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ÖZET 

Biyografi, başta şairler olmak üzere belli mesleklerde tanınmış kişilerin hayatını ve 

sanatını anlatan edebi türün adıdır. Özellikle dil ve edebiyat alanında yetişmiş önemli 

temsilcilerin unutulmamaları için çeşitli eserler verilmiştir. Biyografi türünde en 

dikkat çeken eser, Taşköprülüzâde İsâmüddîn Ahmed Efendi’nin yazmış olduğu eş-

Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye isimli eseridir. Eserin ismi 

Şakâ’ik-i Nu’mâniye olarak da bilinir. 1558 senesinde Arapça olarak kaleme 

alınmıştır. Şakâ’ik-i Nu’mâniye’nin yazılış amacı, daha önce Osmanlı âlimlerinin 

hayat hikâyelerini anlatan hacimli bir kaynağın bulunmamasıdır. Osmanlı âlimleri 

hakkında temel ve özgün bilgilerin yer alması esere ayrı bir önem kazandırmıştır. 

Araştırmacılar tarafından kaynak olarak görülen esere birçok tercüme ve zeyl 

yapılmıştır. Esere yapılan tercüme ve zeyller en az eser kadar önemli birer kaynaktır. 

 

Şakâ’ik-i Nu’mâniye’ye yapılan tercümelerden en başarılısı Mecdî Mehmed 

Efendi’nin kaleme aldığı Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik isimli eseridir. Mecdî Mehmed Efendi, 

bu eseri tercüme etme amacını “Arapça bilmeyenlerin de eseri kolaylıkla 

okuyabilmesi” olarak açıklar. 1587 senesinde eserin tercümesini tamamlayan Mecdî 

Mehmed Efendi, 513 şair ve meşayihin biyografisine yer verir. Esere yaptığı 

eklemelerle eserin hacmini genişletmiştir. Bu sebeple Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’i sadece 

tercüme bir eser olarak değerlendirmemek gerekir. Eser Türk biyografi tarihi 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Esere daha önceden çeviri yazı ve inceleme çalışması yapılmamıştır. Bu çalışmada, 

Türk biyografi tarihinde önemli bir kaynak olarak görülen Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik isimli 

eserin (2-142 sayfalar arası) çeviri yazısı ve incelemesi yapılmıştır. Çeviri yazı ile 

Osmanlı alfabesine hâkim olmayan araştırmacıların eserden kolaylıkla 

yararlanmaları amaçlanmıştır. İnceleme bölümünde ise eserin 2-142 sayfaları 

arasında biyografisi verilen kişilerin memleketleri, eğitimleri, eğitim gördükleri 

medreseleri, hocaları, eserleri, ilgilendikleri ilimleri, meslekleri hakkında bilgiler 

verilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: biyografi, Şakâ’ik-i Nu’mâniye, Mecdî Mehmed, tercüme, 

çeviri yazı. 
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ABSTRACT 

Biography is the name of a literary type that tells the life and art of famous people in 

a specific professions especially poets. So as not to be forgotten in language and 

literature departments, the biographies of various types of represantatives were 

written. In type of biography; the most notable masterpiece is eş-Şakâ’iku’n-

Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye which was written by Taşköprülüzâde 

İsâmüddîn Ahmed Efendi. This masterpiece is also known as Şakâ’ik-i Nu’mâniye 

the reason for writing this Şakâ’ik-i Nu’mâniye is not having a previous volume of 

source that tells the life stories of Ottoman scholars. Having some main and authentic 

information about Ottoman scholars, and the Ottomans’ introducing science world 

brought this masterpiece a prominence. Many translations and addendums were 

made to the masterpiece by researchers. These translations and addendums are 

almost as significant as the masterpiece itself. 

 

The most successful translation for Şakâ’ik-i Nu’mâniye is the Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik 

which was produced by Mecdî Mehmed Efendi. The reason for translating this 

masterpiece is to enable the ones who don’t know Arabic to read it easily. He 

completed the translation in 1587 and 513 poets and sheikhs’ biography take place in 

the masterpiece. He enlarged the volume of the masterpiece by some addings. For 

this reason Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik should not be considered only a translation. It bears 

an important place in respect to Turkish biography. 

 

No translation or written research was done before for the masterpiece. In this study, 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik, which is regarded as an important source for Turkish biography, 

is examined, the pages between 2 and 142. By translation, it is aimed that the 

researchers who don’t have a knowlegde of Ottoman alphabet can make use of it 

easily. In the examination part, pages between 2and 142, the information on stated 

people, their hometowns, education, madrasahs, teachers, works, and their related 

professions vere given. 

 

Key Words: Biography, Şakâ’ik-i Nu’mâniye, Mecdi Mehmed, translation, 

interpretation 
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GİRİŞ 

A. Klâsik Türk Edebiyatında Biyografi Geleneği 

Tanınmış veya toplumda kabul görmüş insanların hayatını anlatan biyografi (Donuk, 

2015: 1525), İslam kültür âleminde terceme, hâl tercemesi, terceme-i hâl, terâcim-i 

ahvâl gibi tabirlerle açıklanmıştır (Pakalın, 1983: 458). Biyografi en geniş tanımıyla, 

kişilerin yaşam öykülerinden bahseder; tarih, edebiyat, din ve sosyoloji bilimleri ile 

de iç içe olmuştur (Kılıç, Ytya). Kişinin, eski dönemlerde yaşamış insanların 

yaşamlarını merak etmesi veya topluma katkılarıyla fayda sağlamış kişilerin fikirsel, 

düşünsel ya da sanatsal hayatı biyografinin ortaya çıkış nedenlerindendir (Kılıç, 

Ytya).  

 

Biyografinin İslâm kültüründeki karşılığı olan hâl tercemesi, Hz. Muhammed’in 

yaşayışını, davranışlarını örnek alan Müslümanlar için önemli bir inceleme alanı 

hâline gelmiştir (Donuk, 2015: 1525). Bu sebeple tarihin alt kollarından biri olan 

biyografi türü önemsenmiştir (İsen, Yty). İslâm âleminde biyografinin önem 

kazanmasının bir diğer nedeni de İslâm toplumunun önde gelen şahsiyetleri ön 

plânda tutulup onların örnek teşkil edecek şekilde topluma tanıtılmak istenmesi 

olmuştur (İsen, Yty). Diğer yandan Arap kültüründeki soy sopla övünme de bu türün 

gelişmesine katkıda bulunmuştur (Kılıç, 2010a: 12). 

 

Arap kültüründeki biyografi yazıları tabakat denilen kitaplarda verilmiştir (Kılıç, 

2010a: 12). Tabakat “tabaka” sözcüğünün çoğulu olup ince yaprak hâlindeki kâğıdın 

adıdır. Eski yazma kitap ve defterlerin kâğıdı, iki sayfası olarak da kullanılmıştır 

(Pakalın, 1983: 368). Bu terim döneminde tanınmış kişiler adına yazılmış hâl 

tercümelerini içeren kitaplar için kullanılmıştır (Eraslan, 2001: XXIII). Biyografi 

türünün temeli bu kitaplara dayandırılmaktadır (Kılıç, 2010a: 12). 
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Biyografi alanını önce serbest tarihçiler incelemiştir (Kılıç, 2010a: 12). Biyografi, 

önce İslâm toplumunda İslâm âlimlerinin yaşayışlarının ele alınmasıyla başlamıştır 

(Donuk, 2015: 1525). Peygamberlerin temsilcileri olan âlim sınıfının hayatlarını 

anlatmak gerçek tarihçilik sayılmıştır (Kılıç, 2010a: 12). Sonraki dönemlerde bu 

çalışmalarda; dil bilimcilerin, hekimlerin, şairlerin (Kılıç, 2010a: 12), toplum içinde 

çeşitli meslek dallarındaki kişilerin yaşamları konu edilmiştir (Donuk, 2015: 1525). 

Meslekte tanınmış kişilerin; örneğin velîler, hattatlar, şairler, mimar ve musikî 

ustalarının hatta usta çiçek yetiştiricilerinin vs. hayat ve sanatından söz edilmiştir 

(İsen vd., 2012: 3). Meslek gruplarıyla ilgili ilk biyografiler, mutasavvıflar hakkında 

yazılanlardır (Kılıç, 2010a: 12). 

 

Şairlerin biyografilerini içeren eserlere tezkire-i şu’arâ, tezkiretü’ş-şu’arâ ya da 

yalnızca tezkire denir (İsen vd., 2012: 3). İslâm medeniyetinde şiir sahasında yazılan 

ilk biyografi örneği Muhammed Sallam el-Cumahî’nin Tabakatu’ş-Şu’arâ isimli 

kitabıdır (Kılıç, 2010a: 12). Şairlerin ilk defa alfabetik sıraya dizildiği biyografi eseri 

ise El-Merzubânî’nin Mucemu’ş-Şu’arâ isimli eseridir (Kılıç, 2010a: 12). 

 

Biyografi geleneği XII. yüzyılın sonlarına kadar Arapça devam etmiş, bu yüzyıldan 

sonra da Farsça örnekler gelişme göstermiştir (İsen, Yty). Fars edebiyatında şairler 

için yazılan tabakatlara tezkire adı verilmiştir (Öz, 2012: 68). Fars edebiyatında 

biyografik tarzda yazılan ilk örnek Nizâmî-i Arûzî-i Semerkandî’nin (ö. 250 / 865) 

Mecma’u’n-Nevâdir ya da diğer adıyla Çahâr Makale isimli eseridir. Bu eserde 

münşî, şair, müneccim, hekim olmak üzere 4 meslek grubuna ait kişilere yer 

verilmiştir (Kılıç, 2010a: 12).  

 

Gerçek anlamda biyografi türünün ilk örneği Muhammed el-Avfî’nin (ö. 629 / 1232) 

Lübâbü’l-Elbâb isimli eseridir. Bu eser 1 mukaddime ve 12 bölümden oluşmuştur 

(Kılıç, 2010a: 12).  

 

Avfî’den sonra Mollâ Câmî Bahâristân isimli eserinde şair biyografilerine yer 

vermiştir. Molla Câmî, sekiz bölümden oluşan eserinin yedinci bölümünde 38 şairin 

biyografisinden söz etmiştir (Kılıç, 2010a: 12). 
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Fars edebiyatının en önemli tezkiresi sayılabilecek eser ise Devletşâh bin 

Alaüddevle’nin (ö. 890 / 1486) yazdığı Tezkiretü’ş-Şu’arâ isimli eseridir. 

Tezkiretü’ş-Şu’arâ’da 149 şairin biyografisi bulunmuştur (Kılıç, 2010a: 13-14). Eser; 

1 mukaddime, 7 tabaka ve 1 hâtimeden oluşmuştur (Kılıç, 2010a: 13). Bu tezkire Alî 

Şîr Nevâ’î’ye sunulmuştur (Öz, 2012: 68). Fars ve Türk tezkireciliğinde örnek 

alınmış bir eserdir (Kılıç, 2010a: 13-14). 

 

Osmanlılar döneminde biyografi, Arap tabakat sistemi ile İran tezkire geleneğinin 

etkisiyle gelişme kaydeder (Donuk, 2015: 1526). İran’da yetişen Avfî, Ferîdüddîn 

Attâr, Devletşâh gibi âlimler Türk sahasında tezkire yazan müellifleri etkilemiş; bu 

şahsiyetlerin eserleri de tezkirelere kaynaklık etmiştir. Bu sebeple Türkçe yazılan 

tezkirelerle Farsça yazılan tezkireler arasında ortak özellikler bulunmuştur (Uzun, 

2012: 69).  

 

Türk edebiyatında şu’arâ tezkireleri biyografi geleneğinin en yaygın türüdür (Donuk, 

2015: 1527). Anadolu’da gelişme gösteren dil ve edebiyatın temsilcilerinin 

unutulmamaları ve gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla art arda şu’arâ tezkireleri 

yazılmaya başlanmıştır (Kılıç, 2010a: 14). Şu’arâ tezkireleri, genellikle devirlere ve 

tabakalara göre ayrılıp şairlerin mahlaslarına ve isimlerine göre alfabetik olarak 

sıralanmıştır (Uzun, 2012: 70). Şu’arâ tezkireleri genellikle mukaddime, şairlerin 

biyografilerinin bulunduğu asıl metin ve hâtimeden oluşur. Mukaddime kısmı, 

mensur-manzum karışık yazılmıştır. Bu kısımda eserin sunulacağı kişiye övgüler, 

eserin yazılış sebebi, devrin sanat anlayışını belirten ifâdeler yer alır. Biyografi 

kısmında şairin ailesi, arkadaşları, hocaları, aldığı dersler, verdiği dersler, çalıştığı 

yerler, hakkındaki rivâyetler, şairle ilgili yaşanmış olaylar, şairin düşünceleri ve icra 

ettiği sanata dair eleştiriler, övgüler ve şiirlerinden örnekler gösterilmiştir. Hâtime 

kısmında ise eserin yazılış tarihi verilir; eserin yazımında çekilen sıkıntılardan 

bahsedilir; eserin yazımında yapılan yanlışlar için af talebinde bulunulmuş ve dualar 

edilmiştir (Uzun, 2012: 70). Şu’arâ tezkirelerinde dil ve üslûp secili ve 

sanatkâranedir. Osmanlı Türkçesinde inşâ adı verilen uslûba Farsça örneklerde de 

rastlanmıştır (Uzun, 2012: 70). Türk edebiyatında şu’arâ tezkireciliği XV. yüzyılda 

Alî Şîr Nevâ’î ile başlayıp XX. yüzyılda Nail Tuman’ın Tuhfe-i Nailî isimli eseri ile 

son bulmuştur (Kılıç, 2010a: 15). 
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Türk edebiyatındaki tezkireleri yazıldığı yüzyıllara göre şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

 

 XV. Yüzyıl Tezkireleri: 

Mecâlisü’n-Nefâ’is: Türk edebiyatının ilk bilinen tezkiresi, 1491 senesinde Alî Şîr 

Nevâ’î’nin (ö. 906 / 1501) Mecâlisü’n-Nefâ’is isimli eseridir. Tezkire 1 önsöz ve 8 

bölümden oluşur. Alî Şîr Nevâ’î, eserinin her tabakasına meclis ismini vermiştir 

(İsen vd., 2012: 11). Eserde 461 şairin biyografisinden söz edilmiştir. Bunların içinde 

geçen 43 Türk şair hakkındaki bilgiler yalnızca Mecâlisü’n-Nefâ’is’te yer almıştır 

(Kılıç, 2010a: 16-17). Eser Kemal Erarslan tarafından yayımlanmıştır (Erarslan, 

2001).  

 

 XVI. Yüzyıl Tezkireleri: 

Heşt Behişt: Anadolu sahasında yazılan ilk şairler tezkiresi Sehî Bey’in (ö. 955 / 

1548) 1538 senesinde yazımını tamamlanmış olduğu Heşt Behişt isimli eseridir 

(Donuk, 2015: 1527). Heşt Behişt; 1 mukaddime, behişt (cennet) adını taşıyan 8 

bölüm ve bir hâtimeden oluşur. Eserin ilk bölümünde Kânûnî Sultân Süleymân’dan 

bahsedilmiştir (Uzun, 2012: 70). Her bölüm kendi arasında kronolojik sıraya dizilmiş 

olup eser 241 şairin biyografisini içermiştir (İsen vd., 2012: 15). Heşt Behişt şekil ve 

muhteva olarak Mecâlisü’n-Nefâ’is’e benzer (Kılıç, 2010: 18). Eserin önemli özelliği 

ise Osmanlı sınırları içinde yetişen şairlerin ilk kez bir arada toplanmasıdır (Kılıç, 

2010: 19). Eser Mustafa İsen tarafından yayımlanmıştır (İsen, 1998). 

 

Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n- Nuzamâ: Latîfî (ö. 990 / 1582) Heşt Behişt’ten 

sekiz sene sonra Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n- Nuzamâ isimli eserini kaleme 

almıştır (Donuk, 2015: 1527). Latîfî’nin eserinin yazımı 1546 senesinde 

tamamlanmıştır (İsen vd., 2009: 30). Eser, 1 mukaddime, 3 bölüm ve 1 hâtimeden 

oluşmuştur (Uzun, 2012: 70). Latîfî, tezkiresini yazarken Mollâ Câmî’nin 

Bahâristân’ını, Alî Şîr Nevâ’î’nin Mecâlisü’n-Nefâ’is’ini ve Sehî Bey’in Heşt 

Behişt’ini örnek almıştır; fakat kendinden önce yazılan tezkireler kronolojik 

sıralamayı esas alırken Latîfî şairleri alfabetik olarak sıralamış ve bu sistem daha 

sonra yazılacak tezkirelere de kaynaklık etmiştir (İsen vd., 2012: 24). Eserde II. 
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Murâd (ö. 854 / 1451) döneminden eserin yazıldığı tarihe kadar gelen zaman 

dilimindeki şairlerin, şeyhlerin, sultânların (İsen, 2009: 30) da içinde bulunduğu 

toplam 334 kişinin biyografileri bulunmuştur (İsen vd., 2012: 24). Eseri 1999 yılında 

Mustafa İsen (İsen, 1999), 2000 yılında da Rıdvan Canım (Canım, 2000) 

yayımlamıştır. 

 

Gülşen-i Şu’arâ: Ahdî (ö. 1002 / 1593) 1564 senesinde yazmaya başladığı Gülşen-i 

Şu’arâ’sını Şehzade Selim’e Kütahya’da sunmuştur (Uzun, 2012: 70). Eser önce 3 

bölümden oluşmuş, sonra Ahdî çeşitli eklemelerle eseri 4 bölüme çıkarmıştır (Uzun, 

2012: 70-71). Eser alfabetik sistemde yazılmış; fakat sonradan esere eklemeler 

yapıldığı için alfabetik sırada düzensizlikler olmuştur (İsen vd., 2012: 35). Eserde 

şehzâde, devlet adamı ve ulemâ sınıfından oluşan 381 şairin biyografisine yer 

verilmiştir (İsen vd., 2012: 35). Eserin en önemli özelliği daha önce hiçbir eserde 

bahsedilmeyen şairleri tespit etmiş olması (Uzun, 2012: 70-71), Bağdat ve 

çevresinde yetişmiş şairler hakkında bilgi vermesi ve hiçbir kaynakta bulunmayan 

147 şairden söz etmiş olmasıdır (İsen vd., 2012: 35). Eser Süleyman Solmaz 

tarafından yayımlanmıştır (Solmaz, 2005). 

 

Meşâ’irü’ş-Şu’arâ: Âşık Çelebi (ö. 979 / 1572) 1568 senesinde yazımını 

tamamladığı Meşâ’irü’ş-Şu’arâisimli eserini devrin sultânı II. Selim’e sundu (Kılıç, 

2010a: 49). Eser bir mukaddime ve şair biyografilerinin yer aldığı iki bölümden 

oluşur. Eserde kendi devrine kadar tahta geçen 12 Osmanlı sultânının ve 426 şairin 

biyografisi bulunur (Kılıç, 2010a: 49-50). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ isimli 

eserinde şairler hakkında bilgi verirken şairlerin sanatlarına dair kişisel yorumlara da 

yer verdi (Kılıç, 2010a: 50). Âşık Çelebi’nin kendine özgü samimi, esprili üslûbuyla 

şairler hakkında geniş bilgi vermesi, bir psikolog edasıyla olayları tahlil etmesiyle 

eser hikâye hatta roman havası taşır ve türünün tek örneğini oluşturur (İsen vd., 

2012: 45). Âşık Çelebi, tezkiresini düzenlerken şairleri alfabetik sırayla vermek 

istediğini, ancak kendinden önce Latîfî bu yöntemi kullandığı için bu yöntemden 

vazgeçerek ebced sistemini seçtiğini belirtmiştir (Kılıç, 2010a: 50). Eser Filiz Kılıç 

tarafından yayımlanmıştır (Kılıç, 2010 b). 
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Tezkiretü’ş-Şu’arâ: Kınalızâde Hasan Çelebi (ö. 1012 / 1604) Tezkiretü’ş-Şu’arâ 

isimli eserinin yazımını 1586 senesinde tamamlamıştır. Kınalızâde Hasan Çelebi 

eserini kime sunduğunu açıkça belirtmez; ancak övgü dolu sözlerinden hocası 

Sâdeddîn Efendi’ye ithaf ettiği düşünülür (İsen vd., 2012: 49). Eser 3 bölümden 

meydana gelip (Uzun, 2012: 71) 1. ve 2. bölümde bulunan padişah ve şehzâdeler 

kronolojik olarak, 3. bölümü oluşturan şairler de alfabetik olarak sıralanmıştır (İsen 

vd., 2012: 49). Tezkirenin 1. bölümünde 6 padişah, 2. bölümünde 5 şehzâde, 3. 

bölümünde de XV. ve XVI. yüzyıllarda yaşamış 627 şairin biyografisine yer 

verilmiştir (İsen vd., 2012: 49). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, III. Murâd ve Hoca Sâdeddîn 

Efendi ile birlikte toplam 640 şair hakkında bilgi vermiştir (Eyduran, 2009: 13). Eser 

İbrâhîm Kutluk tarafından eski harflerle (Kutluk, 1989), Aysun Sungurhan Eyduran 

tarafından da tenkitli metin olarak yayımlanmıştır (Eyduran, 2009). 

 

Tezkiretü’ş-Şu’arâ: Beyânî (ö. 1006 / 1597) Tezkiretü’ş-Şu’arâ isimli eserini 1592 

senesinde tamamlamıştır. Eser, Kınalızâde Hasan Çelebi’nin tezkiresinin özeti 

niteliğindedir. Beyânî, eserin hacmini genişleterek Kınalızâde’de yer almayan 

şairlerden (Uzun, 2012: 71) dört kişiyi eserine eklemiştir (İsen vd., 2012: 52). 1 

mukaddime ve 3 bölümden oluşan eserde 640 kişinin biyografisi bulunmaktadır (İsen 

vd., 2012: 52). Eser Aysun Sungurhan Eyduran tarafından yayımlanmıştır (Eyduran, 

2008). 

 

Künhü’l-Ahbar: Gelibolulu Alî (ö. 1008 / 1600) tarafından kaleme alınmıştır. 

Künhü’l-Ahbar, Gelibolulu Alî’nin tarihçiliğinin yanı sıra biyografi yönünün de ağır 

bastığı bir eserdir (İsen vd., 2012: 54). Eser, 1 mukaddime ve yazarın “rükn” adını 

verdiği 4 bölümden oluşmuştur (İsen vd., 2012: 54). Künhü’l-Ahbar’da 290 şairin 

biyografisi bulunur. Eserde ayrıca 15 şairden de bahsedildiği için şair sayısı 305’tir 

(İsen vd., 2012: 55). Eserin tezkire kısmı Mustafa İsen tarafından yayımlanmıştır 

(İsen, 1994). 

 

 XVII. Yüzyıl Tezkireleri: 

Mecmâ’ü’l-Havâs: Sâdıkî tarafından kaleme alınan eserin yazım tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir (İsen vd., 2012: 64). Eserde I. Şâh İsmâîl döneminden eserin 

yazıldığı döneme kadarki Türk şairlerin ve İran şairlerinin biyografilerine yer 
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verilmiştir (İsen vd., 2012: 64). Eser, “mecma” adı verilen 8 tabakadan oluşmuş ve 

eserde toplam 332 şairin biyografisi yer almıştır (İsen vd., 2012: 64). Eser üzerinde 

doktora çalışması yapılmıştır (Kuşoğlu, 2012).  

 

Riyâzü’ş-Şu’arâ: Mehmed Riyâzî (ö. 1054 / 1644) Riyâzü’ş-Şu’arâ isimli tezkiresini 

1610 senesinde I. Ahmed’e sunmuştur (Uzun, 2012: 71). Tezkire 2 bölümden oluşur. 

Eserde 8 padişah ve 417 şairin biyografisi yer alır (İsen vd., 2009: 31). Padişahlar 

kronolojik sıraya göre sıralanmış, şairler ise alfabetik sırayla verilmiştir (Uzun, 2012: 

71). Bütün şairlerin ölüm tarihlerinin verilmesi eserin en önemli yönünü oluşturur 

(İsen vd., 2012: 67). 

 

Zübdetü’l-Eş’âr: Kafzâde Fâ’izî (ö. 1031 / 1621) tarafından kaleme alınan tezkirenin 

yazımı 1621 senesinde tamamlanmıştır (İsen vd., 2009: 31). Eserde XV. yüzyıl 

ortalarından 1621 senesine kadar yaşamış 14’ü kadın, 515 şairin biyografisi alfabetik 

sırayla verilmiştir (İsen vd., 2012: 69). Eser, içinde bulundurduğu kısa notlar ve şiir 

örnekleri nedeniyle antoloji niteliğindedir (Uzun, 2012: 71). Eser Bekir Kayabaşı 

tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır (Kayabaşı, 1997). 

 

Tezkire-i Rızâ: Seyyid Mehmed Rızâ (ö. 1082 / 1671) tarafından kaleme alınan 

tezkirenin yazımı 1641 senesinde tamamlanmıştır. Sultân İbrâhîm’e sunulan tezkire, 

Kınalızâde Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sının zeylidir (Uzun, 2012: 71). 

Eser 1 ön söz ve 2 bölümden oluşur. Eserde 10 şair padişahın ve 259 şairin 

biyografisine yer verilmiştir (İsen vd., 2012: 70). Eser Gencay Zavotçu tarafından 

yayımlanmıştır (Zavotçu, 2009). 

 

Tezkire-i Yümnî: Eser 1662 senesinde Mehmed Sâlih Yümnî (ö. 1071 / 1662) 

tarafından yazılmıştır. Müellifin ölümüyle yarım kalan tezkirede sadece 29 şairin 

biyografisi bulunur (Uzun, 2012: 71). Eser, Fâ’izî’nin tezkiresine zeyl olarak 

yazılmıştır (İsen vd., 2012: 72). Eser Sadık Erdem tarafından yayımlanmıştır (Erdem, 

2013). 

 

Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’âr: Seyrekzâde Mehmed Âsım (ö. 1086 / 1675) tarafından 

yazılan Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’âr Kafzâde Fâ’izî’nin tezkiresine zeyl olarak kaleme 
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alınmıştır. Eserde 124 şairin biyografisine yer verilmiştir (Uzun, 2012: 71). 15 şairin 

vefât tarihinin müellifin ölüm tarihinden sonraya denk gelmesi, esere sonradan ilâve 

yapıldığını düşündürmektedir (İsen vd., 2012: 74). Eser, Ali Osman Coşkun 

tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır (Coşkun, 1985). 

 

Teşrîfâtü’ş-Şu’arâ: Güftî Alî’nin (ö. 1088 / 1677) kaleme aldığı tezkire, Türk 

edebiyatının ilk manzum tezkiresidir (İsen vd., 2009: 31). Güftî eserinde çağdaşı 

şairleri manzum olarak anlatmıştır (Uzun, 2012: 71) ve 106 kişinin biyografisine yer 

verir (İsen vd., 2012: 75). Eserin yazılış tarihi kesin olarak bilinmez (İsen vd., 2012: 

75). Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmış ve 2400 beyitten oluşmuştur (İsen vd., 

2012: 75). Eser Kâşif Yılmaz tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır (Yılmaz, 

1983). 

 

 XVIII. Yüzyıl Tezkireleri: 

Tezkire-i Mucîb: Mustafa Mucîb’in (ö. 1139 / 1727) 1710 senesinde kaleme aldığı 

eser (Uzun, 2012: 71) XVI. yüzyılın sonlarından kendi dönemine kadar olan 107 

şairin biyografisine yer vermiştir (İsen vd., 2012: 83). Eser, Kudret Altun tarafından 

yayımlanmıştır (Altun, 1997). 

 

Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr: Safâyî Mustafa Efendi’nin (ö. 1138 / 1726) 

kaleme aldığı tezkirenin yazımı 1720 senesinde tamamlanmıştır (İsen vd., 2009: 31). 

Eser Damat İbrâhîm Paşa’ya sunulmuştur (Uzun, 2012: 71). Eserde 1 ön söz, 18 

takriz, alfabetik sırayla dizilmiş 476 şairin biyografisi bulunur. Safâyî eserini 

bitirdikten sonra devrin tanınmış 18 şair ve bilim adamına, onların eser hakkındaki 

olumlu görüşlerini yazdırıp (takrîz) bu yazıları eserinin başına eklemiştir. Böylece bu 

eseriyle tezkire geleneğinde farklılık yaratmıştır (İsen vd., 2012: 85). Rızâ 

Tezkiresi’nin zeylidir. Eserin sanatlı bir dili vardır (İsen vd., 2009: 31). Eser Pervin 

Çapan tarafından yayımlanmıştır (Çapan, 2005). 

 

Tezkire-i Şu’arâ: Sâlim Mehmed Efendi’nin (ö. 1156 / 1743) kaleme aldığı eserin 

yazımı 1722 senesinde tamamlanmıştır. Tezkire, 1 ön söz ve 2 bölümden oluşur. 

Eserde Sultân I. Ahmed’le Sultân Mustafa’nın da bulunduğu 426 şairin biyografisi 



9 

yer alır (İsen vd., 2009: 31). Eser Damat İbrâhîm Paşa’ya sunulmuştur (İsen vd., 

2012: 89). Eser Adnan İnce tarafından yayımlanmıştır (İnce, 2005). 

Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr: Kemiksizzâde Safvet Mustafa’nın (ö.  ?) 1783 

senesinde yazdığı tezkire (İsen vd., 2009: 31), 326 şair hakkında bilgi verir (İsen vd., 

2012: 95). Kemiksizzâde Safvet Mustafa, Safâyî Tezkiresi’ndeki tanınmış şairleri 

seçerek ve tezkireyi özetleyerek eserini oluşturduğunu belirtmiştir (İsen vd., 2012: 

96). 

 

Nuhbetü’l-âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr: İsmail Beliğ (ö. 1142 / 1729) tarafından 

kaleme alınan tezkire Bursa’da yaşamış 414 şairin biyografisini içerir. Biyografiler 

alfabetik olarak sıralanmıştır (İsen vd., 2012: 91). Kafzâde Fâ’izî’nin tezkiresine zeyl 

olarak yazılmıştır (Uzun, 2012: 71). Eser Abdülkerim Abdülkadiroğlu tarafından 

yayımlanmıştır (Abdülkadiroğlu, 1999). 

 

Âdâb-ı Zurefâ: Râmiz Hüseyin (ö. 1198 / 1784) tarafından yazılmıştır. 1784 

senesinde yazımı tamamlanan tezkirede 1720-1784 yılları arasında yetişmiş 376 

şairin biyografisi yer alır. Sâlim Tezkiresi’ne zeyl olarak yazılmıştır (Uzun, 2012: 

71). Eser, Sadık Erdem tarafından yayımlanmıştır (Erdem, 1994). 

 

Tezkire-i Şu’arâ: Silâhdarzâde Mehmed Emin (ö. ?) tarafından yazılmıştır. Tezkire-i 

Şu’arâ isimli eserin yazımı 1790 senesinde tamamlanmıştır (İsen vd., 2009: 31). 

1751-1789 yılları arasında yaşamış şairlerin çoğunun isimleri ve şiirlerinden örnekler 

verilmiştir (Uzun, 2012: 71). Eserde 60 şairin biyografisinden söz edilmiştir (İsen 

vd., 2012: 94). Eser Furkan Öztürk tarafından yayımlanmıştır (Öztürk, 2016). 

 

Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: Esrâr Dede’nin (ö. 1210 / 1797) kaleme aldığı 

tezkirenin yazımı 1797 senesinde tamamlanmıştır (İsen vd., 2009: 31). Esrâr Dede 

eserinde Mevlânâ’dan başlayarak (Uzun, 2012: 71) 1797 senesine kadar yaşamış 212 

Mevlevî şairin biyografisine yer vermiştir. Şairleri Şeyh Gâlib seçmiş, bu şairler 

hakkındaki bilgileri Esrâr Dede aktarmıştır (Kılıç, 2010: 25). Eser, İlhan Genç 

tarafından yayımlanmıştır (Genç, 2000). 
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Mir’ât-ı Şi’r: Eser Enderunlu Âkif Bey tarafından 1797 senesinde yazılmıştır. 1 ön 

söz, 4 bölüm ve 1 hâtimeden oluşur (İsen vd., 2012: 99). Enderunlu Âkif Bey 

eserinde kendisi ile beraber 24 şairin biyografisine yer verir (İsen vd., 2012: 99). 

 

 XIX. Yüzyıl tezkireleri 

Tezkire-i Şu’arâ: Seyyid Abdülfettâh Bağdâdî (ö. 1242 / 1826), Şefkat Tezkiresi 

olarak da bilinen eserini 1814 senesinde tamamlamıştır (İsen vd., 2009: 32). Bu 

eserde 1730’dan 1814 senesine kadar gelen 125 şairin biyografisi ele alınır (Kılıç, 

Ytyb: 15). Müellif, eserini oluştururken Silâhdarzâde Tezkiresi’ni örnek almıştır 

(İsen vd., 2012: 108). Silâhdarzâde Tezkiresi’nde 123, Şefkat Tezkiresi’nde 125 

biyografi bulunur. Eser Filiz Kılıç tarafından yayımlanmıştır (Kılıç, Ytyb.). 

 

Hâtimetü’l-Eş’âr: Fatîn’in (ö. 1283 / 1866) kaleme aldığı tezkirenin yazımı 1834 

senesinde tamamlanmıştır (İsen, 2009: 32). Eserde 672 şairin biyografisine yer 

verilmiştir. Bu sayıyla Türk Edebiyatı’nda ele alınan şair biyografisi açısından en 

hacimli eserdir (Kılıç, 2010: 25). Hâtimetü’l-Eş’âr, Sâlim Tezkiresi’ne zeyl olarak 

yazılmıştır (İsen vd., 2012: 116). Bu tezkireyle birlikte klâsik tezkireler dönemi 

bitmiş sayılmaktadır (Uzun, 2012: 71). Eser Ömer Çiftçi tarafından yayımlanmıştır 

(Çiftçi, Yty.). 

 

Tezkire-i Şu’arâ: Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in (ö. 1275 / 1859) kaleme aldığı 

eserin yazımı 1834 senesinde tamamlanmıştır (İsen, 2009: 32). Eserde 1592-1836 

yılları arasında yaşamış 203 şairin biyografilerine ve şiir örneklerine yer verilmiştir. 

Eserinde geniş bir coğrafyayı ele alan Ârif Hikmet Bey’in tezkiresinin diğerlerinden 

farkı; Azerî, İranlı ve Buhâralı şairlerin bulunduğu 132 kişiden söz etmiş olmasıdır 

(İsen vd., 2012: 113). 

 

Bağçe-i Safâ-Endûz: Vak’anüvis Sahaflar Şeyhizâde Esâd Efendi’nin (ö. 1264 / 

1848) kaleme aldığı tezkirenin yazımı 1835 senesinde tamamlanmıştır (İsen, 2009: 

32). Eser, Sâlim Tezkiresi’nin zeylidir. Eserde 1722-1835 seneleri arasında yaşamış 

209 şairin biyografisine yer verilmiştir (İsen vd., 2012: 110). Eser, Rıza Oğraş 

tarafından yayımlanmıştır (Oğraş, 2001). 
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Mecmû’atü’t-Terâcim: Tevfîk Efendi’nin (ö. 1284 / 1868) 1859 senesinde yazdığı 

tezkirede (İsen, 2009: 32), 1592 senesinden sonra yaşamış 542 şairin biyografisine 

yer verilmiştir (Uzun, 2012: 71). Eser Ruhsar Zübeyiroğlu tarafından doktora tezi 

olarak hazırlanmıştır (Zübeyiroğlu, 1989). 

 

Kâfile-i Şu’arâ: Mehmed Tevfîk (ö. 1309 / 1892) tarafından yazılmıştır. Eserde 

şairler alfabetik olarak yer almıştır. Ancak eserin “d” harfine kadar olan kısmının 

basımı yapılabilmiştir. Kalan müsveddeler de kaybolmuştur. Basımı yapılan bölümde 

1873 senesine kadar yaşamış toplam 281 şairin biyografisine yer verilmiştir (İsen 

vd., 2012: 118). 39 dönem şairini tanıtması yönüyle de önem taşımaktadır (Uzun, 

2012: 71). Eser Fatma Sabiha Kutlar Oğuz, Müjgan Çakır ve Hanife Koncu 

tarafından yayımlanmıştır (Oğuz vd., 2012). 

 

Tezkire-i Şu’arâ-yı Bağdâd: Şehrebanlı Hatîbî’nin (ö. ?) yazdığı eserde, Bağdad ve 

dolaylarında yaşamış 75 Türk şairinin biyografisine yer verilmiştir (Uzun, 2012: 71). 

 

 XX. Yüzyıl Tezkireleri: 

Osmanlı Şairleri ile Esâmî’: Muallim Nâci’nin 1890 senesinde yazmış olduğu 

Osmanlı Şairleri ile Esâmî’si tezkire türündedir (Uzun, 2012: 71). Eser Cemal 

Kurnaz tarafından yayımlanmıştır (Kurnaz, 2013). 

 

Eslaf: Fâ’ik Reşad (ö. 1914), Eslaf isimli eserini tezkire olarak değerlendirmiştir. 

1893 senesinde yazılan Eslaf, Hazine-i Fünûn Mecmû’ası’nda yayımlanmış yazı 

dizisinin kitaplaştırılmış halidir (Kılıç, 2010a: 26). Eserde kronolojik ya da alfabetik 

bir sıralama yapılmamıştır (İsen vd., 2012: 129). Eser Şemsettin Kutlu tarafından 

yayımlanmıştır (Kutlu, Yty). 

 

Şair Hanımlarımız: Hâcîbeyzâde Ahmed, 25 kadın şairin biyografisini 1893 

senesinde yazımını tamamladığı Şair Hanımlarımız isimli eserinde vermiştir (Uzun, 

2012: 71). 

 

Mecma’-ı Şu’arâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmed Siraceddîn, Mecma-ı Şu’arâ ve 

Tezkire-i Üdebâ isimli eserinin yazımını 1907 senesinde tamamlamış; Sâlim, Safayî, 
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Ramiz, Akif, Şefkat, Arif Hikmet, Fatîn tezkirelerinde geçen şairlere ekler yapmıştır 

(Kılıç, 2010a: 26). Eser Mehmet Arslan tarafından yayımlanmıştır (Arslan, 1994). 

 

Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid: Alî Emirî (ö. 1924) 1911 senesinde Tezkire-i Şu’arâ-yı 

Âmid isimli tezkireyi kaleme almıştır. Bu tezkirenin diğer tezkirelerden farklılığı 

bölge şairlerinin biyografilerine yer vermesidir. Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid isimli 

eserde Diyarbakır bölgesinden 217 şairin biyografisi anlatılmıştır (Kılıç, 2010a: 26). 

Eser, Hasan Yılmaztürk tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır 

(Yılmaztürk, 1999). 

 

Son Asır Türk Şairleri: İbnülemin Mahmûd Kemal tarafından yazılan eser Fatîn 

Tezkiresi’nin zeyli şeklindedir (Uzun, 2012: 71). Alfabetik sıra ile 574 şair 

sıralanmıştır (Kılıç, 2010a: 26). Son Asır Türk Şairleri isimli eser Osmanlı şu’arâ 

tezkireciliğinin son örneğidir (İsen vd., 2012: 138). Eser, İbrâhîm Baştuğ tarafından 

yayımlanmıştır (Baştuğ, 2000). 

 

Bektaşî Şairleri: 1930 senesinde Sâadettin Nüzhet Ergun tarafından yazılmış Bektaşî 

Şairleri isimli eser alfabetik sıraya koyulmuş 180 şairden bahseder (Uzun, 2012: 71). 

Eser yazarı tarafından yayımlanmıştır (Ergun, 1930). 

 

Türk Şairleri: Saadettin Nüzhet Ergun tarafından 1936 senesinde yazılan Türk 

Şairleri isimli eser 1074 şair hakkında bilgi verir (Uzun, 2012: 71). Eser yazarı 

tarafından yayımlanmıştır (Ergun, 1936). 

 

Tuhfe-i Nâilî: Nâil Tuman (ö. 1958) Tuhfe-i Nâilî isimli eserinin yazımını 1949 

senesinde tamamlamıştır. Nâil Tuman tezkireyi yazarken 75 eserden faydalanmış, 

biyografilerde çeşitli kısaltmalar yaparak cilt ve sayfa numaralarını belirtmiştir 

(Kılıç, 2010: 26). Yazar daha önce tezkirelerde adı geçmemiş; fakat dîvânları ve 

şiirleri bulunan şairlere de eserinde yer vermiştir (İsen vd., 2012: 140). Eser Cemal 

Kurnaz ve Mustafa Tatcı tarafından yayımlanmıştır (Kurnaz ve Tatcı, 2001). 
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Taşköprülüzâde ve Türk Edebiyatında eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-

Devleti’l-Osmâniyye  

Taşköprülüzâde olarak bilinen yazarın tam adı Taşköprîzâde Ebulhayr İsâmüddîn 

Ahmed Efendi’dir (Özcan, 1989: XI). 2 Aralık 1495 tarihinde Bursa’da doğmuştur 

(Yavuz, 2011: 151). Çocukluk yıllarını Bursa’da geçiren Taşköprülüzâde, ilk 

eğitimini müderris olan babası Taşköprîzâde Müslihüddîn Mustafa Efendi ve 

müderris olan amcası Kıvâmüddîn Kâsım Efendi’den almıştır (Yavuz, 2011: 151). 

Daha sonra Şeyhzâde Muhyiddîn Mehmed Kocaevi, Mahmûd bin Kâdîzâde-i Rûmî, 

Mehemmed et-Tûnisî gibi âlimlerden ders alarak öğrenimini tamamlamıştır (Yavuz, 

2011: 151). Müderrislik hayatına 1525 senesinde Dimetoka’daki Oruç Paşa 

Medresesi’nde başlayan Taşköprülüzâde, sırasıyla İstanbul’da Hâcî Hasan, Üsküp’te 

İshâk Paşa, İstanbul’da Kalenderhâne, Koca Mustafa Paşa, Edirne’de Üç Şerefeli ve 

Sultan Bâyezîd medreselerinde müderrislik yapmıştır (Özcan, 1989: XI). 1545 

senesinde iki yıl Bursa kadısı, 1551 senesinde de İstanbul kadısı oldu (Yavuz, 2011: 

151). Fakat bu göreve geldikten iki buçuk yıl sonra geçirdiği bir hastalık neticesinde 

görme duyusunu kaybederek kör olmuştur (Özcan, 1989: XI). Taşköprülüzâde 16 

Nisan 1561 Pazartesi günü bâsurdan vefât etmiştir (Özcan, 1989: XI). Arap dili ve 

edebiyatı, ilimler tarihi, tıp gibi pek çok ilim alanında telif kitabı Arapça yazan 

Taşköprülüzâde’nin 30’a yakın eseri bulunur (Yavuz, 2011: 151). Ayrıca Ebulhayr 

İsâmüddîn Ahmed Efendi’nin kaynaklarda iyi bir hattat olduğu bilgisi verilir (Özcan, 

1989: XI). 

 

Şakâ’ik-i Nu’mâniye olarak bilinen eserin tam ismi eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî 

Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye’dir (Özcan, 2010: 485). Taşköprülüzâde Ebulhayr 

İsâmüddîn Ahmed Efendi (1495-1561) eseri 1558 senesinde Arapça olarak kaleme 

almıştır (Özcan, 1989: XI). Lâlelerle ilgili bir adlandırma olan Nu’mânî ile eserin 

Osmanlının Hanefî mezhebindeki âlimlerinin biyografilerinden oluşması sebebiyle 

mezhebin kurucusu Nu’mân bin Sâbit’le bir bağlantı kurulduğu düşünülür (Özcan, 

2010: 485). Taşköprülüzâde, Şakâ’ik-i Nu’mâniye’yi yazma gerekçesinde Arap ve 

İrân âlimlerinin hayat hikâyelerinin uzun zamandır yazıldığını, fakat Osmanlı 

âlimlerinin hayat hikâyelerini anlatan bir eser bulunmadığını belirtmiştir. Zembilli 

Alî Efendi’nin isteği ve ricası üzerine de Şakâ’ik-i Nu’mâniye isimli eserini yazmıştır 

(Özcan, 1989: XI). Taşköprülüzâde bu eseriyle Arap edebiyatının bir geleneği olan 
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tabakat sistemini başlatıp Osmanlı sahasında yazılan tezkireler için bir örnek teşkil 

etmiştir (Özcan, 1989: XII). Eser döneminde büyük bir şöhret bulmuş ve eserin 

birçok istinsahı yapılmıştır. Eserin tercümesi ve zeylleri yazarın sağlığında 

yapılmaya başlanmıştır (Özcan, 2010: 485). Esere zeyl yazma geleneğini yazarın 

çağdaşı olan Âşık Çelebi başlatmış ve bu zeyllerin devamı XX. yüzyıla kadar 

sürmüştür (Özcan, 1989: XII). Böylelikle bir külliyat ortaya çıkmıştır. Eserin 150 

civarında nüshasının olması da esere olan ilgiyi gösterir (Özcan, 2010: 485). 

