için isndad vermediği kimse: 

;�A � AS � �ı � �J 1 �ı)fi �ı 4 �J (İsra, 17/97; Mü' min, 40/33). "Allah 
kime hidayet verirse işte doğru yolu bulan odur. Allah kimi sapıbrsa arbk 
onu doğru yola iletecek yoktur" ayetleri mı1cibince salah ve doğruluk tarafı
na yönetmez ve ezeldeki istidadı her ne yöne ise ondan başka iş yapmaz. 

Nitekim Yüce Allah buyurur: �)i Js. �' � ��):. � �j:U ;.i rf io-f;j}.;ff � :ı:,:. 
� ::,.,ı� �J ij� ��..:...;f Js.j � Js.j (Bakara, 2/6-7). "Onları inzar etsen de 
ehnesen de onlar için birdir, iman etmezler. Allah onların kalbierini ve ku
laklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve 
onlar için büyük azab vardır" 

(İkinci mısraın manası): Her millet ve fırka hakkındaki özürleri benimle 
kaim oldu, zira �-�:- � ��� Js. Jj �� �� :i..-ı ; ;� 9� � ı.. (Hud, 1 1/56) .  "Yürüyen 

hiçbir varlık yoktur ki O, onun perçeminden tuhnuş olmasın, şüphesiz Rab
bim dosdoğru yoldadır" ayeti mı1cibince her milletin alınlarından tutan be
nim; bunların hepsinde tasarruf eden, irade ve fiil sahibi olan benim. Cümle
si benim isim ve sıfatlarırom mazharıdır, benim zat sırlarırom aynasıdır. 
Bunların hepsi sonunda bana yönelip döneceklerdir. Şüphesiz bunların her 
birinin özrü benimle kaimdir. Her birine istidadlarına göre bir mekan ve 
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mertebe hazırladım . ..; ,. J ..; � .s" � .:t-J [Şu ilginç ki zulüm de yoktur cebr 

de yoktur.] Bu hususta esrar-ı acibenin nihayeti yoktur ve ifşası caiz değildir, 
anlayan anlar bilmeyen bilmez . 

..:..... ;J � .:.. � ;.ı.i' rJ r ...:...-; � ;-U.ı f-; .s< .s- .:t-1 
[Bu söylediğim şey, senin idrakin nisbetindedir. Doğru anlayışın hasretiyle öldüm.] 

..:.-...; �1 � f /' • Wl ..:.-...; ft"'; .r5 /' ..:.-ı; t \:" )'! 
[Herkesin doğru işitmeye kudreti yoktur. Her kuşcağız, bir ineiri bütün olarak yııtamaz. 

M, I, 2763] 

, • , o ... , � JS" J_ j\S:J'il c$1) \..t J 4L js- ,J' J��� :.:ilj \..t J -738 
1 1 ıJ_';s- ;>�1 ;>fı ,J' \fii�!J 

. , 

ç.:, ö';S- ı:.f' � :; )G-l \..t J -739 

Lügatler: _,....ıı b yani _,ı;..ıı J iı.;t 1 jS" • ..:...oıJ , ��1/dan alınmış olmalı ki hile 

yapmak ve oyun etmek demektir . ..,..ı..oıı "'�J: .,ı.;., .,.ı J"J veyahut .:ı�JJ ve tJJ, 

meyletmek demektir, buradan gelmiş olabilir. Nitekim ı.iS' Jı t'J yani .,ıı J�.o ve .;.)o 
�'J yani J-ı.. . .ı.: millet demektir. J�:.oı: ya Jlr manasma olabilir, Jlr ��den gelir 

veyahut J�:.oı: ..,...cıı manasma olup Jlr 'JY J� ,'dan gelir, noksanlık SÖZ konusu 

olunca söylenir. Resulüllah (as)'nin şu sözünde olduğu gibi: .sı J_,s:ıı .... H�' "' ;.�, ;_,.; 

i>lt)' ..., .:ıl.&i:Jı ,:r "Fazlalıktan sonra gelen noksanlıktan Allah'a sığınırız" 1,.... , J�.o 

yani meyleyledi. � Gaynın kesresiyle "gurur" demektir. Gaynın zammesiyle 

olursa atın alnındaki beyazlık demek olur. J\A...ı İşrak etmek demektir. 

İ'rab: J"-'''nın faili "''dir. �'de lam J' manasmadır ve 1,....'ya müteallıktır. 

�,.P'nın faili /175-a/ altındaki zamirdir ve "''e aittir. 

Mana: Hiçbir ümmetin gözleri başkasına meyletmedi, bütün topluluk
larda himmet erbabından hiçbirinin fikirleri boşa gitmedi, eksik olmadı (ve
ya hayran olmadı). Gururdan dolayı güneşe tapmaya yönelen kimsenin iba

deti hakikatte yine bana olur. Zira o güneşin parılhsı, benim zahmın aydınh
ğının doğmasından hasıl olan nurdandır. J-"'>'J-' ._,-14ii JJ.aı .:Uı Jı J)=Jı "Allah'a va-

ran yollar mahlukahn nefesleri sayısıncadır" ifadesi mucibince herkesin, 
uluhiyet mertebesinde bir özel yönü vardır ki o onun mürebbisi olan isimdir 
ve o kimse, eğer Muizz eğer Müzill, eğer Hadi, eğer Mudill, o ismin muk
tezasından başka şekilde hareket ve amel edemez. O halde, mazhar olduğu o 
isim cihetinden eylediği ibadet ve teveccüh, her ne kadar Hadi ismine muha
lif ise de hakhr. 
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� �� J ���' J �� w-
4 � IJ# � �� J �lj...o 

.. 
" " 

"'
' � .. fJ 

.. 

w•:Hı 4-SJA' J '� ıJu 

;- 4L.ıı � J :..,.. _;.jı j\.:ll � �� J -740 

ı--'� �IS" ı:J! J 4.$� 'J� w -741 

ı�J:i i� 4-S)j �� ıjij -742 

Lügatler: .wı.;ı ateşin sönmesi. w.ı, �'nin kesriyle "sene" manasına. 

İ'rab: .._., .:.i /de ,;,i şart harfidir, cevabı •ı.ı..i W' dur . .:.IS" .:.ı /de dahi evvelki .:.(i 

te'kid için şartıyye olmalı. 'ı-*'"' � .:.ı /daki .:.!'in cevabı mahzfıf olabilir veyahut .:.ı ı 

,;,\('nin cevabı olabilir ki bu durumda takdiri ._;.;...!• ıP 'i ı'"" ri' ıP \:,. .......,, ,s'ı.il demek 

olur, 'ı-*'"' .:.ı ı ona takid olur . ..._..,, sözü ya ·� ,ı' ya veya •_,ı..;.;' ya müteallıktır. 

Mana: Mecusiler sönmeyen bir ateşe tapırurlar, nitekim tarihi haberler
de onların tapındığı ateşin bin seneden beri bugüne kadar sönmediği belirti
lir. o ateşin mabedierinde devamlı olarak yanması için ona odunla yardımcı 
olurlar. Nitekim şöyle söylenmiştir:� � J ......, ..Alı � ı.ru uJ.:$ J u..ÜJI .rJI Jl.:lı i.ı! 
"Bir ateş yakıldı ve tapınıldı, üzerinden bin sene geçtiği halde sönmedi" 

İşte Mecı1siler ateşe tapınınışiarsa da, bu ibadetlerinde benden başkasını 
kasdetmediler. Her ne kadar onların niyeti benden başkası olduysa da bu 
böyledir. Onlar her ne kadar bana ibadet etme niyeti göstermediler ve zahi
ren ateşe tapındılarsa da, onların benden başka zannettikleri niyetleri teveh
hüm üzeredir, gerçek değildir. Tevehhümlerin menşei ise şudur: Ateşe ta
panlar, benim nurumun ışığını tekrar tekrar defalarca gördüler ve o nuru nar 
(ateş) zannettiler. Böylece benim nurumun parılhlarını müşahede etmeleri 
sebebiyle ve onu ateşin panltıları zannetmelerinden dolayı hidayet içinde 
hidayetle dalalete düştüler. 