 

Eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye, Osmân Gâzî’den 

itibaren sırasıyla tahta çıkan ve Kânûnî Sultân Süleymân devrinin sonlarına kadar 

gelen 10 padişah döneminde yaşamış 371 âlim ve 150 şeyhle birlikte toplam 521 

kişinin biyografisini içermektedir. Eser 10 tabakadan oluşur (Özcan, 2010: 485). 

Eserin yazımı 11 Temmuz 1558 tarihinde tamamlanmış ve karşılaştırması da 11 

Ağustos 1558 tarihinde bitirilmiştir (Özcan, 2010: 485). Taşköprülüzâde eserini 

yazarken Tarîk ve Kazasker Ruznâmçe Defterleri’nden (Özcan, 1989: XII), kendi 

izlenimlerinden, babası ve dedesinden duyduklarından faydalanmıştır (Özcan, 2010: 

486). Eser ilk defa Lutfî Beyzâde Mehmed Çelebi (ö. 995 / 1586) tarafından alfabetik 

sıraya dizilmiştir (Özcan, 1989: XII). 

 

Eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye’nin Tercümeleri: 

Eserin oluşturulmasıyla birlikte büyük bir ilgi gören Şakâ’ik-i Nu’mâniye, 

Taşköprülüzâde’nin izniyle birçok kez tercüme edilmiştir (Özcan, 1989: XII). 

Muhtesibzâde Mehmed Hâkî 1560 senesinde Hadâ’iku’r-Reyhân isimiyle eseri 

tercüme etmiştir. Daha sonra Derviş Ahmed Efendi ed-Devhatü’l-İrfâniyye fî 

Ravzati’l-Osmâniyye, Mehmed bin Sinâneddîn Menâkıbü’l-Ulemâ ismiyle tercüme 

eserlerini oluşturmuştur (Özcan, 1989: XII). Eseri tercüme edenlerden biri de Âşık 

Çelebi’dir. Eserin Arapça zeylini Sokullu Mehmed Paşa’ya, Türkçe zeylini de II. 

Selim’e sunmuştur (Özcan, 1989: XIII). Seyyid Mustafa Hadâ’iku’l-Beyân fî 

Tercemeti Şakâ’ikı’n-Nu’mân, İbrâhîm bin Ahmed el-Amâsî (ö. 998 / 1590) el-

Hadâ’ik isimli tercüme eserlerini oluşturmuştur. Mehmed bin Yûsuf el-Çerkes (ö. 

1097 / 1686’dan sonra) eserin Türkçe tercümesini yapmıştır (Özcan, 1989: XIII). 

Tercüme alanında en başarılı eser Mecdî Mehmed Efendi’nin kaleme aldığı 
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Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik isimli eseridir (Özcan, 2010: 486). Mecdî Mehmed Efendi eseri 

Arapçadan Türkçeye çevirdi ve esere yeni bir hacim kazandırmıştır. 

 

Eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye’nin Telhisleri: 

Eserin birtakım telhisleri de yapılmıştır. Bunlardan biri Mektûbîzâde Abdülaziz’in 

(ö. 1278 / 1862) telhisidir. Mektûbîzâde Abdülaziz hem Şakâ’ik-i Nu’mâniye’yi hem 

de Nev’izâde Atayî’nin zeylini III. Murâd döneminin ortalarına kadar özetlemiştir 

(Özcan, 1989: XIII). 

 

Eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye’nin Zeylleri: 

Eserin Türk edebiyatına yaptığı en önemli katkı, esere yazılan zeyllerdir. Yazılan 

zeyller, eserde adı geçmeyen şairlerin ve yeni bilgilerin eklenmesiyle önem arz eder. 

Bunlardan ilki Taşköprülüzâde’nin sağlığı zamanında eseri Türkçeye çeviren Âşık 

Çelebi’nin zeylidir. Âşık Çelebi’nin Tetimmetü’ş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye isimli 

zeyli, Arapça olarak yazılmıştır. Esere, II. Selim döneminin ortalarına kadar yaşamış 

42 kişinin biyografisi ilâve edilmiştir (Özcan, 1989: XIII). 

 

Ali bin Bâlî (ö. 991 / 1584), el-Ikdü’l-Manzûm fî Zikri Efâzılu’r-Rûm adında bir zeyl 

yazmıştır. Bu eser Taşköprülüzâde’nin bıraktığı yerden 1583 senesine kadar geçen 

zamanda yaşamış kişilerin biyografilerini içerir. Eser 1299 ve 1310 senelerinde 

Mısır’da basılmış, 1934 senesinde de Almanca’ya çevrilmiştir (Özcan, 1989: XIII). 

Zeyller arasında en başarılı bulunan Nev’îzâde Atayî’nin Hadâ’iku’l-Hakâ’ik isimli 

eseridir. Fakat Nev’îzâde Atayî zeylini, Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-

Şakâ’ik isimli eserine yapmıştır (Özcan, 2010: 486).  Şakâ’ik-i Nu’mâniye’ye zeyl 

yazan birçok kişi bulunmaktadır. Tespit edilenler şunlardır: İştipli Hüseyin, 

Lütfîbeyzâde Mehmed bin Mustafa, Saçlı Emirzâde, Yılancık Abdülkadîr, 

Seyrekzâde Emrullâh Mehmed Karaca Ahmed el-Hamîdî, Abdülkerîm bin Sinân-ı 

Akhisârî (Özcan, 1989: XIII). Özcan, İslâm Ansiklopedisi’nde, bu yazarlara ilâveten, 

Fenârizâde Mahmûd Çelebi’yi, Zeyl-i Şakâ’ik’i yazan Uşşâkîzâde İbrâhîm’i, 

Tekmîletü’ş-Şakâ’ik’i yazan Fındıklılı İsmet’i ve Vekâyi’ü’l-Fuzalâ’yı yazan Şeyhî 

Mehmed’i de Şakâ’ik-i Nu’mâniye’ye zeyl yazanlar arasında belirtmiştir (Özcan, 

2010: 486).  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MECDÎ MEHMED EFENDİ 

HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

 

1. Mecdî Mehmed Efendi 

 

1.1. Hayatı 

Edirnelidir (Kılıç, 2010b: 783). Mecdî’nin, âlim sınıfından Edirneli Abdullah adında 

bir tüccarın oğlu olduğu kaynaklarda yer alır (Parmaksızoğlu, 1983: 350). Asıl ismi 

Mehmed olup kelime olarak büyüklük, şan, şeref, celâlet anlamlarına gelen 

(Şemseddîn Sami, 2009: 1291) Mecdî ismini mahlas olarak kullanmıştır. Kendisi bir 

din âlimi olduğu için “Çelebi” sıfatıyla anılmıştır. 

 

Dönemin âlimlerinden Kaf Ahmed Çelebi’nin dânişmendi olmuş; şiirler yazıp 

Arapça ve Farsça eserler okumuştur (Özcan, 1989: XV). Karamanlı Mehmed 

Efendi’den öğrenim görmüştür (Parmaksızoğlu, 1983: 351). Âhîzâde Mehemmed 

Çelebi’den mülâzım olmuştur (Eyduran, 2008: 177). 

 

Öğrenimi bittikten sonra Rumeli kazaskerliğine bağlı kadılıklarda görev yapmıştır 

(Parmaksızoğlu, 1983: 351). Mecdî Mehmed Efendi, Rumeli kazaskerliğine bağlı 

Ösek’te ve bazı kaza merkezlerinde kadılık görevini yaparak günlük 150 akçelik 

maaş derecesine kadar yükselmiştir (Özcan, 2003: 228). Bir ara tekrar İstanbul’a 

dönmüş ve burada müderrislik görevine devam etmiştir (Parmaksızoğlu, 1983: 351).  

 

Mecdî Mehmed Efendi, İstanbul’da vefât etmiştir. Mecdî’nin vefâtına “Mecdî’ye 

rahmet ide Rabb-i Mecîd” mısraı tarih düşürülmüştür. Vefât tarihi 999 / 1591’dir 
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(Özen, 1975: 98). Mezarı, Edirnekapı dışındaki Emîr Buhârî Dergâhı dolaylarındadır 

(Özcan, 2003: 228). 

 

1.2. Eserleri  

Şair de olan Mecdî Mehmed Efendi’nin tercüme ve eserleri şunlardır:  

 

1.2.1. Câmi’ü’n-Nezâ’ir  

Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında geçen “şu’arâ-yı Rum’un tedâvinin cem idüp 

matlaların tertib-i buhur ri’ayet idip Câmi’ün-Nezâ’ir yazmış” (Solmaz, 2005: 510) 

ifâdeleriyle Mecdî Mehmed Efendi’nin bir Câmi’ü’n-Nezâ’ir yazdığı bilgisi 

verilmiştir. Ancak eser henüz bulunamamıştır (Uğur, 2014: 19). 

 

1.2.2. Dîvânçe  

Mecdî Mehmed Efendi’nin daha çok gazellerden meydana gelen bir Dîvânçe’si 

vardır (Özcan, 2003: 228). Kaynaklarda bununla ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır.  

 

Mecdî Mehmed Efendi’nin yukarıdaki adı geçen eserlerinden başka mecmualarda 

geçen şiirleri de vardır. Ayşe Deryâ Eskimen, Mecdî Mehmed Efendi’nin Millet 

Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum Eserler 398 numarada bulunan bir mecmuada 

geçen şiirlerini yüksek lisans tezi olarak hazırlamıştır (Eskimen, 2008). 

 

1.2.3. El-Cevâhirü’l-Mudî’e fî Tabakâti’l-Hanefiyye Tercümesi  

Mecdî Mehmed Efendi, Hanefilerin ahvâl ve tabakalarını anlatan Abdülkadir 

Kureşî’nin el-Cevâhirü’l-Mudî’e fî Tabakâti’l-Hanefiyye isimli eserini Arapçadan 

Türkçeye tercüme etmiştir (Özen, 1975: 98). Bu eserde, Hanefî mezhebinden 

yaklaşık 2000 kişinin biyografisi yer alır (Özel, 2002: 441). Bu eser basılmamıştır 

(Özen, 1975: 98). 

 

1.2.4. Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik 

Mecdî Mehmed Efendi, eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye 

isimli Arapça eseri Türkçeye çevirmiştir. Ancak Mecdî eseri tercüme ederken 

Taşköprülüzâde’den farklı kaynaklara başvurarak eseri daha donanımlı hâle getirip 
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genişletmiştir (Baltacı, 1979: 58). Bu nedenle Mecdî Mehmed Efendi’nin 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik isimli eserini sadece tercüme eser olarak değerlendirmemek 

gerekir (Baltacı, 1979: 58).  

 

Mecdî Mehmed Efendi, eserinin yazımını 1587 senesinde tamamladı ve dönemin 

padişahı III. Murâd’a sunmuştur (Özcan, 1989: XV). Mecdî Mehmed Efendi eserinde 

ele aldığı her padişahı ve padişahın döneminde yaşamış şairleri bir bölüm olarak 

değerlendirmiştir (Özcan, 1989: XV). Mecdî, eserinin 12. sayfasında, yaptığı 

tercümenin diğer tercümelerle kıyaslanmaması gerektiğini, eserinin üstün niteliklerde 

olduğunu vurgulamıştır (Özcan, 1989: XV). Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta 513 şair ve 

meşayihin biyografisine yer verilmiştir (Güngör, 1997: 115). 

 

Eserde Osmanlı âlimlerinin doğum tarihleri, doğum yerleri, soyunun kimlerden 

geldiği, aile hayatı, çocukları, hangi medreselerde eğitim aldığı, hocalarının kimler 

olduğu, hangi ilimlerde uzmanlaştığı, eserleri, mesleği, nerede yaşadığı, hangi 

medresede görev yaptığı, aldığı ücretler gibi konular hakkında detaylı bilgiler 

bulunur. Eser bu yönüyle ansiklopedik bir nitelik taşır. 

 

Mecdî Mehmed Efendi, bu eseri yazmadaki nedenini açıklarken eserin çok sevildiği 

halde herkese uygun olmadığını, kendi tercümesiyle birlikte Arapça bilmeyenlerin de 

eseri kolaylıkla okuyacağını vurgulamıştır (Özcan, 1989: XVI).  

 

1.2.5. Kırk Hadis Tercümesi  

Alî Mustafa Efendi’nin kaydından yola çıkılarak Mecdî’nin Kırk Hadis Tercümesi 

olduğu bilinir (Özcan, 2003: 228). Mecdî Mehmed Efendi’nin bir Kırk Hadis 

Tercümesi’nin bulunduğunu Hammer belirtmektedir. Ancak eserin elde bir nüshası 

bulunmamaktadır (Karahan, 2002: 471).  

 

1.2.6. Şem’iyye Risâlesi  

 Kınalızâde Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında, “Kalemiyye tarzında 

Şem’iyye dimüştür” (Kutluk, 1989: 856) ifâdesinden yola çıkılarak Mecdî’nin 

Şem’iyye Risâlesi’nin olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Âşık Çelebi de Meşâ’irü’ş-
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Şu’arâ’sında risaleden bahsetmektedir (Kılıç, 2010b: 783). Ancak eser henüz ele 

geçmemiştir (Özcan, 2003: 228).  

 

1.2.7. Seyfiyye Risâlesi  

Abdülkadir Özcan, İslâm Ansiklopedisi’nde, Mecdî Mehmed Efendi’nin Arapça 

Seyfiyye Risâlesi’nin müellifi olduğunu belirtir (Özcan, 2003: 228). Bunun dışında, 

kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

1.3. Edebî Kişiliği  

Mecdî Mehmed Efendi hakkında bilgi veren kaynaklar; kendisinden âlim, bilge ve 

söze mânâ katan şair olarak söz edilmiştir. Mecdî Mehmed Efendi’nin ilim ve irfânı, 

şiirlerindeki tarzı, yaptığı çeviriler döneminde oldukça beğenilmiş ve büyük takdir 

toplamıştır. 

 

Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’da geçen “Ehl-i ilmün fâ’iki ve akranınun makbûl u kabûle 

lâyıkıdur... Şi’ri çâşnîdâr ve nazmı hemvârdur. Çok bikr-i mânâya dest urmışdur... 

Selîkası nazm u nesre şâmildür ve inşâ-yı ‘Arabide dahı kâmildür... Kasâ’idde dahı 

yed-i tûlâsı ve bi’l-cümle fünûn-ı ma’ârifde derece-i ‘ulyâsı vardur” (Kılıç, 2010b: 

783) sözleriyle Âşık Çelebi, Mecdî Mehmed Efendi için benzersiz bir şair, 

akranlarından üstün bir âlim, nesri kuvvetli bir münşî gibi övgü dolu sözler söylemiş, 

Mecdî Mehmed Efendi’nin şiir ve düz yazıdaki hünerini ve kasîde yazma 

konusundaki becerisini övmüştür. 

 

Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ’sında geçen “El-hak mazmûn-ı gûn-â-gûn ve belâgat-meşhûn 

ile hâlâ bî-nazîr ve zebân-ı Fârisî ve Nevâî’den bir derecede vâkıf u habîrdür ki 

takrîr ü tahrîre sıgmaz ve kasâyidde şu’arâ-yı fasîhü’l-kelâm içre tâk ve tarz-ı 

gazelde bülegâ-yı belâgat-nizâm mâbeyninde ma’ânî-i hâs ile yegâne-i âfâk ol tûtî-i 

şekeristân-ı hoş-edânun ve bülbül-i gülistân-ı bülend-edânun ebyât-ı ferah-fezâsı 

gâyetde şîrîn ü nefîs ve kelimât-ı dil-küşâsı elfâz-ı reng-â-renk ile rengîn ü selîs ve 

tahayyülât ile muhayyel ü pür-mesel vâkı’ olmışdur” (Solmaz, 2005: 509) 

ifâdeleriyle Mecdî’nin dile hâkimiyetinden, söz söylemedeki yeteneğinden ve şiirde 

yazmadaki becerisinden bahseder. 
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 Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında “Beyne’ş-Şu’arâ letâfet-i şi’rle imtiyâz bulup 

belâgatla ser-efrâz olan beyne’l-âhalî fazl u ma’rifetle ta’ayyün bulan erbâb-ı 

ma’ârifdendür” (Kutluk, 1997: 249) diyerek Mecdî Mehmed Efendi’nin şiirinin 

güzelliği ve söz söylemedeki marifetinden söz etmiştir. 

 

Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında geçen “Bu zemânda çevgân-ı 

zebân ile gûy-ı fesâhat u beyânı rübûde iden ashâb-ı ‘irfân ve şu’arâ-yı ‘âliyyü’ş-

şândandur” (Kutluk, 1989: 854) sözleriyle Mecdî Mehmed Efendi’nin şairler 

arasındaki yerinden, şairliğinin büyüklüğünden ve dili kullanmadaki hünerinden 

bahsetmiştir.  

 

Mecdî Mehmed Efendi, kendi şiiri ile ilgili yorumlar da yapmıştır. “Kemer-i tenvirim 

ile meşhûr-i rüzgâr oldum. Akranım ortasında fezâil-i ilmiye ile şöhret buldum. Gâh 

hâcegân-ı bâzâr-ı fezâ’ile san’at satardım. Penç beyt gazellerim kuvvetiyle ashâb-ı 

Hamse’yi bastırdım.” (Parmaksızoğlu, 1983: 350) sözleriyle kendi şiiri ve ilmiyle 

ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİL VE MUHTEVA 

 

2. Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ın (2-142 Sayfalar Arası) Dil ve Muhteva Özellikleri 

 

2.1. Dil ve Üslûp 

Taşköprülüzâde Ebulhayr İsâmüddîn Ahmed Efendi’nin (1495-1561) oluşturduğu ve 

Osmanlı ilim ve ulema tarihinde önemli bir yere sahip olan eş-Şakâ’iku’n-

Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniyye isimli eseri, 10 tabakadan oluşur ve 

müellifin sağlığındayken bile eser defalarca kez tercüme edilmiştir (Tan, 2007: 14). 

 

Mecdî Mehmed Efendi, eseri Arapçadan Türkçeye tercüme ederek o döneme kadar 

yapılan zeyllerden ve şair tezkirelerinden yararlanıp Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik isimli eseri 

oluşturmuştur (Özcan, 1989: XV). Mecdî Mehmed Efendi eseri yalnızca tercüme 

etmemiş, genişletmiş ve tadil etmiştir (Özcan, 1989: XV). Eserin yazımını 1587 

senesinde tamamlamış ve eseri III. Murâd’a takdim etmiştir (Özcan, 1989: XV). 

 

Çalışmaya konu edilen kısım, Abdülkadir Özcan’ın hazırladığı 5 ciltten oluşan 

Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeylleri isimli eserinin I. cildinin 2-142 sayfaları arasıdır. 

 

Mecdî Mehmed Efendi, eserin çok beğenildiğini, fakat her zümreye hitap etmediğini, 

bu sebeple herkes kolaylıkla okuyabilsin diye Arapçadan Türkçeye çevirmek 

istediğini belirtmiştir (Özcan, 1989: XVI). Buradan hareketle Mecdî Mehmed 

Efendi’nin bu tercümesi yaşadığı dönem içinde (XVI. yy.) değerlendirildiğinde 

eserin sade bir üslûbu olduğu anlaşılır. Fakat günümüz koşullarında ağır bir dil 

kullanıldığı görülür. 
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Eserin giriş kısmında, biyografi bölümlerine göre daha ağır bir üslûbun kullanıldığı 

belirlenmiştir. Arapça ve Farsça tamlamalarla birbirine bağlanmış uzun cümleler 

dikkat çeker: “Śalāt-ı vāśılāt-ı śalavāt u teslįmāt ol ümmü’l-kitāb-ı eĥādįŝ-i 

Aĥmediyye-i Muĥammediyye ve faślü’l-ħiŧāb-ı aħbār-ı eĥadiyye-i śamediyye 

maķŧaǾ-ı tercįǾ-bend-i nübüvvet ve şāh-beyt-i ķaśįde-i risālet ĥażretlerine erzānįdür 

ki nüsħa-i vücūd-ı şerįfi kelime-i cāmiǾa-i lāyiĥāt-ı sāniĥāt-ı śaĥāyif-i lāhūt ve 

fihrist-i deķāǿiķ-i reķāǿiķ-i sebūr-ı zebūr-ı ceberrūtdur.” (s. 99). 

 

Eserde uzun cümleler kullanıldığı gibi kısa cümlelere de yer verildiği tespit 

edilmiştir. Biyografi bölümlerinde şairlerin hayat hikâyeleri, memleketleri, 

meslekleri, eserleri vs. anlatılırken genellikle kısa cümlelerin kurulduğu ve Türkçe 

sözcükler kullanıldığı belirlenmiştir: “Meźkūr Muħliś Baba’nuñ oġlıdur.” (s. 137). 

“Amasiyye’de sākin idi.”  (s. 138). “Menķūldür ki fenn-i taśrįfde İksįrü’s-SaǾāde 

adlu bir kitābı vardur.”  (s. 172). “Bilād-ı ǾAcem’dendür.”  (s. 174). “Oġlı 

Meĥemmed Şāh Efendi añı şerĥ eyledi” (s. 189). “Şeyħ Meĥemmed Cezerį’nüñ 

evlādındandur.” (s. 210). Yedi yüz seksen senenesinüñ şehr-i ramażānunuñ on 

yedinci gicesi vāķıǾ olan cumǾa gicesinde Dımışķ’da dünyāya geldi.” (s. 210). 

“Mūmā ileyh mübārek śaķalını boyayup aġarduġı içün aña renk ider idi.” (s. 295). 

 

Eserin incelenen bölümünde, başkasından alıntılanan durum ya da olaylar “mervîdür 

ki” “menkûldur ki” “rivâyet olınur ki” gibi kalıp ifâdelerle dile getirildiği tespit 

edilmiştir “Mervįdür ki bilād-ı Ķaraman’dan Aķsaray’da Zencįrlü Medresesi 

dimekle meşhūr olan medrese-i śıĥāĥ-ı cevherįyi ĥāfıž u żābiŧ olan kimesneye meşrūŧ 

idi.” (s. 165). “Rivāyet olınur ki merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān sene-i merķūmede 

Mıśr u Şām seferi niyyetine ħırām-ı ĥazm ü Ǿazme tāb virüp Üsküdar’a geçdükde 

ħaste olup bālįn-i maraża baş ķodılar.” (s. 350). “BaǾżı eĥibbāsından menķūldür ki 

ibtidā-yı sülūkında Şeyħ Ĥāmid-i Ķayśerį ĥażretlerinden istimdād eyledi ve lākin 

müntehā-yı mübteġā-yı āmānda Ĥācį Bayram ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine vāśıl olup 

anuñ yanında tekmįl-i ŧarįķat eyledi.” (s. 275). “Teźyįl: ǾAbdü’l-muĥsin-i Ķayśerį 

ĥażretleri kütüb-i muŧavvele-i muǾtebere kitābet idüp ĥavāşisinde kendü kelimāt-ı 

nefįsesinden çoķ nesne taĥrįr u tasŧįr eyledi.” (s. 150).  
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İncelenen bölümde Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğunlukla kullanıldığı ve bu 

sözcüklerle kurulan tamlamaların sıklığı tespit edilmiştir: “Ve lākin jeng-i reng-i fısķ 

u fücūr ile pās ŧutup ġubār-ı Ǿiśyān ile muġber olıcaķ” (s. 199). “MuǾtekifān-ı 

maǾābid-i ceberrūt ve rūzedārān-ı śavāmiǾ-i lāhūt gibi Ǿįd-i saǾįd-i āħiretde niǾam-ı 

bį-naķam-ı ilāhįye mažhar olduķları sebebden Bayramį diyü meşhūr oldı.” (s. 110) 

“MuǾažžamāt-ı mülhemāt-ı muśannefāt elsine-i müteħālifenüñ birinden birine naķl 

olınmaķ şįve-i dil-berān gibi şįve-i süħanverān ve şįme-i vesįme-i nükte-

perdāzāndur.” (s. 115). “Fuyūżāt-ı futūĥāt-ı ilāhiyye ile ceźebāt-ı Ǿažįme ve ħalacāt-ı 

cesįmeye mažhar olup kerāmāt-ı seniyye-i semiyye ve ħavārıķ-ı Ǿādāt-ı behiyye-i 

zehiyyesi žāhir oldı.” (s. 152) “Bu ŧarįķla ser-menzil-i merāĥil-i revāĥil-i melekāt-i 

insāniyyeye vāśıl ve bu taķrįble ġāyet-i ġāyāt-ı müktesebāt-ı beşeriyyeye nāǿil oldı.” 

(s. 254). 

 

Eserin incelenen bölümünde başkasına ait cümlelerin doğrudan anlatım yoluyla 

aktarıldığı tespit edilmiştir:“ “Tārįħi ħayra vāķıǾ oldı.” didi” (s. 164). ““Ħaŧŧ-ı 

taǾalluķ u maĥabbetiñüz noķŧa gibi merkez-i dilde merkūz u muķarrer ve bu sevdā 

süveydā-yı ķalbimüzde ŝābit ü muĥaķķakdur.” didi.” (s. 153). “Śuķāt-ı müverriħinüñ 

BaǾżısı “Sekiz yüz on altı senesinde vāķıǾ oldı.” didi.”  (s. 167). 

 

Eserde, âlimler hakkında ansiklopedik bilgiler verilirken beyit, mısra, kasîde, tarih, 

matla, kıt’a, mesnevi gibi çeşitli nazım şekillerinden de faydalanıldığı belirlenmiştir: 

ŞiǾr: 

  Ez-ān tündbād-ı müħālif güźār 

  Şüd-eş āteş-i fitne-rįzān şerār (s.170) 

MaŧlaǾ: 

Biyā biyā ki murād-ı dil-em viśāl-i şumā  

Ümįd-i cān-ı ĥazįn-em hemįn cemāl-i şumā (s.212) 

Beyt: 

  Belķįs-i zemān-rā be-Süleymān dād-end 

  Bisyār zer ü sįm-i ferāvān dād-end (s. 214) 
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Eserde anlatılanları desteklemek için Arapça ayet ve hadislere yer verildiği tespit 

edilmiştir. Bu ayet ve hadisler genellikle “fehvâsınca” “mucîbince” “muktezâsınca” 

gibi kalıp ifâdeler eşliğinde kullanılır:“Fi külli sünbületin miǿet-i ĥabbe feĥvāsınca 

her sünbülenüñ maĥśūli yüz dāneye yitmiş idi.” (s. 237). “fenteşirū fi’l-arżı vebteġū 

min fażli’llāhi mūcibince seyr-i sülūk-ı maķāmāt-ı sāmiyāt itmek içün bilād-ı Ķuds-

ābād Şām ve Mıśr’a rıħlet eyledi.”  (s. 252).  

 

İncelenen bölümde vefât eden âlimlerden bahsedilirken başlıklarda âlimin isminin 

yanına “rahmetu’llâhi te’âlâ” “rahmetu’llâhi aleyh” “rahmetu’llâh” “’aleyhi’r-

raĥmetu’llâhi’l-bârî” gibi Arapça ifâdeler yerleştirildiği belirlenmiştir: “Mevlānā 

Tāce’d-dįn-i Kürdį raĥmetu’llāhi teǾālā” (s. 142), “Şeyħ Ĥasan Ħvāce raĥmetu’llāhi 

Ǿaleyh” (s. 347). “Mevlānā Şeyħ Meĥemmed bin Meĥemmed bin Yūsuf Cezerį 

raĥmetu’llāhi Ǿaleyh” (s. 187). “Mevlānā Yūsuf Bālį ibni Mevlānā Şemse’d-dįn-i 

Fenārį Ǿaleyhi’r-raĥmetu’llāhi’l-bārį” (s. 203). 

 

Eserde herkesçe sevilen sayılan ya da bizzat müellifin tanıyıp sevip saydığı vefât 

etmiş âlimler için de “rahmetu’llâhi te’âlâ” “kaddesa’llâhü te’âlâ sırrahu’l-‘azîz.” 

“revvehu’llâhi rûhahü” “revveha’llâhü rûhahü’l-azîz” gibi rahmet dilekleri yazıldığı 

belirlenmiştir: “Sekiz yüz ŧoķuzuncı tārįħinde kıraāt-i Ǿaşeri bi’t-temām itmām 

eyleyüp meziyyet-i kāmile ve fażįlet-i tāmmesini ol diyāruñ halķına daħı Ǿilān u įķān 

eyledi raĥmetu’llāh.” (s. 210). “Mevlānā ǾAlį Ķuşcı ikmāl eyledi raĥmetu’llāhi 

teǾālā.” (s. 164). “Erbāb-ı ĥırefden debbāġlar zümresi ol Ǿazįzi pįr-i ŧarįķat ittiħāź 

eylediler ķaddesa’llāhü teǾālā sırrahu’l-Ǿazįz.” (s. 154). “Mütūn-ı muǾtevereden 

MecmaǾ nām metnüñ śahibinüñ şerĥine ŞāfiǾį ŧarafından Ǿitirāżātı vardur ve daħı 

İmām Beyżāvį’nüñ Ġāyetü’l-Ķuśvā adlu kitābına şerĥi vardur revveĥa’llāhü 

rūĥahü’l-azįz.”  (s. 167). 

 

İncelenen bölümde vefât eden bazı âlimlerin ölüm yıllarına tarih düşürüldüğü tespit 

edilmiştir: “Bu cümle kelimāt-ı bediǾa Mevlānā SaǾde’d-dįn’üñ şākirdi Fetĥu’llāh 

Şirvānį’den menķūldür ve daħı fāżıl-ı mezbūruñ vefātına tārįħ dinilmişdür. Tārįħ: 

  Āfitāb-ı şerǾ ü millet saǾd-i teftāzān çü reft 

  Āb-ı çeşm āmed çü seyl ü belġi’l-seyl zebāh 



25 

ǾAķl rā pürsįdem ez tārįħ-i sāl-i rıĥleteş 

  Güft tārįħeş yekį kem ŧayyebü’llāhü ŝerāh”  (s. 169) 

 

2.2. Muhteva  

Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik (2-142 sayfalar arası) isimli eseri, 

Osmanlının ilim hayatı ve çevresi hakkında özgün bilgiler vermesi açısından 

edebiyatımızda son derece önemli bir yere sahiptir. Özellikle Osmanlının kültürel ve 

siyasal yönden zirvede olduğu bir dönemde bu eserin kaleme alınmasıyla Osmanlının 

zihniyet dünyasına bir ayna tutulur.  

 

Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik isimli eserinin incelemeye konu olan 

bölümünde (2-142 sayfalar arası) ilk sayfa besmele ile başlar. İlk şair biyografisinin 

bulunduğu sayfaya kadar 37 başlık tespit edilmiştir. Bu başlıkların yazılış nedeni kısa 

bilgilerle açıklanır. Genel nitelikteki başlıklar şunlardır: Besmele, Hz. Âdem’den 

yaratılma, insan tabiatı, nefis terbiyesi, ilimlerin yararları ve çeşitleri, tarikatların 

tanımı ve çeşitleri, yabancı âlimler ve Osmanlı âlimleri, Şakâ’ik-i Nu’mâniye 

hakkında bilgiler, Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik hakkında bilgiler ve yazılış nedeni, Şakâ’ik-i 

Nu’mâniye  ile Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik arasındaki ilişki, padişahlar hakkında bilgiler. 

 

İlimlerin 9 başlık altında sınıflandırıldığı belirlenmiştir. Bu başlıklar altında ilimlerle 

ilgili genel bilgi verilip âlimlerin hangi ilimlerle ilgilendiği biyografi bölümünde tek 

tek açıklandığı tespit edilmiştir. İlimlerin yararları ve çeşitleri ile ilgili verilen alt 

başlıklar şu şekildedir:  

Sınıf-ı evvel: Sarf ilmiyle ilgilenen âlimler 

Sınıf-ı sâni: Nahiv ilmiyle ilgilenen âlimler 

Sınıf-ı sâlis: Mantık ilmiyle ilgilenen âlimler 

Sınıf-ı râbi’: Me’âni ve beyân ilmiyle uğraşan âlimler 

Sınıf-ı hâmis: Kelâm ilmiyle uğraşan âlimler 

Sınıf-ı sâdis: Usûl ilmi ile ilgilenen âlimler 

Sınıf-ı sâbi’: Tefsîr ilmi ile ilgilenen âlimler 

Sınıf-ı sâmin:  Hadis ilmi ile ilgilenen âlimler 

Sınıf-ı tâsi’: Müctehid ilmi ile uğraşan âlimler. 
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İncelenen bölümde Tavâ’if-i Şettâ başlığı altında da 5 topluluktandan bahsedildiği 

tespit edilmiştir. Bu topluluklar: Halvetiye, Bayramî, Nakşibendiyye, Zeyniyye ve 

Mevleviyân’dır. 

 

İncelenen bölümde biyografilerin 7 ana bölümden oluştuğu tespit edilmiştir. Osmanlı 

padişahlarının tahta çıkış dönemleri esas alınarak sınıflandırılan biyografiler, Sultan 

Osman Gâzî Hân döneminde yaşamış âlimlerin biyografileri ile başlar. Ardından 

Sultân Orhan Gâzî, Sultân Murâd, Yıldırım Bâyezîd, Sultân Mehmed, Sultân II. 

Murâd, Sultân II. Mehmed Hân dönemlerinde yaşamış âlimlerin biyografileri, 

sultânların tahta çıkış tarihlerine göre sırayla verildiği belirlenmiştir. 

 

Eserin incelenen bölümünde (2-142 sayfalar arası), 129 âlimin biyografisine yer 

verildiği tespit edilmiştir. Âlimlerin memleketi, varsa doğum yılı, ailesi, mesleği, 

varsa çalıştığı medrese, bu medreselerde aldıkları yevmiyeler, ilgilendikleri ilimler, 

ders aldıkları hocalar, eserleri, adı geçen kişinin başından geçen ilginç olaylar, vefâtı 

ve mezarı hakkında bilgiler verildiği belirlenmiştir. 

 

2.2.1. Mesleklerine Göre Kişiler 

Meslek; yaşamı anlamlı kılan, insana toplum içinde belli bir yer edinmesini sağlayan, 

kişiye sorumluluk bilincini veren ve çoğunlukla belirli bir eğitim süreci 

tamamlandıktan sonra alınan unvandır. Meslek bir statü sembolüdür. Kişinin 

mesleği; aldığı eğitimi, öğrendiği ilimleri, yaşam tarzını ve hatta arkadaş çevresini 

belirleyen bir unsurdur.  

 

Geçmiş dönemlerde yaşamış insanların mesleğini tespit etmek aynı zamanda o 

dönemin sosyal hayatını ve eğitim kalitesini belirlemek adına önemli bir adımdır. 

Bundan dolayı âlimler ve yaşadıkları dönemler hakkında bilgi sahibi olabilmek için 

meslekleri değerlendirmek gerekir. 

 

İncelenen bölümde (2-142 sayfalar arası) âlimlerin meslekleri belirlenmiş, 12 meslek 

grubu tespit edilmiştir. Buna göre incelenen kısımda tespit edilen meslekler şu 

şekildedir: müderris, kadı, hâce, müftü, kazasker, imâm, mutasarrıf, tarikat şeyhi, 

vezir, muallim, elçi, ekmekçi. 
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2.2.1.1. İmâmlar 

İmâm; önde bulunan, kendisine uyulan kimsedir (Pakalın, 1983: 59). Önder, lider; 

cemaate namaz kıldıran kişi; devlet başkanı anlamlarında da kullanılmıştır 

(Küçükaşçı, 2000: 178). 

 

Osmanlı devletinde imâmlar Müslüman topluma hizmet veren kadrolar içinde en 

geniş yeri almış ve hizmet ettikleri alanlarla da çeşitlilik göstermişlerdir. Toplum 

örgütlenmesi ve bilinçlenmesinde imâmların önemi büyüktür. Sivil ve askerî kesime 

de hizmet edip padişah beratı ile hizmete alınmışlardır. Bu sebeple Osmanlı devlet 

teşkilâtında “askerî”den sayılmaktaydılar (Küçükaşçı, 2000: 181). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Müslihuddîn’in imâm olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.1.2. Kadılar 

Kadı; halk arasında çıkan anlaşmazlıklarla ilgilenen görevlidir (Pakalın, 1983: 119). 

Şeriatın kurallarına göre halk arasında çıkan anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmıştır 

(Ansiklopedik İslâm Lügatı, 1982: 310). Hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara 

bağlayan kadılar, hukuka aykırı davranışları bir hükme bağlayarak cezaları icra ve 

infaz ederler. Kadılar, asıl görevlerinin dışında aldıkları başka ek görevler nedeniyle 

bölgenin üst düzey yöneticilerindendir. İdarî yapılanma ve siyasî gelişmelerde etkin 

bir rol alıp söz sahibi olmuşlardır (Atar, 2001: 66). 

 

İncelenen kısımda Mevlânâ Edebâlî, Mevlânâ Candarlı Halîl, Mevlânâ Kâdî 

Mahmûd, Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî, 

Mecduddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûp ibni Mehemmed Şîrâzî-i Firûzâbâdî, 

Mevlânâ Yûsuf Bâlî ibni Yegân, Mevlânâ İbrâhîm bin Mehemmed Hânefî, Mevlânâ 

Fazlullah, Mevlânâ Mehemmed Şâh ibni Mevlânâ Yegân, Mevlânâ Hızr Beg ibni 

Celâleddîn, Mevlânâ Mehemmed bin Kutbeddîn İznikî, Mevlânâ Husrev, Mevlânâ 

Burhâneddîn Ahmed ya da Kâdî Erzincanî olmak üzere 13 kişinin kadılık yaptığı 

tespit edilmiştir. 
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2.2.1.3. Kazaskerler 

Kazasker, ilmiye sınıfının en yüksek mertebesi olup asker kadısı anlamında 

kullanılmıştır (Pakalın, 1983: 229). Osmanlı devletinde asker zümresinin bütün 

işlemleri, özellikle ölümleri halinde miraslarının paylaştırılması kazaskerlerin 

görevleri arasında bulunmaktaydı (Ansiklopedik İslâm Lügatı, 1982: 332). 

Kazaskerin aslî görevleri arasında ordu kadılığı, Divân-ı Humâyun üyeliği, yargı ve 

eğitim teşkilâtının sorumluluğu yer almıştır. Kazaskerler aynı zamanda adalet ve 

eğitim teşkilâtının en önemli yapı taşları olan kadıların ve müderrislerin de işleriyle 

ilgilenmişlerdir (İpşirli, 2002: 140).  

 

Fatih Sultân Mehmed döneminde kazaskerlik kurumu gelişmiş ve Rumeli ve 

Anadolu kazaskerliği oluşturulmuştur (İşpirli, 2002: 140).  

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Kâdî Mahmûd, Mevlânâ Şeyh Ramazân, Şeyh 

Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdülazîzü’ş-Şehîrbân bin Kâdî Simavna, Mevlânâ 

Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin İsmâ’îl Gürânî, Mevlânâ Mecdûddîn, Mevlânâ 

Hasan bin Emîr Alî, Mevlânâ Husrev, Mevlânâ Candarlı Halîl, Mevlânâ Süleymân 

Çelebi ibni Halîl Paşa olmak üzere 9 kişinin kazaskerlik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.1.4. Mutasarrıflar 

Mutasarrıf, kaza ile vilâyet arasında yer alan sancağın başında bulunan memurdur 

(Pakalın, 1983: 586). Osmanlı taşra teşkilâtının amiri olup Osmanlı îdarî teşkilâtında 

herhangi bir makam, görev veya memuriyeti elinde bulunduran, tasarruf eden kişi 

anlamına gelir. İlmiye teşkilâtında kadılığa bilfiil getirilenler de mutasarrıf şeklinde 

anılmışlardır. Kelimenin sancak idarecisi anlamını kazanması XVII. yüzyılda 

gerçekleşmiştir (Bozkurt, 2006: 377). 

 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta (2-142 sayfalar arası) Mevlânâ Alaaddîn Esved, Mevlânâ 

Yûsuf Bâlî ibni Mevlânâ Şemseddîn Fenârî, Mevlânâ İlyâs bin Yahya bin Hamza 

Rûmî olmak üzere 3 kişinin mutasarrıflık yaptığı tespit edilmiştir. 
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2.2.1.5. Müderrisler 

Müderris, medrese ve camilerde öğrencilere ders veren hoca anlamında kullanılan bir 

unvandır (Pakalın, 1983: 598). Müderrisler yalnızca ders okutan değil aynı zamanda 

medrese müdürü anlamına da gelir (Pakalın, 1983: 598). Müderrisler genel olarak iyi 

yetişmiş, karakter sahibi, saygın kişiler olduğu için asıl görevlerinin dışında teftiş, 

yargı, hakemlik, bilirkişilik gibi görevler yapmaktaydılar (Örenç, 2006: 468).  

 

Müderrislerin aldığı ücretler görevlendirildikleri medresenin vakfına göre 

değişmekteydi (Örenç, 2006: 468). Osmanlı medrese teşkilatında medreseden mezun 

olan öğrenci 20 akçe ile müderris tayin edilerek müderrisliğe geçmiştir. Yirmili bir 

medreseye tayin olan müderris sırası ile otuzlu, kırklı, ellili, altmışlı ve daha yüksek 

rütbelere çıkabilmiştir (Ansiklopedik İslâm Lügatı, 1982: 481).  

 

İncelenen bölümde (2-142 sayfalar arası) Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin 

Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî, Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed, Mevlânâ 

İzzeddîn Abdüllatif bin Melik, Mevlânâ Alâaddîn Rumî, Şeyh Hâcî Bayram 

Ankaravî, Mevlânâ Fahreddîn Acemî, Mevlânâ Mehemmed bin Armagan, Mevlânâ 

Mehemmed Şâh ibni Mevlânâ Yegân, Mevlânâ Yûsuf Bâlî ibni Yegân, Mevlânâ 

Mehemmed bin Beşîr, Mevlânâ Hızr Beg İbni Celâleddîn, Mevlânâ Hızr Şâh, 

Mevlânâ Mehemmed bin Kâdî Ayaslug, Mevlânâ Alâaddîn Tûsî, Mevlânâ İlyâs bin 

İbrâhîm Sinabî, Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs, Mevlânâ Şücâaddîn İlyâs, 

Mevlânâ Husrev, Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin Kâsım bin Hâcî Safâ, Mevlânâ 

Mehemmed Zeyrek, Mevlânâ Candarlı Halîl, Kâdî-zâde Rûmî, Şeyh Cemâleddîn bin 

Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin İmâm Fahreddîn Râzı, Mevlânâ 

Mehemmed Şâh ibni Mevlânâ Şemseddîn Fenârî, Mevlânâ Alâaddîn Rumî, Mevlânâ 

Tâceddîn İbrâhîm olmak üzere 26 kişinin müderrislik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.1.6. Müftüler 

Müftü, dinî sorulara ilim ışığında cevap veren kişidir. Fetvâlar sözlü olduğu gibi 

yazılı da olabilir. Müftü gerek sözlü gerek yazılı şekilde dinî soruları cevaplayan ilim 

adamıdır (Ansiklopedik İslâm Lügatı, 1982: 483). İlmiye sınıfını oluşturan kadı ve 

müderristen sonraki üçüncü kişidir (Pakalın, 1983: 599). 
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Müftü, sorulan soruyu farklı yönleriyle inceleyip yorumlayarak şeriat hükümlerine 

göre tam ve anlaşılabilecek şekilde kişiye açıklayacak niteliklere sahip olmalıdır 

(Atar, 1995: 492). 

 

İncelenen kısımda Mevlânâ Bahaüddîn Ömer bin Kutbeddîn Hânefî, Mevlânâ 

İbrâhîm bin Mehemmed Hânefî, Mevlânâ Necmeddîn Hânefî, Mevlânâ Şeyh Yâr Alî 

Şirâzî, Mevlânâ Fahreddîn Acemî olmak üzere 5 kişinin müftülük yaptığı tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.1.7. Şehzâde Hâceleri ve Hâceler 

Hâce, Türk illerinde hoca şeklinde telâffuz edilmiştir. Efendi, büyük, ağa, öğretmen, 

kâtip, aile reisi, tüccar, mal sahibi ve ihtiyar anlamlarına geldiği gibi, Anadolu’da 

daha çok efendi, okumuş insan, kadı ve imâmlarla devlet kademelerinde görev 

alanlar için kullanılan sözcüktür. Osmanlılarda ise ilmiye sınıfındaki kişilerle devlet 

dairelerinde görevli memurlara bu unvan verilmiştir (Ansiklopedik İslâm Lügatı, 

1982: 238). Şehzâde hâceleri ise şehzâdelerin eğitimleriyle ilgilenen kişilerdir. 