[Bütün alemdeki insaniann ebediyyen meyli, bilseler de bilmese/er de sanadır.] 

Ateşperesliğin başlangıcı Zerdüşt denen bir hakimden zahir oldu. Zer
düşt Hz. Musa'dan sonra ...-ı..:..:.S" (Viştaspa?) /175-b/ denilen padişahın dev-

rinde yaşadı. Erzincan dağlarında yıllarca mücahedeyle meşgul oldu, az 
yiyip az uyuyarak, halktan uzak yaşayarak (uzlet) sonunda nefsani kirler 
yok olup rUhani kemal hasıl olunca bir gün Cenab-ı !zzet buna ateş şeklinde 
tecelli eyledi ve Hakk'ın nurunu nar (ateş) şeklinde gördü. Nitekim Vadi-i 
Eymen' de, o mübarek yerde Hz. Musa'ya da benzer bir durum olduğunu şu 
ayetten anlıyoruz: ıju � .)� ı�ı �U J\.Ü ıju .si:, �� (Taha, 20/10). "Hani bir ateş 

görmüş ve ailesine bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm . . .  " 
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Hal ehlinden bazılarına da ilahi nur nar şeklinde tecelli eder. İşte Zer
düşt'ün de nebi ve velilerden bir mürşidi ve rehberi olmadığı için, Hakk'ın 
nfırunu ateş zarınederek gelip halkı ateş tarafına da'vet eyledi. Böylece bida
yetin kendisinde dalalete düştüler ve m1ru ateş zarınettiler. Eğer ateşin hill
katinin ne olduğunu ve ondaki yakma, aydınlatma ve tesirierin kimden idi
ğini bilselerdi dalalette olmazlardı. 

Lügatler: d-. ism-i faildir, susan manasına, mütekellim yasına muzafdır. 

Mina: Eğer kevn örtüsü ve vücud perdesi olmasaydı, ben tevhidin sırla
rını örtüsüz olarak apaçık söylerdim. '+.i; �  iv.-;� �J (Bakar, 2/148). "Herkesin 

yöneldiği bir yönü vardır" ayetinin sırrını açıklayıp, her abidin yüzünün ha
rem-i ahadiyyet tarafına olduğunu hiç imasız ve işaretsiz bir şekilde göste
rirdim. Lakin benim zahiri ahkamla ayakta durmaklığım, kulluk ve beşeriyet 
düzeni içinde bulunmaklığım, bu sırların ızlıarından beni alıkoymuş vazi
yettedir. Zira ilahi himmet bunu gerektirir, bu sırlar kıyamet gününe kadar 
örtülü olup herkes örtünün altında bir semte salik olarak, ahirette onlara 
süh1klerinin neticesi belli edilecektir. 

��f-J� �wi jJ � �� J 
�;..� � �I.UI �J � J 

• 1 "" 1 ... ... ip � J 1'--�i .-... :; • 
. ' 

�� �� � �� J � "jj -744 

�j;l �f.J ���� � .)s.  -745 

�J �J �"!;-.,:iıı J_ �� -746 

Lügati er: .s-'- '>'-..- manasınadır. i.ı,.L.Jı: U. �.<alı. ..:.. ri •'rı' dandır!, if' al 

babındandır. 'J J 'J Hadis-i şerifdeki iki lafza işarettir ki birisi J�ı• 'J J ;.;,.ı j •'�.i"' dir, 

öteki Jı.ı 'J J J\Jı j •'l.iA'dir. Dinieyenin anlayışına güvenerek bu lafızlar 

haziedilerek 'lJ 'lı lafzı ile yeliniimiş oldu. Nevtidiru'l-Usul, (Hakim Tirmizi) ve 

Mestibih'te yer alan ve Ebu'd-Derdi'dan rivayet edilen söz konusu hadis 
şöyledir: .s.,...Jı ""  ı �IS' .ı.;., ;;,J; ı:..rtı .....,ıı ..;s. - y_,.;ol r•' ..;ır Jw ı ..5N i.ı .;,ı iaı .ı,..J Jll 

Jı.ı 'lı J\Jı j •'i .i" J Jı.ı 'J ;u,.ı j •'�.i" Jll f ı......ıs" .,.,... "Resfilüllah (sav) şöyle buyurdu: 

Allah Tebareke ve Teala Adem'i yarattı da kudretiyle sağ tarafa vurdu ve 
gümüş gibi beyaz bir nesil çıkardı, sol taraftan ise kömür gibi siyahını çıkardı. 
Sonra şöyle dedi: Bunlar cennetlikler ben aldırmam, ötekiler cehennemlikler ben 
aldırmam" 

i_,.&.!Jı Kesre ile masdardır l.i.!. ,  ..;..:.,. , i,&:> , iıl.i.!.'den gelir. 
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İ'rab: .:..,s. ':1\i'de ...i mahzuf şartın cevabıdır. �· /ta vav haliyedir. .:J.,. � .:ı!J 
�loli Sözü şart cümlesidir, cevabı mahzufdur, takdiri ..s:J; c_.ı.iı � demektir. 

Mana: Hal böyle olunca varlıkta hakiki mabudun o olduğunu, her 
abidin yüzünün yönünün bir bakıma /176-a/ O'na olduğunu anladınsa, o 
zaman bu mevcı1datta abes hiçbir şey bulunmadığı, alem halkının boş yerer 
yaratılmadığı anlaşılır. Her ne kadar her birinin fiilleri düzgün ve doğru 
değilse de beğenmeme ve ayp görme konusu olmamalıdır. Yüce Allah şöyle 
buyurur: j;.j� ;� � �:ı ',_;pj�ı:, �ı:,CJı Iii;. �:ı (Hicr, 15/85). "Biz gökleri, yeri ve 
ikisinin arasındakileri ancak hak olarak yarathk" Başka bir yerde şöyle 
buyuur: ��') J Q! �:, � �Iii;. ı.:1ı �- :.Ji (Mü'minun, 23/1 15). "Sizi boş yere 

yarathğımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi 
sandınız?" 

Bütün mahlukahn işleri ve halleri ilahi isimlerine göre cereyan eder. Ya
ni hidayet üzre olarıların işleri, salihlerin sözleri, halleri ve ahlakı "Hadi" 
ismi üzere cereyan eder. Sapıkların ve zalirrılerin halleri ve sözleri "Mudıll" 
ve "Müzill" ismi üzere cereyan eder. Zira sıfatlarının zuhurunun hikmeti 
saadet ve şekavet, dalalet ve hidayetten özellik ve eserleri her ne ise, mahlu
katın üzerine ona göre hükmetmek için İcraatta bulundu. Mesela "Hadi" 
ismi bir mazhar talep ettiği anda zuhur edip, muktezasınca doğru yola davet 
eder, işte enbiya, evliya ve mü'minlerin vücudu ona mazhar oldu. Keza 
"Mudıll" isminin özelliği saptırma ve azgınlıkbr, o da mazhar talep edince 
ins ve cin şeytanlarından ona da nice mazharlar bulunur. Ve onlarda özellik
lerin hükmünü icra eder. Demek ki, Hadi ve Mudıll, Muizz ve Müzill, Latif 
ve Kahhar, Rahim ve Settar gibi zıd manalı ilahi isimler -ki "kabzateyn" ve 
"isbıayn" kelimeleriyle kasdedilen bu mütakabil isimlerdir- işte o isirolerin 
tecelllsiyle Cenab-ı Hak yaratıkları, iki kabza ve mütekabil isimler arasında 
ezeldeki ilmine göre evirip çevirir. Jlı' 'iJ Jl:.lı .} •'i_;.> J Jııı 'i J u.ı .} •'i_;.> demek 
suretiyle yani "O gümüş gibi beyaz olan Adem nesilleri cennettedir ve cen
nete sakarım ve mübalat eylemem. Ve o kömür gibi siyah olan nesiller ce
hennemdedir, onları cehennemlik yarathm ve keza kayırınarn ve mübalat 
ehnem" .69 Bu iki kabzanın birisi nimet ve saadet kabzası, biri de aza b ve 
şekavet kabzasıdır; bu iki kabzanın maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi 