 

İncelenen kısımda Mevlânâ Bâyezîd Sûfî, Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin 

Arabşâh Hânefî Afâ, Mevlânâ Şerefüddîn bin Kemâl Kırımî, Mevlânâ ibni Temcîd 

olmak üzere 4 kişinin şehzâde hâceliği yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.1.8. Tarikat Şeyhleri 

Bir tarikatın pirî ve o tarikat mensuplarının örnek aldığı kişidir. Müride doğru yolu 

gösterir, faydaları ve zararları anlatır (Pakalın, 1983: 229). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Akbıyık Sultân, Mevlânâ Şeyh Mehemmed, Mevlânâ Şeyh 

Ahmed, Mevlânâ Şeyhî, Şeyh Müslihüddîn, Şeyh Pîrî Halîfe Hamîdî, Mevlânâ 

Tâceddîn İbrâhîm Yahşî Fakîh, Şeyh Hasan Hâce olmak üzere 8 kişinin tarikat 

şeyhliği yaptığı tespit edilmiştir. 
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2.2.1.9. Vezirler 

Vezir, sözlük anlamı olarak yardımcı demektir. Yük anlamına da gelen vezir, devlet 

yükünü taşıyan kişi anlamında kullanılır (Pakalın, 1983: 590). Yetki ve statü 

bakımından hükümdardan sonraki en üst yöneticidir. Paşa, sahip, âsaf, vekil, nâzır ve 

lâlâ gibi sözcükler de vezirle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Osmanlıda en üst 

dereceyi temsil eden birinci vezire sadrazam denilmiştir. Osmanlı Devleti’nde başta 

vezirler, defterdarlar, nişancılar ve kazaskerler olmak üzere bütün devlet erkânı 

teoride sultânın başkanlığında, fiilî olarak ise birinci vezirin ya da sadrazamın 

başkanlığında görev yapmıştır (Ayaz, 2013: 79 ). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Candarlı Halîl, Mevlânâ Süleymân Çelebi ibni Halîl 

Paşa olmak üzere 2 kişinin vezirlik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.1.10.  Diğer Meslekler 

Muallim: Seyyid Alî Acemi 

Ekmekçi: Mevlânâ Şeyh Hamîd bin Mûsâ Kayserî 

Elçi: Mevlânâ Şükrullâh 

 

Tablo 2.1. Mesleklerine Göre Kişilerin Dağılımları 

MESLEK SAYI % 

Müderris 26 35,13 

Kadı 13 17,56 

Kazasker 9 12,16 

Tarikat Şeyhi 8 10,81 

Müftü 5 6,75 

Şehzade Hâcesi ve Hâceler 4 5,40 

Mutasarrıf 3 4,09 

Vezir 2 2,70 

İmâm 1 1,35 

Muallim 1 1,35 

Ekmekçi 1 1,35 

Elçi 1 1,35 

TOPLAM 74 100 
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2.2.2. İlgilendikleri İlimlere Göre Kişiler 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta (2-142 sayfalar arası) yer alan âlimlerin ilgilendikleri ilimler 

ve aldıkları eğitimler hakkında da bilgiler bulunur.  

 

İncelenen kısımda 30 farklı ilim tespit edilmiştir. Bu ilimler belâgat, beyân, cedel, 

cifir, ferâ’iz, fetvâ, fıkıh, hadis, hendese, hey’et, hikmet, kelâm, kırâ’at, ledün, lügat, 

mantık, me’ânî, nahiv, riyaziyye, sarf, tasavvuf, tecvid, tefsir, tevârih, tevhid, tıp, 

tılsım, usûl, zahir şeklinde sıralanabilir. 

 

2.2.2.1. Belâgat İlmi 

Belâgat, sözün açık seçik olması anlamına gelir. Edebî sanatlarla ilgili beyân, bedî’, 

me’ânîyi de içine alan belâgat; düzgün ve yerinde söz söylemenin usul ve kurallarını 

inceleyen bilim dalıdır (Kılıç, 1992: 381). 

 

İncelenen kısımda Mevlânâ Safer Şâh’ın belâgat ilmiyle ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.2. Beyân İlmi 

Sözlük anlamı “anlatma, açık söyleme, bildirme” olan beyân, edebiyatta belâgat 

ilminin söz sanatlarını öğreten bölümüdür (Devellioğlu, 1993: 94). Edebî terim 

anlamında ise, cümleyi ifâde ederken sözü anlamdırmak için gereken ögeyi 

kazandıran, duygu ve düşünceyi değişik yöntemlerle dile getiren, usûl ve kurallarını 

inceleyen ilimdir (Hâcîmüftüoğlu, 1992: 22).  

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hânefî Afâ, 

Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin Kâsım bin Hâcî Safâ, Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed 

bin Hamza bin Mehemmedü’l-Fenârî olmak üzere 3 kişinin beyân ilmi ile ilgilendiği 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.3. Cedel İlmi 

Cedel, meşhur olan veya doğruluğu herkesçe kabul gören bir konu hakkında fikir 

beyân edip tartışırken karşı tarafı susturma yöntemi olarak kullanılan mantık, felsefe 
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ve kelâm terimidir. Ayrıca savunulan bir düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını 

gösteren tartışma kurallarını anlatan ilmin adıdır (Yavuz, 1993: 208). 

 

Bazı ayetlerde, İslâm devletlerine direnenleri susturmak veya ikna etmek için girilen 

tartışmalarda değişik üslûpların kullanıldığı, inanmamakta ısrarcı olanların sonu 

gelmeyen itirazlarına karşılık verilirken insanın bütün kabiliyet ve farklılıklarına 

dikkat edilerek bazı durumlara göre felsefî, psikolojik, sosyolojik ve tarihî bilgilerin 

verildiği görülmüştür (Yavuz, 1993: 208-209). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin 

Mes’ûd Rûmî Hânefî’nin cedel ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.4. Cifir İlmi 

Cifir, gelecekle ilgili durumları bildiren ilimdir. Cifir ile ilgilenenlere cifrî veya 

ceffâr denmiştir (Pala, 2011: 92). Cefr, sözlükte “sütten kesilmiş kuzu, oğlak; içi 

taşla örülmemiş geniş kuyu” anlamlarında kullanılmıştır. Hz. Peygamber soyundan 

gelen kişilerin geçmiş ve gelecekle ilgili bütün gizli bilgileri bir kuzu veya bir oğlak 

derisine yazdığı düşünülerek bu tür bilgilere ve eser türüne cifir denmiştir (Yurdagür, 

1993: 215). Şiî kaynaklarda Hz. Ali Kur’an’ın bâtınî anlamlarını Hz. Peygamber’den 

öğrenmiş ve bütün gizli bilgileri cefr adı verilen kuzu veya oğlak derisi üzerine 

yazarak el-Cefr ve el-Câmi’a adlı iki eser meydana getirmiştir. Geçmiş 

peygamberlere indirilen kitapların öz bilgisini, ayrıca kıyamete kadar oluşacak bütün 

dinî ve siyasî durumlarda karşılaşılacak sorunlara çözüm getiren bu eserler; ancak bu 

ilmin ehilleri tarafından açıklanabilecek şifrelerle doludur (Yurdagür, 1993: 216). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî 

bin Ahmed’in cifir ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.5. Ferâ’iz İlmi 

Ferâ’iz, mirasın hak sahipleri arasında nasıl pay edileceğini bildiren ilmin adıdır 

(Pakalın, 1983: 603). 
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İslâm miras hukukunu inceleyen ilim dalı olduğundan ferâ’izle ilgili olarak yazılan 

müstakil eserlerde ve klâsik dönem fıkıh kitaplarının ferâ’iz bölümlerinde genelde bu 

ilmin önemi vurgulandıktan sonra miras üzerindeki hak ve borçlar, miras hakkına 

sahip kişiler ve bunların alacağı paylar, miras paylaşımını engelleyen hâller, mirasın 

dağılımı ile ilgili birtakım özel sorunlar ve çözüm yolları, mirasçıların hakları ele 

alınır (Bardakoğlu, 1995: 362-363). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Abdülmuhsin Kayserî’nin ferâ’iz ilmi ile ilgilendiği 

tespit edilmiştir.  

 

2.2.2.6. Fetvâ İlmi 

Sözlük anlamı bir olayın hükmünü açıklayan ve zorlukları çözen kuvvetli cevap 

olarak açıklanan fetvâ, yazılı ya da sözlü olabilir. Bir mesele hakkında soru sormaya 

istiftâ, meseleyi sözlü ya da yazılı cevaplandırmaya iftâ, fetvâ verene de müftî denir 

(Atar, 1995: 486). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Bahaüddîn Ömer bin Kutbeddîn Hânefî, Mevlânâ 

İbrâhîm bin Mehemmed Hânefî, Mevlânâ Necmeddîn Hânefî, Mevlânâ Şeyh Yâr-i 

Alî Şirâzî olmak üzere 4 kişinin fetvâ ilmi ile ilgilendiği belirlenmiştir. 

 

2.2.2.7. Fıkıh İlmi 

Fıkıh, dar kapsamda İslâm ibadet ve hukuk ilmidir. Geniş kapsamda düşünüldüğünde 

ise ilmihâl, hukuk ve hukuk metodolojisi, ekonomi, siyaset, idare bilimleri ve bu 

bilimlerle ilgili kurumlar fıkıh ilminin konusu olarak incelenmiştir (Karaman, 1996: 

1). Dinde yapılması ve yapılmaması gerekendurumları, davranışları açıklar (Dini 

Terimler Sözlüğü, Yty: 128). 

 

İncelenen kısımda Mevlânâ Edebâlî, Mevlânâ Hattab bin ibni Kâsım Karahisarî, 

Mevlânâ Abdülmuhsin Kayserî, Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin 

Mehemmedü’l Fenârî, Mecdûddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni 

Mehemmed Şîrâzî-i Firûzâbâdî, Mevlânâ İbrâhîm bin Mehemmed Hânefî, Mevlânâ 

Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî, Mehemmed bin Mehemmed bin 
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Mehemmed bin Mehemmed Cezerî, Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed, Mevlânâ 

Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî bin Ahmed, Mevlânâ 

Karamanlı Yakûb, Mehemmed bin Alî bin Ahmed, Şeyh Fahreddîn Rûmî, Şeyh 

Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdülazîzü’ş-Şehîrbân bin Kâdî Simavna, Mevlânâ 

Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî Hânefî, 

Mevlânâ Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin İsmâ’îl Gürânî, Mevlânâ Seyyid Alî 

Komanatî, Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs, Mevlânâ Husrev, Mevlânâ 

Bahaüddîn Ömer bin Kutbeddîn Hânefî, Mevlânâ Fazlullah, Mevlânâ İlyâs bin 

Yahya bin Hamza Rûmî olmak üzere 22 kişinin fıkıh ilimi ile ilgilendiği ve bu 

alanda eserler verdiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.8. Hadis İlmi 

Hadis, peygamber efendimizin mübarek sözleri, işleri ve davranışları anlamında 

kullanılmıştır (Dini Terimler Sözlüğü, Yty: 150). Hadisleri tespit, nakil ve anlamaya 

yönelik ilimdir (Kandemir, 1997: 27). Konusu itibariyle Hz. Peygamber’in sözü ve 

davranışlarından hareketle dünya ve ahirette mutluluğa ulaşmak amaçlanmaktadır 

(Pakalın, 1983: 703). 

 

İncelenen kısımda Mevlânâ Edebâlî, Mevlânâ Tursun Fakîh, Mevlânâ Hattab bin ibni 

Kâsım Karahisarî, Mevlânâ Dâvûd bin Mahmûd bin Kayserî-i Karamanî, Mevlânâ 

Abdülmuhsin Kayserî, Mevlânâ Kâdî Mahmûd Koca Efendi, Mecduddîn Ebû Tâhir 

Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed Şîrâzî-i Firûzâbâdî, Mevlânâ Şeyh 

Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî, Mehemmed bin Mehemmed bin 

Mehemmed bin Mehemmed Cezerî, Ahmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin 

Mehemmed Cezerî, Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed, Mevlânâ İzzeddîn 

Abdüllatîf bin Melik, Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Ali 

bin Ahmed, Mevlânâ Fahreddîn Acemî, Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin 

Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî Hanefî, Abdüllâtîf Makdisî, Mevlânâ 

Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin İsmâ’îl Gürânî, Hamza Karamanî, Mevlânâ 

Mehemmed bin Gâzî Mînâs, Şeyh Velî Şemseddîn, Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin 

Kâsım bin Hâcî Safâ olmak üzere 21 kişinin hadis ilmi ile ilgilendiği ve bu alanda 

eserler verdiği tespit edilmiştir.  
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2.2.2.9. Hendese İlmi 

 Hendese, riyâzi ilimlerin şekil ve cisimler arasındaki bağlantısını inceleyen ilimdir 

(Süveysî, 1998: 196). Arapçada geometriye hendese, bu alanla uğraşan kişilere de 

mühendis denilirdi. Yunan, Mısır ve Hintliler tarafından bilinen geometriyi, 

Müslümanlar geliştirmişlerdir (Karakaş, 1991: 30). 

 

İslâm medeniyyetinde farklı ilim dallarında telif edilen eserlerin konularınının daha 

anlaşılır olması ve sorunların çözülmesi için geometri kullanılmıştır. Bunun en iyi 

örnekleri astronomi alanında görülür (Süveysî, 1998: 197). 

 

İncelenen kısımda Kâdî-zâde Rûmî, Mevlânâ Ahmedî olmak üzere 2 kişinin hendese 

ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.10.  Hey’et İlmi 

Hey’et ilmi, “Gökküresi bilimi” anlamına gelen felek ilmiile aynı konuları kapsar. 

İslâm bilim tarihinde astronomi biliminin karşılığıdır (Fehd, 2000: 126). 

 

Felek ilmi (hey’et) üç grupta incelenir. İlki feleklerin, yıldızların, burçların 

büyüklükleri, sayıları ve yapısı aralarındaki mesâfeler ve hareketleri; ikincisi 

astronomi cetvellerinin kullanımı, takvimlerin yapılanması, tarihlerin tespiti; 

üçüncüsü feleklerin dönüşü, burçların doğuşu ve yıldızların hareketinden geleceğe 

dair bilgi çıkarılmasıyla ilgilidir (Fehd, 2000: 126). 

 

İncelenen bölümde Kâdî-zâde Rûmî ’nin hey’et ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.11.  Hikmet İlmi 

Hikmet, insanın gücünün ve iradesinin kontrol altına alamadığı, soyut gerçekliği olan 

varlıkların hâllerini konu alan ilmin adıdır (Kutluer, 1998: 503). Maddenin 

gerçeklerini, var oluş nedenlerini, eserlerini, etkilerini öğrenmek ve ona göre 

davranmak hikmet ilminin amaçları arasındadır. Filozoflar edebiyatta birer hikmet 

sembolüdürler (Pala, 2011: 208). İslâm medeniyyetinde, Avrupa coğrafyasında 
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felsefe ve hikmet sözcükleri, çoğu yerde eş anlamda kullanılmıştır (Özyılmaz, 2002: 

143). 

 

Elmalılı Muhammed Hamdi de tefsirinde hikmet konusunu açıklamış, kelimenin kök 

anlamından yola çıkarak iyiliği elde etmek ve kötülüğe engel olmakla fayda kavramı 

arasında ilişki kurmuştur (Kutluer, 1998: 505). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Ahmedî’nin hikmet ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.12.  Kelâm İlmi 

Sözlük anlamı, “ayan olmak, meydana çıkmak”tır (Pakalın, 1983: 237). Kelâm, 

Allah’ın varlığından bahseder (Kanar, 2009: 1769). İslâm dininin ana ilkelerini konu 

alarak İslâm dinine yönelik eleştirileri cevaplamaya çalışır. Sadece inanç esaslarına 

değil, davranışlara yönelik eleştirilere de cevap veren ilimdir (Yavuz, 2002: 196). 

 

Kelâm ilminin konusu önceleri Allah’ın birliği, sıfatlarının üstünlüğü, kıdemi, kader, 

peygamberlik, âhirete imân konularıyla sınırlıyken sonraları fiilen var olan her şeyi 

içine alacak şekilde genişlemiştir. Tabiatı, başlangıç ve son yönünden incelemiş, 

böylece de pozitif bilimden ayrılmıştır (Yavuz, 2002: 196-197). 

 

İncelen bölümde Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin 

Mes’ûd Rûmî Hânefî, Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs olmak üzere 2 kişinin 

kelâm ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.13.  Kırâ’at İlmi 

Kur’ân’ın usûl ve kurallarına göre okunmasıdır (Devellioğlu, 2010: 593). Kırâ’at, 

Kur’ân-ı Kerîm’în okunuş çeşitliliğini inceler. Kur’ân’ın okunmasındaki çeşitlilikle 

ilgili bilgiler ve kurallar önceleri sözlü olarak aktarılmıştır. Daha sonra bu bilgiler ve 

kurallar yazıya dökülmüş ve bu alanda eserler oluşturulmuştur (Ansiklopedik İslâm 

Lügatı, 1982: 344-345). 
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Taşköprülüzâde kırâ’ati şöyle açıklamıştır: “Allah kelâmı olan Kur’ân-ı Kerîm’in 

nazmının şekillerinden bahseden bir ilim dalıdır.” (Birışık, 2002: 426).  

 

İncelenen bölümde Kâdî-zâde Rûmi Mahmûd, Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin 

Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî, Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin 

Yûsuf Cezerî, Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî, 

Mehemmed Asgar bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî, Ahmed bin Mehemmed 

bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî, Mevlânâ Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin 

İsmâ’îl Gürânî olmak üzere 7 kişinin kırâ’at ilmiyle ilgilendiği tespit edilmiştir.  

 

2.2.2.14.  Ledün İlmi 

Ledün, Allah’ın sırlarına ait manevî bilgidir. Tasavvufta Allah’ın sırlarının ve 

durumlarının detaylarını bilme ilmidir. Ancak Allah bu sırları peygamberleriyle 

paylaşır. Bu sebeple peygamberler ilm-i ledün sultânı olarak tanınır. Ledün ilmi de 

ancak Allah’tan ilham gören mürşîdin feyzi ile çözülebilir (Pala, 2011: 286). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şeyh Hamîd bin Mûsâ Kayserî’nin ledün ilmi ile 

ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.15.  Lügat İlmi 

Lügat Arapça bir sözcük olup Türkçede sözlük anlamına gelmektedir. Bir dilin ya da 

bir dilin parçasının bütün olarak veya belirli bir bölümünde kullanılan kelime ve 

deyimlerini alfabe sırasına, bazen de kavramlarına göre inceleyip aynı dille 

açıklamalarını yapan, örnek verip karşılıklarını yazan eserdir (Topaloğlu-Kaçalin, 

2009: 403). 

 

İncelen bölümde Mecduddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed 

Şîrâzî-i Firûzâbâdî’nin lügat ilmiyle ilgilendiği tespit edilmiştir. 
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2.2.2.16.  Mantık İlmi 

Mantık, düşünürken zihni hata yapmaktan koruyan, “nasıl doğru düşünülür” sorusunu 

cevaplayan, doğru düşünmenin yollarını öğreten ilimdir (Emiroğlu, 2003: 18). 

 

Mantık hem ilim hem de yöntem olarak incelenmiştir. Buna göre mantık, teorik ve 

pratik özelliklere sahiptir. Mantıklı düşünmeyi öğretirken teorik, akıl yürütmenin 

kurallarını ortaya koyarken de pratik özelliği ortaya çıkar (Emiroğlu, 2003: 19). 

 

Müslüman mantıkçılara göre mantık, bilinen şeyler sayesinde bilinmeyeni 

anlamaktır. Mantığın en yüksek amacı bize iyiyi kötüyü fark ettirmek, ruhu 

mükemmeliyete ve en yüksek mutluluğa ulaştırabilmektir (Bergh, 1988: 308). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Ebû Abdullah Mehemmed bin Süleymânbin Sa’d bin 

Mes’ûd Rûmî Hânefî’nin mantık ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.17.  Me’ânî İlmi 

Me’ânî, dilin cümle yapısındaki detayları ve cümlenin konuyla ilgili kullanım 

çeşitliliğini gösteren bilim dalıdır. Bir cümlenin anlam bütünlüğüyle ifâdesi me’ânî 

ile sağlanır (Pala, 2011: 299). Belâgat ilminin ayrıldığı üç kısımdan biridir (Pakalın, 

1983: 424).  

 

İncelenen bölümde Şeyh Cemâleddîn bin Mehemmed bin Mehemmed bin 

Mehemmed bin İmâm Fahreddîn Râzı, Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh 

Hânefî Afâ, Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin Kâsım bin Hâcî Safâ, Mevlânâ Şemseddîn 

Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî olmak üzere 4 kişinin me’âni ilmi 

ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.18.  Nahiv İlmi 

“Yönelmek, izini takip etmek” anlamındaki nahv kelimesi isim olarak “yol, taraf, 

yön” anlamına gelir (Durmuş, 2006: 300). Nahiv, dilbilgisinin cümle bilgisini anlatan 

bölümüdür (Pala, 2011: 347). Harekeler ve cümle içindeki fiil, özne, tümleç 

konularını ele alır (Dini Terimler Sözlüğü, Yty: 87).  
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Arap dilbilimcileri dilbilgisini sarf (şekil bilgisi) ve nahiv (söz dizimi) olarak ikiye 

ayırmışlardır. Osmanlılardaki medrese eğitiminde de dilbilgisi aynı yöntemle 

incelenmiştir (Pala, 2011: 347). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l 

Fenârî, Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved, Şeyh Bedreddîn 

Mahmûdbin İsra’îl Abdülazîzü’ş-Şehîrbân bin Kâdî Simavna, Mevlânâ Ebû 

Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî Hânefî, Mevlânâ 

Hüsâmeddîn Tokâtî, Mevlânâ Kâdî Balat olmak üzere 6 kişinin nahiv ilmi ile 

ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.19.  Riyâziyye İlmi 

Aritmetik, geometri, astronomi ve musikîyi içeren 4 bilim dalı; kök anlamı “alıştırma 

yapma” olan riyâze kelimesine benzetilerek “zihni alıştıran ve hazırlayan” anlamında 

“riyâzî ilimler” olarak adlandırılmış, daha sonra kısaca bütün bu bilimlere riyâziyyât 

adı verilmiştir (Râşid, 2003: 129). 

 

İncelenen bölümde Kâdî-zâde Rûmî’nin riyâziyye ilmi ile ilgilendiği tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.2.20.  Sarf İlmi 

Sarfın sözlük anlamı “masraf etme, kullanma, harcama, çevirme ve döndürme”dir. 

Dilbilgisi alanında ise fiillerin çekimleri, oluşumu ve kullanım yerleriyle ilgili 

konuları kapsar. Buna morfoloji ve şekil bilgisi de denebilir (Özyılmaz, 2002: 108)  

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved, Şeyh 

Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdulazîzü’ş-Şehîrbân bin Kâdî Simavna olmak 

üzere 2 kişinin sarf ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 
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2.2.2.21.  Tasavvuf İlmi 

Tasavvuf, ahlâk ve kalp ilmidir (Dînî Terimler Sözlüğü, Yty: 233). Dünya 

nimetlerinden olabildiğince uzak durarak, bedensel arzu ve istekleri önleyip Allah’a 

giden yoldaki engelleri ortadan kaldıran yoldur. Doğru ve iyi bir insan olmak için 

dinin kurallarını eksiksiz yerine getirmek, adaleti, dürüstlüğü, cömertliği, fedakârlığı 

en üst noķŧada yaşamak gerekir (Özcan, 1991: 323). Başka bir ifâdeyle İslâm’ın 

ölçüleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derûnî hayat tarzıdır (Öngören, 2011: 119). 

Tasavvuf ilmi ise tasavvuf düşüncesini yorumlayıp ona anlam katan ilimdir. 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Edebâlî, Mevlânâ Dâvûd bin Mahmûd bin Kayserî-i 

Karamanî, Mevlânâ Şeyh Şahâbeddîn Sivâsî, Mevlânâ İzzeddîn Abdüllâtîf bin 

Melik, Mevlânâ Mehemmed bin Kutbeddîn İznikî, Mevlânâ Şücâaddîn İlyâs, 

Mevlânâ Şeyh Şemseddîn Mehemmed bin Alî Hüseynî Buhârî, Abdüllatif Makdisî, 

Mevlânâ Seyyid Alâaddîn Alî Semerkandî, Mevlânâ Alâaddîn Tûsî olmak üzere 10 

kişinin tasavvuf ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.22.  Tecvid İlmi 

Tecvid, Arapça “güzel yapmak, yapılmak” anlamına gelir ve harflerin her birini 

sıfatlarıyla söylemek, okumak anlamında da kullanılır. Kur’ân-ı Kerîm’i güzel 

okumak için başvurulan ilmin adıdır (Pakalın, 1983: 433). Tecvidin amacı Kur’ân-ı 

Kerîm’in okunuşunda dili çeşitli hatalardan korumaktadır (Cheneb, 1979: 106). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l 

Fenârî’nin tecvid ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.23. Tefsir İlmi 

Tefsir, Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini açıklar ve yorumlar (Öngören, 2011: 281). Sarf, 

nahiv ve belâgat gibi dil bilimlerinden; hadis ve tarih gibi rivâyet ilimlerinden; 

mantık ve fıkıh usulü gibi yöntem bilimlerinden faydalanarak Kur’ân’ı 

anlamlandıran ve yorumlayan ilmin adıdır (Öngören, 2011: 281). 
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Tercüme ile tefsir arasındaki fark şöyle açıklanabilir: Tercümede Kur’ân’dan 

anlaşılan ne ise olduğu gibi aktarmak esastır; tefsirde ise uygun ve gerekli görülen 

her türlü eklemeler yapılabilir (Özcan, 1991: 326). Tefsîr ilmi ile uğraşan âlime 

müfessir denir (Dînî Terimler Sözlüğü, Yty: 247). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Edebâlî, Mevlânâ Tursun Fakîh, Mevlânâ Hattab bin 

ibni Kâsım Karahisarî, Mevlânâ Dâvûd bin Mahmûd bin Kayserî-i Karamanî, 

Mevlânâ Abdülmuhsin Kayserî, Mevlânâ Kâdî Mahmûd, Mecdûddîn Ebû Tâhir 

Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed Şîrâzî-i Firûzâbâdî, Mevlânâ Şeyh 

Şahâbeddîn Sivâsî, Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî, 

Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed, Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin 

Mehemmed bin Alî bin Ahmed, Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân 

bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî Hanefî, Mevlânâ Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin 

İsmâ’îl Gürânî, Hamza Karamanî, Mevlânâ Hüsâmeddîn Tokâtî, Mevlânâ 

Mehemmed bin Gâzî Mînâs, Şeyh Velî Şemseddîn, Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin 

Kâsım bin Hâcî Safâ olmak üzere 18 kişinin tefsir ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.24.  Tevârih İlmi 

Tevârih “tarih”in çoğuludur. Tarih kelimesi Türkçeye Arapçadan gelmiş bir 

sözcüktür. Toplumların yaşadığı olayları ve durumları zaman ve yer göstererek 

açıklayan, bunları neden-sonuç ilişkisiyle anlatan bilim dalı ve bu alanda oluşturulan 

eserlerin ortak adıdır (Fayda, 2011: 30). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî 

bin Ahmed’in tarih ilimiyle ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.25.  Tevhid İlmi 

Tevhid, Allah’ın zatı ve sıfatları, birliği gibi konuları inanç kuralları etrafında 

inceleyen ilimdir. Tevhid ilmini meydana getiren hadis kitaplarının bazı 

bölümlerinde sünnete uyma, imân, kader, kıyamet alâmetleri, âhiret hayatı, cennet ve 

cehennem gibi konular işlenmiştir (Sinanoğlu, 2012: 26). 
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İncelen bölümde Şeyh Yûnus Emre’nin tevhid ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.26.  Tıp İlmi 

Tıp, sağlık ve hastalık yönünden insan bedenini inceleyen ilim dalıdır. Osmanlı 

hekimleri, tıp alanıyla ilgili yazılmış Arapça ve Farsça eserlerden veya bu eserlerin 

Türkçe çevirilerinden faydalanmışlar, bunun yanı sıra telif eserler de 

oluşturmuşlardır. XV. yüzyıldan sonra yazılan Türkçe tıp kitapları çoğalmış, 

müellifler kendi düşüncelerini belirtmiş ve tecrübelerini aktarmıştır (Sarı, 2012: 107). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Muhammed bin Gâzî Mînâs Şeyh Cemâleddîn bin 

Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin İmâm Fahreddîn Râzî, Mehemmed 

Asgar bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî, Mevlânâ Ahmedî olmak üzere 3 

kişinin tıp ilmiyle ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.27.  Tılsım İlmi 

Tılsım, sihir ve büyüdür. Eski zamanlarda mücevher, para, değerli eşya vs. şeyler 

virâne yerlere gömülür, başkaları tarafından bulunup el konulmaması için de dualar 

okutulur ve o bölgeye yaklaşanlara bir ejderha veya korkunç bir zenci görünerek 

onları korkutacağına inanılırdı (Pala, 2011: 458). Astrolojik ve diğer sihirli imgeleri, 

tutulma dairesinden veya takımyıldızlarından şekilleri ve hayvanları bir nesne 

üzerinde yazarak koruyucu ve kem gözü bertaraf edeci sihirli muskalar yazılmıştır 

(Ansiklopedik İslâm Lügâtı, 1982: 713). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Muhammed bin Gâzî Mînâs’ın tılsım ilmi ile ilgilendiği 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.28.  Usûl İlmi 

Usûl, sözlük anlamı “kök, esas, kural” olan “asl” kelimesinin çoğuludur (Köksal-

Dönmez, 2012: 201). Bir ilmin veya tekniğin asıl konusundan önce bilinmesi gerekli 

bilgidir (Devellioğlu, 2010: 1308). Yol, yöntem, nizâm gösterir. Tasavvuftaki usûl-i 

aşere (on usûl) denilen ve seyr ü sülûka giren mürîd için gerekli görülen 10 esas için 

kullanılır (Pala, 2011: 465). 
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İncelenen bölümde Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs, Mevlânâ Edebâlî, Mevlânâ 

Tursun Fakîh, Mevlânâ Dâvûd bin Mahmûd bin Kayserî-i Karamanî, Mevlânâ 

Alâaddîn Esved, Mevlânâ Burhâneddîn Ahmed ya da Kâdî Erzincanî, Hâfızüddîn 

Mehemmed bin Mehemmed Kerderî, Mevlânâ Şeyh Yâr Alî Şirâzî, Mevlânâ 

İzzeddîn Abdüllatîf bin Melîk, Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî 

Afâ, Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî 

Hanefî, Mevlânâ Şemsülmilletî Veddîn Ahmed bin İsmâ’îl Gürânî, Mevlânâ Husrev 

olmak üzere 13 kişinin usûl ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.2.29.  Zâhir ve Bâtın İlimleri 

Dinî ilimler zâhir ve bâtın olmak üzere iki kolda incelenir. Zâhir ilimler; hadis, fıkıh 

ve kelâmdır; bâtın ilmi ise tasavvuftur. Bir başka deyişle batın, gizli gerçekleri 

anlatan ve insanı mânevî huzura ulaştırdığına inanılan ilimdir. İslâm’da zâhir ve 

bâtın olmak üzere iki bilgi türünün bulunduğu görüşü ilk defa Şiîler tarafından ortaya 

atılmıştır (Uludağ, 1992: 188). 

 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta (2-142 sayfalar arası) Mevlânâ İlyâs Hanefî ve Şeyh Velî 

Şemseddîn olmak üzere 2 kişinin zâhir ilminin yanında bâtın ilmi ile de ilgilenmiştir. 

İncelenen bölümde Mevlânâ İlyâs Hanefî, Şeyh Pîrî Halîfe Hamîdî, Mevlânâ 

Tâceddîn İbrâhîm Yahşî Fakîh, Şeyh Velî Şemseddîn, Mevlânâ Şeyh Hamîd bin 

Mûsâ Kayserî, Şeyh Zeyneddîn Ebû Bekr Mehemmed bin Mehemmed Hâfî olmak 

üzere 6 kişinin zahir ilmi ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 
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                               Tablo 2.2. İlgilendikleri İlimlere Göre Kişilerin Dağılımları 

İLİM SAYI % İLİM SAYI % 

Fıkıh  22 16,05 Belâgat 1 0,72 

Hadis  21 15,32 Cedel 1 0,72 

Tefsir 18 13,43 Cifir 1 0,72 

Usul  13 9,47 Ferâ’iz 1 0,72 

Tasavvuf  10 7,28 Hey’et 1 0,72 

Kırâ’at 7 5,10 Hikmet 1 0,72 

Nahiv 6 4,37 Ledün 1 0,72 

Zahir 6 4,37 Lügat 1 0,72 

Me’ânî 4 2,91 Mantık 1 0,72 

Fetvâ 4 2,91 Riyâziyye 1 0,72 

Beyân 3 2,18 Tecvid 1 0,72 

Tıp 3 2,18 Tevârih 1 0,72 

Hendese 2 1,45 Tevhid 1 0,72 

Kelâm  2 1,45 Tılsım 1 0,72 

Sarf 2 1,45 TOPLAM 137 100 

 

2.2.3. Müderris Oldukları Medreselere Göre Kişiler 

Medrese, sözlükte “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için 

tekrarlamak” anlamına gelen ders kökünden türemiş bir yer adıdır (Bozkurt, 2003: 

323). Sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksekokul ve üniversite eğitiminin 

karşılığı olan, İslâmî yapısı nedeniyle sadece Müslümanların öğrenim gördüğü 

eğitim kurumlarına mederese ismi verilmiştir (İpşirli, 2003: 327).  

 

İslâm medeniyetinde eğitim, medreseler ortaya çıkana kadar camilerde 

yürütülmüştür. Genellikle dini bilgilerin öğretildiği bu sistem herhangi bir denetime 

tabi tutulmamıştır (Demiralp, 1999: 3). Bu nedenle öğretilen dersler ve okutulan 

kitaplarda farklılıklar bulunmuştur. Medrese sisteminin oluşmasıyla İslâm 

ülkelerinde eğitim-öğretimin belli bir denetim altına alındığı ve kuralların 

oluşturulduğu görülmektedir (Demiralp, 1999: 4). 
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İncelenen bölümde âlimlerin müderrislik yaptığı 14 medrese tespit edilmiştir; Agrâs 

Medresesi (Isparta), Balat Medresesi (Aydın), Halebî Medresesi (Edirne), İznik 

(Sultân Orhan) Medresesi (İznik), Kara Medrese (Ankara), Manastır Medresesi 

(Bursa), Muzafferüddîn Medresesi (Taşköprü), Sultân (Sultâniye) Medresesi (Bursa), 

Sultân Bâyezîd Hân Gâzî Medresesi, Sivrihisâr Medresesi (Eskişehir), Şâh Melek 

Medresesi (Edirne), Vâcid Medresesi (Kütahya), Yıldırım Hân Medresesi (Bursa), 

Zincirli Medresesi (Aksaray). 

 

2.2.3.1. Agrâs (Atabey Ertokuş) Medresesi (Isparta) 

Isparta’nın Atabey ilçesinde bulunan medresenin, kapısında bulunan beş satırlık 

kitâbesinden 1224 (h. 621) senesinde Abdullah oğlu Ertokuş tarafından yaptırıldığı 

öğrenilmiştir. Bu medresede görev alan müderrislerin listelerinden XVII. yüzyılın 

başlarına kadar medresede eğitim yapıldığı anlaşılmaktadır (Durukan, 1995: 313). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Mehemmed bin Kâdî Ayaslug’un Agrâs Medresesi’nde 

müderrislik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.2. Balat Medresesi (Aydın) 

Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Akköy nahiyesinin bir köyü olan Balat’ta 

Menteşeoğlu emiri Şücaaddin İlyâs Bey tarafından 1404 (h. 806) senesinde 

yaptırılmıştır (Durukan, 2000: 164). Külliye olarak inşa edilen yapı, depremler 

sonucu harabeye dönmüş ve 1955 senesindeki depremde büyük hasar alarak 

kullanılamaz hale gelmiştir. Günümüzde bir proje kapsamında yapı restore edilmiştir 

(Başgelen, 2012: 9). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Hızr Şâh’ın Balat Medresesi’nde müderrislik yaptığı 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.3. Halebî Medresesi (Edirne) 

II. Murâd devrinde Edirne’de inşâ ettirilmiştir (Baltacı, 1976: 225). İlk müderrisi 

Halepli Sirâceddîn Mehmed Efendi’dir. İsmini de buradan aldı. “Kazancılar 

Medresesi” olarak da bilinir (Baltacı, 1976: 225). 
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İncelenen bölümde Mevlânâ Husrev’in Halebî Medresesi’nde müderrislik yaptığı 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.4. İznik (Sultân Orhan) Medresesi (İznik) 

Osmanlı Beyliği’nin ilk merkezi olan İznik’te Orhan Gâzî tarafından (Yardım, 1995: 

77) 1331 senesinde yaptırılmıştır (Uzunçarşılı, 1988: 461). Osmanlı Devleti’nin ilk 

medresesidir. Dâvud-ı Kayserî de medresenin ilk müderrisidir (Uzunçarşılı, 1988: 

461). İznik Medresesi, Bursa ve Edirne başşehir olduktan ve oralarda yeni 

medreseler açıldıktan sonra bile değerini yitirmemiş, döneminin en ünlü âlimleri bu 

medresede görev yapmıştır (Furat, 2003: 187). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Tâceddîn İbrâhîm, Mevlânâ Dâvûd bin Mahmûd bin 

Kayserî-i Karamanî, Mevlânâ Tâceddîn Kürdî, Mevlânâ Alâaddîn Esved, Mevlânâ 

Mehemmed bin Kutbeddîn İznikî olmak üzere 5 kişinin İznik Medresesi’nde 

müderrislik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.5. Kara Medrese (Ankara) 

Melike Hatun tarafından yaptırıldı. Medresenin yapım tarihi ve son durumu tespit 

edilememiştir. Tespit edilebilen tek müderrisi de Hâcî Bayram Velî’dir (Baltacı, 

1976: 570). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Hâcî Bayram Ankaravî’nin Kara Medrese’de müderrislik 

yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.6. Manastır Medresesi (Bursa) 

Sultan Orhan Gâzî tarafından yaptırılmıştır. Bursa fethedildikten sonra Sainte Elie 

Manastırı’ndan medreseye çevrilmiştir (Baltacı, 1976: 294). Medresenin ismi bu 

sebeple Manastır Mederesesi olarak anılır. Manastır Medresesi 1854 senesinde 

zelzeleden yıkılmış ve Ahmed Vefik Paşa tarafından şimdiki yerine taşınarak 1921 

senesinde ilk mektep olarak kullanılmıştır (Baltacı, 1976: 295). Paye bakımından 

medresenin ellili medreseler arasında yer aldığı bilinmektedir. 
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İncelenen bölümde Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l 

Fenârî’nin Manastır Medresesi’nde müderrislik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.7. Muzafferüddîn Medresesi (Taşköprü / Kastamonu) 

Medreseyi yaptıran Çobanoğlu Beyliği’nden Muzafferüddîn Yavlak Arslan, 

medresenin tamamlayıcısı ise Candaroğulları’ndan Şücaaddîn Süleymân Paşa’dır. 

Taşköprü’de bulunan medrese paye bakımından ellili medreseler arasında yer alır 

(Baltacı, 1976: 323-324). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin Kâsım bin Hâcî Safâ’nın 

Muzafferüddîn Medresesi’nde müderrislik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.8. Sultân (Sultaniye) Medresesi (Bursa) 

V. Osmanlı Padişahı Çelebi Sultân Mehmed tarafından Bursa’da yaptırılmıştır (Hızlı, 

2001: 51). Yeşil Medrese, Çelebi Mehmed Medresesi, Bursa Sultâniyesi adlarıyla da 

anılır (Demiralp, 1999: 71). Ancak Bursa Mahkeme Sicilleri’ne göre bu yapı daha 

çok “Sultân Mehmed Hân”, “Çelebi Sultân Mehmed Hân” gibi isimlerle resmî 

kayıtlara geçmiştir (Hızlı, 2001: 51). 

 

İncelenen bölümde, Mevlânâ Mehemmed Şâh ibni Mevlânâ Şemseddîn Fenârî, 

Mevlânâ Fahreddîn Acemî, Mevlânâ Mehemmed Şâh ibni Mevlânâ Yegân, Mevlânâ 

Alâaddîn Tûsî, Mevlânâ İlyâs bin İbrâhîm Sinabî, Mevlânâ Candarlı Halîl, Mevlânâ 

Yûsuf Bâlî ibni Mevlânâ Şemseddîn Fenârî, Mevlânâ Mehemmed bin Armagan 

olmak üzere 8 kişinin Sultân Medresesi’nde müderrislik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.9. Sultân Bâyezîd Hân Gâzî Medresesi (Edirne) 

Sultân II. Bâyezîd tarafından yaptırılmıştır. Medresenin yapımına 1506 senesinde 

başlandığı ve yapımının bir yıl içinde bitirildiği düşünülür. Paye bakımından ellili 

medreseler arasında yer almıştır (Kütükoğlu, 2000: 87). 
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İncelenen bölümde Mevlânâ Mehemmed bin Beşîr, Mevlânâ Ahmed bin İsmâîl 

Gürânî olmak üzere 2 kişinin Sultan Bâyezîd Hân Gâzî Medresesi’nde müderrislik 

yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.10.  Sivrihisâr Medresesi (Eskişehir) 

Medresenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte Selçuklular zamanından beri 

varlığı bilinir. Kayıtlarda medresenin kurucusu olan Melik Şâh Bey’in, Polatlı 

köylerinde bulunan çeşitli emlâklarını medreseye bağışladığı geçer. 

 

İstanbul’un ilk kadısı Hızr Bey, eğitimine Sivrihisar Medresesi’nde başladı. Fatih 

döneminde bir yıl sadrazamlık yapan Hızr Bey’in oğlu Sinan Paşa da Fatih’in 

gözünden düştü ve Sivrihisar Medresesi’ne sürgüne gönderildi. Beş yıl bu medresede 

müderris olarak görev yaptı (Doğru, 1997: 12). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Hızr Beg ibni Celâleddîn’in Sivrihisâr Medresesi’nde 

müderrislik yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.11.  Şâh Melek Medresesi (Edirne) 

Medreseyi; Yıldırım Bâyezîd, Mûsâ Çelebi, Mehmed Çelebi ve II. Murâd devrinde 

yaşamış olan Amasyalı Şâh Melek Paşa yaptırmıştır. Hangi tarihte yaptırıldığı kesin 

olarak bilinmez. Müderrise günde 10, muide 4, öğrencilere de toplam 10 dirhem 

verilmesinden medresenin aşağı payede olduğu anlaşılır. XVI. yüzyılın sonlarına 

doğru yirmili, XVII. yüzyıldan itibaren de ellili medreseler arasında yer almıştır 

(Baltacı, 1976: 91). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Husrev’in Şâh Melek Medresesi’nde müderrislik yaptığı 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.12.  Vâcid Medresesi (Kütahya) 

Medreseyi yaptıran Germiyânoğullarından Muzâfferüddîn Umur bin Savcı’dır 

(Baltacı, 1976: 111).  
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Umur Bey’in oğlu Yakub Bey Alaşehir’in üzerine yürümüş; fakat şehri alamamış ve 

bunun üzerine vergiye bağlamıştır. Bu vergi geliriyle de Vâcidiye Medresesi 

yapılmıştır (Baltacı, 1976: 111). Medresede görevli müderrislere Germiyanoğlu 

Yakub Çelebi’nin Kütahya merkezde yaptırmış olduğu yapının gelirinden günlük 5 

akçe ile Eğrigöz (Emet) Kasabası’nın cizye gelirlerinden günlük 6 akçe verilmiştir 

(Çiftçioğlu, 2006: 166). Paye olarak medrese önce yirmili, sonra otuzlular arasında 

yer almıştır (Baltacı, 1976: 111). 

 

Demirkapı Medresesi olarak da bilinen medresenin ismi, Abdülvâcid bin Mehemmed 

Efendi’nin bu medreseye atanmasıyla Vâcidiye Medresesi olarak anılmıştır (Baltacı, 

1976: 111). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed’in Vâcid Medresesi’nde 

müderrislik yaptığı tespit edilmiştir.  

 

2.2.3.13.  Yıldırım Hân Medresesi (Bursa) 

Yıldırım Bâyezîd tarafından Mudurnu’da yaptırılan medresenin yapım tarihi kesin 

olarak bilinmez (Baltacı, 1976: 93). Medrese, Yıldırım semtinde, Yıldırım Caddesi 

ile Cümlekapı Caddesi’nin birleştiği köşededir. Medrese XIV. yüzyılın sonunda 

Bâyezîd tarafından inşa ettirilmiştir (Demiralp, 1999: 47-48). Medrese paye 

bakımından 1557’de kırklı, 1572-1573’de ellili ve 1596’dan sonra altmışlı 

medreseler arasında yer almıştır (Baltacı, 1976: 543-545). 