Ahmed b. Hanbel, VI, 441. 
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mazharı vardır. Terkib, tabiat ve anasır alemi olan bu mülk alemi kabza-i 
yüsra (sol kabza)'nın mazharıdır. Kuvvet, kudret ve tesir mertebesi olan 
ervah ve melekut alemi kabza-i yümna (sağ kabza) mazharıdır. Gökleri ve 
yerleri içine alan bu zahiri ulviyyat ve süfliyyat ise her iki kabzarun 
mazharıdır; ŞU ayet buna işaret eder: � ::..ı:� ��J�IJ ��� fJi � � :,..:,\iıj 
(Zümer, 39/67). "Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufunda (kabza

sında)dır. Gökler onun kudretiyle (sağ eliyle) dürülmüş olacakhr" Keza 

küfür ve iman iki kabzarun mazharıdır. Bütün varlıklar, dünyada olsun 
ahirette olsun, bu iki kabzanın arasında evrilip çevrilmekten hali değildir. � 
...,. tro .} � J..ı.i �; J '-'!� ..;; �.:.ı _,.Li iııı "Allah kalblerimizi kendi dini üzere daim ey

lesin ve ayaklarımızı Peygamberinin şefaatinde sabit kılsın" 

� Ji �� �;ili ıkA �� -747 
�� � J � � �Ü�J -748 

Lügatler: �· ve �.o tenbih içindir, söze başlamadan önce muhatabın dikkatli 
olması düşünülür, böylece önemli bir meseleyi mutazammın olan söz gafletle 
boşa gitmemiş olur. Kaf tanbih harfidir. ı; işaret harfidir, geçmiş sözlere işaret 
eder. �· mimin şeddesiyle /176-b/ J.,oi>'den "ümit tutmak" demektir. �· mimin 
sükunuyla ::�..>ı' dandır. 

İ' rab: ...ı _,di eğer meçhul sigasıyla okunursa ..r" na ibi fail olarak merffi 
okunur. Eğer malum sigasıyla okunursa ..r" mansub olur ve mef'ul sayılır. Ji 
'lU' da 1i , 1 milnasınadır, yani �ı"' Jlaı 'lU �'J takdir edilir . ._;.,. /da vav haliyedir. ._p 

�·, �ı' e müteallıktır. 

Takdir-i Mana şöyledir: Ey talib ve salik dikkat et. Nefs böyle bilinsin 

veya nefsi böyle bil ve kavra, yani sen de benim zikrettiğim ve benim bildi
ğim gibi bil; şöyle ki: Nefs-i nahka-i insani, idrak sahibi bir cevherdir, bizati

h1 kaimdir; sem', basar, kudret, kuvvet, irade, ilim, hayat vb. ilah! sıfatlarla 
mevsuftur. Eğer bu sıfatıarın hakikatine bakarsan, her ne kadar nefsin bunla
ra ayna ise de, bu sıfatlar Hakk'ındır ve sende emanettir. Eğer nazarda da 
terakki edip hakikat nazarıyla baksan, bu fiili, sözü, işitmeyi, görmeyi ve 
nefsini, Hakk'ın fiili, sözü, işitmesi ve görmesinin aynısı olarak bulursun. 
Kainatta bu mazharlara bakınca hepsini aynı Bir'i yansıtan aynalar olarak 
görürüsün ki bu kadar eşyada o "Bir" yüz göstermiş ve mütekabil isim ve 

sıfatiarın hükmüyle o aynı "Bir" bu kainatta tasarruf edip durmaktadır. Öyle 
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ki bazen hidayet bazen saphrma, bazen lütuf ve cemal, bazen kahır ve celal 
ile tecelll etmektedir. İşte nefsini bu minval üzere bil ve kavra, aksi halde 
bilmeye koyulma. Zira bundan başka bir şekilde nefsi bilmek, kemal ehlinin 
bilmesi (marifet) değildir. Böyle olmayan "-!J ....; f' ..ı.a 4-.ii ....; f' � "Nefsini bilen 

Rabbini bilir" sözünün manasını arılamamışhr. 

Şu ayetler her sabah o nefsin dalalet ve hidayet hakkında okunup dur
mal<tadır: �� .;; .;:4-!j �� .;; ;;.,, J:.-4 (İbrahim, 14/4; Müddessir, 74/31). "Allah 

dilediğini saphrır, dilediğini de doğru yola iletir'' ı'.J.::"} �:, 41 � )i � .;;:, 
(Kehf, 18/17). "Allah kimi hidayetten mahrum ederse, artık onu doğru yola 
yöneltecek bir dost bulamazsın" .�l �ı:ı.fi �ı::. j.Ü (En'am, 6/149). "Allah dile-

seydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi" 

Bu ve benzeri ayet ve hadisiere rağmen nefsini bu minval üzre bilmeye

ne şaşılır. Üstelik o nefsin bu sıfatları ve sırları bilmesi kendi zahnda olup 
biter, başkasında hasıl olmaz . 

.)ı ıJ"J sözü yani: Nefs-i nahka öyle bir şeydir ki ilim, maarif, esrar ve 

letaif olarak benim kendimden her ne ümit etsem his üzere onu yazar, hak'i
katlerden ve inceliklerden her ne istesem his üzere onu çizer. 

Lügatler. .;.,.,. J sözü yani: i _,:S:! ı ,.... ;.,. _,ı ı .:..,ıi (Kesreti nefyederek vahdeti is bat 
ettim) . •  �ı:ı..li.-."1' .r J,L• (İstikametten meyletme). t'?"1' :t'}l.....i"1ı(çekip çıkarma). 
Şöyle denir ewll ·�· .r ..U,. ı ..;...>. yani tJ"Il -j . ..J"-# yani ..r -"""'· 

İ' rab: IS' _r.... haldir, .:..�ı ve .:..>..L...;ı'den . .,ı' da ..., , .... n_r.ı'i ta'diye içindir. 

Mana: Eğer başka felsefeeller ve zahir ehli gibi kesreti nefyederek vah
deti isbat etsem ve ondan gayrı olarak /177-a/ onu tevhid etsem, istikamet 
yolundan ayrılmış olurum, zira kendime vücud isnad etmiş olurum. Eğer 
benim vücfıdumu Hakk'ın vücuduna mukabil ve muğayir diye inanırsam 
tevhidde müşrik olmuş olurum. Bu, muvahhidlere göre ilhad ve şirkin ken
disidir. Bu şekilde tevhid etsem ithada düşmüş olurum. Mukaddime bölü
münde "tevhid-i zat" bahsinde geçmişti. Şeyhülislam'ın sözü şöyleydi: � J � 
��.:- o� J � J5' j �'J � �ı_,ıı "Bir olanı, kimse birlemedi, çünkü onu birleyen 

herkes inkaradır" 
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Muvahhid kim çağırır vahid oldur 
Geru tevhid içinde c6hid oldur 

443 

�'J Sözü yani eğer ben başkası gibi tevhid etsem mülhid olurum ve 

kendi yaphklarımı kendime ortak koşarak cem'imin alarnet ve ayetlerinden 
soyunmuş olurum. 

Şöyle bir mana da mümkündür: Eğer ben nefsimin fiilini tevhid eyle
sem, yani desem ki: Zahm hidayet edicidir, dalalete sürükleyici değildir; 
dalalet kulundur veya Ehrimen'indir desem Mutezile gibi, ben istikamet ve 
tevhid yolundan sapmış olurum ve ayat-i cem' den soyulup sun'umu kendi
me ortak etmiş olurum. 

Lügatler: J7 aslında odunun ve ağacın büyüğüne denir. Ayrıca çok mik
tarda ve büyük bağış manasma kullanılır. 

İ'rib: �· .:ıi'de .:ıi masdariyye. �i, �· üzerine matuftur. �� , Jas-i manasma 
olduğundan iki rnef'ul alır, birincisi ._r�.,ıı ikincisi J.<.i""'dir. 

Mana: Ben bağış ve marifetlerimi gösterdiğimden tarikatte olan tabile
rime ve mensublarıma çokça bağışlarımı verdiğimden dolayı enbiya ve evli
ya nezdinde ayıplanmış değilim. Nitekim Kur' an ve hadiste nimeti ızhar ve 
bağışı ortaya koyma konusunda beyanlar vardır: ::.,w �:, � �l:, (Duha, 

93/11). "Ve rabbinin nimetini minnet ve şükranla an". iııı �)) "- ı�( (Yasin, 

36/47). "Allah'ın size verdiği rızıklardan hayra sarf ediniz" 

Bir velinin ilahi sırları ızhar etmekten maksadı halk nazarında makam, 
mevki sağlamaya ve üstünlük iddiasına yönelik olmazsa, aksine talibleri 
kemale erdirmek ve salikieri yetiştirmeği o yolla yapmayı düşünürse o vell 
ayıplanmaz ve kötülenmez. 

ç. i i;u.ı J�i j{ı � 
i� �� � �J� � 

4,1� � �1 �-�� ı}:- J_J -751 
c.i�i ��� i� �1Jı �J -752 

Lügatler: �· �: ... ,-" _p �· rli> .;_,ljJJ .;-Iii J ...,...., .s.ilı J". (Cem makamının 
füyüzatını tabileri üzerine döken) . ..;•• ı� Yani ..;•• ıl ..,........, ı' ..;•• ı' rlkJ muzaf 
hazfedilerek kullanılmıştır. 
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İ'rib: ......., iJI.!.' mübteda, JJ mukaddem haberdir, .='nin mahalli haliyet 
üzre mansubdur. iiS:..!.. Duvarda içine lamba konulan oyuğa denir. �·dan murad 
zulmani tabiat, ;_,.._.'den murad ruhaniyet 

Mina: �ı �'dan murad Hz. Resul (as)' dir ki o ilahi feyizleri saçan ve 

rabhani mevhibeleri taksim edendir. Nitekim alehisselam efendimiz buyu
rur: ı-l.ilı ı;ı J � iııı J "Allah verir, ben taksim ederim" 

Sahih rivayetle naklolunur ki Hz. Sultanu'l-Kevneyn mi'raç edip, gökleri 
ve yerleri tayyederek rUhu'l-emin mertebesini ve kabe kavseyn makamını 
aşhğı ve kendi makamları olan "ev edna" makamına vasıl oldukları vakit, 
Hz. Nebi Cenab-ı Hakk'a tahiyyat ve övgülerde bulunup şöyle dedi: J iıı ..:..o�ı 
..,...ı.ıı J ..:..oı_,.l.Aiı "Selamlar, dualar ve iyilikler Allah içindir" .7° Bunun üzerine Hz. 

Cenab-ı Izzet'ten de kendisine şu şekilde selam geldi: /177-b/ J .r.l' l.f!' � �':>\...Jı 

... -.s .r. J i.ı u-; "Selam sana olsun ey nebi, Allah'ın rahmet ve bereketleri sana 

olsun!" Bunun üzerine Hz. Nebi (as) Hakk'ın selamıyla sevinip mutlak 
mahbubun sözüyle içi açılıp muradına nail olunca, o hediyeyi başka salihler 
ve mü'minlere de bağışlayıp: �\..Alı iııı �"" Js- J �.;.,.�; r':>\...Jı "Selam bizim üzerimize 

ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun dedi" 

Demek ki kendisinde salah belirtisi olan herkes Hz. Risaletpenah'ın se
lamının nurlarından hisse ve pay sahibi demektir. Bunun için İbn Farız'ın 
Cenab-ı Risaletpenah'la manevi münasebeti ve rUharn yakınlığı olduğundan 
dolayı kendisi şöyle buyurur: Hz. Peygamber "müfidu'l-cem"' mertebesin
den "ev edna" makamında benim için, benim üzerime selam verdiği zaman, 
benim manevi nisbetime ve rUhani verasetime işaret vardır. işte bu insanla
rın o hazretle manevi münasebeti olduğu için hadiste bunlara "ihvanım" 
deyip: ..;ı .rı .l.il Jı li_,.:. 'J "Ah, kardeşlerime kavuşma yı ne kadar isterdim!" 
buyurdular. Mi'raç gecesinde �.;,.�;'yı cem' ile ifade ettiklerinde kamillerin 
ruhlarının onda ictimaına işaret olur, İbn Farız da �.;.,.�; r�'da dahil olur, böy
lece Hz. Risaletpenah �ı � (Cem' saçan) olur. 

O;jı � J sözü: Halbuki o müfidu'l-cem'in nurundan benim üzerime nur 

veren beni aydınlatan yine benim mişkat-ı zahmdır. Hal böyle olunca, benim 
tabiabının ve beşeriyetimin karanlığı, rUhamyet-i kübram gibi, benimle nu-

70 Buhari, Ezan, 148. 
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raru ve aydınlık oldu. Yani zahm nur-i Muhammed) ile münevver olmakla 
zulmani perdelerden ve nefsani paslardan kurtuldum. 

Lügatler. Bu beyitte _.;_,s"'den murad ..s>y.J demektir . ...,..._,.,'deki ..s'den 
bedeldir . ...s"' deki muttasıl zamir nakıs fiilin haberidir ve munfasıl zamir yerine 
gelmiştir, yani ..sit• ..:...5 demektir. 

Mana: Ben beni o makam-ı cem' de hazır kıldım, vücfidumu gördüm. 

Ben nur-ı Muhammed) demek olan müfidu'l-cem'in ayru oldum. Zira cem' 
makamında muğayeret ve ikilik tasavvur edilemez; bir hakikattir ki, bütün 
hakikatleri kuşatmış ve şümulüne almışhr ve ben o müfidu'l-cem'i, beni 
müşahede ettim, bir halde ki, o nur-ı Ahmedi benim zatımın güzelliği, benim 
vücfidumun letafet ve ışığıdır. 

Cem' meşrebi İbn Farız' a galip gelerek vahdet manası vücudlarına şamil 
olunca makam-ı cem'a uygun olan hallere başlayıp şöyle buyururlar: 

,;;.i..:.' ' • ' ··· ı �� ı:.� ı,s---: ..:.ı� J �� lo:.i ıs- ..s-
.. .. .. .. 

.:_ jz� � � dı  �l.iJ 
- . -

&- :.:. :.i;;. AJ J ��ı_,ıı :,..:J � -754 
�:a ll �  J �)ıyı c.:...nJ -755 

l4 �ci �l�' C.:...:..fJ -756 
Lügatler. ı.; � � sözü �· J ......,ı (giydirdim ve verdim) demektir. Bu 

mana ,_p ile ta'diye eylediği zaman olur. '<ıi � Veya .. ; ""'" �  denince .:..s.j 
manası verilir . ..s>� Mahfil ve meclis demektir . .;.....;i /178-a/. .:..r'"'.i manasına. _,-i 
yani .ı;�,:.a �i demektir, ..,......ittendir. hı.ı, Jfo'ın cem'idir, kasdedilen münacat 
makamlan ve süluk mertebeleridir. Mesela tevbe, fakr, tecerrüd, tebettül, 
muhasebe vb. gibi. ..(,..� yani �-- Jıı.Jı hacet manasma gelen ;ı-ın cem'idir. 