 

İncelenen bölümde Seyyid Alî Acemî’nin Yıldırım Hân Medresesi’nde müderrislik 

yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.14.  Zincirli Medresesi (Aksaray) 

Aksaray’da bulunan Zinciriye Medresesi’nin Karamanoğullarından Sultân Mirza 

Halîl Bey döneminde 1337 senesinde yapıldığı tahmin edilir. Zincirli Medresesi’nde 

çalışan müderrisin yaptığı görevinin karşılığı 25 akçe olarak bilinmektedir. Her 

öğrencinin yevmiyesi 5, mütevellilik ve tahsildarlık yevmiyesi 2 akçeydi. Medresede 

dinî ve aklî ilimler yoğun olarak öğretilmiş, fakat hangi derslerin okutulduğu ve 
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öğretimin kaç yıl olduğuna dair kesin bilgi bulunamamıştır. Müderrislerine verdiği 

maaş miktarı, vakıf gelirleri ve eğitim-öğretim kalitesi açısından adını pek 

duyuramaması, Zinciriye Medresesi’nin orta dereceli bir medrese olduğunu gösterir. 

Aksaray medreselerinde eğitim-öğretim faaliyeti XIX. yüzyılın sonlarında sona 

erdiği düşünülür (Kutlu, 2012: 197-216). 

 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar faaliyetini sürdüren medrese 1940 

senesinde hapishane olarak kullanılmıştır. 1969 senesinde Niğde valiliğine bağlı 

müze olarak hizmet vermiştir. 1985 senesinde Eski Eserler ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü tarafından restore edilerek Aksaray Müzesi olarak kullanılmıştır. 1996 

senesinde Aksaray’da yeni bir müze binası yapılarak buradaki eserler bu yeni binaya 

taşınmıştır (Kutlu, 2012: 197).  

 

Medrese, kaynaklarda çeşitli isimlerle tanınmıştır. Aksaray İbrâhîm Bey Medresesi, 

Medrese-i Tal, At Medresesi, Zencirli Medrese, Aksaray Karamanoğlu Medresesi bu 

isimlerden bazılarıdır (Kutlu, 2012: 199). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Cemâleddîn bin Mehemmed bin Mehemmed bin 

Mehemmed bin İmâm Fahreddîn Râzî’nın Zincirli Medresesi’nde müderrislik yaptığı 

tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. 3. Müderris Sayılarına Göre Medreselerin Dağılımları 

MEDRESE SAYI % 

Sultân Medresesi (Bursa) 8 30,79 

İznik Medresesi (İznik) 5 19,26 

Sultân Bâyezîd Hân Medresesi (Edirne) 2 7,71 

Zincirli Medrese (Aksaray) 1 3,84 

Manastır Medresesi (Bursa) 1 3,84 

Vâcid Medresesi (Kütahya) 1 3,84 

Kara Medrese (Ankara) 1 3,84 

Sivrihisâr Medresesi (Eskişehir) 1 3,84 

Balat Medresesi (Aydın) 1 3,84 

Agrâs Medresesi (Isparta) 1 3,84 

Yıldırım Hân Medresesi (Bursa) 1 3,84 

Şâh Melek Medresesi (Edirne) 1 3,84 

Halebî Medresesi (Edirne) 1 3,84 

Muzafferüddîn Medresesi (Kastamonu) 1 3,84 

TOPLAM 26 100 

 

 

Tablo 2.4. İllere Göre Medrese Dağılımları 

İL SAYI % 

Bursa  3 21,42 

Edirne 3 21,42 

İznik 1 7,14 

Aksaray  1 7,14 

Kütahya  1 7,14 

Ankara  1 7,14 

Eskişehir 1 7,14 

Aydın 1 7,14 

Isparta 1 7,14 

Kastamonu 1 7,14 

TOPLAM 14 100 
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2.2.4. Eserlerine Göre Kişiler 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta (2-142 sayfalar arası) 55 kişinin eserinin olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

2.2.4.1. Eserleri Hakkında Bilgi Verilen Kişiler ve Eserleri 

İncelenen bölümde hakkında bilgi verilen kişilerin eserleri ve bu eserlerin türleri 

tespit edilmiştir. Buna göre incelemede, dîvân, hâşiye, risâle, şerh, tasnif, tefsir, 

telhis, telif olmak üzere 8 farklı yapıda eser, diğer eserler ve türü belirtilmemiş 

eserler tespit edilmiştir.  

 

Abdüllatif Makdisî: Tuhfe isimli eseri telif ettiği ve beyitleri tespit edilmiştir. 

 

Ahmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî: Tayyibe, 

Mukaddime-i Tecvîd, Mukaddime-i Manzûme isimli eserleri şerh ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Hâfızûddîn Mehemmed bin Mehemmed Kerderî: Fetâvâ-yı Bezzâzîyye isimli 

birkitabı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Hamza Karamanî: Taksîrü’t-Tefsîrü fi’t-Teysîrü ve’t-Tesyîr isimli tefsiri olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Kâdî-zâde Rûmî: Vikâye, Çağmînî ve Eşkâl-i Te’sis isimli eserleri şerh ettiği, 

Risâle-i Manzûme ve Hidayetü’l-Hikme isimli eserlere hâşiyesi olduğu tespit edilmiş, 

ayrıca Rudûd isimli kitabı olduğu belirlenmiştir.  

 

Mecduddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed Şîrâzî-i 

Fîrûzâbâdî: Meşârık ve Sahîh-i Buhârî’isimli eserleri şerh ettiği ve 2 cilt lügatı 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed: Nikâye isimli eserişerhi ettiği tespit 

edilmiştir. 
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Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî: Cami’ü’l-Hikâyât  ve 

Tefsîr-i Ebu’l-Leys isimli tercüme kitabı olduğu, Acâibü’l-makdûr fî Nevâ’ib-i Timur 

olarak isimlendirilmiş bir kitabı ve Unkûdü’n-Nasîha isimli bir risâlesi bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Alî Koçhisârî: Şerh-i Miftâh’a hâşiyesi, Kenzü’d-Dekâ’ik’e 

şerhi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Esved: Vikâye ve Mugnî’isimli eserlere şerh ettiği belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Tûsî: Zuhr isimli kitabı tafdil ettiği, Şerh-i Mevâkıf, Şerh-i Azd, 

Keşşâf, Şerh-i Metâli, Muhtasar Şerhi ve Telvîh’e hâşiyesi bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Burhâneddîn Ahmed (Kâdî Erzincanî): Telvîh isimli eseri Tercîh 

ismiyle isimlendirdiği tespit edilmiştir. İksîrü’s-Sa’âde kitabı, Kasîde-i Bedî’a isimli 

Arapça bir eseri olduğu belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Burhâneddîn Haydar bin Mehemmed Hirevî: Îzâh ve Ferâ’iz-i 

Sirâciyye isimli eserleri şerh ettiği, Keşşâf simli esere hâşiyesi olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Dâvûd bin Mehemmed bin Kayserî-i Karamanî: Füsûs ve Kasîde-i 

Ta’iyye-i ibni Fâriz isimli eserlere şerhi bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî 

Hanefî: Teysîr isimli kitabı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Fethullâh Şîrvânî: Kitâb-ı Telvîh, Şerh-i Mevâkıf, Şerh-i Eşkâl ve Şerh-i 

Çagmînî isimli eserleri ifâde ettiği bilgisi bulunmaktadır.  

 

Mevlânâ Hâcî Paşa: Teshîl isimli esere tasnifi, Şifâ isimli esere ihtirası, Şerh-i 

Metâli isimli esere hâşiyesi olduğu tespit edilmiştir. 
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Mevlânâ Hasan bin Emîr Alî: Temessükât-ı Şer’iyye isimli eseri bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved: Misbâh ve Merâh isimli 

eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. İftitâh isimli eseri telif ettiği belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Hattab bin ibni Kâsım Karahisârî: Manzûme isimli eseri şerh ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hızr Beg ibni Celâleddîn: Ta’iyye Kasîdesi, Kasîde-i Nûniyye ve Acâlet-i 

Leyleteyn isimli kasîdeleri bulunduğu tespit edilmiştir 

 

Mevlânâ Hızr Şâh: Metn-i Tecrîd’e şerhi, Şerh-i Mevâkıf veTelvîh isimli eserlere 

ta’lîkâtı ve Mollâ-zâde’ye hâşiyesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hüsâmeddîn Tokatî: Avâmil Mâ’e isimli esere şerhi, Şerh-i Tecrîd isimli 

esere hâşiyesi bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Husrev: Dürer-i Gurer ve Şerh-i Mevâkıf isimli eserleri olduğu, Şerh-i 

Mutavvel, Telvîh, Usûl, Hâşiye-i Azd, Şerh-i Miftâh isimli eserlere hâşiyesi 

bulunduğu, Gurer, Mir’âtü’l-Usûl, Telhîs isimli eserleri şerh ettiği, Mirkâtü’l-Vusûl 

ve Mir’âtü’l-Usûl isimli metinleri telif ettği, Sûre-i En’âm’a risâlesi olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ İzzeddîn Abdüllatîf bin Melik: Mecma’u’l-Bahreyn, Meşârıku’l-Envâr, 

Menârü’l-Envâr ve Vîķâye  isimli eserleri şerh ettiği belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ ibni Temcîd: Hakâ’ik-i Mühezzebe  ve Daka’ik-i Müzehhebe  isimli 

eserlere telhisi bulunduğu ve Arapça-Farsça şiirlerinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ İlyâs bin İbrâhîm Sinabî: Fıkh-ı Ekber isimli eseri şerh ettiği, Şerh-i 

Makâsıd ve Şerh-i Şemsîyye isimli eserlere de hâşiyesi olduğu belirlenmiştir. 

 



56 

Mevlânâ Kâdî Balat: Zev’-i Musâhib isimli esere hâşiyesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Kara Yakûb  İdrîs bin Abdullâh Hanefî: Mesâbîh ve Hidâye isimli 

eserleri şerh ettiği, Eşrakü’t-Tevârîh isimli eseri telif ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs: Şerh-i Aka’id isimli esere hâşiyesi olduğu, 

Acâ’ib ü Garâ’ib isimli bir kitabının olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Mehemmed bin Kâdî Ayaslug: Metn-i Mecma isimli eseri şerh ettiği, 

Tefsîr-i Kebîr isimli esere telhisi bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Mehemmed bin Kutbeddîn İznikî: Miftâhü’l-Gayb, Nüsûs ve Evrâd-ı 

Zeyniyye isimli eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Sâdeddîn Taftâzânî: Telvîh isimli eseri telif ettiği, Telhîs-i Miftâh’ı şerh 

ederek Mutavvel isimli eser oluşturduğu, Şerh-i Akâ’id, Metn-i Makâsıd, Şerh-i 

Miftâh, Şerh-i Keşşâf  isimli eserleri şerh ettiği belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Seyyid Alâaddîn Alî Semerkandî: Müstevcebü’t-Tevkîr’den 4 cilt kitap 

telif ettiği belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Seyyid Alî Komanatî: Vikâye isimli eseri İnâye ismiyle telif ettiği, Rîh-i 

Şâmil isimli eseri de şerh ettiği tespit edilmştir. 

 

Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî: Câmi ü 

Füsûlü’l-Bedâyi fî Usûli’ş-Şerâyi isimli eseri telif ettiği, Gavîsâti’l-Efkâr fî İhtiyâri 

uli’l-Ebsâr isimli esere risâlesi bulunduğu, Metn-i Mugni, Metn-i Vikâye, Şerh-i 

Şemsiyye, Telhis-i Cami, Fevâ’id-i Gıyâsîyye, Risâle-i Esîrîyye, Ferâ’iz-i Sirâciyye, 

Dibâce-i Usûl-i Pejdevî ve Ca’bîri isimli eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Şahâbeddîn Sivasî: Uyûnu’t-Tefâsir isimli kuran tefsiri, Risâletü’n-

Necât min Şerri’s-Sıfât isimli risâlesi bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Mevlânâ Şeyh Şemseddîn Mehemmed bin Alî Hüseynî Buhârî: Miftâhü’l-Gayb 

isimli eseri hat sanatıyla yazdığı belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Şerefüddîn bin Kemâl Kırımî: Menâr isimli eseri şerh ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin İsmâ’îl Gürânî: Gayetü’l-Emânî-i Fî 

Tefsîri’s-Sebi’l-Mesânî’ye telifi, Kasîde-i Şâtıbiyye ve Şerh-i Ca’berî isimli eserlere 

hâşiyesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Ahmed: Envârü’l-Âşıkîn isimli bir belâgatı olduğu tespit dilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî: Muhtasar-ı Takrîbü 

Tahbîri’t-Teysîr Fi’l-kırâ’ati’l-Aşereti, Târîh-i Sugrâ, Târîhi-i Kübrâ, Tabakat-ı 

Kurrâ’isimli eserleri tasnif ettiği, Mesâbih isimli eseri şerh ettiği, Cevhere, Gâyetü’l-

Mihreti fî Ziyâdetin Ale’l-Aşereti ve Tibetü’n-Neşri fi’l-Kırâ’ati’l-Aşere isimli 

eserleri nazm ettiği, E’t-teşerrüfü’l-kırâ’atil-Aşere isminde 2 cilt kitabı ve Hüsnü’l-

Hasîn isimli kitabı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed: Muhammediyye isimli eseri nazm ettiği, Fusûs isimli 

eseri şerh ettiği Sûre-i Fâtiha isimli bir tefsiri ve Magâribü’z-Zemân isimli bir kitabı 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyhî: Dîvân tertip ettiği, Husrev ü Şîrîn kıssasını nazm ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî bin Ahmed: 

Elfevayıhı’l-Müskiye Fi’l-Fevatıhi’l-Mekkiyye isimli bir eseri olduğu, Fevayıh-ı 

Müskiye isimli eseri telif ettiği tespit edilmiştir. 

 

Seyyid Alî Acemî: Hâşiye-i Şemsiyye, Şerh-i Mevâkıf ve Şerh-i Mutâlâ’a isimli 

eserlere hâşiyesi bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Seyyid Şerif Cürcânî: Şerh-i Miftâh, Şerh-i Mevâkıf, Şerh-i Ferâ’iz, Şerh-i 

Çağmînî, Hâşiye-i Mutavvel, Hâşiye-i Tecrîd, Hâşiye-i Kûçek isimli eserleri tasnif 

ettiği tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Abdurrahîm bin Emîr Azîz Merzifonî: Münhicü’r-Reşâd isimli kitabı olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Âşık Paşa: Âşık Paşa Dîvânı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdülazîzü’ş-Şehîrbân bin Kâdî Simavna: 

Letâifü’l-İşâre ve Teshîl isimli eserleri tensîk ettiği, Camiü’l-Fusûlîn, Unkûdü’l-

Cevâhir isimli eserleri tasnif ettiği, Meserretü’l-Kulûb ve Vâridât isimli eserleri 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Cemâleddîn bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin İmâm 

Fahreddîn Râzı: Îzâh, Mûcez, Gâyetü’l-Kusvâ isimli eserleri şerh ettiği, Mecma 

isimli eserin şerhine itirazatı bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Elvân Çelebi: Dîvân’ı vardır. 

 

Şeyh Kutbeddîn İznîkî: Cāmi Mukaddime’yi telif etmiştir. Mesâbîh isimli esere 

Telfikat isimli şerh yazmıştır. 

 

Şeyh Müslihüddîn: İrşâd-nâme isimli bir risâlesi vardır. 

 

Şeyh Yûnus Emre: Beyitleri bulunmaktadır. 

 

2.2.4.2. Dîvânı Olan Kişiler 

İncelenen bölümde 3 kişinin dîvânı olduğu tespit edilmiştir: Mevlânâ Şeyhî, Şeyh 

Âşık Paşa, Şeyh Elvân Çelebi. 
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2.2.4.3. Hâşiyesi Olan Kişiler ve Hâşiyeleri 

Eserin incelenen bölümünde 15 kişinin hâşiyesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kâdî-zâde Rûmî: Risâle-i Manzûme, Hidayetü’l-Hikme isimli eserlere hâşiyesi 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Alî Koçhisârî: Şerh-i Miftâh isimli esere hâşiye yazdığı tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Esved: Risâle-i Manzûme’ye ve Hidayetü’l-Hikme’ye hâşiyesi 

vardır. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Tûsî: Muhtasar Şerhi, Şerh-i Mevâkıf, Şerh-i Azd, Keşşâf, Şerh-i 

Metâli, ve Telvîh isimli eserlere hâşiye yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Burhâneddîn Haydar bin Mehemmed Hirevî: Keşşâf  isimli esere hâşiye 

yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hâcî Paşa: Şerh-i Metâli isimli esere hâşiye yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hüsâmeddîn Tokâtî: Şerh-i Tecrîd’e hâşiye yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Husrev: Şerh-i Mutavvel, Telvîh, Usûl, Hâşiye-i Azd, Şerh-i Miftâh isimli 

eserlere hâşiye yazdığı tespit edilmiştir.  

 

Mevlânâ Hızr Şâh: Mollâ-zâde isimli esere hâşiye yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ İlyâs bin İbrâhîm Sinabî: Şerh-i Makâsıd ve Şerh-i Şemsiyye hâşiye 

yazdığı belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Kâdî Balat: Zev’-i Musâhib isimli esere hâşiye yazdığı tespit edilmiştir. 
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Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs: Şerh-i Aka’id isimli esere hâşiye yazdığı 

belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin İsmâ’îl Gürânî: Kasîde-i Şâtıbiyye ve 

Şerh-i Ca’berî isimli eserlere hâşiye yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şerefüddîn bin Kemâl Kırımî: Lebü’l-Elbâb’a, Telvîh’e ve Ak’aid’e 

hâşiye si olduğu belirlenmiştir. 

 

Seyyid Alî Acemî: Hâşiye-i Şemsiyye, Şerh-i Mutâlâ’a ve Şerh-i Mevâkıf isimli 

eserlere hâşiye yazdığı belirlenmiştir. 

 

2.2.4.4. Risâlesi Olan Kişiler ve Risâleleri 

İncelenen bölümde 4 kişinin risâlesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî: Ankûdü’n-Nasîha isimli 

esere risâle yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî: 

Gavîsâti’l-Efkâr fî İhtiyâri uli’l-Ebsâr isimli esere risâlesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Şahâbeddîn Sivasî: Risâletü’n-Necât min Şerri’s-Sıfât isimli risâlesi 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Şeyh Müslihüddîn: İrşâd-nâme isimli bir risâlesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.4.5. Şerhi Olan Kişiler ve Şerhleri 

İncelenen bölümde 26 kişinin şerhi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Ahmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî: Tayyibe, 

Mukaddime-i Tecvîd, Mukaddime-i Manzûme isimli eserleri şerh ettiği tespit 

edilmiştir. 
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Kâdî-zâde Rûmî Mahmûd: Vikâye, Çağmînî ve Eşkâl-i Te’sis isimli eserleri şerh 

ettiği tespit edilmiştir.  

 

Mecdûddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed Şîrâzî-i 

Firûzâbâdî: Meşârık’a, Sahîh-i Buhârî isimli eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed: Nikâye isimli eseri şerh ettiği belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Alî Koçhisârî: Kenzü’d-Dekâ’ik isimli eseri şerh ettiği 

belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Esved: Vikâye ve Mugnî isimli eserleri şerh ettiği belirlenmişti. 

 

Mevlânâ Burhâneddîn Haydar bin Mehemmed Hirevî: Îzâh ve Ferâ’iz-i 

Sirâciyye isimli eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Dâvûd bin Mahmûd bin Kayserî-i Karamanî: Füsûs ve Kasîde-i 

Ta’iyye-i ibni Fâriz isimli eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved: Misbâh ve Merâh isimli 

eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hattab bin ibni Kâsım Karahisarî: Manzûme isimli eseri şerh ettiği 

belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Hüsâmeddîn Tokâtî: Avâmil Mâ’e isimli eseri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Husrev: Gurer, Mir’âtü’l-Usûl, Telhîs isimli eserleri şerh ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hızr Şâh: Metn-i Tecrîd isimli eseri şerh ettiği belirlenmiştir. 
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Mevlânâ İlyâs bin İbrâhîm Sinabî: Fıkıh-ı Ekber isimli eseri şerh ettiği 

belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ İzzeddîn Abdüllatîf bin Melik: Mecmau’l-Bahreyn, Meşârukı’l-Envâr ve 

Menârü’l-Envâr ve Vikâye isimli eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Kara Yakûb İdrîs bin Abdullâh Hanefî: Mesâbîh ve Hidâye isimli 

eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Mehemmed bin Kâdî Ayaslug: Metn-i Mecma isimli eseri şerh ettiği 

tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Mehemmed bin Kutbeddîn İznikî: Miftâhü’l-Gayb, Nüsûs ve Evrâd-ı 

Zeyniyye isimli eserleri şerh ettiği tespit edilmiştir.  

 

Mevlânâ Sadeddîn Taftâzânî: Şerh-i Aka’id, Şerh-i Miftâh, Şerh-i Keşşâf, Metn-i 

Makâsıd isimli eserleri şerh ettiği belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Seyyid Alî Komanatî: Rîh-i Şâmil isimli eseri şerh ettiği tespit edilmiştir.  

 

Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî: Metn-i 

Mugni, Metn-i Vikâye, Şerh-i Şemsiyye, Telhis-i Cami, Fevâ’id-i Gıyâsîyye, Dibâce-i 

Usûl-i Pejdevî Ca’bîri, Risâle-i Esîrîyye, Ferâ’iz-i Sirâciyye isimli eserleri şerh ettiği 

tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şerefüddîn bin Kemâl Kırımî: Menâr isimli eseri şerh ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed: Füsûs isimli eseri şerh ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî: Mesâbih isimli 

eseri şerh ettiği tespit edilmiştir. 
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Şeyh Cemâleddîn bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin İmâm 

Fahreddîn Râzı: Îzâh, Mûcez, Gâyetü’l-Kusvâ isimli eserleri şerh ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Şeyh Kutbeddîn İznîkî: Mesabih isimli esere Telfîkât isimli şerh yazdığı tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.4.6. Tasnifi Olan Kişiler ve Tasnifleri 

İncelenen bölümde 4 kişinin tasnifi oluğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hâcî Paşa: Teshîl isimli eseri tasnif etmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî: Târîh-i Sugrâ, 

Târîhi-i Kübrâ, Tabakat-ı Kurrâ, Muhtasar-ı Takrîbü Tahbîri’t Teysîr Fî’l-kırâ’ati’l-

aşereti isimli eserleri tasnif ettiği belirlenmiştir. 

 

Seyyid Şerif Cürcânî: Şerh-i Miftâh, Şerh-i Mevâkıf, Şerh-i Ferâ’iz, Şerh-i 

Çağmînî, Hâşiye-i Mutavvel, Hâşiye-i Tecrîd, Hâşiye-i Kûçek isimli eserleri tasnif 

ettiği belirlenmiştir. 

 

Şeyh Bedreddin Mahmûd bin İsra’il Abdülazîzü’ş-Şehîrbân bin Kâdî Simavna: 

Camiü’l-Fusûlin, Unkûdü’l-Cevâhir isimli eserleri tasnif ettiği tespit edilmiştir. 

 

2.2.4.7. Tefsiri Olan Kişiler ve Tefsirleri 

İncelenen bölümde 3 kişinin tefsiri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Hamza Karamanî: Taksîrü’t-Tefsîr ü fi’t-Teysîrü ve’t-Tesyîr isminde tefsir yazdığı 

tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed: Sûre-i Fâtiha isimli bir olduğu tespit edilmiştir. 
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Mevlânâ Şeyh Şahâbeddîn Sivasî: Uyûnu’t-Tefâsir isimli tefsiri olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.4.8. Telhisi Olan Kişiler ve Telhisleri 

İncelenen bölümde 2 kişinin telhisi olduğu tespit edilmiştir 

 

Mevlânâ ibni Temcîd: Hakâ’ik-i Mühezzebe ve Daka’ik-i Müzehhebe isimli eserlere 

telhisi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Muhammed bin Kâdî Ayaslug: Tefsîr-i Kebîr isimli esere telhisi olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.4.9. Telifi Olan Kişiler ve Tefsirleri 

İncelenen bölümde 12 kişinin telif eseri olduğu tespit edilmiştir 

 

Abdüllatif Makdisî: Tuhfe isimli telif eseri olduğu tespit edilmiştir.  

 

Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved: İftitâh isimli eseri telif ettiği 

belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Husrev: Mirkâtü’l-Vusûl ve Mir’âtü’l-Usûl isimli metinleri telif ettiği 

belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Kara Yakûb İdrîs bin Abdullah Hanefî: Eşrakü’t-Tevârîh isimli telif 

eseri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Sâdeddîn Taftâzânî: Telvîh isimli eseri telif ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Seyyid Alâaddîn Alî Semerkandî: Müstevcebü’t-Tevkîr’den 4 ciltlik kitap 

telif ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Seyyid Alî Komanatî: İnâye isimli eseri telif ettiği tespit etmiştir. 
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Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî: Câmi ü 

Füsûlü’l-Bedâyi fî Usûli’ş-Şerâyi isimli eseri telif ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin İsmaîl Gürânî: Gayetü’l-Emânî-i fî 

Tefsîri’s-Sebi’l-Mesânî isimli telif eseri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî bin Ahmed: 

Fevayıh-ı Müskiye isimli telif eseri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî: Şerhu’l-

Mesâbîh ve el-Mukaddime isimli telif eseri vardır. 

 

Şeyh Kutbeddîn İznîkî: Câmi-i Mukaddime isimli telif eseri olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.4.10.  Eserleri Hakkında Bilgi Verilen Diğer Kişiler ve Eserleri 

İncelenen bölümde 15 kişinin eseri tespit edilmiştir. 

 

Abdüllatif Makdisî: Beyitleri vardır. 

 

Mecduddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed Şîrâzî-i 

Fîrûzâbâdî: 2 cilt lügatı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî: Cami’ü’l-Hikâyât ve 

Tefsîr-i Ebu’l-Leys isimli tercüme kitabları olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Fethullâh Şîrvânî: Kitâb-ı Telvîh, Şerh-i Mevâkıf, Şerh-i Eşkâl, Şerh-i 

Çagmînî’ye ifadesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hâcî Paşa: Şifâ isimli esere ihtirası vardır. 
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Mevlânâ Hızr Beg ibni Celâleddîn: Ta’iyye Kasîdesi, Kasîde-i Nûniyye ve Acâlet-i 

Leyleteyn isimli kasidelerinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hızr Şâh: Şerh-i Mevâkıf ve Telvîh isimli eserlere ta’lîkâtı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ ibni Temcîd: Arapça-Farsça şiirlerinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Ahmed: Envârü’l-Âşıkîn isimli bir belâgat yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed: Muhammediyye’yi nazm etmiştir. Magâribü’z-Zamân 

isimli mufassal bir kitabı vardır.  

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî: Gâyetü’l-Mihreti fî 

Ziyâdetin Ale’l-Aşereti ve Tibetü’n-Neşri Fi’l-Kırâ’ati’l-Aşere isimli eserleri nazm 

ettiği tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Şemseddîn Mehemmed bin Alî Hüseynî Buhârî: Miftâhü’l-Gayb 

isimli eseri hat sanatıyla yazdığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyhî: Dîvân tertip ettiği ve Husrev ü Şîrîn kıssasını nazm ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Alâaddîn Tûsî: Zuhr isimli eseri tefzil ettiği tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Yûnus Emre: Beyitleri olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.4.11.  Hakkında Bilgi Verilmeyen Eserler ve Bu Eserleri Yazan Kişiler 

İncelenen bölümde 13 kişinin eserinin türü belirtilmemiştir. 

 

Hâfızûddîn Mehemmed bin Mehemmed Kerderî: Fetâva-ı Bezzâzîyye isimli bir 

kitabı olduğu tespit edilmiştir.  
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Kâdî-zâde Rûmî: Rudûd isimli bir kitabı olduğu belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî: Acâbü’l-makdûr fî 

Nevâ’ib-i Timur isimli eseri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Burhâneddîn Ahmed ya da Kâdî Erzincanî: Telvîh’i Tercîh ismiyle 

isimlendirdiği, İksirü’s- Sa’âde kitabı ve Kasîde-i Bedî’a isimli eseri olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî 

Hanefî: Teysir isimli eseri olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Hasan bin Emîr Alî: Temessükât-ı Şer’iyye isimli eseri olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Husrev: Dürer-i Gurer isimli bir kitabı vardır. 

 

Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs: Acâ’ib ü Garâ’ib isimli bir kitabının olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed: Magâribü’z-Zemân isimli bir kitabı vardır. 

 

Mevlânâ ve Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî bin Ahmed: 

Elfevayıhı’l-Müskiye Fi’l-fevatıhi’l-Mekkiyye isimli eseri vardır. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed: Magâribü’z-Zemân isimli bir kitabı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî: E’t-teşerrüfü’l-

kırâ’ati’l-aşere isminde 2 cilt kitabı ve Hüsnü’l-Hasîn isimli kitabı olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Şeyh Abdurrahim bin Emîr Azîz Merzifonî: Münhicü’r-Reşâd isimli bir kitabı 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2.5. Eserlerine Göre Kişi Dağılımları 

ESER 
SAYI % 

Şerh  
26 26,80 

Hâşiye 
15 15,49 

Telif  
12 12,37 

Risâle 4 4,12 

Tasnif 
4 4,12 

Dîvân 3 3,09 

Tefsir 
3 3,09 

Telhis 
2 2,06 

Diğer Türler 
15 15,46 

Türü Belirtilmemiş 
13 13,40 

TOPLAM 97 100 

 

 

2.2.5.  Memleketlerine Göre Kişiler  

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta (2-142 sayfalar arası) yer alan kişilerin genellikle doğum 

yerlerinin bilgisi paylaşılmıştır. Bu doğrultuda 33 farklı memleket tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.1. Acem İllerinden Olan Kişiler 

İncelenen bölümde Karaca Ahmed, Şeyh Mehemmed Küşterî, Pûstîn-pûş, Mevlânâ 

Abdülvâcid bin Mehemmed, Mevlânâ Fahreddîn Acemî, Mevlânâ Alâaddîn Tûsî, 

Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin Kâsım bin Hâcî Safâ olmak üzere 7 kişinin Acem 

olduğu belirtilmiştir. 

 

2.2.5.2. Amasyalı Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Elvân Çelebi, Baba İlyâs-ı Acem, Şeyh Pîr İlyâs, Şeyh 

Zekeriyyâ Halvetî, Şeyh Abburrahman Çelebî ibni Mevlânâ Hüsâmeddîn olmak 

üzere 5 kişinin Amasyalı olduğu belirtilmiştir. 
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2.2.5.3. Ankaralı (Engürülü) Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Hâcî Bayram Ankaravî’nin Ankaralı olduğu zikredilmiştir. 

 

2.2.5.4. Antakyalı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî 

bin Ahmed’in Antakyalı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.5. Antalyalı (Manavgatlı) Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Tâceddîn İbrâhîm Yahşî Fakîh’in Manavgatlı olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.6. Aydınlı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Hâcî Paşa, Mevlânâ Mehemmed bin Armagan olmak 

üzere 2 kişinin Aydınlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.7. Azerbaycanlı Kişiler 

İncelenen bölümde Geyikli Baba’nın Azerbaycanlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.8. Balıkesirli (Karasi) Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Lütfullâh, Şeyh Hasan Hace olmak üzere 2 kişinin 

Balıkesirli (Karasi) olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.9. Bolulu Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Fahreddîn Rûmî (Mudurnu), Şeyh Yûnus Emre olmak üzere 

2 kişinin Bolulu olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.10.  Buhâralı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şeyh Şemseddîn Mehemmed bin Alî Hüseynî 

Buhârî’nin Buhâralı olduğu tespit edilmiştir. 
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2.2.5.11.  Bursalı Kişiler 

İncelenen bölümde Mûsâ Abdal, Abdal Murâd, Ömer Dede, Mevlânâ Mehemmed 

bin Beşîr olmak üzere 4 kişinin Bursalı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.12.  Çanakkaleli (Gelibolulu) Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şeyh Mehemmed’in Çanakkaleli (Gelibolulu) olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.13.  Edirneli Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ İbrâhîm bin Mehemmed Hanefî, Şeyh Şücâeddîn 

Karamanî, Şeyh Müslihüddîn olmak üzere 3 kişinin Edirneli olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.14.  Eskişehirli Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Kâdî Mahmûd (Sultanönü), Mevlânâ Hızr Beg ibni 

Celâleddîn olmak üzere 2 kişinin Eskişehirli (Sivrihisar) olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.15.  Kütahyalı (Germiyanlı) Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Ahmedî, Mevlânâ Şeyhî olmak üzere 2 kişinin 

Germiyanlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.16.  Horasanlı Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Zeyneddîn Ebûbekr Mehemmed bin Mehemmed Hâfî’nin 

Karamanlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.17.  Ispartalı (Eğirdirli) Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Pîrî Halîfe Hamîdî’nin Ispartalı (Eğirdirli) olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.5.18.  İzmirli (Bergamalı) Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin 

Mes’ûd Rûmî Hanefî’nin İzmirli olduğu tespit edilmiştir. 
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2.2.5.19.  İznikli Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Kutbeddîn İznikî’nin İznikli olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.20.  Karamanlı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Edebâlî, Mevlânâ Tursun Fakîh, Şeyh Muhlis Baba, 

Şeyh Âşık Paşa, Mevlânâ Seyyid Alâaddîn Alî Semerkandî (Larende) olmak üzere 5 

kişinin Karamanlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.21.  Kayserili Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şeyh Hamîd bin Mûsâ Kayserî’nin Kayserili olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.22.  Kırımlı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şerefüddîn bin Kemâl Kırımî’nin Kırımlı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.5.23.  Merzifonlu Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Abdurrahîm bin Emîr Azîz Merzifonî, Mevlânâ İlyâs bin 

Yahya bin Hamza Rûmî olmak üzere 2 kişinin Merzifonlu olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.24.  Mısırlı (Garbiyeli) Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Abdülmutî’nin Mısırlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.25.  Niğdeli Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Kara Yakûb İdrîs bin Abdullâh Hanefî’nin Niğdeli 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.26.  Rum İllerinden Olan Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Alâaddîn Alî Koçhisârî’nin Rum ilinden olduğu tespit 

edilmiştir. 
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2.2.5.27.  Sakaryalı Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Abdurrahman Erzincanî’nin Sakaryalı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.5.28.  Semerkandlı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Sâdeddîn Taftâzânî’nin Semerkandlı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.5.29.  Sivaslı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şeyh Şahâbeddîn Sivasî, Mevlânâ Husrev (Varsaklı) 

olmak üzere 2 kişinin Sivaslı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.2.5.30.  Şamlı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî, 

Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî, Ahmed bin 

Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî (Dımışk), Mevlânâ Ahmed bin 

Mehemmed bin Arabşâh Hanefî olmak üzere 4 kişi Şamlıdır. 

 

2.2.5.31.  Tokatlı Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Seyyid Alî Komanatî’nin Tokatlı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.5.32.  Türkmen İllerinden Olan Kişiler 

İncelenen bölümde Şeyh Hâcî Bektaş Velî’nin Türkmen ilinden olduğu ifade 

edilmektedir. 

 

2.2.5.33.  Üsküplü (Makedonyalı) Kişiler 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şücâaddîn İlyâs’ın Üsküplü olduğu ifade edilmektedir. 
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Tablo 2. 6. Memleketlerine Göre Kişilerin Dağılımları 

MEMLEKETLER SAYI % MEMLEKETLER SAYI % 

Acem İllerinden 7 11,45 Antakyalı  1 1,61 

Karamanlı  5 8,04 Kayserili  1 1,61 

Amasyalı 
5 8,04 

Buhâralı  
1 1,61 

Bursalı  
4 6,45 

Ankaralı  
1 1,61 

Şamlı  
4 6,45 

Sakaryalı  
1 1,61 

Edirneli  3 4,83 Niğdeli  1 1,61 

Eskişehirli  
2 3,22 

İzmirli  
1 1,61 

Sivaslı  
2 3,22 

Mısırlı  
1 1,61 

Bolulu  2 
3,22 

Kırımlı  
1 1,61 

Kütahyalı 

 

2 
3,22 

Horasanlı  
1 1,61 

Aydınlı  2 3,22 Tokatlı  1 1,61 

Merzifonlu  2 
3,22 

Rum İllerinden 
1 1,61 

Balıkesirli 2 3,22 Üsküplü  1 1,61 

Azerbaycanlı  
1 1,61 

Çanakkaleli  

 
1 1,61 

Semerkandlı  
1 1,61 

Ispartalı  
1 1,61 

Türkmen İllerinden 
1 1,61 

Antalyalı 

 
1 1,61 

İznikli  
1 1,61 

TOPLAM 
62 100 

 

2.2.6. Eğitim Alınan Kişiler 

İncelenen bölümde biyografisi verilen kişilerin eğitim aldığı hocalar tespit edilmiştir. 

Buna göre biyografisi verilen şahsiyetlerin eğitim aldığı 32 hoca incelemeye konu 

olmuştur. 

 

2.2.6.1. Alâaddîn Esved (ö. 800 / 1397) 

Gâzî Murâd Hüdavendigâr döneminin en önemli âlimlerinden olup 

Afyonkarahisârlıdır. Eğitimini İran’da tamamlayan zatın fıkıh ilmine ait 2 cilt 

Vikâyetü’r-Rivaye Fi Mesaili’l-Hidâye isimli eseri vardır. Rumuzu Efkâr’ı Künuzü’l-

Envâr ismiyle de bir şerh yazmıştır (Yavuz ve Özen, 1972: 251). Kara Hoca ismiyle 

meşhur olan zat, 1397 senesinde İznik'te vefât etmiştir (Yavuz ve Özen, 1972: 252). 
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Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta (2-142 sayfalar arası) Mevlânâ Candarlı Halîl, Mevlânâ 

Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l Fenârî olmak üzere 2 kişinin 

Alâaddîn Esved’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.2. Burhâneddîn Haydar Hirevî (ö. 830 / 1427) 

Burhâneddîn Haydar Hirevî, Osmanlı mutasavvıfı, filozofu ve kazaskeri olarak 

bilinen Şeyh Bedreddîn isyanında Şeyh Bedreddîn’i sorgulamak ve yargılamakla 

görevlendirilmiştir. Sultândan izin alarak iki gün boyunca Şeyh Bedreddîn’le özel 

görüşme yapıp Şeyh Bedreddîn’i sorgulamış, sorgulama yaparken onun ilmi, bilgisi 

karşısında takdirlerini belirtmiş, sonuç olarak Şeyh Bedreddîn’in idam edilmemesi 

kararına varmıştır. Fakat sultânı ve etrafındakileri bu görüşe ikna edemeyince kişinin 

hakkında idam fermanını vermiştir. (Ocak, 1996: 176-177). Burhâneddîn Haydar 

Hirevî 1476 senesinde vefât etmiştir (Korlaelçi, 1988: 87). 

 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta (2-142 sayfalar arası) Mevlânâ Ebû Abdullah Mehemmed bin 

Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd Rûmî Hanefî ve Mevlânâ Husrev olmak üzere 2 

kişinin Burhâneddîn Haydar Hirevî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.3. Geyikli Baba  

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde menkıbe tarihinin en önemli kişilerinden ve 

gâzî-derviş tipinin başta gelen temsilcilerindendir (Ocak, 1996: 45). Geyikli Baba, 

dağlarda bir geyiğe bindiği ve sırtında geyik postuyla dolaştığı için bu şekilde 

adalandırılmıştır. Orhan Gâzî ve onun yakınındaki kişilerle iyi ilişkiler kurmuştur 

(Ocak, 1996: 46). 

 

İncelenen bölümde Mûsâ Abdal’ın Geyikli Baba’dan eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.4. Hâce Alâaddîn Attar (ö. 802 / 1400) 

Hârezm’den Buhâra’ya göç eden bir tüccarın oğludur. Babasının mirasını reddedip 

Buhâra’daki medreselerden birinde zâhidâne bir hayat sürmüştür. Hâce Bahâaddîn 

Nakşibend onun bu durumunu beğenerek kızını Hâce Alâaddîn Attar’la evlendirmiş 

böylelikle Hâce Alâaddîn Attar hem damadı hem de halifelerinden biri olmuştur. 
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1400 senesinde Buhâra’da vefât etmiştir (Algar, 1989: 319-320). Alâaddîn Attar’ın 

Makâmât-ı Bahâaddîn Nakşibend, Reşehât adlı eserleri bulunmaktadır (Algar, 1989: 

319-320). 

 

İncelenen bölümde Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Hâce Alâaddîn Attar’dan eğitim aldığı 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.5. Hâfizüddîn ibni Bezzâzî (ö. 827 / 1424) 

Asıl adı Mehemmed’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hanefî 

fıkhının önemli âlimlerindendir. Hâfizüddîn ismiyle tanınan zat, memleketinin 

adından dolayı “Kerderî”, kendisinin veya babasının bezcilikle uğraşmasından dolayı 

da “Bezzâzî” lâkabıyla anılmıştır. 1424 senesinde Mekke’de vefât etmiştir (Özel, 

1992: 114). 

 

Bezzâzî’nin el-Fetâva’l-Bezzâziyye, Menâkıbü’l-İmâmi’l-A’zam Ebî Hanîfe adlı 

eserleri bulunmaktadır (Özel, 1992: 115). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin 

Mes’ûd Rûmî Hanefî ve Mevlânâ Şerefüddîn bin Kemâl Kırımî olmak üzere 2 

kişinin Hâfizüddîn ibni Bezzâzî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.6. İbni Abdüsselâm (ö. 625 / 1227-28) 

7 yaşlarındayken dini ilimleri öğrenmeye başlamıştır. 16 yıllık bir seyahate çıkmış, 

bu seyahat esnasında Fas yöresinde dolaşarak tasavvufî bilgi ve tecrübesini 

artırmıştır. Mehmed bin Ebû Tavâcîn’e karşı koymak için mücadele etmiş; fakat İbni 

Ebû Tavâcîn’in adamları tarafından şehit edilmiştir. Ölüm tarihi kesin olmamakla 

birlikte 1228 olarak verilmektedir (Uludağ, 1988: 302). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî’nin 

ibni Abdüsselâm’ın ashâbından eğitim aldığı tespit edilmiştir. 
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2.2.6.7. Kâdî-zâde Rûmî (ö. 823 / 1420-21) 

Kâdî-zâde Rûmî dedesi Kâdî Mahmûd Çelebi tarafından eğitildiği için Kâdî-zâde 

lakabıyla ünlenmiştir. Matematik, astronomi ve Hanefî mezhebî fıkıh âlimidir. Dini 

ve aklî ilimleri dedesinden ve döneminin meşhur âlimi Molla Fenârî’den almış, 

Konya’da müneccim Feyzullah’tan astronomi, Semerkant’ta Seyyid Şerif 

Cürcânî’den matematik ve kelam dersleri görmüştür. Semerkant’ta Uluğ Bey ile 

tanışıp Uluğ Bey’in özel hocası olmuştur. Kısa sürede sevilip sayılan, matematik ve 

astronomi alanında adından söz ettiren Kâdî-zâde Rûmî, Uluğ Bey Medresesi’nin 

başmüderrisliğine getirilmiştir. Kâdî-zâde Rûmî’nin ölüm tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir (Fazlıoğlu, 2001: 98). 

 

Kâdî-zâde’nin Tuhfetü’r-Re’îs fî şerhi Eşkâli’t-Te’sîs, Risâle Fi’stihrâci Ceybi 

Derece Vâhide bi-A’mâlin Mü’essese Alâ Kavâ’ide Hisâbiyye ve Hendesiyye Alâ 

Tarîkati Gıyâsiddîn el-Kâşî, Hâşiye Alâ Tahrîri Usûli’l-Hendese Şerhü’l-Mülahhas fî 

İlmi’l-Hey’e, Hâşiye Alâ Tahrîri’l-Mecistî, Risâle Fi’stihrâci Hatti Nısfi’n-Nehâr ve 

Semti’l-Kıble (Fazlıoğlu, 2001: 99-100) isimli eserleri vardır. 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Fethullâh Şîrvânî’nin Kâdî-zâde Rûmî’den eğitim aldığı 

tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.8. Mevlânâ Edebâlî (ö. 726 / 1325-26) 

İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıfı, Ahi teşkilâtının reisidir. Karaman’da doğan 

devrin tanınmış âlimlerinden eğitim görmüştür. Mevlânâ Edebâlî, Osman Gâzî ile 

Bilecik’te tanışmış, bir rüyası üzerine Osman Gâzî’yi, kızı Malhun Hatun ile 

evlendirmiştir. (Şahin, 1994: 393). 1326 senesinde Bilecik´te vefât etmiştir (Şahin, 

1994: 394). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Tursun Fakîh’in Mevlânâ Edebâlî’den eğitim aldığı 

tespit edilmiştir. 
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2.2.6.9. Mevlânâ Fahreddîn Acemî (ö. 865 / 1460-61) 

Doğum yeri ve tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. İran asıllı olduğu 

için kendisine Acemî denmiştir. Seyyid Şerif Cürcânî’den ilim öğrenip Mollâ 

Fenârî’nin oğlu Mehemmed Şâh Efendi’nin hizmetine girmiştir. Bazı medereselerde 

müderrislik yaptıktan sonra Sultân Murâd Hân zamanında günlük 30 akçe ile müftü 

olmuş, Sultân Murâd Hân günlük aldığı parayı artırmak istese de Mevlânâ Fahreddîn 

Acemî teklifi kabul etmemiştir. 1460 senesinde Edirne’de vefât etmiş, Dârü’l-Hadis 

Camii’nin önüne defnedilmiştir (Özcan, 1989: 81-83). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin Kâsım bin Hâcî Safâ’nın Mevlânâ 

Fahreddîn Acemî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.10.  Mevlânâ Hızr Şâh Efendi (ö. 863 / 1458-59) 

Nasreddin Hoca’nın torunudur. Babası Sivrihisâr kasabasının kaymakamıdır. 