İ'rib: ..s>�' de muzaf mukadderdir, yani ..soı.Jı J.o' demektir. lol'da zamir J'_J>I'a 
raci . ..S.UO, ..S>IA manasına . ...,;• de y sebebiyye. 

Mina: Ben müfidu'l-cem' olduğuma göre benim zahmın nuroyla kurb-i 
ilahi vadisi, melekut ve ceberfit aleminin fezası sonsuz derecede mukaddes 
ve temizlenmiş olur. Ben o vadide marifet, kurbiyet ve muhabbet meclisleri
nin ehline, bunlardan fani olan vücfidum -na'lini giydirmek suretiyle hil' at 
verdim ve onları giydirmiş oldum. Fani vücfidumun na'lini soyup aldıktan 
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sonra kendilerine baki vüci'ıdurnun hil'atini ikrarn ettim ve ben kendi nurla

rımı gösterdim ve rnüşahede ettim. Ve o nefsimin nuriarına ben yol göster
dim. Kendini aydınlatan, kendine ışık saçan ve yol gösteren bir nefsin şerefi
ni bilrnek sana kafidir. 

Bu beyit şöyle de anlaşılabilir: Jı_,;i'dan murad, "rnukarreb ruhlar" olabi

lir. Bu dururnda � zamiri Jı_,;i'a raci olur. O zaman rnana şöyle olur: Ben 

cem' makamına ait mücerred ruhları ve mukaddes nurlan gördüm ve rnüşa
hede ettim. Ben o rnücerred ruhların yol göstericisi olduğumdan, rnücerred 
ruhları aydınlatan ve onlara feyz veren o nefsin kemalini bilrnek sana kafi
dir. Ve ben "etvar" binarnı kurdurn, yani süli'ı.kte olan tevbe, tecerrüd, fakr, 
inabet, rnurakabe, tevekkül vb. makarnların esasını te'sis ettim. Dernek ki ben 
o tavırlarda benim zahrna yalvardım, zahmın muktezasım ve hacahru yerine 
getirdim. Bir halde ki, "kelirn"irn benim zahrn idi, benden başkası değildi. 
Hulasa-i kelarn, kainahn dağınık olan unsurlarının hepsini vahdet hükmü 
gereği zahrnda rnüşahede kıldım dernek olur. 

... J. ($ � 1 �1 ı.S_J'j:ÜI JS' ı.S4 ı$-J 
, , , 

.;.J-r � ��� J � 
� � � J J'� � ;.s�-,4 -757 

J,� ,y. �r. ��� �� J -758 

Lügatler: ı'J> .SJ>'nin cem'idir, .SJ> � ,f bir yıldızdır, gayet berrak ve 
parlak olduğundan dolayı onu inciye nisbet ederler . ...S:Uı mimin zammesiyle ve 
kesresiyle "kudret" ve "tasarruf etmek" demektir. Bazılarına göre şöyle bir fark 
vardır: Mimin zammesiyle olursa zevi'l-ukul ve başkalarında mutlak tasarruf 
manası taşır. Kesre ile olunca akıllı varlık dışındakiler için kullanılır. J"j..ı , 
�'in cem'idir. �.r ' JJr'dan müştaktır, � .......... ve .:..J..i.., manasınadır. 

İ'rab: -J'de ..;, mahziif şartın cevabıdır. �'da ...,. , J manasınadır. 

Mana: Meleki'ıt ve ceberi'ıt aleminin vadisi benimle mukaddes, rnukarre
binin ruhları benim hil'atirni giyinmiş, süli'ık makarnlan benimle sağlarnca 
kurulmuş olduğuna göre, benim bedrirn yani "bedr'' rnesabesinde olan be
nim akıl ve kalbirn, asla batrnaz ve son bulmaz. Güneş gibi bütün eşyaya ışık 
saçan, bütün rnasivaya hayat veren /178-b/ rUhum hiç kaybolrnaz. Her bir 
parlak ve ışıklı yıldız benim ni'ırurnla yol bulur. 

Murad zahiri rnanadaki parlak yıldız da olabilir. Veya rnü'rninlerin ruh
larından ve rnürşidlerin akıllarından istiare olur .ki benim n urum vasıtasıyla, 
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mü'min ruhlarm ışıklı yıldızları doğru yolu bulurlar, demek olabilir. Benim 
feteklerimin yıldızları, mülkümde oları tasarrufumla hareket ederler. Benim 
meleklerim, bana, benim saltanat ve tasarrufuro için secde eylediler. Veya
hut, benim kemal-i saltanat ve tasarrufuro olduğu için onlar bana nisbet mer
tebelerinden sakıt oldular, denebilir. 

Lügatler. JIS":ı. masdardır. f:.J• Manisınadır, lakin burada mübalağa vardır. 
JIS".i:l• ��·dan murad, anasırdan mürekkeb olan şehidet alemidir. Zira nefs geç
mişte üzerinde olup bitenleri bu alemde hahrlayıcıdır. � '  )IS" :.ta müteallıktır. 
� Mübteda, "<.&r-1 haberidir . .,.ı ,  .s...,....tnin haberidir. 

Mina: Benim nefsim alem-i ezelde, ilimlerden ve sırlardan ne varsa hep
sini biliyordu, gerçi bu terkib ve sılret alemiyle meşgı1liyeti sebebiyle bir 
yönden gaflet ve dalgınlığa düştüyse de, durum bu idi. O bakımdan beden 
örtülerinden soyunduğu her defasında önceki o ilmi hahrlar. insaniyet alemi 
demek oları bu hahrlama aleminde, nefsin alem-i ezelde vaki oları ilmini, as
hab-ı taayyünden ve erbab-ı din-i mübinden oları gençlerim benden hediye 
olarak vermemi isterler. Ben de isndat ve kabiliyetlerine göre bu ilmi onlara 
hediye eder ve bağışlarım. 

Lügatler. .,r, .}s- ve ':>'.o ile birlikte tek isim hükmünde olur, teşvik ve 
çabukluk gerektiren yerde emir sigası şeklinde kullanılır. ,_,J e' den m ur ad 
cem' -i ahadiyyet mertebesidir. J.W Gençlik ile yaşlılık arasında, yani orta yaşlı 
.s,.J, ?? kimseye denir. Burada murad ariflerden bidayetle nihayet arasında 
mutavassıt olan kimseler ve temkin mahalline ulaşan önderlerdir. İkinci ..r'dan 
murad kabiledir, burada baştan sona velayet ve keramet sahiplerinden 
kinayedir. 

İ'rib: J_,.s" ve Jl.iloo, .:..ır.j'nün mefulleridir. 

Mina: Ey talibler ve aşıklar, koşun ve acele edin ve benim başka ma
kamlardan önce oları mertebe-i cem'ime gelin. O öyle bir cem' mertebesidir 
ki, orada, velayet kabilesinin şeyhleri ve keramet mahallinin arifleri terbiyem 
altmda olan müridier ve musihiblerimin süt çocukları sayılır. Bu şu bakım-
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dandır ki mütekaddimin olsun müteahhirm olsun /179-a/ benim makam-ı 
cem' emziğimden ulum-i ledünniye sütünü içip, dünyevi ve uhrevi gam ve 
kederleri unutmuşlardır. 