Mevlânâ Yegân’ın hizmetine girip Sivrihisâr’da müderris olarak görev yapmış, 

Mevlânâ Yegân’ın kızıyla evlenip ona damat olmuştur. Sultân Mehmed Hân 

döneminde kendisi Arap diyârından bir âlimin sınava tabi tutulmuş ve bu sınavdan 

başarıyla geçmiştir. Böylece padişahın sevgisini kazanmış ve takdirini toplamıştır. 

Sultân Mehmed Hân kendisini Bursa’daki Sultan Medresesi’ne müderris olarak 

atamış, İstanbul’un fethinden sonra ise İstanbul’a kadı olarak atanmıştır. 1459 

senesinde İstanbul’da vefât etmiştir (Özcan, 1989: 111-114). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Mehemmed Zeyrek’in Mevlânâ Hızr Şâh Efendi’den 

eğitim aldığı tespit edilmişir. 

 

2.2.6.11.  Mevlânâ Muhyiddîn Kâfiyeci (ö. 872 / 1467-68 ya da 887 / 1482-83) 

1386 senesinde Bergama’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Muhyiddîn Mehmed’dir 

(Gökbulut, 2001: 154). İbni Hacib’in Kâfiye kitabıyla çok uğraştığı için “Kâfiyeci” 

namıyla anılmıştır (Pirinç, 2015: 147). Arap dili ve edebiyatı, tefsir, fıkıh, kelâm, 

hadis, tasavvuf, tarih, cedel, felsefe, mantık, astronomi konularında kendini 

yetiştirmiş, Mısır’da İbni Hümam’dan sonra Şeyhuniyye Medresesi müderrisliğine 

tayin edilmiştir. Fatih Sultân Mehmed’in şahsına gösterdiği saygı ve kendisine 
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gönderdiği hediyelere bakılarak Mısır’da yüksek bir ilmi mevkiye ulaştığı 

anlaşılmaktadır. (Pirinç, 2015: 147). Ölüm tarihi bazı kaynaklarda 1468, bazı 

kaynaklarda ise 1483 olarak verilmektedir (Gökbulut, 2001: 154). 

 

Mevlânâ Muhyiddîn’in eserleri şunlardır: et-Teysîr fî Kavâ’idi İlmi’t-Tefsîr, el-Envâr 

fî İlmi’t-Tevhîd, el-Ferah ve’s-Sürûr fî Beyâni’l-Mezâhibi’l-Erba’ati fi’l-Usûr, 

Hulâsatü’l-Akvâl fî Hadîsi, Ikdü’l-Ferâ’id min Bahri’l-Fevâ’id, el-Muhtasar fî 

İlmi’t-Târîh, Nüzhetü’l-İhvân fî Tefsîri Kavlihi Te’âlâ, Nüzhetü’l-Ashâb, Şerhü’l-

İ’râban Kavâ’idi’l-İ’râb, et-Tergîb fî Keşfi Rumûzi’t-Tehzîb, el-Ünsü’l-Enîs fî 

Ma’rifeti Şe’ni’n-Nefsi’n-Nefîs, Risâle fî İstikbâli’l-Kıble, Seyfü’l-Mülûk ve’l-

Hükkâmi’l-Mürşid Lehüm İlâ Sebîli’l-Hak el-Ahkâm, Menâzilü’l-Ervâh, Kitâbü’r-

Ravh fî İlmi’r-Rûh, en-Niseb li-Ehli’l Edeb, Şerhü’l-Esmâ’i’l-Hüsnâ, et-Temhîd fî 

Şerhi’t-Tahmîd  (Pirinç, 2015: 147). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l 

Fenârî’nin Mevlânâ Muhyiddîn Kâfiyeci’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.12.  Mevlânâ Nizameddîn Hamûş (ö. 852 / 1448-49) 

Semerkand’da doğmuş ve Nakşîbendî halifelerinden Alâaddîn Attar’ın mürîdi 

olmuştur. Çeşitli kerâmetleri bulunan zâtın doğum ve ölüm tarihleri kesin 

bilinmemekle birlikte 1449 senesinde vefât ettiği düşünülür (Tosun, 2007: 181). 

 

Nizâmeddîn Hamûş’un Risâle der Beyân-ı Tarîk-ı Nakşbendiyye ve Mir’âtü’l-Îmân 

adlı eserleri bulunmaktadır (Tosun, 2007: 181). 

 

İncelenen bölümde Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Mevlânâ Nizâmeddîn Hamûş’tan eğitim 

aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.13.  Mevlânâ Sadeddîn Taftâzânî (ö. 792 / 1389-90) 

Horasan’ın Taftâzân köyünde 1322 senesinde doğmuştur. Doğuştan ilme yetenekli 

olan zat, dinî ve şer’î ilimler alanında yoğunlaşmış; belâgat, mantık, metafizik, 

kelâm, fıkıh ve birçok ilim dalında eser vermiştir. Taftâzânî, hem Şafiî hem de 
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Hanefî mezhebiyle ilgili eserler yazdığı için bazı âlimler kendisini Hanefî, bazıları da 

Şafiî mezhebine bağlı olduğunu belirtmiştir (Özen, 2011: 300-301). Seyyid Şerif 

Cürcânî, Taftâzânî’nin eserlerinden faydalanmış ve onun üstünlüğünü kabul etmiştir. 

Fakat Timur’un huzurunda yapılan ilmi bir tartışmada Seyyid Şerif Cürcânî ve 

Taftâzânî karşılaşmış ve tartışmayı Seyyid Şerif Cürcânî kazanmıştır. Bunun üzerine 

Timur toplantılarda Taftâzânî’den önce Seyyid Şerif Cürcânî’ye yer verilmesini 

istemiş, bu duruma çok içerleyen Taftâzânî, bu olaydan çok kısa bir süre sonra 1390 

senesinde Semerkant’ta vefât etmiştir (Özen, 2011: 301). 

 

Taftâzânî’nin eserleri şunlardır: Şerhü’l-Tasrîfü’l-İzzi, el-İrşâd (İrşadü’l-Hadi), el-

Şerhü’l-Mutavvel, Muhtasarü’l-Ma’ânî, Şerhü’l-Kısm el-Salis Mine’l-Miftâh, el-

Telvih ilâ Keşfi’l-Haka’ik el-Tenkih, Şerhü’l-Muhtasar fi’l-Usûl, el-Miftâh, İhtisar 

Şerh Telhisü’l-Câmi el-Kabr, El-Niamü’l-Savabiğ fi Şerhü’l-Kelâm, Mukaddemat-ı 

İsna Aşer, Telhizu’l-Miftâh, Tehzibü’l-Mantık ve’l-Kelâm, Şerhü’l-Şemsiyye, 

Makâsıdu’t-Tâlibîn (Özen, 2011: 309). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Burhâneddîn Haydar bin Mehemmed Hirevî, Mevlânâ 

Alâaddîn Alî Koçhisârî, Mevlânâ Alâaddîn Rûmî olmak üzere 3 kişinin Mevlânâ 

Sadeddîn Taftazânî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.14.  Mevlânâ Sirâceddîn Urmevî (ö. 682 / 1283-84) 

Azerbaycan’ın Urmiye şehrinde 1198 senesinde doğmuştur. Asıl ününe Konya’ya 

geldikten sonra ulaşan Urmevî, önce Konya kâdılığı görevini yapmış, sonra üstün 

hizmetlerinden dolayı kendisine Anadolu’nun başkâdılığı görevi verilmiştir (Çağrıcı, 

2009: 262). Felsefe, mantık, cedel, kelâm, fıkıh, tefsir, hadis gibi ilim alanlarındaki 

bilgisi taktir görmüştür (Çağrıcı, 2009: 263). Mevlânâ’nın cenaze namazını da 

Sirâceddîn Urmevî kıldırmıştır. 1283 senesinde Konya’da vefât etmiştir (Çağrıcı, 

2009: 263). 

 

Urmevî’nin eserleri şunlardır: Letâ’ifü’l-hikme, Metâli’u’l-Envâr, Beyânü’l-Hak, el-

Menâhic, Şerhü’l-İşârâtü ve’t-Tenbîhât, er-Resâ’il, Tezhibü’n-Nüket, Şerhü’l-Mûcez 

fi’l-Mantık, Lübâbü’l-Erba’în, et-Tahsîlü Mine’l-Mahsûl, Şerhü’l Vecîz, Gâyâtü’l-

Âyât (Çağrıcı, 2009: 263). 
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İncelenen bölümde Mevlânâ Tâceddîn Kürdî’nin Sirâceddîn Urmevî’den eğitim 

aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.15.  Mevlânâ Şâhidî (ö. 956 / 1549-50) 

Mevlânâ’nın etkisinde kaldı ve tasavvufî şiirler yazmış, şiirlerini dinî bilgileri ve 

Mevlevîliği yaymak için bir araç kabul etmiştir (Çıpan, 2010: 274). 

 

Şâhidî’nin Dîvân, Gülşen-i Vahdet, Gülşen-i Esrâr, Tuhfe-i Şâhidî, Mevlid, Şerh-i 

Gülistân, Risâle-i Âfâk u Enfüs, Sohbet-nâme, Gülşen-i İrfân, Tırâş-nâme, 

Müşâhedât-ı Şâhidiyye adlı eserleri bulunmaktadır (Çıpan, 2010: 274). 

İncelenen bölümde Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdülazîz eş-Şehribân bin 

Kâdî Simavna’nın Mevlânâ Şâhidî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir.  

 

2.2.6.16.  Mevlânâ Şemseddîn Fenârî (Mollâ Fenârî) (ö. 839 / 1435-36) 

Fenârî Şemseddîn Mehemmed ibni Hamza (Mollâ) olarak bilinir. 1315 senesinde 

Fenâr köyünde doğmuştur. Eğitimini Alâaddîn Esved, Cemâleddîn Aksarayî ile 

Mısır’da bulunan Şeyh Ekmeleddîn hazretlerinden almış (Yavuz-Özen, 1972: 313). 

Gâzî Murâd Hân döneminde şeyhülislâmlık yapmıştır. Fenârî ismi, bazılarına göre 

Maverâünnehir’de bir köy isminden gelmiş, bazılarına göre de babası fenercilik 

yaptığı için kendisine bu isim verilmiştir (Yavuz-Özen, 1972: 314). Yüzü aşkın eseri 

olduğu bilinir (Yavuz-Özen, 1972: 314). 1435 senesinde İstanbul’da vefât etmiştir 

(Özcan, 1989: 56). 

 

Eserlerinden bazıları şunlardır: Aynü’l-A’yân, Füsûlü’l-Bedâyi’ fî Usûli’ş-Şerâyi’, Îsâ 

Gocişerhi, Enmûzecü’l-Ulûm, Ferâ’iz-i Sirâciyye şerhi, Şerh-i Mevâkıb üzerine 

Ta’likât, Esâsü’t-Tasrîf, Esmâ’i’l-Fünûn, Es’ile, Risâletü Ricâlü’l-Gayb, Risâletü fî 

Menâkıbı’ş-Şeyh Behâüddîn-i Nakşbendî, Şerhü Usûlü’l-Pezdevî, Şerhü Telhîsü’l-

Câmi’ü’l-Kebîr, Şerhü Telhîsü’l-Miftâh, Şerhü’r-Risâletü’l-Esîriyye fi’l-Mîzân, 

Şerhü Fevâ’idü’l-Gıyâsiyye, Şerhü Mukatta’ât, Şerhü’l-Mevâkıb, Hâşiyetü alâ 

Şerhü’ş-Şemiyye, Hâşiyetün alâ Dav’i’l-Miftâh, Şerhü’l-Misbâh, Hâşiyetün alâ 

Şerhâyi’s-Seyyid ve’s-Sa’d li’l-Miftâh, Uveysâtü’l-Efkâr fî İhtiyâri üli’l-Ebsâr, 
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Misbâhü’l-Üns Beyne’l-Ma’kûl ve’l-Meşhûd fî Şerhi Miftâhi Gaybi’l-Vem’i ve’l-

Vücûd, Mukaddimetü’s-Salât (Aydın, 2005: 246). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved, Mevlânâ 

Safer Şâh, Mevlânâ Evvelânâ Şeyh Abdurrahman bin Mehemmed bin Alî bin 

Ahmed, Mevlânâ Ebû Abdullah Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd 

Rûmî Hanefî, Mevlânâ Mehemmed bin Armagan, Mevlânâ Mehemmed bin 

Kutbeddîn İznikî, Kâdî-zâde Rûmî Mahmûd olmak üzere 7 kişinin Mevlânâ 

Şemseddîn Fenârî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.17.  Mehemmed Şâh Efendi (ö. 838 / 1435-36) 

Mollâ Fenârî’nin oğludur. Henüz 17-18 yaşlarında iken Bursa Sultâniye 

Medresesi’ne müderris olmuş ve ölümüne kadar buradaki görevini sürdürmüştür. 

Babası Mollâ Fenârî ile birçok Arap ülkesini gezen Mehemmed Şâh Efendi 

Karaman’da 1435 senesinde vefât etmiştir (Deliçay, 2003: 530). 

 

Mehemmed Şâh Efendi’nin eserleri şunlardır: Te’sîsü’l-Kavâ’id Harfen bi-Harfin fî 

Şerhi Makâsıdı Esâsi’s-Sarf, Şerhu’l-Elgâz, Şerhu’l-Manzûmeti’l-Mensûbe ilâ 

Şemsiddîn el-Fenârî, Risâle fî ‘İlmi’l-Beyân, Ĥâşiye ‘Alâ Fusûli’l-Bedâyi’ li-Usûli’ş-

Şerâyi, Telhîsü’l-Fusûl ve Tersîsü’l-Usûl, Şerhu Ferâ’izi’s-Secâvendî, Hâşiye ‘Alâ 

Tefsîri (sûreti’l-) Fâtiha li’l-Beyzâvî, Hâşiye ‘Alâ Hâşiyeti’s-Seyyid li-Şerhi Tecrîd, 

Es’ile fi’l-Hikme, Ünmûzecü’l-‘Ulûm, Şerhu Manzûmeti’l-Elgâz li’l-Fârih (Deliçay, 

2003: 530). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Fahreddîn Acemî’nin Mehemmed Şâh Efendi’den 

eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.18.  Pîrî Halîfe  

İran’dan gelip Hamid iline yerleştiği için kendisine “Hamîdî” denmiştir. Asıl adı Pîr 

Mehmed bin Kutbeddîn el-Hûyî’dir (Öngören, 2013: 369). Pîrî Halîfe, Zeyniyye 

tarikatının kurucusu Abdüllatîf el-Kudsî’nin halifesi olmuştur. Zeyniyye, Pîrî Halîfe 

vasıtasıyla Eğirdir ve civarında yayılmıştır. Eğirdir’de şeyhülislâmın kızıyla 
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evlenmiştir (Özcan, 1989: 130). Pîrî Halife tarikat faaliyetlerini, kayınpederi 

Şeyhülislâm Berdaî adına XV. yüzyılın ilk yarısında Eğirdir’de yaptırılan zâviyede 

sürdürmüştür. Kendisinden sonra yerine oğlu Mehmed Çelebi geçmiştir (Öngören, 

2013: 369). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Tâceddîn İbrâhîm Yahşî Fakîh’in Pîrî Halîfe’den eğitim 

aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.19.  Seyyid Mehemmed bin Alî Hüseynî Buhârî (ö. 833 / 1429-30) 

1368 senesinde Buhâra’da doğmuştur. Peygamber soyundan geldiği için “emir” adını 

almıştır (Algül ve Azamat, 1995: 146). Bursa’ya gelip yerleşmiş ve burada Mevlânâ 

Şemseddîn Fenârî’den ders almıştır. Bursa halkı kendisine sevgiyle muhabbet kurup 

ona Emir Sultân adını vermiş, Yıldırım Bâyezîd Hân da kızını Emir Sultân’la 

evlendirmiş ve Emir Sultân Yıldırım Bâyazîd’ın damadı olmuştur (Özcan, 1989: 76). 

Zâhir ilimler alanında Mollâ Fenârî, Mollâ Yegân, Alî Rûmî kendisini sınava tabi 

tutmuş, onlarla girdiği tartışmalardan başarı ile çıkmıştır (Algül ve Azamat, 1995: 

147). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Hasan Hâce’nin Seyyid Mehemmed bin Alî Hüseynî 

Buhârî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.20.  Şeyh Abdüllatîf Kudsî (ö. 855 / 1451-52) 

1384 senesinde Kudüs’te dünyaya gelmiştir. Zeyniyye tarikatını Anadolu’ya yayan 

âlim ve sûfîdir. Osmanlı Devleti’nin temelini oluşturan yapının fikir 

adamlarındandır. Zâhirî ve bâtınî ilimler üzerinde çalışmıştır (Kara, 1988: 257). 

Babasından ve zamanın âlimlerinden sarf, nahiv, fıkıh, ferâ’iz, me’âni ve beyân 

ilimlerini öğrenmiştir. Daha sonra tasavvufla ilgilenmiş ve o dönemin meşhur 

sûfilerinden Zeyniyye tarikatının kurucusu Zeynüddîn el-Hâfî’ye intisab etmiştir. 

Ondan izin alarak irşâdla görevlendirilmiştir. Bursa’ya gelerek Zeyniyye tarikatının 

Bursa’da tanınmasını sağlamıştır. 1452 senesinde vefât etmiş, kendisine ait dergâhın 

içine defnedilmiştir (Kara, 1988: 257). 
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Eserleri şunlardır: Tuhfetü’l-vâhibi’l-mevâhib fî beyâni makamât ve’l-merâtib, 

Hâdi’l-kulûb ilâ likâ’i’l-mahbûb, Keşfü’l-İ’tikâd fi’r-Reddi alâ Mezhebi’l-İlhâd, 

Şifâ’ü’l-Müte’ellim fî Âdâbi’l-Muallim ve’l-Müte’allim (Kara, 1988: 257). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Pîrî Halîfe ve Mevlânâ Tâceddîn İbrâhîm Yahşî Fakîh 

olmak üzere 2 kişinin Şeyh Abdüllatîf Kudsî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.21.  Şeyh Cemâleddîn Aksarayî (ö. 791 / 1388-89) 

Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Aksaraylıdır. I. Murâd devrinde dinî, 

edebî ve aklî ilimler alanında meşhur olmuştur. Osmanlıların ilk döneminde tefsir, 

lügat, edebiyat ve tıp alanında yetişmiştir (Öz, 1993: 308). Zincirli Medresesi’nde 

müderris olarak görev yapan Aksrayî, müderrisliği döneminde öğrencilerini üç gruba 

ayırmıştır. Öğrencilerinin bir kısmına yürüyerek, bir kısmına medresenin 

revâklarında, bir kısmına ise medresenin içinde ders vermiştir (Öz, 1993: 308). Ölüm 

tarihi ile ilgili 1377, 1388, 1389 seneleri olarak farklı görüşler ortaya atılmıştır. 

Aksaray’da vefât ettiği düşünülmektedir (Öz, 1993: 308). 

 

Eserleri şunlardır: Şerhü’l-Îzâh, Telhis, Şerh-i İnna’llâhe Haleka Âdeme alâ Sûretihî, 

Hadîs-i Erbaîn, Mecmâ’ü’l-Bahreyn Hâşiyesi, Mültekâ Hâşiyesi, Hallü’l-Mûcez, 

Şerh-i Lübâb, Ahlâk-ı CemAlî, İtirâzât ale’l-Keşşâf an Hakâ’iki’t-Tenzil,Şerh-i 

Gâyetü’l-Kusvâ, Kitâbü’l-Es’ileti ve’l-Ecvibe, Beydâvî Tefsîri Hâşiyesi, Tekmįle-i 

Tefsîr-i Semerkandî, Şerh-i Telbîs, Nüzhetü’l-Ervâh fî Şerh-i Ebyât-ı Şeyh 

Evhadüddîn veBâzı Sûfiyye (Öz, 1993: 308-309). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l 

Fenârî ve Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved olmak üzere 2 kişinin 

Şeyh Cemâleddîn Aksarayî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 
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2.2.6.22.  Şeyh Dimyâtî (ö. 705 / 1305-06) 

1217 senesinde Dimyât’ta doğmuştur. Hadis ilminde üstün dereceye yükselmiş ve 

Kâhire’de Medresetü’l-Mensûriyye’de hadis dersleri vermiştir. Lügat ve kırâ’at âlimi 

olan Şeyh Dimyâtî 1306 senesinde Kahire’de vefât etmiştir (Ateş, 1994: 310-311). 

 

Eserleri şunlardır: Mu’cemü’ş-Şüyûh, Cüz’ün Fîhi Zikrü’l-muhâcirîn min Kureyş ve 

Hulefâ’ihim ve Mevalîhim Hâssaten, el-Metcerü’r-Râbih fî Sevâbi’l-‘Ameli’s-Sâlih, 

Risâle fî Kırâǿati Âyeti’l-Kürsî ve’l-Ezkâri Edbâra’s-Salât, Fazlü’l-Hayl, Keşfü’l-

Mugattâ fî Fazli’s-Salâti’l-Vustâ, et-Tesellî Ve’l-igtibât bi-Sevâbi Men Tekaddeme 

Mine’l-İnfirât, Kitâbü’l-Erba’îne’l-Ebdâli’t-TüsâǾiyyât bi’l-Buhârî ve Müslim (Ateş, 

1994: 311). 

 

İncelenen bölümünde Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf 

Cezerî’nin Şeyh Dimyâtî’nin ashâbından ders aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.23.  Şeyh Ebû İshâk Şîrâzî (ö. 475 / 1082-83) 

1003’te Şîrâz’ın güneyindeki Fîrûzâbâd beldesinde doğmuştur. Çeşitli hocalardan 

fıkıh, usûl, hilâf, cedel, hadis dersleri alan Şîrâzî, Nizâmiye Medresesi’nde ölünceye 

kadar müderrislik görevine devam etmiştir. 1083 senesinde Bağdat’ta vefât etmiştir 

(Aybakan, 2010: 184-185). 

 

Eserleri şunlardır: et-Tenbîh, el-Mühezzeb, el-Lüma’ fî Usûli’l-Fıkh, Şerhü’l-Lüma’, 

el-Mülahhas fi’l-Cedel, el-Ma’ûne fi’l-Cedel, en-Nüket fi’l-Mesâ’ili’l-Muhtelef fîhâ 

Beyne’ş-Şâfî’i ve Beyne Ebî Hanife, Muhtasar Fîma’htelefe fîhi Ebû Hanîfe ve’ş-

Şâfi’î, Tezkiretü’l-Mes’ûlîn fi’l-Hîlâf Beyne’l Hanefî ve Şâfi’î, el-Muhtasar fî 

UsûliMezhebi’ş-Şâfi’î, el-İşâre ilâ Mezhebi Ehli’l-Hak, Akîdetü’s-Selef, Tabakatü’l-

Fukahâ (Aybakan, 2010: 184-185). 

 

İncelenen bölümde Mecduddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed 

Şîrâzî-i Firûzâbâdî’nin Şeyh Ebû İshâk Şîrâzî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 
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2.2.6.24.  Şeyh Ekmeleddîn (ö. 785 / 1383-84) 

Adı Ekmeleddîn Muhammed bin Mahmûd bin Ahmed el-Bâbertî er-Rûmî el-

Mısrî’dir. 1310 senesinde Bayburt’ta doğan Şeyh Ekmeleddin “Bâbertî” lakabıyla 

anılmıştır. İlmi çalışmalarını ilerletmek için Halep’e gitmiş; fıkıh, hadis, kelâm 

ilimleri ile Arap dili ve edebiyatı alanlarında eserler vermiştir. Kendisine kadılık 

makamı verilmiş; ancak kendisi bu teklifi reddederek ilmi çalışmalara yönelmiştir. 

1384 senesinde vefât etmiştir (Aytekin, 1991: 378) 

 

Eserlerinden bazıları şunlardır: el-İnâye, Şerhu Akîdeti Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâ’a, 

Şerhu’t-Telhîs, Şerhu Vasıyyeti’l-İmâmi’l-A’zam, Şerhu Telhîsi’l-Câmi’i’l-Kebîr, 

Telhîsü’t-Telhîs, Şerhu’s-Sirâciyye; et-Takrîr Alâ Usûli’l-Pezdevî; en-Nükūd e’r-

Rüdûd fî Şerhi Müntehe’s-Sûl ve’l-Emel fî İlmeyi’l-Usûl ve’l-Cedel; Şerhu Menâri’l-

Envâr, Tuhfetü’l-Ebrâr fî Şerhi Meşâriki’l-Envâr fi’l-Cem Beyne’s-Sahîhayn, 

Ĥâşiyetü’l-Keşşâf, el-İrşâd fî Şerhi’l-Fıhhi’l-Ekber, Şerhu Umdeti’l-Akâǿid li’n-

Nesefî, el-Maksad fi’l-Kelâm (Aytekin, 1991: 378). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l 

Fenârî ve Mevlânâ Hâcî Paşa olmak üzere 2 kişinin Şeyh Ekmeleddîn’den eğitim 

aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.25.  Şeyh Hâcî Bayram (ö. 833 / 1429-30) 

Ankara’nın Çubuk suyu yakınlarındaki Solfasol isimli köyde dünyaya gelen Şeyh 

Hâcî Bayram, Ankara’da Melek Hatun’un yaptırdığı Kara Medrese’de müderrislik 

yapmıştır. Şeyh Hâcî Bayram bu medresede müderrislik yaparken Şeyh Hamîd 

Kayserî, Şeyh Şücâ Karamanî’yi Şeyh Hâcî Bayram’ı davet etmesi için 

görevlendirmiş, Şeyh Hâcî Bayram bu daveti kırmayarak Şeyh Hamîd Kayserî’nin 

yanına gelmiş ve onun hizmetine girmiştir. 1429 senesinde Ankara’da vefât etmiştir 

(Özcan, 1989: 77). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Bedreddîn, Şeyh Bedreddîn Ahmar, Şeyh Baba Nehhâsî 

Ankaravî, Şeyh Müslîhuddîn Halîfe, Ömer Dede, Bolulu Şeyh Salâhaddîn, Şeyh 

Lütfullâh, Mevlânâ Mehemmed Zeyrek, Şeyh Akbıyık Sultân, Şeyh Mehemmed 
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Yazıcıoğlu olmak üzere 10 kişinin Şeyh Hâcî Bayram’dan eğitim aldığı tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.6.26.  Şeyh Hamîd-i Kayserî (Somuncu Baba) (ö. 815 / 1412-13) 

Horasan erenlerinden Şemseddîn Mûsâ Kayserî’nin oğlu ve peygamber efendimizin 

24. kuşaktan torunudur. 1331 senesinde Kayseri’nin Akçakaya köyünde doğan Şeyh 

Hamîd ilk tahsilini babası Şemseddîn Mûsâ Kayserî’den almıştır. Somuncu Baba 

olarak da bilinen Şeyh Hamîd, Bursa’da sırtında ekmek satmış, halk ise bu ekmekte 

bereket vardır deyip onun ekmeğinden almak istemişlerdir (Özcan, 1989: 93). 

Yıldırım Bâyezîd Somuncu Baba’dan Ulu Cami’de vaaz vermesini istemiş, Somuncu 

Baba da bu isteği kırmayıp vaaz vermiştir. Bu vaazla birlikte Somuncu Baba’nın 

bilgeliği ve âlimliği ortaya çıkmış, halk kendisine itibar etmiştir. Kendisi şöhretten 

korktuğu için Bursa’dan öğrencileriyle birlikte ayrılıp Aksaray’a yerleşmiştir (Özcan, 

1989: 93). Somuncu Baba, en meşhur öğrencisi Hâcî Bayram Veli’yi yetiştirip 

Ankara’da görevlendirmiştir. 1412 senesinde Aksaray’da vefât ettiği tahmin 

edilmektedir (Şahin, 2009: 378). 

 

Eserleri şunlardır: Şerh-i Hadîs-i Erbâin, Zikir Risâlesi, Silâhu’l-Mürîdîn (Şahin, 

2009: 378). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Muzaffereddîn Larendevî ve Şeyh Hâcî Bayram Ankaravî 

olmak üzere 2 kişinin Şeyh Hamîd-i Kayserî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.27.  Şeyh Pîr İlyâs (ö. 837 / 1433-34) 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Şeyh Pîr İlyâs, Amasya müftülüğü yapmıştır. 

Gördüğü bir rüya üzerine Şeyh Sadreddîn Şirvânî’nin sohbetlerine katılarak uzun 

yıllar yanında kalmıştır. Timur, Amasya’ya gelip Şeyh Pîr İlyâs’ı Şirvân iline 

götürmüş ve maaşına zam yapmıştır (Özcan, 1989: 93). Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’taki 

bilgiye göre kerâmet sahibi olan Şeyh Pîr İlyâs (Özcan, 1989: 93). 1433 senesinde 

Amasya’da vefât etmiştir. 

 



87 

İncelenen bölümde Şeyh Zekeriyyâ Halvetî’nin Pîr İlyâs’tan eğitim aldığı tespit 

edilmiştir. 

 

2.2.6.28.  Şeyh Sadreddîn Konevî (ö. 673 / 1274-75) 

1209 senesinde Malatya’da doğan Konevî, küçük yaşlarda babasını kaybetmiştir. 

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî annesiyle evlenince tüm eğitim ve terbiyesini ondan 

almıştır. Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd düşüncesinin temsilcisidir. 

Mutasavvıf Evhadüddîn-i Kirmânî’den feyz almış, Mevlânâ’nın da kendisinden feyz 

aldığı bilinmektedir. Mevlânâ, cenaze namazının Şeyh Sadreddîn Konevî’ye 

kıldırmasını vasiyet etmiştir. Şeyh Sareddîn Konevî 1274 senesinde Konya’da vefât 

etmiştir (Demirli, 2008: 420-421).  

 

Eserleri şunlardır: İ’cazü’l-Beyân, Miftâhü’l-Gayb, Nusus, Mir’âtü’l-Ârifîn, Nefahât, 

er-Risaletü’l-Hadiye ve’l-Mürşide (Demirli, 2008: 424). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l 

Fenârî’nin Sadreddîn Konevî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.29.  Şeyh Safiyyüddîn-i Erdebîlî (ö. 734 / 1334) 

1252 senesinde Erdebîl’de doğmuştur. Safeviyye Tarikatı’nın kurucusudur. 

Babasının Hoca Kemâleddîn Arabşâh’ın oğlu olduğu söylenir. Küçük yaşta dini 

ilimleri öğrenmiş, Zâhidiyye tarikatının kurucusu Şeyh Zâhid-i Geylânî’nin öğrencisi 

olmuştur. İbrâhim Zâhid-i Geylânî’nin yanında eğitimini tamamlayıp icâzet alan 

Erdebîlî’yi İbrâhim Zâhid-i Geylânî halîfe olarak atamıştır. Safiyyüddîn, şeyhinin 

kızı Bîbî Fâtıma ile evlenen Erdebîlî 1334 senesinde vefât etmiş, Erdebil’deki 

türbesine defnedilmiştir (Öngören, 2008: 476-77). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Abdurrahman Erzincanî ve Mevlânâ Şeyh Hamîd bin Mûsâ 

Kayserî olmak üzere 2 kişinin Şeyh Safiyyüddîn-i Erdebîlî’den eğitim aldığı tespit 

edilmiştir. 
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2.2.6.30.  Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816 / 1413) 

1340 senesinde Cürcân yakınlarındaki Takü’de Cürcânî çeşitli yerlerde eğitimini 

tamamladıktan sonra Şîrâz’da Dârüşşifâ Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir  

(Gümüş, 1993: 134-135). Tîmûr’un istilâsı üzerine Semerkand’a götürülerek burada 

18 yıl başmüderrislik yapmıştır (Gümüş, 1993: 135). Başlıca ilgilendiği alanlar 

kelâm, Arap dili ve edebiyatı, felsefe, mantık, astronomi, matematik, mezhepler 

tarihi, fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf gibi dinî ve aklî ilimlerdir. Bu çok yönlülüğü ona 

“alleme” unvanını kazandırmıştır (Gümüş, 1993: 135). İrili ufaklı 100 civarında eseri 

olduğu bilinen Cürcânî’nin yaşadığı döneme damgasını vurduğu, otorite olarak kabul 

edildiği bilinmektedir. 1413 senesinde Şirâz’da vefât etmiştir (Gümüş, 1993: 135). 

 

Eserlerinin bazıları şunlardır: Şerhü’l-Mevâkıf, Şerhü’l-Akâ’idi’l-Adudiyye, Risâle fî 

Beyâni’l-Firkati’n-Nâciye, Hâşiyetü’t-Tecrîd, Hâşiye alâ Metâli’i’l-Enzâr şerhi, 

Tavâli’l-Envâr, Hâşiye alâ Şerhi Hikmeti’l-Ayn, Hâşiye alâ Şerhi Hidâyeti’l-Hikme, 

Risâle fi’l-Mantık, Şerhü’l-Mülahhas fi’l-Hey’e, et-Ta’rîfât, Şerhü’l-İzzî, Hâşiye alâ 

Şerhi’l-Kâfiye, Şerhü’l-Kâfiye, Hâşiye ale’l-Mutavvel, Hâşîye alâ Şerhi Muhtasari’l-

Müntehâ, Hâşiye ale’t-Telvîh, Şerhü’l-Ferâ’izi’s-Sirâciyye, Risâle-i Şevkiyye, er-

Risâletü’l-Bahâ, Ta’lîkâ alâ Avârifi’l-Ma’ârif, Hâşiye ale’l-Keşşâf, Hâşiye alâ 

Tefsîri’l-Beyzâvî, Tefsîrü’z–Zehrâveyn, Tercümânü’l-Kur’ân, ed-Dibâcü’l-Müzheb, 

Hâşiye alâ Hulâsati’l-Tîbî (Gümüş, 1993: 135). 

 

İncelenen bölümde Mevlânâ Alâaddîn Rûmî, Şeyh Bedreddîn Mahmûdbin İsraîl 

Abdülazîz eş-Şehriban bin Kâdî Simavna, Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin 

Arabşâh Hanefî Afâ, Mevlânâ Fahreddîn Acemî, Seyyid Alî Acemî, Mevlânâ 

Alâaddîn Alî Koçhisârî, Mevlânâ Fethullâh Şîrvân, Kâdî-zâde Rûmî Mahmûd olmak 

üzere 8 kişinin Seyyid Şerîf Cürcânî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.31.  Şeyh Zeyneddîn Hâfî (ö. 838 / 1435) 

Hanefî mezhebinin fıkıh âlimleri arasında yer almıştır. Zeyniyye tarikatının kurucusu 

ve bu yolu Anadolu’da yayan kişidir. İsmi Ebû Bekir, lakâbı Zeyneddîn’dir. Hâfî ve 

Hirevî isimleriyle tanınır. Daha çok Zeyneddîn Hâfî diye ünlenen zat 1356 senesinde 

Horasan’ın Hâf kasabasında doğmuştur. Celâleddîn Ebû Tâhir Ahmed el-Hocendî, 
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Zeyneddîn-i Irâkî, Ebu’l-Berekât Ahmed Kazvînî, Seyyid Şerîf Cürcânî gibi 

âlimlerden eğitim görüp icâzet almıştır. Dünyanın birçok yerinden gelen kişiler Şeyh 

Zeyneddîn Hâfî’nin öğrencisi olmak istemiş, Şeyh Zeyneddîn Hâfî de gelenleri 

yetiştirip onlara icâzet vererek Zeyniyye Tarikatı’nı birçok yerde tanınır hâle 

getirmiştir. Birçok üst düzey yöneticinin ve âlimin rağbetiyle ünlenen Şeyh 

Zeyneddîn Hâfî 1435 senesinde Herat’ta vefât etmiştir (Öngören, 2013: 375-376). 

 

Eserleri şunlardır: el-Vasâya’l-Kudsiyye li’t-Tâlibîne’s-Sâlikîn, Evrâd, Mühimmâtü’l-

Vâsılîn, el-Aklü ve’l-Âkil, Âdâbun fi’s-Sülûk, Risâle fî Âdâbi’s-Sûfiyye, Risâle der 

Ma’rifeti’t-Tevbe, Der Beyân-ı Letâ’if-i Seb’a, Silsiletü’t-Tarîk ve Lübsü’l-Hırka 

ve’l-Musâfaha, Men Kâne Aliyye’l-Himme fî Sülûki’t-Tarîki’l-Mukarrebîn, 

Mir’âtü’t-Tâlibîn ve Reyhânu’l-Kulûb fî Tavassüli ile’l-Mahbûb (Öngören, 2013: 

376). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Abdurrahîm bin Emîr Azîz Merzifonî ve Şeyh Abdülmutî 

olmak üzere 2 kişinin Şeyh Zeyneddîn Hâfî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.2.6.32.  Tabduk Emre (ö. ?) 

Tâbduk Emre’nin 1200 ile 1300’lü yıllar arasında günümüzde Aksaray olarak 

adlandırılan İç Anadolu bölgesinde yaşadığı tahmin edilir. Fakat incelenen bölümde 

Tabduk Emre’nin Sakarya Nehri’nin kıyısında yaşadığı bilgisi verilir (Özcan, 1989: 

78). Tabduk Emre, Yıldırım Bâyezîd dönemi dervişleri arasında gösterilmiştir. 

Mürîdlerinden Yûnus Emre’nin, şeyhinin kapısında kırk yıl boyunca hizmet ettiği 

belirtilmiştir. Emre’nin Şeyh Ömer ve Şeyh Câfer isimli iki mürîdi daha olduğu 

kaynaklarda geçmektedir (Şahin, 2011: 12-13). 

 

İncelenen bölümde Şeyh Yûnus Emre’nin Tabduk Emre’den eğitim aldığı tespit 

edilmiştir. 
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2.2.6.33.  Eğitim Alınan Diğer Kişiler:  

İncelenen bölümde biyografisi verilen kişilerin eğitim aldığı hocalar tespit edilmiştir. 

“Eğitim Alınan Diğer Kişiler” başlığı altında verilen, hakkında yeterli bilgiye 

ulaşılamayan 15 hoca tespit edilmiştir. 

 

Hoca Abdülevvel: Şeyh Bedreddîn Mahmûdbin İsra’îl Abdülazîz eş-Şehriban bin 

Kâdî Simavna, Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî olmak üzere 2 

kişinin Hoca Abdülevvel’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Hoca Usameddîn: Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdülazîz eş-Şehriban bin 

Kâdî Simavna, Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî Afâ olmak 

üzere 2 kişinin Hoca Usameddîn’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Ahmedî: Mevlânâ Şeyhî’nin Mevlânâ Ahmedî’den eğitim aldığı tespit 

edilmiştir. 

 

Mevlânâ Azd: Mevlânâ Sâdeddîn Taftâzânî’nin Mevlânâ Azd’dan eğitim aldığı 

tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Esnevî: Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî’nin 

Mevlânâ Esnevî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Fazlullah: Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdülazîz eş-Şehriban bin 

Kâdî Simavna’nın Mevlânâ Fazlullah’tan eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Mehemmed bin Mehemmed bin Mahmûd Hâfızı Buhârî: Mevlânâ İlyâs 

bin Yahya bin Hamza Rûmî’nin Mevlânâ Mehemmed bin Mehemmed bin Mahmûd 

Hâfızı Buhârî’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Vâcid: Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin 

Mes’ûd Rûmî Hanefî’nin Mevlânâ Vâcid’den eğitim aldığı tespit edilmiştir. 
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Mevlânâ Yegân: Mevlânâ Hızr Beg İbni Celâleddîn, Mevlânâ Mehemmed bin Kâdî 

Ayaslug olmak üzere 2 kişinin Mevlânâ Yegân’dan eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Mevlânâ Yûsuf: Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsraîl Abdülazîz eş-Şehriban bin 

Kâdî Simavna’nın Mevlânâ Yûsuf’tan eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Necmeddîn Kayserî: Mevlânâ Abdülmuhsin Kayserî’nin Necmeddîn Kayserî’den 

eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Ebû Bekr Sıddîk: Mecdûddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed 

Şîrâzî-i Firûzâbâdî’nin Ebû Bekr Sıddîk’tan eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Ebrukûhun: Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî’nin 

Şeyh Ebrukûhun’dan eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Nûreddîn Abdurrahman: Şeyh Zeyneddîn Ebû Bekr Mehemmed bin 

Mehemmed Hâfî’nin Şeyh Nûreddîn Abdurrahman’dan eğitim aldığı tespit 

edilmiştir. 

 

Şeyh Zekeriyyâ: Şeyh Abburrahman Çelebî ibni Mevlânâ Hüsâmeddîn’nin Şeyh 

Zekeriyyâ’dan eğitim aldığı tespit edilmiştir. 

 

Şeyh Zeyn-i Kûlâl: Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Şeyh Zeyn-i Kûlâl’den eğitim aldığı 

tespit edilmiştir 

 

2.2.7. Padişah Dönemlerine Göre Kişiler 

Eserin incelenen bölümünde (2-142 sayfalar arası) 7 padişah dönemi ve bu 

dönemlerde yaşamış âlimlerin biyografileri tespit edilmiştir. Padişahların dönemi 

sırasıyla şu şekilde verilmiştir: Osman Gâzi Hân , Sultân Orhan Hân, Sultân Murâd 

Hân, Yıldırım Bâyezîd Hân, Sultân Mehmed Hân, Sultân II. Murâd Hân, Sultân II. 