1,$_,.,. J.�li � �\)' � J .S.r'� y� :;,Jt...ı l.o � ::,.J -761 , , , , .. .. "' 
Lügatler. .ı..;.ı ihtiyaçtan ziyade olan şeye denir . .:.ı Ji-ı , J;..' den müştak nefs-i 

mütekellimdir. Jj-- Bir kimsenin yiyip içtiğinden artıp kalan bakıyyeye denir. 

İ'rab: .s.r"ı... ..,ı_,;. muahhar mübteda, J..;o1 .:ı' mukaddem haberdir . .;,ıS" .:ı' J, 
.S.r"w Üzerine matuftur. 

Mini: Muasırlarım ve benden sonra gelen evliya ve asfiyanın haz ve 

nasibleri benim bakıyye olarak bıraktığım ilim ve marifetlerin fazlasından
dır. Benden önceki enbiya ve evliyanın haz ve nasibleri de benim mertebe-i 
cem' kasesinde bakıyye bıraktığım ulum ve irfandır. Zira bütün alemlerde, 
cümle makam ve yerlerdeki faziletler, hasletler, güzellikler ve yücelikler be
nim artığırnın fazlası ve nfuumun bakıyyesidir. 

Bu beyitler cem' mertebesinden ve Hakikat-i Muhammed} makamından 
tercüme ve hikayedir. Zira Hz. Nazım bu makama kendisini tam varis, ona 
ulaşmış ve kavuşmuş olarak görmektedir. Kim ki gavsiyet mertebesine ula
şıp, makam-ı Muhammedi'ye kemaliyle varis olursa, bu sözler onun lisanın
dan dökülse ona layık olur. Zira hakikatte bu kuvvet, satvet, azarnet ve dev
let o sahib-i şeriat ve sultan-ı erbabı nübüvvet hazretlerinindir. Her ne kadar 
zamren arif-i kamilin dilinden dökülse de bu böyledir. Evliya, kemal-i muta
baat sebebiyle bir derece nur-ı Muhammed'e boyanırlar, böylece kendi asli 
tabiatları onlardan zail ve nur-i Muhammed onlara galip olup Hz. Muham
med'in sırları ilimleri, kuvvet ve tasarrufu kendilerinde zuhur eder. O ba
kımdan onlara uymak böylece Allah'a ve Risaletpenah'a uymaktır. Nitekim 
Hz. Mevlana bu mahalle uygun olarak şöyle buyurur: 

[Gül mevsimi geçip gülşen harab olunca gül kokusunu nerden alalım ?  Gülsuyu ndan! 
M, I, 672] 

Jıf :.\ı_ .:ı ı.. J jl .J.ı\ı <..S"!\.ö J"ı. jJ J o..ı.ı:. ..;..,ı jl .w. � y: 
[Sevgili göz önünden kayboldu nıu, onun visalinden mahrum kaldık mı, yerine birisinin 

vekil olması, birisinin bize yadigiir kalması gerekir. M, I, 671] 
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yy> .; .ııi � �JIJ.:c jJ 1 
.,;..... .;f .:.. J.l"' 1 d ..$.c J' ..;..,. 

.,;..... J � p J.. � .h� j 

yp lı ....-.ıll � � Jaı. .; 
.,;...JC oJJ.I"' �� li .&.Jolı jJ .; 

..;..._JJ .i �  �A .:..J_,.. ôJy: 
ôJi � .:.OJ,... .ı.Jolı � .ıl'  ôJIS:. � .Ati �..,. J' t'ft u 

� � �Jj �JJ ,.)J� ôJy: � .ıJ> J.i �.J' ôJI� J) 
/179-b/ı:..-..; ;,I)IJ .,J!I=! .;IM � .:..-.; ;,�1 J .:-J .;�wo � 

[Hayır yanlış söyledim. Vekil ile ve/cil edeni iki sanırsan bu luıtadır, iyi bir şey değil. 
Hayır, sen suret-peres oldukça, iki olur; suretten kurtulan kimsenin önünde bir olur. 
Sen sarete balchğın vakit gözün ikidir, sen gözden çıkan onun nuruna bale. 
Bir yerde on tane mum bulundurulsa, görünüşte her biri, öbüründen ayndır. 
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Nuruna teveccüh edersen, şüphesiz ki birinin nurunu ötekilerden ayır etmeğe imlain 
yoktur. 

Minilardil talcsim ve sayı yoktur; ayınna birleştirme olmaz. M, I, 764-681} 
Demek ki, eviiyidan herhangi birinin meyhane-i vürudundan, bir hak 

sarhoşu vahdet şarabını içse, asfiyadan herhangi biri keramet hırkasını omuz 
üzerine atsa, gerçekte siki o kainatın efendisi ve mevrudatın eşrefidir, duala
nn en efdali, selimiann en üstünü onun üzerine, onun ailesi, eviadı ve asha
bı üzerine olsun. O ashab ki, kendisine uymak sfuetiyle velayet ve keramet
Iere iit yüksek derecelere ve üstün makamlara nail olmuşlardır . 

• • •  

.:..�ı.. J ôJi J .:..11 J' J rJ! Jf .) iıı .w-ı (Her gün, her vakit, her an ve her saatte 

Allah' a şükrolsun ki) bu belağatli ve marifetli kitab, Melikü'l-Mennan olan 
Allah'ın inayeliyle 1025 (1626) tarihi Şa'ban ayında sona erdi. Saltanat şehri 
Kostantiniyye' de, Galata dışmda İskender Paşa Ziviyesi'nde nihayet ve hi

tam buldu. 

Safalı kardeşlerden ve vefa erbibmdan ümid ve temenni edilir ki, bu ki
taba ayıba kapalı göz ile baksmlar. Bilgili gönüllerinden doğru yoldan sapma 
kir ve pasını insaf mıskalesiyle temizlesinler. 

:ljf ..... � � 1 :�)- .iJ 
.:..-.; "" � .; ;, jlı ..,.,. 

;, Jf lıııı ,. Jı...ıı• •.ıt:� 
.:..-.; ro �,. ;.. � ,jl.' 

/İnsaf gözü iyi gören insan gibi olur, girdüğü şey saman gibi (değersiz) olsa da onu tıl
hn sayar. H üner ve iyi taraftı bakmayan na:zıır, kendi aybına dil balcrna:z, çünkü gözü yoktur.] 

• • •  
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[Memnuniyet gözü bütün ayıplara kapalıdır, hoşnutsuzluk gözü ise her kötülüğü Qşilcar 
eder.] 

\Alı \,o W\ı U�J' J ..Ji � J \Jiı J l.,il,a JJ. .._; � �� J ı; i J �J' ı. .w.ı 
[Evvelen ve ıihiren Allah'a hıımdolsun. Onun nebisi Muhıımrned'e tkvamlı olarak salat 

olsun, onun ailesine ve evlıidınıı sonsuz salıit olsun.] 
ı.S) ).1 ı.S J.}i�' .Yirl �� J.I.U' �� .Wii J ., J'•!. .lt � f 

(Şıirihi, yazıcısı fakir ve zelil olan Şeyh İsmııil Ankaravi el-Mevlevi eliyle tamanı.hındı). 



EK 

29/a ve b numaralı varaklann sadeleştirilmemiş orijinal ifade ile yazıl

mış şekilleri: 

Vr. 29-al . . .  her mazharda min külli'l-vücıih müşahede eylerim ve bunla

nn bu mertebe-i denaet ve meşreb-i hasasetlerine muvafakahm esrar-ı 

rububiyyeti tekıyye ve hıfz eylememdendir. Zira ızhar-ı sırn'r-rububiyyet 

küfürdür demek olur 

El-lügit >}• Bir şeyi ahvalinden ya bi-zitihi veya bi-halihi sarf etmeğe 
derler, nefs-i sarfda da isti'mal olunur, ve hüve'l-muridü hihüna. J,.ıı: el
mahafetü, ,ı:,...: bela ve ana, �= yapışmak. 