Mehmed Hân. 
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2.2.7.1.Sultân Osmân Gâzi Hân Döneminde Yaşamış Kişiler (XIII. Yüzyıl) 

1. Baba İlyâs-ı Acem 

2. Mevlânâ Edebâlî 

3. Mevlânâ Hattâb bin Ebî Kâsım Karahisârî 

4. Mevlânâ Tursun Fakîh 

5. Şeyh Âşık Paşa 

6. Şeyh Elvân Çelebi 

7. Şeyh Hasan Çelebi 

8. Şeyh Muhlis Baba 

 

2.2.7.2.Sultân Orhan Gâzî Hân Döneminde Yaşamış Kişiler (XIV. Yüzyıl) 

1. Abdâl Murâd  

2. Doglu Baba  

3. Geyiklü Baba 

4. Karaca Ahmed  

5. Mevlânâ Alâaddîn Esved 

6. Mevlânâ Abdülmuhsin-i Kayserî 

7. Mevlânâ Candarlu Halîl 

8. Mevlânâ Dâvûd bin Mehemmed bin Kayserî-i Karamanî 

9. Mevlânâ Tâceddîn-i Kürdî 

10. Mûsâ Abdâl  

11. Şeyh Âhî Evrân 

 

2.2.7.3.Sultân Murâd Hân Döneminde Yaşamış Kişiler (XIV. Yüzyıl) 

1. Meczûb Pûstîn-pûş  

2. Mevlânâ Burhâneddîn Ahmed  

3. Mevlânâ Kâdî Mahmûd 

4. Mevlânâ Sadeddîn Taftâzânî  

5. Mûsâ Paşa bin Mehemmed bin Mahmûd veya Kâdî-zâde Rûmî  

6. Seyyid Şerîf Cürcânî  

7. Şeyh Cemâleddîn Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin İmâm 

Fahreddîn Râzî  
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8. Şeyh Hâcî Bektaş Velî  

9. Şeyh Mehemmed Küşterî  

 

2.2.7.4.Yıldırım Bâyezîd Hân Döneminde Yaşamış Kişiler (XIV. Yüzyıl) 

1. Abdülmecîd bin Abdüllatîf bin Melik 

1. Ahmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî  

2. Hâfızüddîn Mehemmed bin Mehemmed Kerderî 

3. Mecduddîn Ebû Tâhir Mehemmed bin Yakûb ibni Mehemmed Şîrâzî-i 

Fîrûzâbâdî 

4. Mehemmed Asgar bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî  

5. Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed bin Mehemmed Cezerî 

6. Mevlânâ Abdülvâcid bin Mehemmed  

7. Mevlânâ Ahmed bin Mehemmed bin Arabşâh Hanefî  

8. Mevlânâ Ahmedî  

9. Mevlânâ Alâaddîn Rûmî  

10. Mevlânâ Bahâüddîn Ömer bin Kutbeddîn Hânefî 

11. Mevlânâ Hâcî Paşa  

12. Mevlânâ Hasan Paşa bin Mevlânâ Alâaddîn Esved  

13. Mevlânâ İbrâhîm bin Mehemmed Hânefî  

14. Mevlânâ İzzeddîn Abdüllatîf bin Melik  

15. Mevlânâ Meĥemmed bin Abdüllâtîf ibni Melik  

16. Mevlânâ Mehemmed Şâh ibni Mevlanâ Şemseddîn-i Fenârî 

17. Mevlânâ Necmeddîn Hanefî  

18. Mevlânâ Safer Şâh  

19. Mevlânâ Şemseddîn Mehemmed bin Hamza bin Mehemmedü’l-Fenârî 

20. Mevlânâ Şeyh Şemseddîn Mehemmed bin Alî Hüseynî Buhârî  

21. Mevlânâ Şeyh Hâmid bin Mûsâ Kayserî  

22. Mevlânâ Şeyh Mehemmed bin Mehemmed bin Yûsuf Cezerî 

23. Mevlânâ Şeyh Ramazân  

24. Mevlânâ Şeyh Şahâbeddîn Sivasî  

25. Mevlânâ Şeyh Yâr Alî Şîrâzî  

26. Mevlânâ Yûsuf Bâlî ibni Mevlânâ Şemseddîn-i Fenârî  

27. Mevlânâ ve Evvelânâ Şeyh Abdurrahmân bin Mehemmed bin Alî bin Ahmed  
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28. Şeyh Abdurrahmân Erzincânî  

29. Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsra’îl Abdülazîzü’ş-Şehîrbân bin Kâdî 

Simâvna  

30. Şeyh Fahreddîn Rûmî 

31. Şeyh Hâcî Bayram Ankaravî  

32. Şeyh Kutbeddîn İznikî  

33. Şeyh Tabduk Emre 

34. Şeyh Yûnus Emre  

 

2.2.7.5.Sultân Mehmed Hân Döneminde Yaşamış Kişiler (XV. Yüzyıl)  

1. Abdüllatîf Makdisî 

2. Bolulu Şeyh Salâhaddîn 

3. Mevlânâ Bâyezîd-i Sûfî 

4. Mevlânâ Burhâneddîn Haydar bin Mehemmed Hirevî  

5. Mevlânâ Ebû Abdullâh Mehemmed bin Süleymân bin Sa’d bin Mes’ûd 

Rûmî-i Hanefî  

6. Mevlânâ Fahreddîn Acemî 

7. Mevlânâ Fazlullâh  

8. Mevlânâ Kara Yakûb İdrîs Bin Abdullâh Hanefî 

9. Mevlânâ Karamanlu Sarı Yakûb 

10. Ömer Dede  

11. Şeyh Abdülmuti  

12. Şeyh Abdurrahîm bin Emîr Azîz Merzifonî 

13. Şeyh Abdurrahmân Çelebi ibni Mevlânâ Hüsâmeddîn 

14. Şeyh Baba Nehhâsî Ankaravî 

15. Şeyh Bedreddîn  

16. Şeyh Bedreddîn Ahmer 

17.  Şeyh Lütfullâh  

18. Şeyh Muslihiddîn Halîfe  

19. Şeyh Muzaffereddîn Lârendî 

20. Şeyh Pîr İlyâs 

21. Şeyh Şücâeddîn Karamanî 

22. Şeyh Zekeriyyâ Halvetî 



95 

23. Şeyh Zeyneddîn Ebû Bekr Mehemmed bin Mehemmed Hâfî  

 

2.2.7.6.Sultân II. Murâd Hân Döneminde Yaşamış Kişiler (XV. Yüzyıl) 

1. Hamza Karamanî  

2. Mevlânâ Alâaddîn Alî Koçhisârî 

3. Mevlânâ Alâaddîn Tûsî 

4. Mevlânâ Fakîh Bahşâyiş  

5. Mevlânâ Fethullâh Şîrvânî 

6. Mevlânâ Hasan bin Emîr Alî 

7. Mevlânâ Hızr Beg ibni Celâleddîn 

8. Mevlânâ Hızr Şâh 

9. Mevlânâ Hüsâmeddîn Tokatî  

10. Mevlânâ ibni Temcîd 

11. Mevlânâ İlyâs bin İbrâhîm Sinabî 

12. Mevlânâ İlyâs bin Yahya bin Hamza Rûmî 

13. Mevlânâ İlyâs Hanefî  

14. Mevlânâ Kâdî Balat  

15. Mevlânâ Mecduddîn 

16. Mevlânâ Mehemmed bin Armagan bin Halîl 

17. Mevlânâ Mehemmed bin Beşîr 

18. Mevlânâ Mehemmed bin Gâzî Mînâs  

19. Mevlânâ Mehemmed bin Kâdî Ayaslug 

20. Mevlânâ Mehemmed bin Kutbeddîn İznikî  

21. Mevlânâ Mehemmed Şâh ibni Mevlânâ Yegân 

22. Mevlânâ Seydî Ahmed bin Abdullâh Kırımî  

23. Mevlânâ Seyyid Alâaddîn Alî Semerkandî 

24. Mevlânâ Seyyid Alî Komanatî 

25. Mevlânâ Süleymân Çelebi ibni Halîl Paşa  

26. Mevlânâ Şemsülmilleti Veddîn Ahmed bin İsmâ’îl Gürânî 

27. Mevlânâ Şerefüddîn bin Kemâl Kırımî 

28. Mevlânâ Şeyh Ahmed 

29. Mevlânâ Şeyh Mehemmed 

30. Mevlânâ Şeyhî  
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31. Mevlânâ Şücâaddîn İlyâs 

32. Mevlânâ Şükrüllâh  

33. Mevlânâ Tâceddîn İbrâhîm 

34.  Mevlânâ Tâceddîn İbrâhîm Yahşî Fakîh  

35. Mevlânâ Yûsuf Bâlî ibni Mevlânâ Yegân  

36. Seyyid Alî Acemî  

37. Şeyh Akbıyık Sultân 

38. Şeyh Hasan Hâce  

39. Şeyh Müslihuddîn  

40. Şeyh Pîrî Halîfe Hamîdî  

41. Şeyh Velî Şemseddîn  

 

2.2.7.7.Sultân II. Mehmed Hân Döneminde Yaşamış Kişiler (XV. Yüzyıl) 

1. Mevlânâ Husrev  

2. Mevlânâ Hayreddîn Halîl bin Kâsım bin Hâcî Safâ  

3. Mevlânâ Mehemmed Zeyrek  

 

Tablo 2. 7. Padişah Dönemlerine Göre Kişilerin 

Dağılımları 

PADİŞAH 
SAYI % 

Sultân II. Murâd 
41 31,78 

Sultân Bâyezîd 
34 26,35 

Sultân Mehmed 
23 17,84 

Sultân Orhan Gâzî 11 8,52 

Sultân Murâd 
9 6,97 

Sultân Osmân Gâzî 8 6,20 

Sultân II. Mehmed 
3 2,34 

TOPLAM 129 100 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METİN 

 

3. Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik (2-142 sayfalar arası) 

 

3.1. Metnin Kuruluşunda Dikkat Edilen Hususlar 

1. Metinde geçen Arapça âyet, hadis ve ibâreler metin içerisinde eğik olarak 

çeviriyazıyla verilmiş, anlamları dipnotta eğik olarak yazılmıştır. 

2. Farsça “vav-ı ma’dule” “ħ
v
” şeklinde gösterilmiştir. 

3. Metinde hemzeli ve “y”li şekilleri olan kelimeler yazımında hemzeli şekilleri 

tercih edilmiştir. (dakāyık/dakāǿik, hakāyık/hakāǿik, şakāyık/şakāǿik gibi). 

4. Metinde sayfa numaraları koyu köşeli parantez içerisinde gösterilmiştir. ([90], 

[35], [140] gibi). 

5. Metin içerisinde doğrudan anlatım şeklinde verilen konuşmalar tırnak (“ ”) işareti 

içerisinde verilmiştir. 

6.  “Mısra”, “beyt”, “şi’r”, “tarih”, “mesnevi”, “kıta”, “matla” ifadelerinden sonra (:) 

işareti konularak koyu bir şekilde yazılmış ve dize ya da beyitler alt satırda ortalı 

yazılmıştır. 

7. Eserde XVI. yüzyılda kullanılan Eski Anadolu Türkçesi imlâsına uyulmuştur. 

(yirde, virdi, gelüp, itdükde gibi). 

8. Eser içerisinde geçen “Mehmed” isminin yazımında “Mehemmed” şekli tercih 

edilmiştir. 

9. Metinde verilen derkenarlar cümlenin anlam akışına uygun olarak metin içerisine 

yerleştirilmiştir. 
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3.2. Çeviri Yazı Alfabesi 

 Ǿ ع ź ذ a, ā ا

 ġ غ ś ص ǿ أ

 ķ ق đ, ż ض ŝ ث

 k, ñ, g ك ŧ ط ĥ ح

 ħv خوا ž ظ ħ خ

 

3.3. Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ın (2-142 sayfalar arası) Çeviri Yazılı Metni 

[2] Tercüme-i Şaķāǿiķ-ı NuǾmāniyye 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Allāhümme elhimnā ĥaķāǿiķa ĥadāǿiķi şaķāǿiķi’ş-şuǿūni bi-lā raybin ve lā meyūnin 

ve nevvera ķulūbenā bi-şaķāǿiķi ĥadāǿiķi ĥaķāǿiķi sırrike’l-meknūni fį külli bādin ve 

mekmūnin1 inneke taǾlemü mā yüsirrūne ve mā yuǾlinūn2 ve śalli ve sellim Ǿalāmen 

yesteşfiǾu bihi’l-Ǿālemūne fį (yevmi yubǾaŝūn)3 ve Ǿalā ālihi ve aśĥābihi elleźįn e 

hüm (Ǿani’l-laġvi muǾriđūnmā)4 śalla’l-muśallūn. Fātiĥa-i fāyiĥa-i āyāt-ı beyyināt 

ĥamd ü ŝenā ve sebǾu’l-meŝānįǿ-i iħlāś mebānį-i müntehā-yı bį-müntehā ki bülbülān-

ı ĥadāǿiķ-i ĥaķāǿiķ-i ķudsiyye ve ŧūŧiyān-ı süħan-serāyān-ı daķāǿiķ-i ünsiyye anuñ 

nevā-yı edāsında subĥāneke mā Ǿarefnāke ĥaķķa maǾ rifetike5 kelāmını gūyā vü 

mütekellim ve lā uĥśį ŝenāǿen Ǿaleyke ke-mā eŝneyteǾalā nefsike6 peyāmını nāŧıķ u 

müterennim olurlar. ŞiǾr:  

İǾtiśāmü’l-verā bi-maġfiretike 

ǾAceze’l-vāśifūneǾan śıfatike 

Tüb Ǿaleynā fe-innenā beşerun 

 

                                                           
1
 Allahım işlerin gelincik bahçelerinin hakikatlerini bir şüphe olmadan ilham et bize.  

2
 Gizlediklerini ve açığa çıkardıklarını bilir  (Nahl, 23.) 

3
 Diriliş günü (Şuara 26.) 

4
 Boş işlerden yüz çevirirler (Müminün, 4.) 

5 Ey Allah’ım seni olması gerektiği şekilde bilip tanıyamadık. 
6Allah’ım ben senin övgünü ve sitayişini yapamam, sen kendini sitayiş ettiğin gibisin. 
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 Mā Ǿarefnāke ĥaķķa maǾrifetike7 

Nažm: 

Bā-ĥudūŝ-ı simāt u naķś-ı cihāt 

K’ey tevān güft naǾt-ı źāt u śıfāt 

Ū āzān-ı berter-est ü Ǿālįter 

Ki be-vaśfeş nuŧķ zenend beşer8 

Ol nāžım-ı külliyyāt-ı mükevvenāt manžūme-i ĥikmet-i mażmūn ve münşį-i 

mecmūǾa-i mübdeǾāt menŝūre-i ķudret-i meknūn yaǾnį śāniǾ-i bį-çūn ĥażretlerinüñ 

cenāb-ı eĥadiyyetine sezā vü revādur ki mütemeşşiyān-ı şerįǾat-ı Yezdāniyye’yi ve 

müteŧarriķān-ı sünen sünen-i Sübĥāniyye’yi ħuśūśān iǾlām-ı Ǿulemāǿ-i 

NuǾmāniyye’yi ve’l-leźįne utū’l-Ǿilme derecāt9 feĥvāsınca derecāt-ı Ǿāliyāta terfįǾ 

idüp ve men yuǿte’l-ĥikmete fe-ķad ūtiye ħayrān keŝįrān10 maġzāsınca ĥikmet-i 

nābiġa-i sābıġa ile tevķįǾ eyledi ve śalāt-ı vāśılāt-ı śalavāt u teslįmāt ol ümmü’l-

kitāb-ı eĥādįŝ-i Aĥmediyye-i Muĥammediyye ve faślü’l-ħiŧāb-ı aħbār-ı eĥadiyye-i 

śamediyye maķŧaǾ-ı tercįǾ-bend-i nübüvvet ve şāh-beyt-i ķaśįde-i risālet ĥażretlerine 

erzānįdür ki nüsħa-i vücūd-ı şerįfi kelime-i cāmiǾa-i lāyiĥāt-ı sāniĥāt-ı śaĥāyif-i lāhūt 

ve fihrist-i deķāǿiķ-i reķāǿiķ-i sebūr-ı zebūr-ı ceberrūtdur. ŞiǾr: 

Ķul li’lleźįne racev şefāǾate Aĥmede 

Śallū Ǿaleyhi ve sellimū teslįmā11 

Ve leŧāǿif-i şerāǿif taĥiyyetü mekrumet ve ālāf-ı eśnāf-ı maĥmedet ü maġfiret āl ü 

aśĥāb ve itbāǾ u eşyāǾına olsun ki ĥażret-i bā-nażret-i bārįnüñ śıfāt-ı cemāl ve nuǾūt-ı 

kemāline mažhar olan źāt-ı şerįf-i Muĥammedį’ye itbāǾ ü maĥabbetleriyle ķul in 

küntüm tuĥibbū nallāhe fe’ttebiǾūnį yuĥbibkümi’llāh12 feĥvāsınca ol gürūh-ı saǾādet-

şükūha nüvįd-i maĥbūbı ve müjde-i maŧlūbı müyesser oldı. ŞiǾr: 

Bā-nebį güft įzed-i mütteǾal [3] 

Ki be-ümmet resān be-ĥüsn-i maķāl 

                                                           
7Tüm dünyalılar senin mağfertine tutunmuşlar . Zira tüm tanıtımcılar seni tanıtmaktan acizler. Bizi 
affet ve tövbemizi kabul et, çünkü biz sadece bir insanız. Seni gerektiği gibi tanıyamamışız. 
8Bilgilerimizdeki eksikliklerle onun zatinı ve vasfını nasıl övebiliriz. O kadar yüce ve her şeyin 
üstündedir ki insanoğlu onun sıfatı hakkında konuşamaz. 
9Allah, kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin (Mücadile, 11. ) 
10Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir (Bakara, 269.) 
11Peygamberin şefaatini isteyenlere de ki, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. 
12 De ki: “Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin (Ali İmran, 31.) 
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İn tuĥibbū’l-ilāhe fe-ttebiǾūn 

Nįst kār ez-mütābiǾat-ı bįrūn 

Māye-i ķurb-ı ĥaķ mütābiǾat-est 

Pey-revān-rā sebaķ mütābiǾat-est 

Her ki der-ittibāǾ-i men şude kem 

Ser-zed-i āħar zi-ceyb-i yuĥbibküm 

Her ki cān der-mütābiǾat der-bāħt 

Ĥükm-i yuĥbibkümü’llāh-eş benevāħt13 

MaǾşer-i Ādem meşįme-i Ǿademden tevellüd idüp aħşįcān-ı muħtelife müǿtelife 

olduġıdur 

Ħāk-i pāk-i Ādem ve ŧįnet-i bā-ŧayyibet-i insānı ħamirtü ŧįnete ādeme bi-yedį 

erbeǾįne śabāĥan14 mukteżāsınca yed-i ķudretle taħmįr olup teżād-ı emzice ve iħtilāf-

ı keyfiyyāt ve tebāyün-i ŧabāyıǾ ve teħālüf-i enyāt ile muttaśıf olan isŧiķsāt-ı erbaǾa-i 

muħtelife aĥsen-i taķvįm üzre muǿtelife oldı. Ābāǿ-i heft-gāne-i Ǿulvį ve ümmehāt-ı 

çehār-gāne-i süflįnün imtizāc u izdivācıyla erĥām-ı irādet ve meşįme-i meşiyyetden 

tevellüd eyleyen mevālįd-i ŝülüŝenün ecell-i necābet-eŝeri yaǾnį terkįb-i beşeri ve 

śavverahüm fe-aĥsene śuvereküm15 mażmūnınca aĥsen-i śüver üzre muśavver oldı. 

Lüŧf-ı ħalķ u emr ve ĥüsn-i tekvįn ü inşā ile heyūlā-yı insāniyye ħayli śūret buldı. Fe-

tebāreka’llāhü aĥsenü’l-ħāliķįn.16 İmdād imdād-ı Rūĥü’l-ķuds’üñ feyżān-ı 

sermedįsinden ĥāśıl olan ķuvve-i Ǿāķıle ve nefs-i nāŧıķanun ķuvvetiyle ol cevher-i 

ismi mažhar-ı esmā oldı. ŞiǾr: 

Ķūdret-i ūst ki pervered beşįrįn-kārį  

Ŧūŧį-i nāŧıķa-rā der-şekeristān-ı maķāl 

Ĥikmet-i ūst ki pervāne-i dįn dād be-Ǿaķl 

Tā nihad-ı şemǾ-i hidāyet be-şebistān-ı celāl17  

                                                           
13Allah, Peygamber Efendimize dedi ki; ümmetinle hoş bir dille konuş. Eğer Allah’ı severseniz bana 
uyun. Bu işin aslı bu yola uymaktır. Allah’a yaklaşmanın özü O’na uymaktır. Her kim ki bana 
uymazsa Allah’ın sevgisinden uzaklaşır. Her kim ki bu yola canını verse Allah’ın sevgisi onun üzerine 
olur. 
14Kendi ellerimle insanoğlunun tiniyetini kırk sabahda yarattım. 
15Size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi güzel yaptı (Teğabün Suresi, 3.) 
16Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir (Müminun, 14.) 
17Bu onun gücüdür ki sanatı ile papağanı, laf dünyasında belâgatlı ve iyi konuşan biri yaptı. Bu onun 
hikmetidir ki din kelebeğine akıl verdiki celal şebistanına hidayet ışığı olsun. 
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Ve Ǿallemel ādemel esmāǿe küllehā18 mazmūnunca merāǿi kevnį ve merāyā-yı 

Ǿaynįden mežāhir-i ževāhir-i esmā vü śıfāt olan źevāt-i Ǿāliyānuñ esmāǿ-i ismįsini ve 

Ǿalleme’l-insāna mā lem yaǾlem19  

Ĥażret-i Ādem Ǿaleyhi’s-selām inbāǿ-i ebnāǿ-i ādemi inbāǿ itdügiçün mažhar-ı tafđįl 

olduġınuñ tafśįlidür. 

İnnį cāǾilün fi’l-arżı ħalįfe20 müfāveże-i şerįfesinde sübĥāneke lā Ǿilme lenā illā mā 

Ǿallemtenā21 kelām-ı muǾcizü’l-māmeni ķāǿil olan sevākin-i emākin-i Ǿālem-i 

bālānuñ yaǾnį zümre-i melāǿik-i ārāǿik ü vālānuñ muĥāŧ-ı Ǿilmleri olmayan serāǿir-i 

żamāǿir-i ġaybiyyeden ħaber virdügiçün mesĥūd ü maĥsūd olup Ħallāķ u Rezzāķ-ı 

Ǿālem anuñ ĥaķķında ve leķad kerremnā benį Ādeme ve ĥamelnāhüm fi’l-berri ve’l-

baĥri ve razeķnāhüm mine’ŧ-ŧayyibāt ve feđđalnāhüm Ǿale’l-Ǿālemįn22 diyü Ǿāmme-i 

Ǿālemiyān üzre tafđįl ü tebcįl eyledügini tafśįl eyledi. ŞiǾr: 

Dest-i śunǾ-eş gil-i ādem çü sereşt 

Be-ħalįfe garį-eş nām nivişt 

Tāc-ı tekrįm nihād ez-kerem-eş 

Dād ez-Ǿallem-i ādem Ǿalem-eş 

Be-ser-i mesned-i taǾlįm niş-est 

ŦāǾinān-rā dehen ez-ŧaǾbe-best 

Heme-rā kerd teraşşuĥ-zānā 

Reşĥ-i sübĥāneke lā Ǿilme lenā23 

 

 

 

 

 

                                                           
18Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti (Bakara, 31.) 
19İnsana bilmediğini öğretti (Alak, 5.) 
20Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim (Bakara, 30.) 
21Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok (Bakara, 32.) 
22Andolsun, biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık, temiz, 
güzel şeylerden rızıklandırdık ve alemlere üstün kıldık. 
23Yaratıcının eli, insanoğlunu yaratınca onu halife ilân etti. Cömertliğinden başına hürmet tacı koydu. 
Eğitim tahtının başında oturdu. Alaycıların ağzını kapattı ve herkese şunu açıkladı ki sen münezzehsin 
ve senin öğrettiğin hususlar dışında bir bilgimiz yok. 
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Nüsħa-i vücūd-ı insān mažhar-ı esmāǿ olan ekvānuñ ĥaķāǿiķ ü deķāǿiķına vuķūf  u 

şuǿūrı olup mažhar-ı Ǿilm ü Ǿirfān olduġunı beyāndur 

Erbāb-ı rūyet ve aśĥāb-ı baśįret ĥażretlerine mübeyyen ü muǾayyendür ki ve mā 

ħalaķtü’l-cinne ve’l-inse illā li-yaǾbüdūn24 mażmūnı üzre ħilķat-i Ǿālem ve biǾŝet-i 

Ādem’den maķśūd-ı aślį kemā-hiye maĥż-ı Ǿirfān-ı ilāhįdür. ŞiǾr: 

Tu-rā ez-be-her-i Ǿirfān āferįdend 

Be-Ǿirfān ez-dū Ǿālem bergüzįdend 

Pey-i Ǿıŧr-est çūb-i Ǿūd ber-şāħ 

Ne-hįzem sāzed ez ve’y merd-i ŧabbāħ25 

Reǿy-i irādet ve imtizāc-ı kāf u nūnla fihrist-i ķāf-ı ķademden Ǿālem-i tafśįle kelān 

mufaśśalāt-ı mükevvenātuñ esrārına intiķāl ve bu maķūle delāǿil-i celāǿil ile ħallāķ-ı 

bāhirü’l-ceberrūtuñ vaĥdāniyyetine istidlāl eylemekdür. ŞiǾr:  

Fefį külli şeyǿin lehü āyetün 

Delįlün [4]Ǿalā ennehü vāĥidün26 

Evliyā-yı evliyā-yı Ǿirfān lisānında Ǿālem-i śuġrā belki Ǿālem-i kübrā diyü taǾbįr 

olınan nüsħa-i mecmūǾa-i insāndan cüzǿ olan penç ķāǿime-i ĥavās ħamse-i 

ķāǿimenüñ mezāyā ve nükātını ve ĥavāşįsinde müdrec olan leŧāǿif-i maśnūǾanuñ 

śanāǾātını derk ü fehm eylemekdür. Nažm: 

Ādemį çį-st berzaħ-ı cāmiǾ 

Śūret-i ħalķ u ĥaķ der u vāķıǾ 

Nüsħa-i mücmel-est vü mażmūn-eş 

Žāt-ı ĥaķ u śıfāt-ı bį-çūn-eş 

Yek śıfat nįst ez-śıfāt-ı Ħudā 

Ki ne der-źāt-ı ū buved peydā27  

ve yetefekkerūne fį ħalķı’s-semāvāti ve’l-arż28 muķteżāsınca külliyyāt-ı mükevvenāt-

ı ekvāndur menŝūrāt-ı śafaĥāt-ı ŧabaķāt-ı zemįn ve fuķarāt-ı eŧbaķ-ı evrāķ-ı āsmān-ı 

ber-terįnde müdrec olan āŝār-ı celįleyi tefekkür eylemekdür. Nažm: 

                                                           
24Ben, cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım (Zariyat, 56.) 
25Seni irfan için yarattılar. Her iki âlemde seni ifân için seçti. Ud ağacı dlda kokması için vardır, 
aşçının onu odun olarak yakması için değil. 
26Her şey ondan bir işaretidir. Onun yalnızlığının delilidir. 
27İnsanoğlu nedir? Hem Hak (Allah) hem de halkın temsilidir. İnsanın yaratılışı çözülemeyecek bir 
sırdır.  Allah’ın eşsiz sıfatları onda vardır, br tane Allah’ın sıfatı yok ki insanda bulunmasın. 
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Ve iźā nažarte ile’s-semāǿi bi-nažra 

Fe-era’s-semāǿe tedüllü enneke vāĥidün 

Ve iźā nažarte ile’l-kevākibi nažra 

Fe-era’l-kevākibe li’l-mükevkibi şāhidün29 

inne fį ħalķi’s-semāvāti ve’l-arżı veħtilāfi’l-leyl ve’n-nehārile-āyetün li-ķavmin 

yaǾķılūn30 feĥvāsınca śudūr-ı süŧūr-ı şühūr u dühūrda tesvįd olınan şeb-i deycūr ile 

rūz-ı pür-nūruñ iħtilāfında ve ebvāb-ı fuśūl-i erbaǾa-i müteħālifenüñ iǿtilāfında 

müdrec ü müdmic olan śad-hezār esrārı beyāż-ı taĥķįķe iħrāc eylemekdür. ŞiǾr:  

İnşā-yı śubĥ ķudret-i ĥaķ bį-nuķaŧ nivişt 

Mektūb-ı şām-rā hemegi noķŧahā nihād 

Peyv-est ferd ferd-i felek-rā be-yek-diger 

Terkįb-i müfredāt-ı Ǿanāśır zi-hem küşād31 

Efrād-ı insānuñ kemālāt-ı nefsāniyyeleri iħtilāfāt-ı melekāt-ı ezeliyye üzre mütefāvit 

olup derecāt-ı müteħālife üzre mecbūl u mefŧūr olduķlarıdur 

Sābıķa-i Ǿilm-i muĥįt-i ezelįde bi-ŧarįķi’l-icmāl mermūz olan istiǾdādāt-ı fıŧriyye ve 

melekāt-ı cibiliyye yeksān olmayup medār-ı tekvįn ü ibdāǾ olan ĥükm-i fāǿiķa 

iķtiżāsı üzre mütefāvit ü müteħālif olmaġın kemālāt-ı insāniyyete daħı Ǿālem-i ħalķda 

mütefāvit žuhūr u bürūz idüp ezel-i āzālda olan miķdār-ı muķadder ve ĥadd-i 

maĥdūd üzre taĥśįl ü tekemmül olınur. Ķısmet-i ezeliyyede farż u taķdįr olınur, farż-ı 

muķadder ķadar žafer bulınur. İnnā külli şeyǿin ħaleķnā bi-ķaderin32 Her kişi 

muķadderü’l-āmāl ve müdebbirü’l-iħvānuñ naśb ü refǾ itdügi merāķį-i melekāt-ı 

ezeliyyeden kendü içün muķadder olan pāyeden ġayrı bir pāyeye irtifā itmez. Ĥażret-

i muķaddir muķadder ü müyesser meyser itdügi mevķıfuñ bir ķadem ilerüsine ve 

girüsine gitmez źālike taķdįrü’l-Ǿazįzi’l-Ǿalįm33. ŞiǾr: 

Herkes ez-feyż behre-i yābed  

                                                                                                                                                                     
28Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler (Âl-i İmrân,191.) 
29Eğer gökyüzüne bakar isen gökyüzünü okuyanların gözüyle sana bir şey görünür. Ama eğer 
yıldızları okuyanların gözü ile yıldızları bakarsan o zaman yıldız şahit olur. 
30Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, düşünen bir 
topluluk için gerçekten ayetler vardır (Bakara, 164.) 
31Hak, kudretiyle sabahın yzılışını noktasız,  gece sözcüğünün yazılışını da noktalı yaratmıştır. 
Felekleri birbirine bağlı olarak yaratmış. Bu unsurlar arasındaki farkları göstermiş (hava, su, toprak, 
ateş). 
32Hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader ile yarattık (Kamer, 49.). 
33Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)ın takdiridir (Yasin, 38.). 
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Lįk dāred tefāvüt-i bisyār 

Ber-kesį mį-resed aķall-i ķelįl 

Mer diger-rā resed füzūn zi-şümār34 

Aśĥāb-ı kemālāt-ı nefsāniyye iħtilāf-ı meşārib iķtiżāsıyla iki ŧarįķa müteŧarriķ olup 

baǾżısı Ǿilm-i žāhire taǾalluķ ve baǾżısı Ǿilm-i bāŧına teǾammuķ itdügi taśvįrdür 

Bu cümle-i cemįle-i celįle iħtilāf-ı meşārib ve teġayür-i ŧabāyiǾ ile müteħālif olup 

ķavl-i şāriĥ üzre tavśįf ü taǾrįf olınan ol cins-i Ǿālį iki nevǾe mütenevviǾ oldı. Bir 

nevǾi aśĥāb-ı Ǿilm-i žāhirdür ki Ǿallāmü’l-ġuyūb ve keşşāfü’s-serāǿir uśūl-i meşrūǾāt 

u mesmūǾātı aśl u ferǾ ile ve furūǾ-ı maǾķūlāt u menķūlātı ĥavāşįsiyle ol ŧāǿifeye şerĥ 

ü keşf ve tevżįh ü ıślāĥ ve įżāĥ u telvįĥ eyledi. Bir nevǾi daħı sālik-i mesālik-i 

taśavvuf ve nāhic-i menāhic-i taśarruf olan erbāb-ı bāŧındur ki deķāǿiķ-i reķāǿiķ-i 

esmā ve śıfātı Ħüdā-yı Ǿālem anlara taǾlįm ü tefhįm idüp esrār-ı esmār-ı İlāhiyye’yi 

telķįn eyledi. Fātiĥa-i nāme-i aĥvālleri ülāǿike hümü’l-muķarrabūn35 ve ħātime-i 

cerįde-i āmālleri ülāǿike hümü’l-vāriŝūne ellezine yeriŝūne’l-firdevse hüm fįhā 

ħālidūn36 dür. 

 

Taķdįm-i bi’ź-źikr olınan nevǾ-i evvelüñ eśnāfını beyān ider [5] 

NevǾ-i evvelüñ taĥtında eśnāf-ı keŝįre vardur ki her faślı bir faśl-ı mümeyyiz ile 

mütemeyyiz olup fünūn-ı Ǿadįdeden birisine intisāb-ı iktisāb itmekle ġayri eśnāfdan 

anuñla mümtāz olmışdur. 

 

Śınıf-ı Evvel 

Bir śınıfı mutaśarrıfān-ı fenn-i śarfdur ki bināǿ-i vücūdları ĥurūf-ı žurūf-ı Ǿilletden 

śaĥįĥ ü sālim olup mezįd-i taśrįf-i ebvāb-ı feżāǿil ile meśādir-i ķarįĥalarından merāĥ-

ı ervāĥ ve maķśūd-ı erbāb įżāĥ olmaġa sezāvār-ı āŝār müştaķ oldı. 

 

Śınıf-ı Ŝānį 

Bir śınıfı naĥviyyūndur ki tevābiǾ-i nevābiġ-i Ǿulūm ve Ǿavāŧıf-ı leŧāǿif-i maǾārif ol 

ŧāǿifeye tābiǾ ü maǾŧūf olduġı sebebden rubāǾ-ı buķāǾ-ı münderise-i Ǿāvālimde 

                                                           
34Herkes Allah’ın bereketinden bir nebze feyz alıyor. Ancak bunlar arasında fark var. Kimisine en az 
kimisine sayısız miktarda yetişiyor.  
35İşte yakın olacak onlardır. 
36İşte dinin varisi olacak onlardır. Ki onlar Firdevs (cennetlerin)e de varis olacaklardır; içinde ebedi 
olarak kalacaklardır (Müminun, 11.) 
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Ǿalem-i Ǿilm-i maħfūż u meksūr iken menśūb u merfūǾ u fażl fażl u hüner munfaśıl 

iken mevśūl ü mecmūǾ oldı. İǾrāb olınan maǾnāya mebnį olan mesāǾį-i şāfiye-i 

kāfiyeleri žuhūr u śudūr buldı. ŞiǾr: 

Be-sūy-ı Ǿilm ü bā-naĥv-i kemālāt. 

Küned her yek ez-įşān śarf-ı evķāt37 

Śınıf-ı Ŝāliŝ 

Bir śınıfı erbāb-ı manŧıķdur ki Ǿilm-i mįzān-ı meziyyet-i įźān ile tertįb ü terkįb 

eyledükleri muķaddemāt-ı Ǿilmiyyeleri müntic-i netāǿic-i Ǿāliyye olup her biri 

mertebe-i taśavvurdan ħāric ķażāyā-yı mūcibe-i külliyye-i Ǿulūm-ı celiyyenüñ 

mevżūǾāt u maĥmūlātınuñ śuġrāsını ve kübrāsını taśdįķ ü taĥķįķ eyledi. MıśrāǾ: 

Įn cümle netāǿic zi-taśavvur-ı bįrūn38 

Śınıf-ı RābiǾ 

Bir śınıfı aśĥāb-ı maǾānį ve beyāndur. Rūz-ı ezelde vaśl ü faśl ve ĥaśr u ķaśr olınan 

ĥālāt-ı muķteżiye üzre tekįdāt-ı teǿyįdāt-ı ilāhiyye ile müǿeyyed ü müǿekked olup 

muĥassināt-ı śuveriyye vü maǾneviyye ile pįrāste vü ārāstelerdür. Her birinüñ ħāme-

tırāşı fi’l-meŝel sekkākį-i zemān ve ķalemi miftāĥ-ı fażl u Ǿirfān olup nūn u devātı 

teǿyįd-i Ǿulūmda nūn-ı teǿkįd meŝābesindedür. BedāyiǾ-i revāyiǾ-i mebānįǿ-i raŧbü’l-

beyānı muħtaśar u muŧavvel ve mücmel ü mufaśśal įżāh idüp mānend-i Aħfeş fażl-ı 

İfĥaş ü Eşher ile meşhūr oldı. ŞiǾr: 

Be-devāt ü be-ser-i ħāme vü nūn 

Kerde įşān heme teǿyįd-i fünūn  

Nūn-ı teǿkįd şude nūn-ı devāt 

Çeked ez-ħāme-i şān āb-ı ĥayāt39 

Śınıf-ı Ħāmis 

Bir śınıfı kelāmūndur. Bu ŧāǿife merśad-ı evvel ve mevķıf-ı ezelde keyfiyyāt-ı laŧįfe 

ile tekeyyüf idüp cevāhir-i ħalįķa-i necābet ĥalįķalarında iǾrāż-ı iġrāż-ı Ǿilmiyye 

müteĥayyiz oldı. Meźāhib-i bāŧıla ve Ǿaķāǿid-i Ǿāŧıladan iǾtizāl eyleyüp tecrįd-i 

                                                           
37İlim öğrenmek yolunda her biri zaman harcadı. 
38Bu cümlenin sonucu hayalin dışındadır. 
39Kaleminin ucuyla ve hokkasıyla tüm sanatları onaylamıştır. Onun hokkası ile yazılan harfler 
onaylanmış. Kaleminden hayat suyu damlıyor. 
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tefrįd-i nüfūs-ı nāŧıķa eylemegin her biri mįr-i śadr-ı cāh ü celāl ve seyyid-i eyyid-i 

erbāb-ı kemāl oldı. ŞiǾr: 

Be-ĥüsn-i manŧıķ u lüŧf-ı kelām ü leźźet-i nuŧķ 

Resįde maķśad-ı dil-rā vü mevķif-i cān-rā40 

Śınıf-ı Sādis 

Bir śınıfı aśĥāb-ı uśūl ü furūǾdur. İftitāĥ-ı farż ü taķdįrde mefrūż u muķadder ve 

manśūś u muķarrer olan erkān-ı şerāǿiŧ-i Ǿulūm-ı iķāmet idüp kendülerüñ uśūl-ı 

iǾtiķādātını taśĥįĥ ü tenķįĥ eyledükden śoñra her biri ĥāvį vü muĥįŧ olduġı kenz-i 

defįn-i bedāyiǾ-i revāyiǾ-i fıķhiyyeyi ve dürer-i ġurer-i [6] mesāǾil-i şerǾiyyeyi keşf-i 

nāfiǾ ile ıślāĥ u įżāĥ eyleyüp ġāyet-i beyānla tibyān eyledi. ŞiǾr: 

Įn çinįn fāżılān-ı şerǾ-i şiǾār 

Kesb kerde feżāǿil-i bisyār  

Ĥikmet-i aśl u ferǾ verzįde 

Be-terāzū-yı şerǾ sencįde41 

Śınıf-ı SābiǾ 

Bir śınıfı aśĥāb-ı tefsįrdür. Ķurǿān-ı ažįm-i vācibü’t-taǾźįmüñ ķāmūs-ı luġāt-ı 

ābdārına ġavs ü ġamś idüp śıĥāĥ-ı melāĥ-ı kelimāt-ı cevherį iltimāǾ u aħterį irtifāǾını 

taśārįf-i fenn-i śarf üzre taśrįf ü terśįf eyledükden soñra ķavāǾid-i mümehhide-i 

śanādįd-i iǾrāb üzre iǾrāba mebnį olan aĥvāli iǾrāb ü iǾlām eylediler. Bu tāǿife kelām-

ı ķadįm-i ķavįmüñ verāǿ-i ĥucub-ı elfāžda mestūre olan rumūz u nükātını ve mecāzāt 

u istiǾārātını beyān-ı bedįǾ ile tibyān idüp mermūzāt-ı meknūzāt-ı Furķāniyye’nüñ 

maġz ü lübüne dest-res buldı. Her biri keşşāf-ı müşkilāt-ı meǾālim tenzįl olup tefsįr-i 

iksįr-teǿŝįrde Beyżāvį gibi yed-i beyżāları žāhir oldı. 

 

Śınıf-ı Ŝāmin 

Bir śınıfı erbāb-ı dirāyetden aśĥāb-ı rivāyete müteǾalliķ basŧ-ı ĥadįŝ eyleyenlerdür. 

Rāviye-i rivāyetden mürtevį olan rāviyān eĥādįŝ-i nebevįyye ve vāridān-ı mevārid-i 

vāridāt-ı Muśŧafaviyye’nüñ ifāża eyledükleri meşāriǾ-i şerāyiǾ-i Muĥammediyye’den 

                                                           
40Mantığın güzelliği ve sözün lütfu ve konuşmanın zevki ile kalp maksadına ulaştı. 
41Böylece şeri’atın sembolünü taşıyan faziller çok bilim ve fazilet elde etmişler. Hikmetin ana ve alt 
konularında çalışmışlar. Şeri’at terazisi ile ölçülmüşler. 
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Ǿuyūn-ı mesāǿil-i sāǿil olup ol ŧāǿife-i Ǿaźbü’l-beyānuñ her birisi dil-teşnegān ümmeti 

sįrāb ü şādāb eyledi. 

 

Śınıf-ı TāsiǾ 

Bu śınıf celįlü’l-ķadr źikr olınan cümle-i cemįlenüñ verāsında bir gürūh-ı celįldür ki 

Ǿunvān-ı nāme-i nām-ı nāmįleri eǿimme-i dįn ve zümre-i müctehidįndür. Fırķa-i 

meźkūre ictihād-ı celį vü śaĥįĥ ile celāǿil-i delāǿil-i erbaǾadan celālet-i şānı ķıyāsa 

ķābil olmadıġı mecmaǾ-ı Ǿaleyh olan ecell-i nuśūś-ı füśūś-ı aĥkām-ı dįniyye-i 

yaķįniyyeden yaǾnį Ķurǿān-ı Mecįd’den istintāc-ı aĥkām-ı şerǾiyye-i ferǾiyye 

eyleyüp ħalķ-ı Ǿālemüñ şāfiǾi olan ĥażret-i risālet-menziletüñ iħbār-ı aħbārından 

istinbāŧ-ı mesāǿil-i śaĥįĥa-i śarįĥa itmege mālik olmışlardur. ŞiǾr: 

Heme müstenbiŧ ez-kitāb-ı ħüdāy 

Heme müstaħric ez-bivāŧın-ı āy 

Şude įn ferǾ-rā uśūl-i ķavį 

Heme meǿħūź ez-ĥadįŝ-i nebį 

Şod ber-ānhā ze-rūy-ı Ǿaķl-ı delįl 

Şod bed ānhā ze-kūy-ı naķl-ı sebįl 

Mübtenį şod ber-ictihād-ı śarįĥ 

Ser-be-ser muķteżā-yı fikr-i śaĥįĥ42 

El-ĥaķ ķavāǿim-i deǾāim-i millet-i İslāmiyye’nüñ devām-ı ķıvāmıçün meźāhib-i 

erbaǾa ile çār erkān meŝābesinde olan eǿimme-i erbaǾanuñ imām-ı aǾžam ve hümām-

ı ekremi NuǾmān bin Ŝābit KūfĮ cezāhü’llāhu teǾālā ve Kūfį ĥażretlerinüñ ictihādātı 

berekātında şāriǾ-i gülşen-i şerǾ-i nebevį Şaķāǿiķ-i NuǾmān-ı müctehedāt-ı 

nuǾmāniyye ile pįrāste vü ārāstedür. 

 

NevǾ-i ŝānį iki ŧarįķa teŧarruķ idüp bunlaruñ taĥtında aķsām-ı keŝįre oldıġunı 

beyāndur. 

Aśĥāb-ı bāŧın ve erbāb-ı taśavvuf ki śaĥāyif-i maśāĥif-i ħāŧır-ı Ǿāŧır-ı ķudsiyyü’l-

ħavāŧırlarında ĥaķāǿiķ ü daķāǿiķ-i esrār-ı mektūme-i esmāǿ-i ĥażret-i eĥadiyyet ve 

                                                           
42Hepsi Allah’ın kitabından alınmış. Hepsi ayetlerin içinden çıkartılmıştır. Bu konunun temeli 
güçlendirilmiş. Hepsi peygamber efendimizin hadislerinden alınmıştır. Akil onların delili oldu. 
Söylenmesi onlara yol açtı. Açık içtihada tabi oldu. Baştan başa doğru düşüncülere uygundur. 



108 

levāǿiĥ-i sevāniĥ-i rumūz-ı mermūze-i śıfāt-ı sāmiyāt cenāb-ı śamediyyet mersūm u 

merķūm olup serāǿir-i ħaŧāǿir-i lāhūt ve reġāǿib-i ġarāǿib-i ceberūt-maĥfūž u 

mażbūŧlarıdur. Maŧāriĥ-i eşiǾa-i envār Ǿirfān ve mažāhir-i pertev-i şümūs-ı įķān ü 

itķān olan şumūǾ-ı cümūǾ-ı cenānlarıyla mişkāt-ı nübüvvet-i kübrādan iķtibās ü 

istināre idüp mānend-i bedr-i kāmil tekmįl-i źāt eyledüklerinden śoñra müsterşidān-ı 

rāh-ı ĥaķķuñ şumūǾ-ı bevāŧın u ževāhirini envār-ı āŝār-ı irşād ile isǾād iderler bu 

nevǾden olanlar iki ŧarįķa teŧarruķ idüp her biri ġāyet-i sülūkda maŧlūb-ı ĥaķįķįye 

vāśıl olur. İkisi daħı bir mülteķāda iltiķā idüp bir vādįde biri biriyle vuśūl bulur. 

 

[7] Ķısm-ı Evvel 

Bir ķısmı źikr-i cehrį ile źākir olup ħalvāt u celvātda cihāren źikru’llāha meşġūl 

olanlardur. Kelime-i tevĥįdi đarb-ı źikr ile vird-i lisān ve źikr-i zebān idinüp iǾlāǿ-i 

kelime-i Ǿulyā eyleyenlerdür. Gülbānuñ evrād ü ezkārları ve hūy u hāy-ı meclis-i 

şeref-şiǾārları müsebbiĥān-ı śavāmiǾ-i felegi ve mühellilān-ı cevāmiǾ-i melekeynüñ 

gūş-ı hūşuna vāśıl olup mütemekkinān-ı müteveŧŧınān-ı Ǿālem-i vālānuñ ismāǾ vü 

iźānına nāǿil olur. ŞiǾr: 

Bāng ber-dāşte murġ-ı seĥerį 

Kerde ber-ħufte-dilān perde-derį 

Muǿźin ez-rāĥat-ı şeb dil-kende 

Kerde śād mürde zi yā ĥayy zinde 

Çarħ der-gerdiş-i ez-įn bāng ü nevā 

Kūh der-raķś ez-įn śavt u śedā43 

Bu fırķa ġālib-i ġalebāt-ı ceźbāt-ı vecd ü ĥālle bį-iħtiyār bir mertebeye vāśıl olurlar ki 

żarūrį mānend-i çarħ-ı gerdān çarħ-künān raķś ururlar. Biri birinüñ sürūd-ı ŧarab-

nākını semāǾla simāǾ idüp cümlesi Mevleviyyān gibi dönerler ŧururlar. ŞiǾr: 

Nāy-ı nālem çarħ-ı gerdān itmeyeydi istimāǾ 

Döne döne mevlevį-veş eylemezlerdi semāǾ 

 

 

                                                           
43Sabah kuşu, şarkı söylemeye başlamış. Kalpleri uyuyanları uyandır. Müezzin gece rahatlığını bir 
tarafa bırakıp yüzlerce ölüyü ‘’Ya Hay’’ ile diriltmiştir. Dünya bu şarkı ve seslerle dolaşıyor. Dağ bu 
ses ve şarkılarla dans etmektedir. 
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Ķısm-ı Ŝānį 

Bir ķısmı daħı źikr-i ħafiyye iştiġāl eyleyenlerdür. Tāǿife-i merķūme kelime-i derūn-ı 

necābet-meknūnda nihān ve verā-yı perde-i kitmānda pinhān idüp ĥażret-i refįǾü’l-

cenābuñ ism-i şerįfini dile getürmezler ve kilįd-i endįşe-miŝāl lāl olup ol sırr-ı 

mektūmdan žāhirde rāz açmazlar. ŞiǾr: 

Zi-bāŧın śufiyān-ı pāk-meşreb 

Süħan-gūyān velį bį-minnet-i leb44 

 ǾĀlem-i dilde nihān olan źikr-i sübĥān bir vechile pinhāndur ki ŞiǾr: 

Şöyle śaķla sırr-ı Ǿaşķı tende cānuñ ŧuymasun 

Ĥālet-i Ǿaşķı ĥikāyet ķįl zebānuñ ŧuymasun 

Feĥvāsınca ne dil ü cān āgāh ve ne ķalb ü cenān ħaberdār olur ve ne ferd-i āferįde bu 

sırr-ı mektūma žafer bulur. Lisānü’l-ĥāli enŧaķu min lisāni’l-maķāl45 maķālinüñ 

meǿāl-i şeref-menāli mūcibince źikru’llāha lisān-ı ĥālle iştiġāl iderler. ŞiǾr: 

Źikr ber-se vech başed bį-ħilāf 

Tū ne-dānį įn süħan-rā ez-güźāf 

ǾĀmm-rā ne-būved be-cüz źikr-i lisān 

Źikr-i ħāś-ān başed ez-dil bį-gümān 

Źikr-i ħāśśü’l-ħāśś āvāz-ı sırr buved 

Her ki źākir niyyet ū ħāsir buved46 

Ŧavāǿif-i Şettā 

Bu iki ŧarįķden ŧuruķ-ı şettā peydā olup bu aślına furūǾ-ı keŝįre müteferriǾ olur. 

 

Ŧāǿife-i Ħalvetiyye 

Bu cümleden bir tāǿife-i cemāl-i bā-kemāl feyż-i ilāhį ile taĥliye itmek içün ħālvet-

ħāne-i derūnlarını ħass ü ħāşāk-ı taǾalluķdan miknese-i deǾa nefseke ve teǾâl47 ile 

taħliye eylemegin Ħalveti diyü şöhret buldılar. Nažm: 

                                                           
44Temiz yaratılışlı sufiler, kalplerindan dudaklarını açmadan konuşuyorlar. 
45Hal dili, konuşan dilden daha açık bir dildir. 
46Kesinlikle zikir üç şekilde olur. Sen bu sözün anlamını bilmezsin. Halk arasında zikir sadece dille 
olur. Ancak şüphesiz özel insanların zikri kalplerinde gizli olur. Her kim ki zikr etmeye niyet etse 
fakat zikretmese bu ona zararlıdır.  
47Nefsini bırak ve gel. 
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Ez-şerįǾat şiǾār-ı ŧāhir-i şān  

Ber-ŧarįķat-ķarār-ı ħātır-ı şān 

Seyr-i įşān zi-ķaydhā muŧlaķ 

Der-ĥaķįķat hemįşe müstaġraķ48 

 

Bayramį Zümresidür 

Bu ŧāǿife eyyām-ı rūze-i mücāhedede temennuǾāt-ı nefsāniyyeden kendülerini imsāk 

idüp dāǿim śāǿim ve rūz u şeb ķāǿimlerdür. MuǾtekifān-ı maǾābid-i ceberrūt ve 

rūzedārān-ı śavāmiǾ-i lāhūt gibi Ǿįd-i saǾįd-i āħiretde niǾam-ı bį-naķam-ı ilāhįye 

mažhar olduķları sebebden Bayramį diyü meşhūr oldı. ŞiǾr: 

Rūy-ı şān ķıble-i Ǿibādethā 

Kūy-ı şān KaǾbe-i saǾādethā 

Ehl-i ĥācet çü ĥāciyān peyvest 

Zede der-ĥalķa-i der-i ūd-est 

Sāǿilān-rā müfįż-i berr ü nevāl 

Ķābilān-rā muķayyid-i Ǿilm ü kemāl49 [8] 

Ħvācegān-ı Naķşbendiyye 

Bu ŧāǿifenüñ daħı elvāĥ-ı ħavāŧır u żamāǿirleri nuķūş-ı mā-sivādan mücellā ve jeng-i 

reng ü nįrekden sāde vü muśaffā olup cihān būķalemūnuñ elvān-ı müteħālifesi üzre 

nümāyān olan śuver-i bį-maǾnā ve nuķūş-ı mālā yaǾnį sene-i firįfte olmayanlardur. 

Naķşbend śunǾ-ı rabbānį ve śuretger-i ibdāǾ-ı yezdānį taśvįr itdügi nuķūş-ı bi-nažįrüñ 

śāniǾınuñ naķş-ı ķudret-i kāmilesini müşāhededen ħālį olmamaġın Naķşbendiyye 

diyü meşhūr ü meźkūr oldılar. 

 

Ŧāǿife-i Zeyniyye 

Bu ŧāǿife daħı muĥsināt-ı aħlāķ-ı ĥasene şāyestegį birle pįrāste vü ārāste olup zįb ü 

zįver zühd ü śalāĥ ü sedād ile ve zeyn-i bį-reyn-i ĥüsn-i ĥāl ve reşādla müzeyyen 

olduķları sebebden Zeyniyye diyü Ǿunvān buldılar. 

                                                           
48Onların kalpleri şeriat sembolünü taşıyor. Bu yolda yürümeye karar vermişler. Onların kafaları 
engelsiz mutlak seyrdedir. Daima hakikata boğulmuşlardır. 
49Onların yüzleri, ibadetlerin kıblesi, sokakları saadetleri kabesidir. Muhtaç olan hacılar gibi sürekli 
onun kapısının kilidine el uzatmışlar. Yoksullara feyiz verip cömert davranıp hak edenlere bilim ve 
kemal dağıtmışlardır. 
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Ŧāǿife-i Mevleviyyān 

Bu ŧāǿife daħı mevlevįħāne-i maĥabbetu’llāhda nevā-yı nā-yı ħoş-edā-yı Ǿaşķu’llāhı 

ile demsāz olup ŧāǿifān-ı Ǿarş gibi raķś-künān-ı nāle vü efġān eyleyenlerdür. Semā-

ħāne-i terk ü tecrįdde döne döne kendü źāt-ı pāklerini aħlāķ-ı nā-şāyesteden taħliye 

idüp deķāǿıķ-ı reķāǿiķ-i ledünniyye ile taĥliye ķılurlar. Şūr ü şaġab-ı maĥabbetu’llāh 

ile Şems-i Tebrįzį gibi başlarını elde bilürler. 

 

Źikr olınan eśnāfdan eŧrāf u eknāfdan selāŧįn-i māżiye zemānında žuhūr eyleyen 

gürūhuñ aĥvāli cerāǿid-i sālifede ŝebt ü imlā olınduġını iǾlāmdur.  

Sevād-ı bilād-ı ǾArab u ǾAcem ve maķāmāt-ı şāmātuñ śanādįd-i kāmilesinüñ ve 

Māverāǿü’n-nehr’üñ raŧbü’l-lisān Ǿaźbü’l-beyān yenābįǾ-i fācire-i şāmilesinüñ ve 

maşrıķ-ı zemįnde ve maġrib vilāyetinde ŧoġup büyüyüp māh-ı nev gibi yevmen fe-

yevmen teraķķį eyleyenlerüñ yaǾnį eŧrāf u eknāf-ı cihānda peydā vü hüveydā 

olanlaruñ esāmįsi ve elķābı ve eĥsābı ve ensābı ve Ǿaded-i iǾmār ve sinnįn-i vefeyātı 

ve taśānįf ü teǿlįf ü kemālātı ve bi’l-cümle kāffe-i aĥvāl-i saǾādet-āyātı eŧbāķ u 

evrāķ-ı evvelįn ve śafaĥāt ü levāĥāt-ı aķdamįnde taĥrįr ü tasŧįr olındı. Teķaddüm-i 

ezmįne ve taǿaħħur-ı āvane ĥasebiyle ve iħtilāf-ı mevāŧın ve iħtilāf-ı emkine 

sebebiyle devlet-i ǾOŝmāniyye’ye degin her devletde ķarn ķarn baŧn baŧn vücūda 

gelen zümre-i Ǿulemā vü fużalānuñ ve fırķa-i meşāyiħ u nuķabā vü nücebānuñ her 

birinüñ ism ü resmi taśvįr olınup ŧāķ-ı eŧbāķ ve revāķ-ı evrāķda ve menāžır-ı maĥāżır 

ve ebvāb-ı kitābda ke’n-naķşi fi’l-ĥacer50 mersūm u muśavver oldı. Derūn-ı buŧūn-ı 

kütüb-i tevārįħ-i eǾāreb ü eǾācem-i meźkūrlaruñ aħbārıyla ŧoldı. 

 

Devlet-i ǾOŝmāniyye’de žuhūr eyleyen aĥbār-ı Ǿulemā ve aħyār-ı śuleĥānuñ aĥvālleri 

śafĥa-i beyānda mersūm olmış iken müǿellif-i şaķāǿiķ muvaffaķ olup bu ħuśūś aña 

cümleden muķaddem müyesser olduġıdur 

Lākin beytü’l-Ǿarūs memālik-i ǾOŝmāniyye’nüñ cemāhįr-i meşāhįr-i Ǿulemāǿ-i 

Ǿižāmınuñ ve meşāhįr-i cemāhįr-i meşāyiħ-i kirāmınuñ şāhidān-ı aĥvālleri astār-ı 

serādiķāt-ı kitmānda mestūr u mektūm olup ol fırķ-ı saǾādet-şükūhuñ Ǿarāǿis-i 

nefāǿis-i āŝārına henūz ħāme adlu māşıŧa-i nāşiŧānuñ eli ŧoķunmamış idi ve 

maĥźurāt-ı mūķırāt aħbārınuñ ruħsāre-i bį-miŝālleri ķalem-i keşįde-i aśĥāb-ı ħayāl 

olmayup sevād-ı midāddan ruħsāre-i ħarįde-i cerįdeye bir noķŧa ķonmamış idi. 

                                                           
50Taştaki nakış gibi  
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Ħazāǿin-i defāǿin-i ġaybiyyeden ol genc-i medfūnuñ ŧılsımını kimesne bozmayup 

miftāĥ-ı ħāme ile henūz anuñ ķufli fetĥ olmamış idi. Ferd-i āferįde ol maǾden-i 

mektūma žafer bulmamış idi. El-umūrü merhūnetün bi-evķātihā51 feĥvāsınca ol 

ŧavāǿifüñ aĥvālinüñ źikri zemānına merhūm u mevķūf olmaġın aśĥāb-ı berāǾa ve 

erbāb-ı berāǾanuñ eli kaġıd ve ķaleme [9] ve dili söylemege varmamış idi. Bu 

ħuśūśda ahālį-i süħan lāl olup engüşt-i ħāme ile aña el ķarmamış idi. MıśrāǾ: 

 Hergiz ne-resįd-est be-ū dest-i kesį52 

Tā ki nāgeh sāǿiķ-i şāǿiķ-i ķażā vü ķader ve ķāǿid-i rāǿid-i ķuvvā vü ķuder eǾine-i 

Ǿazāǿim-i ižāǿimi ve ezmįne-i śarāǿim-i kerāǿimi ol fāris-i ĥāris-i śaĥn-ı ĥaķāǿiķuñ 

yaǾnį müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ yed-i ķudret ve dest-i müknetine tesħįr idüp zimām-ı 

rekāǿib-i ġarāǿib imlāǿ vü inşāyı ber-mūcib-i ve inne’l-fażla bi-yedi’llāhi yüǿtįhi men 

yeşāǿü53 anuñ yed-i beyżāsına tefvįż ü teslįm eyledi. Maĥż-ı feyż-i subĥānį ile 

tevsen-i tünd-nüktedānı ve süħan-rānı zįr-i rānı olup sāǾid-i müsāǾid-i fażl-ı ilāhį 

ķaśab-ı tercemeyi sāǿir çābük-süvārlardan muķaddem aña taķdįm eyledi. Memālik-i 

ǾOŝmāniyye’de esb-i ħıred-i çāpük-bāz ile tek ü tāz üzre olup kemiyyet-i ħāme ile 

peydā-yı beyżā-yı evrāķda tek ü pūy eyleyen erbāb-ı teǿlįf ve aśĥāb-ı taśnįfe bu ĥālet 

muķadder ve bu devlet müyesser olmamış iken ol fāżıl-ı feżāǿil-penāh-ı muvaffaķ 

min Ǿindi’llāh olup bedraķa-i tevfįķ-i ilāhį delāletiyle bu meslege sülūk eyledi. 

Aśĥab-ı Ǿulūm-ı žāhire-i lāzimü’t-tevķįrüñ ve mutaśavvıfān-ı müteśaddirān-ı śudūr-ı 

taķdįs ü teźkįrüñ nām ü nişānları mensį vü metrūk olmasun diyü esāmį-i sāmiyelerini 

ve menāķıb-ı nāmiyelerini zebūr-ı süfūr-ı belāġat-mevfūr ve śudūr-ı süŧūr-ı berāǾat-

mekŝūrda mesŧūr eyledi. Memālik-i ǾOŝmāniyye’nüñ kendüde peydā vü hüveydā 

olan efāżıluñ ve būm-ı Rūm’a eŧrāf ü eknāfdan gelen emāŝilüñ aĥvāllerinden 

gördüklerini ve bildüklerini ve ŝiķāt-ı ruvāŧ ve tuķāt-ı ĥukātdan istimāǾ eyledüklerini 

dürc-i beyānda derc eyledi. Āŝārdan müǿeŝŝire istidlāl mesǿelesi üzre her bir fāżıluñ 

nümūdār-ı źātı ve naķd-i feżāǿil ü kemālātı olan muśannefāt ü müǿellefātından ve 

şāhid-i ĥāl ve nāŧıķ-ı ĥaķķ-ı maķāl olan aķlām-ı berāǾat-şiǾārınuñ yaǾnį ħāme vü 

perkārınuñ yazup çizdügi kelimātından ĥasb-i ĥālini kemā hüve ĥaķķuhu iźǾān idüp 

ŧabaķāt-ı meźkūreden ŧabaķasını taǾyįn eyledi. Her birinüñ źat-ı müheźźebe-i 

meźehhebesinüñ Ǿayārını bilüp nuķūd-ı feżāǿil-i kemālātınuñ ķadr ü miķdārını teybįn 

eyledi. 

                                                           
51Her şeyin vakti zamanı var 
52Asla kimsenin eli ona ulaşamaz. 
53Ve fazlın muhakkak Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir (Hadid, 9.) 
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Müǿellif-i Şaķāǿiķ ĥażretleri kitābına Şaķāǿiķ-i NuǾmāniyye diyü tesmiye itdigünüñ 

beyānındadur. 

Ħüdāyigān-ı dūdmān-ı ǾOŝmāniyyān müttekā-yı salŧanata cülūs idüp mesned-i 

müşeyyed-i devlet ü iclāli ķudūm-ı behcet-rüsūmlarıyla teşrįf eyledükleri ecille-i 

evķātuñ mebādįsinden hicret-i nebeviyyenüñ ŧoķuz yüz altmış beş senesinde bu 

kitābuñ imlāǿ vü inşāsından ferāġat idinceye degin çeşme-i āb-ı ĥayātla neşv ü nemā 

bulan ser-firāzān-ı gülistān-ı feżāǿilüñ medāyiĥ ü menāķıbını ve gülşen-i millet-i 

ħanefiyye-i NuǾmāniyye’de ķopan ezhār-ı envār-ı gülzār-ı maǾārifüñ aĥvāl-i şeref-

niśābını ol naħl-bend-i ercümend ber-taħallüde bend ü peyvend eylemegin kendü 

kitāb-ı müsteŧābına Şaķāǿiķ-i NuǾmāniyye diyü tesmiye eyledi. 

 

Mebādįǿ-i aǾmārumdan berü vāķıǾ olan aĥvāl-i perįşān-āmālimüñ tafāśįlidür 

Aśĥāb-ı enžār-ı śāǿibe-i ülü’l-iǾtibār ve erbāb-ı efkār-ı ŝāķibe-i źevi’l-iħtibār olanlara 

maħfį ve pūşįde olmaya ki mebādįǿ-i aĥvāl ve fevātiĥ-i āmālimde eǾālį-i ahālį-i 

Ǿižām ve mevālį-i źevi’l-meǾālį-i kirām ĥażretlerinüñ ħıdmet-i sāmį menziletlerinden 

istiżānet-i envār-ı meśābįĥ-i Ǿulūm-i Ǿāliyye ve istināre-i żavǿ-ı sirāc-ı fünūn-ı 

sāmiye eyleyüp tekmįl-i kemālāt-ı felekiyye-i melekiyye eyledüm. Erbāb-ı ārā-yı 

cihān-ārā-yı āfitāb lemeǾān ve aśĥāb-ı żamįr-i münįr-i pür-tenvįr-i müşterį feyeżān 

ile müŧālaǾa-i meŧāliǾ-i envār ve müźākere-iŧavāliǾ-i efkār eyleyüp reǿy-i ġarrā-yı 

ķamer-tenvįrüm ile ke’ş-şemsi fį rābiǾati’n-nehār54 meşhūr-ı rūzgār oldum. 

Aķvāmum ortasında feżāǿil-i Ǿilmiyye ile şöhret buldum. MıśrāǾ: 

Der-miyān-ı fāżılān çün mihr-i şöhret … 55 

Gāh esrār-ı belāġat ve güftār-ı feśāĥatde biżāyiǾ-i bedāyiǾ-i celāǿil-i delāǿil-i iǾcāz u 

įcāzla tenķįĥ-i usūl-i śanāyiǾ-i bedįǾa ve tevżįĥ-i telvįĥ-i fuśūl-i bedāyiǾ-i śanįǾa 

eyleyen ħvācegān-ı bāzār-ı feżāǿile śanǾat śatardum. Cevher-fürūşān-ı maǾārif-i 

girān-māyeye tįr-i ŧaǾne atardum ve gāh şuǾarā-yı [10] büleġā-yı ŧūŧiyān-ı şekeristān 

maķāl ve žurefā-yı füśaĥā-yı bülbülān-ı gülistān-ħayāl ki devāt-ı cevāhirdār ve kilk-i 

gevher-bārları maśdūķ-ı manŧūķ-ı nūn ve’l-ķalemi ve mā yesŧurūn56 dür andan 

tefavvuķ idüp ħāme gibi ser-firāzlıķlar ider idüm. Biri birine maķrūn ve müteķārib 

güftārlar dürer idüm. Leālį-i mütelālįǿ-i elfāž ü maǾānį ile Şāhidān-ı ħayālāt-ı bā-

kemālātuñ gūş u gerdenine āvįze yerine cevāhir-i zevāhir-i muntažama-i mülteǿime 

                                                           
54Gün gibi ortada. 
55Fazıl insanlar yanında güneş gibi ünlü 
56Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun (Kalem, 1.) 
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aśardum. Penç-beyt ġazellerüm ķuvvetiyle aśĥāb-ı ħamseyi baśardum. Eslāf-ı 

eşrāfdan śahn-ı feżāǿilüñ her Fārisį ve ǾArabį ve Fārisį teǿlįf itdügi müǿellefātı 

aǾyān-ı Ǿulemā-i źevi’l-ebśār ile gözden geçürüp her gördügüm dürer-i ġurer 

manžūme-i bā-intižamı naķd eyledükden śoñra cevheriyān-ı bāzār-ı zemāne ile anı 

alup śatmaķda idüm. MiǾyār-ı śaĥįĥü’l-Ǿayāra muvāfıķ olanı ķabūl idüp 

terāzümüzden aġmiyānı nažardan yābāna atmaķda idüm. ŞiǾr: 

Ez-fünūn-ı edeb çü naĥv u çü śarf 

Ançe bāyed der-ān Ǿulūm-ı şegerf 

Ez-risālāt-ı ehl-i keşf ü şühūd 

Ve’z maķālāt-ı ehl-i źevķ ü vücūd 

Ve’z devāvįn-i şāǾirān-ı faśįĥ 

Ve’z maķūlāt-ı nāžımān-ı melįĥ 

Ançe başed be-Ǿaķl ü fehm-i ķarįb 

Ki şeved münkeşif be-fikr-i lebįb 

Kerdem esrār-ı şān tetebbuǾ-ı tām 

Ez-maǾānį(y)-eş hem temettuǾ-ı tām57 

Eŝnāǿ-i iştiġālümde Şaķāǿiķ nām kitāb-ı berāǾat-niśāb enžār-ı imǾānla manžūrum olup 

ĥüsn-i ķabūlle maķbūlüm olduġıdur. 

Bu eŝnāda baǾżı bülbülān-ı süħan-serāyān gülzār-ı maǾārif ile gülbin-i gülşen-i 

daķāǿiķ ve nev-bāve-i bākūre-i ĥadāǿiķ-i ĥaķāǿiķ yaǾnį Şaķāǿiķ nām kitāb-ı 

müsteŧābı müŧālaǾa idüp sāĥāt-ı bāĥāt-ı elfāž ü maǾānįsinde olan efnān-ı fünūn-ı 

žāhire-i leŧāfeti ve ezhār-ı zāhire-i bāhire-i žarāfeti temāşā eyledüm. Eŧbāķ u 

evrāķınuñ her varaķ-rengįninde būy-ı ilhām istişmām idüp serv-i būstān-ı belāġat ve 

naħl-i gülistān-ı feśāĥat olan devĥa-i saŧr-ı feśāĥat-şaŧrınuñ her kūşesinde ŧāǿir-i 

ħāŧırum nişįmen-sāz oldı. Śaġįr-i sāpāş u āferįn ile eŧrāf ŧoldı. ŞiǾr: 

Defter-i ū-st hemįn ravża-i rūĥ 

Fātiĥ-i ġonçe-i gülhā-yı fütūĥ 

                                                           
57Edebiyat ve dilbilimlerini derinliğe inmek gerektiren bilimleri, keşif ve araştırma ehlinin eserlerini, 

zevk sahibi insanların makalelerini, beliğ şairlerin şiir kitaplarını, melih şairlerin konularını, akıl ve 

düşünceye yakın olan her şeyin -ki akıllı bir düşünceyle çözülür- sırlarını tamamen inceledim. 

Anlamlarından tamamen faydalandım. 
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Her varaķ-rā ki zi v’ey gerdānį 

Gül-i diger şükūfed ger dānį58 

Ol ĥadįķa-i leŧāfet-bāruñ eşcār-ı esrārı ve leküm fįhā mā teştehį’l-enfüsü ve teleźźe’l-

aǾyünü59 ezhārıyla müzehher ve eŧrāf-ı gülzārı mā lā Ǿaynün raǿet ve lā üźünün 

semiǾat60 nesāǿim-i Ǿanber-niŝārıyla muŧayyeb ü muǾaŧŧar olmaġın aña māǿil olup 

elfāž-ı ābdārį ve maǾānį-i dürer-bārına śu gibi göñlüm aķdı. ŞiǾr: 

Her nüketsidür gül-i maǾānį 

Her ĥarfį şükūfe-i āmānį 

Lafžı çü ŧarāvet-i cevānį 

MaǾnįsidür āb-ı zindegānį 

Çün ĥüsn-i nažarla baķdı göñlüm 

Śular gibi aña aķdı göñlüm 

Žurūf-ı ĥurūf-ı berāǾat olan ĥurūfundan ĥarf-i elifi miyān-ı cān ü cenānda cāygįr olup 

kemāl-i leŧāfetine dāl olan lāmı ķarįn-i ķabūl oldı. 

 

Kitāb-ı mesŧūr varaķ-ı menşūrı bir ehl-i dil-i kāmil Türkį zebānla terceme eyle diyü 

ilĥāĥ ü ibrām itmegin telaķķį bi’l-ķabūl idüp itmām-ı merām itdigümi iǾlāmdur. 

Bu maĥalde ĥużżār-ı meclisden bir fāżıl-ı feżāǿil-i kāfil ve bir kāmil-i fevāżıl-ı ĥāfil 

benüm bu meylümi görücek. Basŧ-ı bisāŧ-ı kelām idüp gūş ü gerden-i Ǿarūs-ı süħanı 

bu yüzden pįrāste vü ārāste eyledi ki ŧarįķ-i terceme ŧarįķa-i maķbūle olup şehristān-ı 

nažm ü inşāda bir şāhrāh-ı ķadįm-i ķavįm ve bir cādde-i müsteķįme-i müstedįmedür. 

MuǾažžamāt-ı mülhemāt-ı muśannefāt elsine-i müteħālifenüñ birinden birine naķl 

olınmaķ şįve-i dil-berān gibi şįve-i süħanverān ve şįme-i vesįme-i nükte-

perdāzāndur. ŞiǾr: 

MaǾnā-yı nįk buved şāhid-i pākįze-beden 

Ki be-her rūz çünįn cāme diger-gūn pūşend61 

                                                           
58Onun defteri onun yeryüzündeki ruhunun cennetidir. Tomurcukları açmış güller gibi, her sayfasına 
bakınca yeni bir çiçek açıyor. 
59Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var (Zühruf, 71.). 
60 Hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı. 
61Doğru anlamlar, temiz bir vücudun göstergesidir ki her gün başka renk elbiseler giyiyor.  
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Bu kitāb-ı müsteŧāb-ı feżāǿil-niśāb daħı bi-lisānun Ǿarabiyyin mübįn62 feĥvāsınca 

egerçi aĥsen-i elsine olan lisān-ı ǾArabį üzre ibdāǾolınup ŧırāz-ı iǾcāz-ŧırāz üzre ibrāz 

olınmışdur. Fe-emmā Rūmį-lisān ve Türkį-zebān ile terceme olınsa [11] śınāǾāt-ı 

ǾArabįyyeden behre-mend olmayan ercümendlere şāmil olup fevāǿid-i ferāǿid ve 

mevāǿid-i ǾavāǾid-i ekmel ü eşmel olur idi. Şumūlį kemālin bulur idi. Bu kemįne bu 

kelām śıĥĥat-ı mekįne telaķķį bi’l-ķabūl idüp muķteżā-yı sevķ-i rabbānį ve mübteġā-

yı ilhām-ı sübĥānįdür diyü ŧarįķ rıżā ve silk-i irtiżāya sülūk eyledüm. Bu maķūle 

emr-i mendūb ve kār-ı müsteĥaba iǿtimār-ı farż-ı Ǿayn ve emr-i vācib ittiħāź idüp 

itmām-ı merām içün iķdām u aķdām üzre ŝābit ķadem olup ŧurdum. Bāzū-i bā-nįrū-i 

ġayret ü ĥamiyyet ile gümān-ı himmeti ķurdum. Kemer-i ĥazm u Ǿazmį miyān cezm 

üzre iki yirden şemşįr-i manend ü peyvend eyleyüp iǾlām-ı iķlām müşkįn erķāmı 

peydā-yı beyżā-yı śaĥaǿifde iǾlā eyledüm. Esne-i elsine-i ħāme-i dūzbānla memālik-i 

tercemeye istįlā eyledüm. Nażm: 

Menem ān mālik-i mülk-i feżāǿil 

Ki ez aķlām kerdem naśb-ı iǾlām 

Giriftem ser-te-ser- mülk suħen-rā 

Ķalem-rev şod sevād-ı naķş-ı eķlām63 

Şāhedān rūmį nejād anuñ lūǿlūyān-ı sevād-ı ǾArab ŧūrı üzre giydükleri misk-i 

libāslarını ve siyāh cāmelerini iħrāc idüp nāzkāne rūmiyāne libās itmege şuruǾ 

eyledüm. Bu şurūǾ Ǿam-ı ķarįn tevfįķ-i Rabbānį ve rehįn-i telfįķ raĥmānį olmaġın ol 

kitāb-ı müsteŧābı Türkį lisānla bi’t-tamam terceme idüp zįb ü zįver śanāyiǾ-i bedāyiǾ 

ile manend-i Türk çigil taĥliye eyledüm. Şaķāǿiķ-i NuǾmāniyye’nüñ deste deste gül 

nesrįn ü ŧabaķa tabaķa şükūfe-i rengįn ile tezyįn itdügi raǾnā raǾnā aĥvāl ü ĥikāyātını 

ve āǾlā āǾlā menāķıb u rivāyātını maĥsūd naħl-ı bendān ibdāǾ u iħtirāǾ u reşk ve 

ġayret-i çemen ārāyān imlā vü inşā olan kelimat-ı bedįǾa vü maķālāt-ı pür-ħayālātla 

Türkį’ye naķl eyledüm. Ħūşe-i çįnān memālik-i Rūm anuñ ezhār-ı iŝmārdan bürū-

mend olsun diyü Türkį elfāż-ı ābdār ile terbiyyet idüp bāġbān-ı naħl-perver gibi 

nihāl-i benān-ı beyāna berg-i ħāmeden ķalem aşıladum. ŞiǾr: 

Ney kilk ez-sarirem dil küned şād 

Dehed ez nāǾme-i dāvūdįyem yād 

                                                           
62Apaçık Arapça bir dille (Şuara, 195.) 
63

 O faziletler mülkünün hükümdarı benim ki ben özel kişilerden olduğumu bildirdim. Baştan başa söz 
mülkinü tuttum, bağladım. Kalem kalemlerin yazısına, nakşına alışmıştı. 
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Merā der-ħāme śad maǾnā nihüft-est 

Zi-yek ħāram hezārān gül şiküft-est 

Çü gül evrāķ-ı şiǾrem rūy-der-rūy 

Sevād-eş hem çü sünbül-i mūy-der-mūy64 

Bu bende-i ķalįlü’l-biżaǾa kendümüñ bāǾa-i yerāǾamı ķaśįra-ı gümān idüp itmām-ı 

merāma dest-res bulmaġa mecāl-i meĥālde diyü mülāĥaźa ider iken abādį-i fütūĥāt-ı 

füyūżāt-ı ilāhiyyenüñ iǾānetiyle ve engüşt-nümā-yı aśĥāb-ı imlā vü inşā olan güllük-i 

netāyic-i bāran meǾāvenetiyle miyve-i maķśūda vaśıl oldum. Bu ŝemere-i bā-küreyi 

üstādān-ı Ǿarabuñ elinden güç ile ķoparup aña çoķça meşaķatle dest-res buldum. ŞiǾr: 

Be-sūy-i kān-ı maǾnā kerd-em aheng 

Çü sūy-i bį-sutūn Ferhād-ı dil-teng 

Be-dest ez-ħāme-ām yek tįşe-fūlād 

Giriftem Ħusrevį āyįn Ferhād65  

Şaķāǿiķ-i NuǾmāniyye’den ziyāde bulunanlaruñ el-ĥāķ u teźyįl olundıġıdur. 

Eŧbāķ-ı evrāķ nüzhet efzā-yı riyāż-ı Ǿālleme-i zįvere baħş olan Şaķāǿiķ-i NuǾmāniyye 

nām kitābda mesŧūr u muĥarrer olan Ǿulemā vü meşāyıħdan ġayrı ŧabaķāt-ı 

meźkūrede el-ĥāķ olunmaġa ķābul aśĥāb-ı feżāǿil belki źikr olınması lāzım ekārim 

bulup her birisini ŧabakasına göre kitābumda taĥrįr eyledüm ve daħı ol kitāb-ı 

müsteŧābda meźkūr u müdric olan Ǿulemā vü śüleĥānuñ taĥrįr ü tasŧįr olunan 

aĥvālünden ġayrı bu kemįne baǾżı ĥāllerine vāķıf olup įrād itmesini muĥassenāt-ı 

lāzımadan fehm eylemegin ol maķūle śoñradan žafer bulduķlarumuzı śāĥiblerinüñ 

aĥvāline teźyįl eyledüm. Bu iki ŧarįķle ŧāǿir-i ħāŧırum pür ü bāl tetbiǾile keşt ü keźār 

eyledügi müǿellif-i şaķāǿiķuñ Ǿandelįb-i ħāme-i süħān-sāzı pür vāz itdügine el-ĥāķ 

eyledüm bi fażla. 

 

 

 

                                                           
64

 Benim neyimin sesi gönülleri mutlu ediyor. Davut peygamberin namesini hatırlatıyor. Benim 
kalemimde yüzlerce mana gizlidir. Benim bir dikenimden binlerce gül açılır. Benim şiir defterimin 
varakları gül yaprağı gibi üst üstedir. Yazılarım sümbül gibi iç içedir. 
65

 Mana madeninin tarafına yüreği sıkışmış Ferhad’ın Bî-sutun dağına vardığı gibi vardım. Elimdeki 
kalemimi Ferhad’ın baltası gibi tuttum. Bir balta gibi elimdeki kalemimle bir balta gibi Hüsrev ayinini 
bırakarak Ferhad’ın yolunu tuttum. 
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Kendü kitābuma Ĥadāǿiķuǿş-Şaķāǿiķ diyü tesmiye itdigümüñ sebebini beyāndur. 

Naħl-bendān imlā vü inşā vü çemen ārāyan ibdāǾ vü iħtirāǾuñ Ǿanādil-i dil destān 

serālarına pūşįde olmaya ki bülbül-i ŧabǾ-ı süħan-sāz u ŧūŧį-i gülüñ ħoş-ı āvāzum 

pervāz itdügümi kitāb-ı Şaķāǿiķ-i NuǾmāniyye’nüñ [12] tercemesi ve nümūdārı olup 

anuñ ĥāvį olduġı ser-bülendān-ı gülistān-ı maǾārifüñ ve ser-firāzān-ı bāġ-ı žarāǿifüñ 

aĥvāl u menāķıbını müştemil olduġı münāsebetle belki Şaķāǿiķ’den māǾadā nice nice 

mülĥeķātı muĥįt olduġı taķrįble Ĥadāǿiķü’ş-Şaķāǿiķ diyü tesmįye eyledüm. 

 

Türkį lisānla mütercįm baǾżı kitāb-ı hümāyūn-ı berāǾat-nümūndan benüm kitābımuñ 

rücĥānını ve kemāl-i mertebe Ǿulüvv-i şānını iŝbāt u ižhārdur. 

Neyyirāt-ı sāŧıǾāt-ı mebānį ve levāmiǾ-i sevāŧıǾ-i maǾānįyi şāmil Envār-ı Süheylį 

nām kitābuñ tercemesi olan Hümāyūn-nāme nām kitābuñ müǿellifi Mevlānā ǾAlį-i 

Ǿālį-menzilet aślından nūr u ferāset-fāde idüp anuñ envārıyla ihtidāǾ eyledi. Ol derc-i 

süħanda müdrec olan nuķūd-ı müheźźebe-i müźehhebe-i eşǾār u ebyātı ve cevāhir-i 

zevāhir-i maķālāt-ı pür-ħayālātı kendü kelimātı arasında müselsel įrād idüp nažmen 

ve neŝren bį-nihāye cevāhir-i zevāhir-i girānmāyeye žāfir oldı. Ol ħvāce-i bāzār-ı 

feżāǿil rāyegān-ı genc-i şāyikān buldı. Eŧbāķ-ı evrāķ-ı rengįne śārılu bį-şumār elfāž-ı 

şįrįn ve maǾānį-i sekrįne dest-res olup ĥāżır ĥelvāya rast geldi. Ammā benüm 

kitābımuñ aślı resm-i tekellüf ve gülgūne-i žarāfet u berāǾatten muǾarrā ve muĥsināt-

ı şiǾriyye ve śanāǾāt-ı bedįǾįyyeden müberrā bir şāhid-i raǾnādur. Anuñ tercemesinde 

olan leŧāǿif-i maśnūǾa vežarāǿif-i maŧbūǾa aśla kimseden meǿħūź olmayup cümlesi 

kendü mebdiǾātumdur. İmlāsında ve inşāsında olan sanāǾāt-ı bedįǾa-i śanįǾa kendü 

muħteriǾātımdur. Eşcār-ı suŧūrunda olan eŝmār-ı elfāž ve ezhār-ı maǾānįnüñ her bir 

nev bāvesi ĥadįķa-i ķarįĥamdan ķopup kendü göñlümden bitmişdür. AǾlā aǾlā 

fıķraları şāħ-ı sidreden aǾlāya gitmişdür. Muħadderāt-ı muvaķķerāt-ı fıķrāt ve 

Ǿarāǿis-i nefāǿis-i mebdeǾātum mehd-i ķarįĥamda büyüyüp şįr şįr pistān-ı letāfet 

olmışdur. Cümlesi rebābįb-i celābįb-i ġayr olmayup kendü dāye-i ŧabǾımūñ 

ķoltıġunda terbiyet bulmışdur. ŞiǾr: 

Be-ĥamdi’llāh ki naķd-i men revān-est 

Zer-em ez sikke-i kes bį-nişān-est 

Şeved şiǾr-i me-rā ĥāsed ŧaleb-kār 

Ki Ǿayb-em-rā küned bā merdüm ižhār 



119 

Ne-(y)ābed cüz nikū-yį der süħanhā 

Ne-bāşed der-ĥadāǿiķ cüz semenhā66 

Ancaķ şįme-i ķadįme-i münşiyān üzre her maķāmda encām-ı kelāmda ve teżāǾįf-i 

merāmda ǾArabį vü Fārisį eşǾār-ı berāǾat-ı işǾārdan çoķ nesne getürdüm her maĥalde 

haķ kelāmı yirine yitürdüm. 

 

Şaķāǿiķ-i Nuǿmāniyye İle Ĥadāǿiķu’ş-Şaķāǿiküñ Münāsebetini Tebyįn ü TaǾyįndür 

Ol çemen-pįrā-yı ĥadāǿiķ-i maǾānį ve naħl-bend-i Ĥaķāǿiķ-i Şaķāǿiķ-i NuǾmānį’nüñ 

nesįm-i besįm-i fikrinüñ tenessümiyle tebessüm eyleyen şaķāǿiķ-i nā-şüküfte-i bāġ-ı 

berāǾatüñ her bir varaķından reng ü būy-ı fażįlet istişmām olınduġı gibi bu bülbül-i 

gülzār-ı maǾrifetüñ kitābından daħı şemāǿim-i nesāǿim-i mezįyyet istişmām olınur. 

Şevk-i nevk-i ħāme ve şecere-i ķalemde bį-nihāye şükūfe-i leŧāǿif u žarāǿif bulunur. 

Bāġ-ı ħuld-āsā anuñ bahārında ħazān olmayup evrāķ u eŧbāķına źebūl u pejmürdegį 

Ǿārıż olmaduġı gibi bunuñ daħı şüķūfeleri her faśılda tāze vü ter olup gül-i śad-berk 

gibi ŧabaķān Ǿan ŧabaķ varaķ varaķ küşādedür. Ol kitāb-ı müsteŧābuñ her varaķ-ı 

rengini gül-i raǾnā āsā iki yüzlü olup mecālis u meĥāfilde elden ele gezer iken yine 

degme kimesneye açılmayup nādān olanlara yüz virmedügi gibi bu devĥa-i ĥadįķa-i 

ŧarrā evrāķuñ ezhār-ı leŧāǿif ve eŝmār-ı žarāǿifine degme ķaśįrü’l-bāǾanuñ eli 

irmeyüp her naħl-i bālāǿ-i vālāsı dest-i taǾarrużdan Ǿālįdür. El-ĥaķ çemenzār-ı fażįlet 

u hünerde bunuñ ikisi gibi bir rengįn şükūfe ķopmayup hiçbirisiyle hem-reng bir 

ġonce şükūfte olmamışdur. Fenn-i imlā vü inşāda yed-i ŧūlāsı olan ser-firāzlar bunlar 

gibi bir naħl-i Ǿālį bulmamışdur. Gülşen-i Ǿālemde ne aña gülistān mümāŝil u 

müşākil ve ne buña bahāristān şebįh ü mānenddür. Manŧıķu’ŧ-Ŧayr ve Gülşen-i Rāz 

oķuyan Ǿanādil-i dil aśĥāb-ı beyān ve belābil-i bāl erbāb-ı tebyān anuñ gibi bāġda 

terennüm itmeyüp ŧuyūr-ı Ǿuķūl-i derrāke bu maķūle gülşende pervāz eylemedi. 

İkisinüñ daħı nūn-ı [13] noķŧadārı lāle-i cennetüñ baġrına āteş-i reşkle dāġ yaķup her 

birinüñ elifleri bir serv-i bālā-keşįde ve dāli bir nihāl-i ħamįdedür. ŞiǾr: 

Įn nüsħa ki nüzhetgeh-i Ǿaķl ü cān-est 

V’ān nüsħa ki įn cümle cihān ĥayrān-est 

Ħürrem çemen-est ez gül ü reyĥān pür  

                                                           
66Allah’ıma şükürler olsun ki benim şiiim vezinlidir. Benim şiirimde kimsenin şiirinden iz yoktur. O 
kıskançlar benim şiirlerimi ortaya düşürmek istiyorlar. Ancak benim sözlerim iyiliklerle doludur. 
Tıpkı bahçede yasemenden başka bir şey bulunamayacağı gibi.  
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Evrāķ-ı gül ū ħüŧūŧ-ı şān reyĥān-est67 

Cenāb-ı Rabbü’l-Erbāb’dan mütevaķķıǾ u müteżarriǾdür ki ĥoķķa-i şevāhıķda şuķķa-

i şaķāǿiķ bāġāt-ı Ǿāleme zįb ü zįver virdügi gibi Ĥadāǿiķu’ş-Şaķāǿik nām kitābum 

daħı evrāķ-ı eŧbāķ-ı rūzgārda zįver-baħş ola. Bu ħadįķa-i dilkeşde meźkūr olan ser-

firāzān-ı Ǿulemāǿ ve ser-bülendān-ı śulaĥānuñ rūĥāniyyetleri berekātıyla tāze tāze 

ŝemerāt-ı bį-endāze žuhūr idüp menāfiǾ-i dāreyn ve netāyic-i neşǿeteyn-i mütevārid ü 

mütezāyid ola. Men śanefe feķadistehdef68 mūcibince muķteżā-yı ĥāl egerçi rümāt-ı 

Ǿadātuñ tįr-i daħl ü taǾarrużuna hedef u ħadeng-i ŧaǾne-i düşmena ne nişāne 

olmaķdur. Ammā aśĥāb-ı mekremetden mesǿūldür ki mevāżıǾ-i zillāt ve mevāķıǾ-i 

Ǿuŝrātı ħāme-i inśāfla ıślāĥ olına. ŞiǾr: 

Hüner bįn dergüźer ez Ǿayb cūyį 

Bedį be-güźār ü pįş āver nikūyį 

Men-et āverdeh-em dürcį zi-gevher  

Tü gevher-rā niger v’ez dürc be-güźer 

Tü-rā āverdeh-em śad deste gül pįş  

Çerā ez-ħār sāzį ħāŧır-et rįş69 

Belki meŝel-i mütemeŝŝil ħalefü-n’nesli min elif70 muķteżāsınca bu kitāb-ı 

müsteŧābum ħalef-i śāliĥ gibi źikrün-bi’l-ħayr olınmaġa sebeb ola. MıśrāǾ: 

Yerĥamü’llāhe li-men ķāle lehū āmįnā71 

Kitāb-ı merķūm-ı mersūm semt-i iltifātla mevsūm olmaķ recāsına cenāb-ı salŧanat-

niśābına terfįǾ olduġı beyāndur. 