El-İ'rib: ı. may·ı nafiye, >.ı: Eğer fiil-i miz.i meçhul kıraat olursa kaim-i 
makam faili .,J olur. ı. J,.. , nez-i hifidıyyet üzre mansub olur. Yani .ı.il• J,.. ..,. 
oOı,il demek olur. Ve eğer >J ala sigat-i binai'l-fail kıraat olunursa '-J meful olur, 
J,.. fail olur, muzaf olur mi-i mevsılle; sılası .;.,ll olur. ·'� '1 J , J,.. üzerine 
matuftur ala kile't-takdireyn . 1: Ya nefy-i cins ola veya bi-ma'na .,.J ola . •  .S'ı.l'nin 
müşarün ileyhi J-'dir . .:.:...·in faili tahbnda olan zamirdir ki ··�·ya aittir. 

El-Ma'ni: Benim kasdımı sarf eylemedi ve azmimi reddeylemedi senin 

muhabbetin rihmdan şol mehavif-i azime ve şedayid-i elime ki ben millakat 

oldum ona ki ba'zısı babn-ı vüruduma nazildir ki şevk ve iştiyak ve hüzün 

ve ihtirak gibi. Ve ba'zısı zihir vüruduma vasıl olur ki melamet-i lihi ve ta'n 

ü mezemmet-i vaşi gibi ve ey dan darran ve be' sen. Ve n içe bela ve ana dahi 

ki ol sebilinde bana mess eyledi vechimi tarikından sarf eylemedi, belki 

mahabbetin ziyade oldukça sabr ve tahammülüm belaya ziyade oldu. 
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��-; �� jl �� ��)t �IS � ı.. � J_ J � � J -54 
EI-Lügit �·: Zabtu'n-nefs ve't-ıab' an heycini'l-gadab. �: bi-fethı'l-hi 

arka yükü ve karında olan yük, veled gibi ve ağaçta olan semere de derler. �·: 
bi-kesri'l-hi zahrda ve re'sde olan olan yüke derler. Bazılar böyle fark etmişler . 
.;ıu: Fiil-i mizidir. Ju , Jn 'den. J.ô: Bir şeye yetişmeye derler . .s•Jt ey J--.ıı . .u-: Bir 

kimseyi öğmek ı:_.ı. dahi öğmektir. Yani seni-i cemildir. Lakin beynehümida 

umum ve husus itibar olunmuştur. Nitekim .. � 1 � ,;s.  l.ıtj .:...u- dersin. Fakat 

� ,;s. .:...u- demezsin, belki � ,;s. .:,.ı. dersin. Amma sahib-i Keşşif elfiz-ı 

müteridifeden addeylemiştir. Haysü kale: .:ı•;• V ı:_..ıı1 �· . ı.,ı.ı: .V• 
El-i'rib: � 'll jde 'll nefy-i cins için, � ismi. J de Jim, .;,oı!-i mahzufa 

müteallık haberidir 'll nın .s•..;.'nin fiili zamirdir ki ya � veya �·e ricidir. Ve .s•Jt 

cümlesi, sıfatıdır J � 'll cümlesinin. 

/29-b/ Ve .s� ve ..r.ı.L'de (Jim), bi-ma' ni J•, .s•Jt'ye müteallıktır. 

El-Ma'ni: Benim habs ve zabt-ı nefsim ve heyecan-ı gazabdan onu 

men'im değildir şol şeyin tahammülünde ki senin muhabbetinde bana nail 

olur lihi ve vaşinin ta'n ve teşniinden; öyle hilm ki veyahut öyle hami ki 

musıl ola bana hamd eylemeğe veyahut benim muhabbet ve meveddetim 

medh eylemeğe belki benim hilmim veeh-i kerimin ve rıza-yı azimin içindir. 

Yoksa hilimle mahmud ve muhabbetle memdUh-i alem olmak murad değil

dir. Bu beyitte kemal-i ihlasa işiret buyururlar. Kale: 

EI-Lügit � ey ,S, . ..,...ı: Ahbir-ı mütıebia . .:.....i ey .:.ır• . ..,..ı•: Bir şeyin 

nihiyeti ve giyeti ve eb'adi. c.M• derler ey 41.1oı' demektir . .ı.i: Bi-zammi'l-bi 

"ıraklık" . .ı.i: Bi'J.fethi "kabl"in zıddı. 

EI-İ'rib: �:Fii-li mizi, .5...- fiili. _,.ı.ı.ıı: sıfatıdır .5...- 'nin. Jı-ı: 
mefulüdür �·nın, muzafdır mi-i mevsıile . .,.M• f da vav itıfa, mi-i mevsul 

üzere ma'tufdur . .,.M•: Ef'il-i lafdildir ve muzafdır "' .... �ya . .ı.i Mecrur, muzifun 

ileyhdir. �o: Nekre-i mevsıifedir . .ı.i: Zarfiyyet üzere mansub, muzafdır..,-.J'ye. Ve 

bir vecih dahi budur ki: ..,..ı• fi'l-i mizi ola min bibi'l-if'il, ma'tuf ola .,.-.1 üzere 

ve fiili .5...- ve mef'Ulü "' .ı.ı  ola bi-fethi' d-dil. 

El-Ma'na: Ala vechi'l-evvel: Senin hüsn-i kimilin ve cemal-i şamilin ki 

dai ve baisdir muhabbetin cinibine hükmeyledi benim bela ve milinetten ve 

ana ve zahmetten kıssa eylediğim şeylerin ihtimaline ve dahi hüsnün hük

meyledi benim kıssa eylediğimden ve haber verdiğimden sonra olan şeylerin 
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bu' dünün eb' adinin ihtimiline. Netice-i kelam senin büsn-i kimilin ve ce
mal-i şimilin melahat ve letafette ol gayettedir ki ondan bir şemme idrak 

eyleyen kimseler kahnda benim bela ve ana ve sitem ve cefa ve nühiıl ü 

zanadan ve gayriden her ne haber verdimse ve kıssa ve hikaye eyledimse 

ihtimaline hüküm eyler. Ve kıssa ve hikayemden sonra yani kıssa ve hikaye 

olunmayan şeylerin eb' ad-i baidinin ihtimaline dahi hükmeyler. Kanda kaldı 

ki benim kıssa eylediğim. Z'ıra senin büsn-i ba-kemiline nisbet benim bu 

kadar alam ve şedayidim muhal değildir. 

Veeh-i sam üzere ma'na budur ki senin büsn-i kamilin ile hüsnün ki 

daidir muhabbetin ve visilin cambine hükmeyledi benim bela ve anadan 

haber verdiğim şeylerin ihtimaline. Ve dahi eb'ad eyledi hadd ü hasrdan ve 

imkan-ı add ü zabttan benim kıssamdan sonra olan şeylerin bu' d ünü. Beyt: 

/30a/ 





Sayfa No Sure / Ayet 
22 (Necm, 53/17) 

22 (Necm, 53/3) 

28 {Hadid, 5713) 

29 (Tihi 20/110) 

31 (A'raf 7/156) 

31 (İsri 17 /110) 

32 (Kaf, 50/15) 

36 (Yisin 36/83) 

37 (Meryem 19/17) 

AYETLER 

ÖNSÖZ ve MUKADDiME 

Ayet 

.)i. \Oj :;.Jı t ı) \0 
.s:.fiı .; � \Oj 

�ı;)ı:, _,..I!WıJ ;�ıJ JJ'fl J" 
� .cı .:ı_M 'fJ 

;;. j( :.:.....:, .p.jj 
�� .��� mi;:.: � �1 �:,ıı i;�' l �� i)�, .;i 

� � :; .,.;IJ �Jt 
�;..') 4ı:,.;;. j$::,;,_4 ·�· �.Jı �� .. ... - .. ..  .. .. �t- i� lfiP 

39 (Mutaffifin 27-28) .:ı;�ı � :.,.� � � � .. ı�j 
j.Lj;f i.Pıi �Jıi J! i�� 

�b. J. ;. f� ,y 
45 (Bakara, 2/54). 

47 (Rahman, 55/29) 

Beyit No Sure 1 Ayet 
b.3 (İbrahim, 14/48) 

b.3 (Zümer, 39/69) 

b.9, b.289 (A'raf,7/143) 

TAiYYE ŞERHİ 

Ayet 

.)'j�ı -;;, '..;j�ı j:ı.;t tjl 
. .;:, �;._ '..;jOı ��1:, 

�� �� .:ı� J;'Jı Jı "),.ı .!J:, .;r; J Jıi �� "j..f .;} �j . . . . . . . . J.'i�'f-J 
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b.13 

b.51 

b.51 

b.51 

b.51 

b.51 

b.51 

b.52 

b.60 

b.65, b.169, 

b.196 
b.68 

b.71 

b.73 

b.82 

b.83 

b.92 

b.92 

b.94 

b.116 

b.124 

b.144 

b.144 

b.162 

b.162 

b.177 

b.177 

b.177 

b.178 

b.186 

b.192 

OSMANLI TASA VVUF DÜŞÜNCESi 

(Miide, 54) 
(faha, 20/120) 

(A'raf. 7/21) 

(A'raf, 7/22) 

(Bakara, 2/30) 

(Bakara, 2/30) 
(Miide, 54) 
(Şura, 42/11) 

(Nemi. 27/34) 

(Necm, 53/1 7) 

(A'raf, 7/172) 

(fin, 95/4) 

(Bakara, 2/179) 

(Hacc, 22/11) 

(Kehf. 18/17) 

(Enam, 6/91) 

(Mücadele, 58/12) 

(Muhammed, 

47/38) 
(İsri, 17/72) 

(Nemi, 27/34) 

(Sa' d, 38/33) 

(Ahzab, 33/4) 

(Ziriyit, 51/21) 

(Fussılet, 41/53) 

(Al-i İmran, 3/103) 

(Hud, 11/112; Şüri, 
42/15) 
(Ahkaf. 46131) 
(Enfal. 8/24) 

(Alak, 96/6-7) 

(N isa, 4/58) 

,, . ... ,, , .. �� 
� J �j .ıl;ı.j, i� � d�ı � 

·�;:,, � ıJj J! ı+-11:, 
JJ� ��;ıi 

�wıı ;.�� � �.; � j-...4 
� � ll� e:=-s:;.::, 

• r  ' .... • ,, ' .0-"':"J � 
Jı.,.;Jı �· Ji.j ;� ü ;,4 4J 

ii�! �f!AI i�f ı_,ii.:, ıA.,l:.if ii) ���-;� ll�ı ti 
.i- �j :;..;lı t ı) � 

�ı � iı;.·,···ı:, �; �?� � r�r ıli � � �� )!:, 
li� Jı i jıi pt!J! -=..:.Jl 

fo): .,:.rı J �"'"�' � :ı.ii 
�ıj'l; :;} � �� �· J. j.S:i:, 

Q ��� �!J � �w. • ., �ıj{ �� ..)., � ı.ı l;iıt .;  ..,-�!lı �j 
... "' "'" .. � "' .. 

�j � .;i;ı 
·�"). �j ��.;,i � .;:, 

·� jo. ;., iJj:ıi �j 
3;,.;, j.S'ı;.J �:ı.t ".;; ı;:ıii j_,:..�ı ��-,)! ı_,:.T ;;,c�ı ıtt1 ıe  

. .. ı ' . .  •').il' j.:ı j �· .iııj 
� j:..lj �� �:r�ı J Jti ıiJ>f o.i.A J �If .;:, 
ii�f �f!AI i�f ��� IA_,:ıjı ii) ıj;.� ı�!·ll�ı �! 
. . . J�Üıj �J..J� � Ji,W.'J# lA�� 

4"F. J .;ii ; �jl ;., JIP. � 
.. - -�J�·ıiil�. �I J.j 

�· � j.fi ;;,;;:t Jr i �. j;( J.j �ıi"dı J. �-ıtr �;:. 
• . .1ıı ..ı;.ı i , - ,. � - - - � J 

.:.JJ.:f " �ıi 
.1ıı �ı� ı�l 

..r�:a ı)ı J ,:..')Jj .1ı i ,:......:.ı 
.;ız..ı ;r; .,ı ).i�"'"�' �! 

�� J! ��'lı i� i .,ı ji:;� �. �i 



b.194 (En' am, 6/153) 

b.197 (Yusuf, 12/53) 

b.197 (Kıyamet, 75/2) 

b.197 (Şems, 91/8) 

b.197 (Fecr, 89/27-28) 

b.201 (Şems, 91/9-10) 

b.215 (Bakara, 2/245) 

b.215 (Bakara, 2/15) 

b.215 (Fetih, 48/10) 

b.215, (Enfal, 8/17) 
b.285, 
b.301 
b.215 (Al-i İmran, 3/31) 

b.227 (N isa 4/78) 

b.227 (Ra'd 13/16) 

b.227 (Saffat 37/96) 

b.227 (Kehf, 18/110) 

b.246 (Nur, 24/35) 

b.249 (Bakara, 2/36) 

b.264 (Hadid 57/4) 

b.276 (En' am, 6/162) 

b.285 (Kasas, 28/30) 

b.287 (Nur, 24/39) 

b.289 (En' am, 6/152) 

b.289 (Duha, 94/6-9) 

b.289 (En' am, 6/152) 

b.290 (Bakara, 2/137) 

b.292 (Al-i İmran, 3/31) 

b.301 (Hadid, 57/3) 

b.318 (Rahman, 55/56) 

b.331 (İsra, 17/44) 

b.351 (Al-i İmran, 3/169) 
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4l....-. . •  · c. --·�:i -ı"' ı ı i ' !: �- e · fii � ı.!' ıiA �f· -· � r ı.J .r- ır-- J"oF' J _,.... ı.r .ıJ J 
. .  . . . . '�� i��� �1 �! 

�ıjiıı. �� �� J� 
IAI�J IA)yJ �Ü 

i:., . .  �!' &' J'ı , .....,.· ,  ;�.·j.•j, ' ��� .�� li' - f -
. 

) .) 

: 
....

... 
) 

. 
ı.r- ,.,. . 

u.C.;, ,j y\.Oö :Jj ıAii-) ,} eüf :J 
�� � A ..,s.tiı �� :;  

. ' 
. - � ":. � '..Sjf'-ı .ıli 

��( Jji iııı � 
.;.:, iııı �J �:, �! �:, �J 

j� 
� � ;;r � :,;.J 

�ıaiı :.,..:, iıı_.;�J ��J PJ -�� �! Ji 
.:ı! ö;..lJı ;;,. u-:,ı;iı �� J .;;�ı ..,s:;ı)ı .;.ı::. � .,s:; j u.ui � 

. . . . �1!-•holı. y) i, iı .)ı .;. _,; � 
� e� ;.i ô,\0:- '�! � ,�

·
�Qıı ����;.S �r � .;� �ı �� J� i;).ı �J 

:: ıı , ; . · .,,. . . . -.�i ıJ'··-� ::ı;· · . . . . ·ti � ::ı:.....; : H .,rs-� w\$- _.,� JJ .S.,. - � JJ ..SJ -.- ; • 1'"' 
�\ J� i;_,iı �J 
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b.408 

b.408 

b.412 

b.432 

b.451 

.b.451 

b.457 

b.463 

b.463 

b.470 

b.470 

b.474 
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