Aśĥāb-ı teǿlįf ü taśnįf ve erbāb-ı tedvįn ü įdāǾ vü iħtirāǾa ħafį vü pūşįde degildür ki 

aķlām-ı müşgįn-i erķāmla śaĥįfe-i ġaybdan śaĥāǿifü-bi’ŧ-ŧāǿife naķl olınan kütüb-i 

mezbūre-i muĥarrere ve zübür-i mesŧūre-i muśavvere fį-śuĥufi mükerremetin merfū 

                                                           
67Bu nüsha can ve aklın eğlence yeridir ve öyle bir nüshadır ki cümle cihan ona hayrandır. Gül ve 

reyhanlarla dolu güzel bir bahçedir. Sayfaları gül ve onun yazıları reyhan gibidir. 
68Her kim ki tasnif etse hedef güder. 
69Sanata bak ve kusurlardan vazgeç, kötülüğü bırak ve iyiliğin peşine düş. Ben sana bir sandık 
mücevher getirdim, sandığı bırak mücevhere bak. Sana yüzlerce deste gül getirdim neden dikeninden 
dolayı onun hatırını yaralıyorsun. 
70Nesil binden gelir. 
71Allah rahmet eder o kimseye ki amin der ona. 
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Ǿatinmuŧahhere72 maķbūle vü muǾtebere olmaķ ĥüsn-i nažar-ı pādişāh-ı dūrbįn ile 

manžūr ve yümn-i iltifāt-ı dāver-i maǾdelet-āyįn ile meǿŝūr olmaġa mevķūfdur ve 

nuķūd-ı müǿellifāt-ı müheźźebe-i müźehhebe tįz-bāzār-ı Ǿālemde raġbet u revāc 

bulmaġa sikke-i ķabūl-i şehriyār-ı nāmdār ile meskūk olup ism-i sāmįleri anda 

mesŧūr u muĥarrer olmaġa muĥtācdur. ŞiǾr: 

Z’ān ki naķd-i süħen der-įn bāzār 

Gerçi bāşed çü zer temām Ǿayār 

Ne-reved hem çü naķdhā-yı revān  

Tā ne-bāşed berū zi-sikke nişān 

Sikke-i ān eger neh āgāh  

Nįst illā ķabūl-i ĥażret-i şāh73 

ǾArūs-ı kitāb-ı müşgįn-niķāb u şįrįn-ħiŧāb nām-zede-i pādişāh-ı vālā-cenāb 

olmayınca revām u ħiŧāb-ı feżāǿil aña māǿil olmayup bāliġ-i nażar ve kāmil-ħıredler 

aña raġbet eylemezler. Bülbülān-ı nāzük-süħanān-ı Ĥadāǿiķ-i Şaķāǿiķ-i Ĥaķāǿiķ 

ķarįn-i iltifāt-ı pādişāh olmayan kitābuñ yüzine baķmayup külliyāt-ı leŧāǿif-i maǾārif 

olursa daħı MecmūǾa-i Gül-i Śad-Berg gibi el üzre ŧutmazlar. ŞiǾr: 

Kitābį ki ez-ķabūl-i şāh sāde 

Çü gül ez-şebnem-eş zįbį ne-dāde 

Ne-kerdend-eş nażar erbāb-ı Ǿirfān 

Ne-dārend-eş be-kef aśĥāb-ı įķān74 

Bināǿen-Ǿalā-źālik bu kitāb-ı müsteŧāb-ı ŝüreyyā-nižām ve neŝre-iltiǿāmuñ 

tebāşįrinde ol mesned-nişįn-i çār-ı bāliş-i salŧanatuñ nām-ı şerįfini mesŧūr u menŝūr 

eyleyüp dürer-i ġurer-i medeĥāt-ı Ǿāliyye-i ġāliyyesini dürretü’t-tāc-ı lālį-i 

muntažama eyledükden śoñra ġar-ı ĥużūr-ı müstevcibü’s-sürūrlarına küstāħāne belki 

bį-edebāne Ǿarż olındı. ŞiǾr: 

Zi-ħāme kerdeh-em elmās-rā sāz 

Zi-ism-i aǾžam-eş şod naķş perdāz 

                                                           
72O (Kur'an), 'şerefli-üstün' sahifelerdedir. Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış (Abese, 13. -14.) 
73Bu piyasada söz nakdi tam ayar altın olsa da üzerinde nişan olmayınca yaygın nakitler için kabul 
görmez. O sikkeyi eğer tanımıyorsan demek ki padişah hazretleri tarafından kabul görmemiştir. 
74Padişah tarafından kabul görmeyen bir kitap, çiy ile süslenmemiş çiçeğe benzer. İrfan ehli ona göz 
atmaz, müminler onu ele almaz. 
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Zerį nev-dįde şod śāĥib Ǿayār-eş 

Be-nev-zed sikke ber-rūy-ı kār-eş75  

Mütemennā vü müsted Ǿādur ki bu kitāba iltifāt-ı Ǿālįlerini erzānį görüp enžār-ı şeref-

i āŝār ve āŝār-ı şeref enźārıyla manžūr u meǿŝūr eyledükden śoñra bu dürer-i ġurer-i 

şāhvār-ı gūşvāre-i semǾ-i ķabūl-ı şehriyār-ı Ǿālį-tebār ve yāre-i zįver-baħş-ı gūş-ı 

rıżā-yı pādişāh-ı gerdūn-medār ola. ŞiǾr: 

Şükūfe-i emel-em hem-çū gül şeküfte şeved 

Eger zi-bāġ ķabūl-eş ve zed nesįm-i ķabūl76 

Ol sulŧān-ı Ǿaliyyü’s-sulŧānuñ medāyiĥ ü menāķıbınuñ binde birine şurūǾ olındı [14] 

Źikr olınan pādişāh-ı dįn-penāh-ı saǾādet-destgāh-ı selāŧįn-i İslāmiyye arasında bir 

pādişāhdur ki ŧuġrā-yı źālike fażlu’llāhi yüǿtįhi men yeşā77 rūz-ı ezelde anuñ nām-ı 

nāmįsine yazılmışdur ve sikke-i mażmūn-ı meymūn-ı innā ceǾalnāke ħalįfeten fį’l-

arđį78 đarb-ħāne-i ġaybda anuñ ism-i sāmįsine ķazılmışdur. ŞiǾr: 

Bi-źāt-ı tū kilk-i ķażā vü ķader 

Zi innā ceǾalnāke be-nivişt eŝer 

Rüsūm-ı düvel naķş kerde ķalem 

Be-nām-ı bülend-i tū mį-zed raķam79 

Dürretü’t-tāc-ı fuśūś-ı cevāhir ĥalķa-i imkān olan efrād-ı nevǾ-i insānuñ ferāǿidi 

selāŧįn-i vālā-güher ki naķş-nigįn-i ħātem-i aĥvālleri ve saħħara leküm mā fį’l-arżi 

cemįǾan80 dür. Ol fırķa-i laŧįfeden müşārun ileyh şehriyār-ı vālā-rütbetüñ şuķķa-i 

rāyet-i salŧanatı ŧırāz-ı mażmūn-ı meymūn-ı Tā’llāhi leķad āŝereke’llāhe Ǿaleynā81 ile 

muŧŧarraz olup śafĥa-i şemşįr-i mücellāsı āyet-i fetĥ ve āyet-i nuśretle maǾñūndur. 

Tāc-ı kerāmet şiǾār es-sulŧānu źıllu’l-lāhi fi’l-arż bi’ŧ-ŧūlį ve’l-Ǿarż82 ol ħudāvendigār-

                                                           
75Kalemimden bir elmas yarattım. İsm-i azam ile desenlendirdim. Yeni görülmüş bir altın gibi onu 
değerlendirdim. Onun değerine değer kattı. 
76Arzu tomurcuğum çiçek gibi açılacak, eğer kabul bahçesinden onay esintisi eserse. 
77Bu Allah’ın nimetidir onu istediğine verir (Âl-i İmrân, 73.,74.) 
78Biz seni yeryüzünde halife kıldık (Sad, 26.) 
79Kaza ve kader kalemi senin zatına bir eser yazdı. Devletlerin adeti gereği mührünü nakşettirmiş ve 
bunun üzerinde senin yüce adın yazıyor.   
80Ve yeryüzünde bulunan her şeyi sizin hizmetinizde seferber etti (Casiye, 13.; Nahl, 13.) 
81And olsun ki Allah’a Allah seni bize tercih etmiştir (Yusuf, 91.) 
82Sultan enine boyuna Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir.  
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ı Ǿālį tebāruñ tārik-i meymūn ve fıraķ-i hümāyūnunda nihāde veħilǾat-i bā-zįnet-i ve 

Rabbüke yaħlüķü mā-yeşāǿ u yaħterū83 anuñ ber ü dūşunda įstādedür. ŞiǾr: 

Pedįd ārende-i āyįn-i şāhį 

Penāh-ı dįn-i ĥaķ žıll-i ilāhį 

Nigįn-baħş-ı heme şāhān-ı eŧrāf  

Nigehbān-ı cihān ez-Ķāf tā Ķāf84 

Mührehā-yı kevākib-i mesǾūde-i āsmān-ı neverd-i tįz-kerd naŧǾ-ı felek-i lāciverdde 

nerādān-ı meşǾabdān-ı ķumārħāne-i eflāk eliyle anuñ cānibinden atılmışdur. ŦāliǾ-i 

meymūn ve baħt-ı hümāyūnuyla naķş-ı murād gelüp ŧās-ı esmāǾ vü āźān-ı Ǿālemyān 

anuñ ŧanįn-i salŧānat ve āvāze-i ħilāfetiyle ŧolmışdur. ŞiǾr: 

Çü nerād çarħ-ı meşǾad-i rüsūm 

Girift be-kef mihr hāy-ı nücūm 

Be-emr-i ħüdāvend rabb-i Ǿibād 

Zede ķurǾa ber-nām-ı Sulŧān Murād85 

Kemer-i temşiyyet-i taķviyyet-i şerįǾat ġarrā vü nuŧāķ-ı Ǿażįmet-i terbiyyet-i milleti 

zehrā-yı şemşįr-mānend iki yirden peyvend idüp aǾlā-yı kelime-i Ǿulyā ve temşiyyet-i 

iĥkām-ı aĥkām-ı şerǾ-i ġarrā eylemege bel baġladı. ŞiǾr: 

Murād-eş zi-şāhį vü fermān dehį  

Zi-baħt-ı büzürgį vü tāc-ı mehį 

Buved ĥürmet-i dįn vü taǾžįm-i şerǾ 

Şeved Ǿizzet-i dįn vü tekrįm-i şerǾ86 

Cübbe vü cevşen rūz-ı rezmde baña arķa yardımı olur diyü arķasına alup ħod u 

miġfere başum ber-ā-beri yoldaşumdur diyü baş üzre yer eyledi. Şemşįr-i āteş-bārı 

bir şemǾ-i fürūzāndur ki nūr u żiyāsından žulmet-i küfr ü ŧuġyān menmeĥį olup 

melek-i zeng-bār ve sevād-ı sūdān rūşen ü tābān oldı. İǾlām-ı beşāret-iǾlām ve rāyāt-ı 

fetĥ āyātı bir şāħ-ı vālā ve nihāl-i aǾlādur ki anuñ sāyesinde sükkān-ı rūy-ı zemįn 

                                                           
83Rabbin dilediğini yaratır ve seçer (Kasas, 68) 
84Şahlık ayininin yaratıcısı, İlâhın gölgesi ve Hak dininin sığınağı olan yaratıcı. Bütün şahların mührü 

dünyanın bir ucundan öbür ucuna onun korumasındadır. 
85Sihirbaz feleğin tavlacısı yıldızların zarını ele alınca Tanrının emri ile Kura Sultan Murat adına çıktı.  
86Padişah ve komutan olmaktan amacı tacı tahtı elde etmekten ziyade dinin şeriatına ve izzetine 

hizmet etmek olacaktır. 
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müstažıl olup ħoş-ħāl ü āsūde-bāl oldılar. Sinān-ı cān-sitānı fį’l-meŝel bir zebāne-i 

āteş-feşāndur ki ħār ü ħāşāk-ı bidǾat ü žulmi sūħte idüp düşmenān-ı Bū Leheb-

sįretlerüñ ħānmānına fe-eźā ķahümü’llāhü’l-ħizye fi’l-ĥayāti’d-dünyā87 feĥvāsınca 

āteş urdı. Sihām-ı dildūz ve esinne-i pür-sūzı bir ejderhādur ki zebān-ı kįne-cūyunı 

dırāz eyledükde liǾāb-ı zehrāb-ı cān-sitānı aǾdā-yı bed-gümānı iǾdām ü ifnā idüp 

muħālifān-ı dįn ü devleti ihlāk eyledi. ŞiǾr: 

Zi-ser ĥadd-i maşrıķ gehį bį-dirįġ 

Be-maġrib keşįdį çü ħūrşįd tįġ 

Gehį māh-ı rāyet ber-efrāħtį 

Çü meh ber ser-i şāmyān tāħtį 

Ki ez-tįr-i Behrām dādį nişān 

Pey-i gūr her sū keşįdį kemān88 

Śavlecān-ı şemşįr-i ħūn-feşān ve çevgān-ı sinān-ı cān-sitānla ruǿūs-ı rüǿesā-yı 

düşmenān-ı dāǿimü’l-Ǿudvānı ġalŧān eyledügiçün ķaśab-ı sebaķ-ı saǾādet-i dāreyn 

aña rübūde oldı. Dest-i ķudret ü miknet ve yed-i beyżā miŝāllerine yalñuz zimām-ı 

mehām-ı umūr-ı salŧanat-ı śuveriyye müsaħħar olmaķ žann olınur iken salŧanat-ı 

maǾneviyye daħı aña müsaħħar olduġı müteyaķķın oldı. Nüzhet-serā-yı derūn-ı ŧāhiri 

ġıll ü ġış-i işġāl-i salŧanatdan pāk olup eştāt-ı esbāb ġalebāt-ı ceźebāt-ı İlāhiyye ile 

memlūdur ve śafāyiĥ-i śādırāt-ı āķvāl ü efǾālinde āyāt-ı beyyināt-ı ħalecān-ı 

Rabbāniyye maķarr u metlūdur. ŞiǾr: 

Ħūrşįd-i āsmān-ı şerįǾat be-her diyār 

Cemşįd-i taħtgāh-ı ĥaķįķat be-her mekān89 

Neyyirāt-ı efkār-ı śāǿibe-i ŝāķıbesi meśāliĥ-i kişver-küşā-yı ve mühimmāt-ı Ǿālem-

ārā-yı mülāĥažasından bir laĥža ve bir lemĥa ġunūde olmayup cilā-yı niķā-yı 

baśįretle manžara-i bāśıra-i baśįret ve revzene-i çeşm-i Ǿibret ü ħıbreti dāǿimā 

küşūdedür. ǾAyn-ı Ǿaķl-ı dūrbįn-i iśābet-āyįnleri enžār-ı [15] celįleden ħālį 

olmamaġın nüzhet-serā-yı ħāŧır-ı Ǿāŧır ve derūn-ı necābet-meknūnuna derź-i bį-

müzd-i efkār-ı fāside ve ħıdaǾ-i kāside yol bulmaz maħāzin-i ārāǿ-i śavāb-ārāsına 

                                                           
87Allah onlara rezil rüsva olmayı tattırdı dünya hayatında (Fussilet, 16.) 
88Bazen doğudan çekinmeden batıya doğru güneş gibi kılıcını çeker. Bazen bayrağı ay gibi yükseklere 

kaldırdı. Ay gibi Şam’da yaşayanlara saldırdı. Bazen Behram gibi okunu çekti ve her yere yayından  

yaban eşeğinin peşine ok gönderir gibi gönderdi. 
89Tüm memleketlerde şeriat gökyüzünün güneşi, her yerde gerçeklik tahtının Cemşidi (padişahı). 
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rehzen-i ġaflet hiçbir ŧarįķle dāħil olmaz. Rezānet-i reǿy-i rezįn ve diķķat-i fikr-i 

dūrbįn ile süver-i ĥurūf-ı müstaķbelātı śafaħāt-ı levĥāt-ı ĥālden bį-pāk oķuyup śuver-

i nuķūş-ı ātiyyeyi vāķıǾāt-ı māżiyye gibi ezber mülāĥaža ķılur. Her ħuśūśda 

muĥtemelāt-ı Ǿaķliyyeyi fāǿāt-ı dāyirātı bildügi gibi bilür. Tevsen-i Ǿazm ü ĥazm 

cihān-nevredi aşķar-ı āftāb-ı gįti nevred-i mānend-i Ǿālem-gįrlik fikrinden bir sāǾat 

āsūde olmayup çabük-süvār-ı devāsibe-i fikr-i dūr-endįşe-i sürǾat pįşesi cihānbānlıķ 

mülāĥažasıyla tek u pūden ħāli olmaz. Yekrān-ı ĥareket-i fikriyyesi umūr-ı salŧanata 

müteǾalliķ kām-zenlik eylese Ǿarśa-i ĥāfıķını bir demde peymūde ider. ŞiǾr: 

Be-rāy-eş ehl-i Ǿālem-rā tesellį-est 

Dil-eş āyįne-i nūr-ı tecellį-est 

  Żamįr-eş nüktehā der ceyb dāred  

  Ki pendārį ki Ǿilm ez-ġayb dāred90 

Ol mülk-i belāgatüñ Ħusrev ü Ĥaķan’ı ki źātı žahįr-i żuǾafā ve ġıyāŝ-ı fuķarādur. 

Gāh gāh ħāŧır-ı Ǿāŧır-ı deryā muķāŧır-ı riyāĥ-ı füyūżāt-ı Yezdāniyye ile lücce-i muĥįŧ 

gibi cūş ü ħurūş idüp ecvāf-ı aśdāf-ı ġaybden dürer-i ġurer-ı kelimāt-ı muntažama-i 

mülteǿime-i şāhvār ibrāz ü ižhār ve rümūzāt-ı fāǿiķa-i rāǿiķa-i lāhūtiyye-i 

ceberūtiyyeyi ĥāvį maķālāt-ı bā-kemālāt-ı ġaybiyye-i lā-raybiyye-i ĥaķāǿiķ-diŝār įŝār 

ü niŝār ider. Nažm: 

Ħāŧır-ı siĥr nümā(y)-eş be-geh nažm-ı süħen 

Ĥalķa-i nūn berübāyed zi-ħam-ı çenber-i kāf91 

Keff-i deryā-menāl ve deryā-miŝālleri dermpāşlıķ eylese ķaŧrāt-ı maŧrāt-ı rişye-i 

siĥāb gibi bį-ĥisāb sįm ü zer beźl ider. Dem-i kerem ve zemān-ı iĥsānda baħşişinüñ 

ednāsınuñ ednāsı eķālįm-i sebǾanuñ bācį ve heft-kişverüñ ħarācıdur. Rūz u şeb kārı 

ufķ-ı felek gibi dāmen-i dāmen-i zer-i sürħ beźl idüp lālį-i mütelālį-i ŝābitāt-girdār-ı 

cevāhir-i zevāhir-i bį-şümār įŝār ü niŝār eylemekdür. Bir dervįş-i dilriş-i Ǿuryāna 

pādişāħāne iĥsāna baħāne idüp fāħir-libās elbās eylese aŧlas-ı felekden zįbā dįbā 

geyürür. Bedreķa-i himmet-i Ǿulyāsıyla cihānda bir ānda yüz biñ dermānde eyler ve 

getürür. ŞiǾr: 

Cevāb-eş ez-suǿāl-i ħāksārān 

                                                           
90Düşünceleri ile âlimlerin ehlinin tesellisidir. Gönlü tecelli nurunun aynasıdır. İçinde ipuçları saklı. 
Sanki bu bilgilerin hepsini önceden biliyor. 
91Şiir yazarken sihir yapar gibi nun harfinin halkası yuvarlaklığını kaf harfinin çemberinden çalıyor. 
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Çü bārān pįş ez-eyyām-ı bahārān 

Be-sāǿil ger dehed naķd-i dü Ǿālem 

Dü dest-i ħod zened zi-efsūs ber-hem92 

Ceng-āverān-ı rezm-ārāyan-ı rāyān-ı Hind anuñ reǿy-i ġarrā-yı Ǿālem-ārāsına ķāǿil 

olup iĥrām-beste-i ĥarem-i ĥarįm-i vālāsı ve ŧāǿif-i Ǿākif-i Ǿatebe-i Ǿulyāsı oldı. ŞiǾr: 

Şaķāvet der-Ǿadem pinhān zi-bįmeş 

SaǾādet beste iĥrām-ı ĥarįm-eş 

Gedāyān-eş be-cān ez-ķeyśerān bįş 

 

Selāŧįn bā-gedāyān-ı der-eş ħįş93 

Ķıble-gāh-ı ķayāśıra ve ķıble-gāh-ı ekāsire olan bāb-ı devlet-i eyābine aķyāl-i ǾArab-

ı iķbāl idüp raķ-ı raķ ve ŧavķ-ı Ǿubūdiyyetine boyun urmışlardur. Ķadem-i śıdķ ü 

ħulūś üzre dāǿim-i ķāǿim olup rūz ü şeb maķām-ı Ǿubūdiyyetde ŧurmışlardur. ŞiǾr: 

Her ki gerden mį-keşed rūzį zi-ŧavķ-ı bend-i giyeş 

Rūzgār-eş bend der gerden be-zindān mį-bered94 

Ŧāķ-ı Kisrā’nuñ kesri ve memālik-i ǾArab u ǾAcem’üñ fetĥi anuñ yed-i beyżāsına 

musaħħar olup eyyām-ı devlet-i rūz-efzūnunda vilāyāt-ı meftūĥa-i memālik-i 

mevrūŝeye mażmūme oldı. Mülūk-ı Ĥabeş’e bende-i dāġdārį ve serhengān-ı 

zengbārān ķaraķulluķçılıġını ider ħıdmetkārıdur. Faġfūr-ı Çin anuñ süfresinde rįze-

çįn olup meclisinde anuñ çįnį ŧabaķlarını götürür idi. Selāŧįn-i Mıśr u Şāmāt įfā-yı 

ħıdemāt idüp merāsim-i levāzım-ı ħıdmeti yerine getürür idi. Mülūk-ı İspaniyye vü 

Françe’nüñ çarı nā-çār anuñ ħıdmetkārı ve Leh ü Çeh’üñ bānį ol bānį-i mebānį-i 

cihān-bānįnün bende-i nigehbānıdur. ŞiǾr: 

Çü aǾdā-yı dįn-rā be-tįġ-eş be-tāħt  

  Çü mihr-ü meh-eş ĥalķa der gūş sāħt 

  Be-pāyeş fütādend şehān-ı cihān 

                                                           
92Zavallıların sorularını cevaplarken bahar mevsiminden önce yağan yağmur gibidir. Eğer dilenciye 

iki dünyanın nakdini verirse pişmanlıktan iki elini birbirine çarpar. 
93Sefalet korkudan yoklukta kaybolmuş. Saadet haremini sarmış dilencilerin sayısı sultanlardan daha 
çok olmuş. Onun kapısındaki dilenciler sultanlarla akraba olmuş. 
94

Herkes din tasmasından kaçarsa, hayat boynuna tasma takarak hapse atar.  
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  Kemer beste būdend kehān u mehān95 

Sükkān-ı ħıŧŧa-i Tebrįzį anuñ sehm-i vehm ve vehm-i sehminden teb-i miĥnet ŧutup 

tāb-ı bįm ü vaĥşet ve lerze-i ħavf ü ħaşyet ile maĥrūr ü lerzān oldılar. Vilāyet-i 

Āźerbāycān’uñ yoħsul u bayı cānına āźer ü āteş düşüp ol diyāruñ ħalķı nār-ı raǾb u 

hirāsla yanup yaķıldılar. ŞiǾr:  

Serān-ı Ǿacem rā bį-çetr ü külāh 

Revān sāħt küşte [16] revān rezm-gāh 

  Ruħ āverde bervey Ǿümūm ez-cihāt  

  Be-farzānigi küşte şod şāh-ı māt96 

Rüǿesāǿ-i śudūr-ı erkān dįvān-ı hümāyūndan serdār naśb olınan ser-firāzlar vilāyet-i 

Sürħ-ser’e göz ķarardu varduķda Ķahhār-ı VāsiǾu’l-ǾAzamet’üñ Ǿināyetiyle yüz 

aġardup ol ŧāǿife-i maħźūlenüñ ķara ķanını revān eyledi. Leşker-i İslām-ı žafer-

fercām mānend-i şįrvāne hücūm-ı pür-hümūm idüp Şįrvān’a ve Revān’a revāne 

olduķlarında ol zümre-i hāyim mānend-i behāyim ħavflarından ķan ķaşanup kemāl-i 

dehşetlerinden hirāsān-ı Ħorāsān semtine firār eylediler. Miftāĥ-ı ķılāǾ büķāǾ-ı 

eķālįm-i sebǾa olan tįġ-i bį-dirįġle Demürķapu’yı fetĥ idüp şemşįr-i āhenįni ile 

Yeǿcūc’ı fitne vü fesādı sedd eyledi. ŞiǾr: 

  Ħusrev-i Cemşįd ĥaşmet ān ki ez-pūlād-ı tįġ 

  Pįş-i yaǿcūc-ı fitn sedd-i Sikender mį-küned97 

Her sāl-i ferruħ-fālde Sürħ-ser nām gürūh-ı mekrūhuñ üstine yeñiden bir leşker-i 

enbūh-ı deryā-şükūh irsāl itmekle tāze tāze memālik-i cedįde-i bį-endāze fetĥ 

eylemekden ħālį olmadı. Ol mihr-i sipihr-i rifǾat-i tįr menzilet esb-i devlet ve ħanek-i 

saǾādetle atıcılara varduķda kemān gibi başı berk olup kec-fehm olan cebbārlaruñ tįr-

i cevr ü cefāsına nişāne olan fuķarā ve şemşįr-i ħūn-ħvārla hem-dem olan ħūnį 

žālimlerüñ tįġ-i ĥayf u ġadri ucından mecrūĥü’l-ħavāŧır olan żuǾafā dād-ħvāhlıķ idüp 

ġonce-i zenbaķ gibi serbeste-nāme ile Ǿarż-ı ĥāl eyledüklerinde şikāyet-nāmelerini 

şeref-i iltifāt-ı ķabūlle teşrįf idüp mażmūnunda münderic olan aĥvāl-i şeref-āmāli 

tefeķķud ile teķayyüd-i şįme-i müstedįmeleridür. Rūz u şeb tehyįc-i şerer-i şürūr 

                                                           
95

Din düşmanlarına kılıcı ile saldırınca güneş ve ay ona karşı itaatkār olunca dünya padişahları 
ayaklarına kapandı, tüm büyükler ve küçükler onun emrine hazır oldu. 
96Acem amirlerin, şapkaları ve şemsiyeleri ile birlikte hepsini öldürdüler ve savaş meydanına kan 
akıttılar. Herkes ona saldırdı. Kaybeden padişah hikmet ile öldürüldü. 
97Cemşid gibi haşmetli olan o padişahın kılıcı çeliktendir. Fitneli Ye'cüc karşısında İskender gibi set 
kurmaktadır. 
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eyleyen bed-gümānlaruñ dāġ-ı dil-sūzundan yanup yaķılup mihr-i sipihr gibi başına 

āteş yaķanlaruñ sūz ü güdāzını ıŧfāǾ idüp āb-ı lüŧfla ĥarāretlerini teskįn eylemek 

mültezemleridür. Bu maķūle tįre-baħt ve ķara yazulularuñ bį-edebāne kāġıd 

śunduķlarına incinmeyüp ħāŧır-ı fātırlarını ħāme-i nevāħat ile yazar idi. Cenāb-ı 

şefķat-meǿāb-ı pādişāhįden mütevaķķıǾ u muteżarriǾdur ki bu sitem-dįde-terįn sitem-

dįdegān-ı çarħ-ı būķalemūn ŧarafından pāye-i serįr-i aǾlāya Ǿarż olınan kitāb-ı 

hümāyūn-ı berāǾat-meknūn-ı ķarįn-i ĥüsn-i nažar-ı saǾādet-maķrūn ve rehįn-i ķabūl-ı 

cenāb-ı salŧanat-merhūn olup bu meymenet ile meydān-ı nažm ü neŝrüñ mümtāzları 

ortasında maķbūl ü muǾteber ola. Elsine-i evliyā-yı Ǿirfān ü aķlām iǾcāz-ı nişān-ı 

münşiyān-ı berāǾat-Ǿunvān anı oķuyup yazmaġla raŧbü’l-lisān olmaķdan ħālį 

olmayup zümre-i süħan-āverān anı sübĥa-i ebrār gibi elden düşürmeyeler. Ol şāhid-i 

şįrįn-maķāl ve nevħaŧŧ-ı faśįĥu’l-beyān manžūr-ı aśĥāb-ı Ǿirfān olup efāżıl-ı 

Ǿālemyān anuñ rūz u şeb yüzine baķmaķdan uśanmayalar. Bu kitāb-ı müsteŧābı ġayrı 

terceme gibi śanmayalar. Bülbülān-ı seĥer-āferįnān-ı berāǾat-küsterān ve Ǿanādil-i 

dil-i süħan-verān-ı muǾciz-beyān ol ĥadāǿiķ-i iǾcāz-nişānda tekellüm ü terennüm 

itmekden Ǿāŧıl olmayalar. ŞiǾr: 

Ber-įn nāme Ħüdāyā lüŧf fermāy 

Ber ū çeşm-i ķabūl-ı ħalķ be-güşāy 

Be-deh der-ħāŧırı merdüm ķabūl-eş 

Ĥimāyet kün zi-reddi her füżūl-eş 

ŦamaǾ dārem ki şāh ez-lüŧf-gāhį 

Ber-įn nevyāve endāzed nigāhį98 [17] 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Mebde-i ibdā-yı mebādį-i salŧanat ve menşā-yı inşā-yı münşiǾāt ħılāfet şehriyār-ı 

śāĥib-maġāzį yaǾnį Sulŧān ǾOŝmān Ħān Ġāzį’nüñ zemān-ı salŧanatında basŧ-ı bisāŧ-ı 

Ǿilm ü fażl u kemāl ve ferş-i ferş-i dāniş ü cāh u celāl eyleyen iǾlām-ı Ǿulemā-yı 

şāmiħatü’l-erkānį ve binā-yı meǾālį ibtinā-yı kerāmāt-ı Ǿāliyye-i Ǿibret dest-gāhı 

kemā-hįye refǾ ü naśb eyleyen evliyāǿu’llāhı beyān ider. 

                                                           
98Allah’ım bu yazıya merhamet göster. Halk tarafından kabul görmesine yardım et. Halka kabul ettir. 
Her bölümünün ret olmaması için destek ver. Padişahımız çok konuşan kişiye bir bakmasını çok 
isterim. 
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Aħbār-ı ahbār-ı śādıķa eyleyen ahyār-ı ahbāruñ ve enbā-yı ibnā-yı fāǿiķa-i rāǿiķa 

eyleyen aĥrār u ebrāruñ ħāŧır-ı Ǿāŧır-ı ĥaķāǿik-nişānlarına pūşįde degildür ki bānį-i 

mebānį-i cihān-bānį ve müǿesses-i esās-ı gįtį-sitānı Sulŧān ǾOŝmān Ġāżį-i śāĥib-

meġāzį iżāfet-reǿfet-i ilāhiyye ile ħafż u kesr-i muǾarriyāt-ı mebniyāt-ı küfr u ŧuġyān 

ve naśb u refǾ-i iǾlām-ı İslām u įmān eyleyen selāŧįn-i İslāmiyye’nüñ mümtāzı ve 

muħālifān-ı dįn ü devletüñ ķabża-i taśarrufunda olan ķılāǾ-ı merfūǾa-i felek bünyān 

ve hasūn-ı mansūbe-i gerdūn Ǿunvānı kuvvet-i Ķāhire ile memalik-i bį-mehālik-i 

İslāmiyye’ye zamm u ilhāk idenlerüñ ser-firāzıdur. ŞiǾr: 

Be-zaħm-ı tįġ-i cihāngįr ü gürz-i ķalǾa güşāy 

Cihān musaħħar-ı men şod çü men musāħħar-ı raǿy 

Besi bilād giriften be-yek işāret-i dest  

Besi ķalāǾ güşādem be-yek feşürden-i pāy99 

Selātįn-i ǾOŝmāniyye’den Ǿunvān-ı mazmūn-ı meymūn-ı ve inne’l-arża li’llāhi 

yūriŝühā men yeşāǾ100 menāşįr-i ahvāllerinde mestūr u muharrer olan şehriyarlaruñ 

akdemidür. Ve tevkiǾi fehvā-yı ġarrā-yı tüǿtiye’l-mülke men teşāǾ101 ahkām-ı 

āmāllerinde mezbūr u muķarrer olan büzürg-vārlaruñ mukaddemidür. MiǾmār-ı 

efkār-ı isābet şiǾārı merāsim-i saltanat ve metārih-i hilāfeti bir resm-i cedįd üzre 

teǿsįs u tarsįs ve bir tarz-ı hās üzre teǿyįd u teşyįd eyledi ki dįvān-ı eyvān-ı dįn-i 

mübįn ve bünyān-ı felek-Ǿunvān-ı şerǾ-i rezįn mānendi ġurf-ı ŧarf-ı Ǿavālį-i havālǿi-i 

ħuld berįn ve misāl-i havālį-i eǾālį-i Ǿarş-ı ber-terįn marsūs u müǿesses olup nüzhet-

serā-yı şerǾ-i Muhammediyye günden güne muĥkem u müstaĥkem oldı. Ecill-i 

celāǿil-i niǾam-i ilāhiye olan emr-i salŧanat ve dāverį ve müstevceb-i müstevǾab 

fütūĥāt-ı füyūzāt-ı dįniyye ve dünyeviyye olan devlet-i ebed-peyvend ve Ķayśerį 

anuñ şānında žuhūr idüp hānumān-ı dūdmān-ı ǾOŝmāniyā’nuñ devletinüñ şeş-der-i 

Ǿademden žuhūra gelmesine bāǾis u bādį oldı. Bu ķapuyı evvel ol açup meydān-ı 

salŧanatda cümleden muķaddem-i ķadem onlar vazǾ [19] eyledi. Nām-ı nāmįsi 

derāhim ü denānįrüñ sįne-i bį-kįnesinde meskūk u mażrūb olup her bir sürħ u direm 

ol sulŧān-ı nāmdāruñ ism-i sāmįsini nüsħa-i devlet ve ĥırz-ı saǾādetdür diyü levĥa-i 

śafĥa-i śadrında yazdurmış idi. El-ĥaķ śikke-i mermerde ķazdurmış idi. CevāmiǾ-i 

şerįfe ve mecāmiǾ-i laŧifede ism-i şerįf ve źikr-i münįfi ile ħaŧįb ü faśįĥü’l-beyān 

                                                           
99Kalenin gürzü ve Cihângir’in kılıcının yarası gibi yara açtı. Özgüvenimle yola çıkınca cihânı elde 
ettim. Bir elimin parmak işareti ile şehirleri aldım. Bir adımımla kaleleri fethettim. 
100Hiç kuşkusuz yeryüzü Allah’ındır ve her kimi isterse ona miras eder (Âl-i İmrân, 180.) 
101Mülkü (iktidarı) dilediğine verirsin sen (Âl-i İmrân, 26.) 
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raŧbü’l-lisān olup pįrāye-i menķıbetleriyle mecāmiǾ-i Ǿaliyyede menābir-i semiyye 

zebūr buldı. Aĥvāl-i şeref āmālį sebūr-ı sefūr kütüb-i tevārįħ ve eśmār u śudūr-ı 

suŧūr-ı cerāyid u esfārda yazılup çizilüp mecālis-i Ǿāliyyede oķunur oldı. ŞiǾr: 

Şehinşāh-ı ferruħ şeh-i rāstįn 

Ber-āzende-i tāc ü taħt ü nigįn 

Be-ser ber-nihād ān kiyānį külāh 

Be-rūz-ı ħüceste ser-i mihr ü māh 

Bi-taǿbįd-i yezdān ü nįrū-yı baħt 

Ħüdāvend-i kişver şod ü tāc u taħt 

Der-i genc-i be-güşād ü leşger be-ħānd 

Be-dāmen zer ü sįm ü gevher-feşānd 

Be-nām-eş şeref yāft sįm ü direm 

Hemįn sikke zed be-tįġ ü ķalem102 

Źimmet-i himmet vālā nehmetinde mevdiǾ olan be-żāyiǾ-i bedāyiǾ-i ĥuķūķ-ı salŧanat 

u emānāt-ı mütemeyyināt-ı Ǿuhūd-ı ħilafeti kendüler Ǿalā vechi’l-istifā įfā 

eyledükden śoñra aĥfād-ı emcād ve evlād-ı encādından iǾķāb-ı źevi’l-aĥsābına taǾķįb 

u telsįm ve evlād-ı ħılāfet-nejādına taħlįf ü taķdįm eyledi. Anlar daħı biżāǾa-i 

salŧanatı birer birer Ǿuhdelerine alup merāsim-i levāzım-ı salŧanat-ı ǾOŝmaniyye’yi 

žuhūra getürdiler. ĶavāǾid-i maǾāķıd-ı ħılāfet-i ħaķaniyyeyi mancuķ-ı Ǿayyūķa ber-ā-

ber idüp kemāle yitürdiler. İǾlām-ı žafer iǾlām-ı İslām’ı ber ü dūş Ǿazm u ĥazmlerine 

alup yed-i beyżā-yı himmetleriyle elvįye-i nuśret-nişānlarını meşārıķ u meġāribde 

ifrāşete itdiler. Bu ŧāǿife-i necįye-i naķıyyenüñ her biri zemān-ı devletlerinde meşįd-i 

meşįd-i dįn-i Aĥmedį ve sutūn-ı şuǿūn-ı devlet-i sermedį olup temhįd-i merasim-i 

salŧanat u raǾıyyet-perverį ve teǿyįd-i ķavāǾid-i ħilāfet ü şerįǾat-küsterį eyledi. Ķuśūr-

ı bį-ķuśūr şerǾüñ uśūl-ı mendūbe vü erkān-ı müsteĥabesini sünnet-i seniyye-i 

Muĥammediyye üzre teǿkįd u teǿyįd eyledi. ŞiǾr: 

Ber-įn taħt-ı şān çün be-devlet niş-est 

Zemįn ü zemān revnaķ-ı tāze best 
                                                           
102Mübarek ve dürüst padişahımız ki taç ve taht ve bu değerli taşlara yakışıyor. Başına padişahlık 
tacını koymuş. O hayırlı bir günde ayın ve güneşin başında Tanrı’nın izni ve şansın yaver gelmesiyle 
ülkenin, taç ve tahtın padişahı oldu. Hazinenin kapısını açtı ve orduyu çağırdı. Herkese altın ve 
gümüşler dağıttı. Onun adıyla para ve pul değer kazandı. Kalem ve kılıçla hemen yeni sikkeler 
çıkarttı. 
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Çü įşān delįri vü şāhı kücā-st 

Ki bā-ĥaķ be-śıdķ-end vü bā-ħalķ rāst 

Hemįn nıśfet u Ǿadl-rā bānį-end 

Ĥaķįķat sezāvār-ı sulŧānį-end103 

Mervįdür ki Sulŧān ǾOŝmān bin Erŧuġrul ĥażretlerinüñ āba vü ecdādı āl-i Selçūķ ile 

Türkistān’dan ħurūc idüp müddet-i medįd Ħorāsān u ǾIrāķ u Āźerbāycān’da kemend-

i tedbįr ile tesħįr-i memālik idüp tįġ-i bįdirįġ fetĥ u nuśret ile memālik-i İslāmįyye’ye 

çoķ memleket el-ĥāk eyledi. Eslāf-ı farķ-ı ŧāġıye-i lāġıyeden Cengįz Ħān-ı bed-

gümān žuhūr eyledükde Erŧuġrul ĥażretleri kendü taǾalluķātından dört yüz ķırķ 

miķdārı göçer evli ile evvel-i Ǿaśrda diyār-ı Rūm’uñ pādişāhı olan Sulŧān ǾAlāǿa’d-

dįn Keyķubād bin Keyħusrev ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine ilticā eyledi. Merĥūm 

Erŧuġrul ĥażretleri altı yüz seksen senesinde vefāt idüp mülk-i fenādan milket-i 

beķāya rıĥlet eyledükde Sulŧān ǾOŝmān-ı nįk-nām ķaǿim-maķām olup Sulŧān 

ǾAlāǿa’d-dįn’üñ uġruna emr-i cihādda beźl-i mechūd eyledi. Bu eŝnāda Ķaraĥiśār 

nām ĥıśn-i ĥaśįni fetĥ idüp dest-i ġāretle ele getürdügi māl-ı ġanāimi muşārun ileyh 

Sulŧān ǾAlāǿa’d-dįn’e įśāl eyledükde bu fetĥ-i celįl ve ġazā-yı cemįlüñ 

muķabelesinde aña ŧabl u Ǿalem ü tūġ u naķķare virüp müstaķil pādişāh eyledi. Livā-

yı istiķlāl ve rāįyyet-i aǾžām u iclālį naśb idüp zimām-ı salŧanat u ħılāfeti anuñ dest-i 

taśarrufuna teslįm eyledi. Bu cülūs-ı hümāyūndan śoñra Sulŧān ǾAlāǿa’d-dįn ve anuñ 

Ǿaķabinde oġlı Sulŧān Ġıyaŝe’d-dįn vefāt eyledükde Sulŧān ǾOŝmān ħażretleri temām 

istiķlāl bulup āl-i Selçuķ’uñ devleti daħı bunlara intiķal eyledi. Ol ħānedan-ı 

ķadįmüñ erkān-ı devleti ve aǾyān-ı Ǿizzeti Sulŧān ǾOŝmān’a bįǾat idüp cümlesi 

maķām-ı ħıdmetde oldılar. Bu ĥālet ile Ǿasakir-i İslām temām-ı şeref buldılar. Hicret-

i nebeviyyeden altı yüz ŧoķsan ŧoķuz senesinde Sulŧān ǾOŝmān Ġāzį ķırķ üç yaşında 

iken taħta cülūs idüp müstaķil pādişāh oldı. Āŝār-ı fetĥ u salŧanatı ile meşārıķ u 

maġārib ŧoldı. Evvel-i Ǿaśruñ Ǿulemāsından atiyyü’ź-źikr [20] Mevlānā Ŧursun Faķįh 

anuñ adına ħuŧbe oķuyup źikr-i cemįli ile raŧbu’l-lisān oldı. ŞiǾr: 

DuǾā-yı sāl u māl u fāl u ĥāl vāśıl u nesl u taħt u baħt 

Bādet ender-i şehriyāri ber-ķarār u ber-devām  

Sāl-i ħürrem māl-i sālim fāl-i nįkū ĥāl-i ħoş 

                                                           
103Bu görkemli tahta devlet başı olarak oturunca her yer ve her şey yenilendi. Onun gibi Allah’a sadık 
ve halkına dürüst olan cesur bir padişah nerede bulunur? Ki Allah’a sadıktır ve halka dürüsttür. Bu 
adalet ve dürüstlüğü kuruyor. Gerçekten de padişahlığa yakışıyor 
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Aślı ŝābit nesli bāķį taħtı Ǿālį baħtı rām104 

Pādişāh-ı müşarün ileyhüñ zemān-ı salŧanatında olan ecille-i Ǿulemādan müǿellif-i 

Şaķaǿiķ’uñ kütüb-i tevāriħde aĥvāline žafer bulduġı eǾālį-i mevālįnüñ aĥvālinį taĥrįr 

u tasŧįre bedeǿ olınup maķśūd-ı aślįyye şurūǾ olındı. 

 

Mevlānā Edebālį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Mevlid-i aślįsi bilād-ı Ķaraman’dandur. Mebādį-i şurūǾda ol diyār-ı bā-iǾtibāruñ 

Ǿulemā-yı feżāǿil-i intimāsından baǾżı Ǿulūmı telemmüź idüp gūş u gerden aĥvālį 

ĥilye-i celiyye-i ķābiliyyet-i kemāl ve kemāl-i ķābiliyyet ile müteĥallį olduķda bilād-

ı Şām-ı bā-iĥtişāma irtiĥāl eyledi. Źikr olınan ārāżį-i Ķudsiyetü’ş-şuǿūnuñ fużalāǿ-i 

feżāǿil-meknūnından Ǿilm-i uśūl ü furūǾı ve fenn-i tefsįr u ĥadįŝi aħź idüp her birinde 

yed-i ŧūla taĥśįl eyledi. Lakin fenn-i fıķhda nihāye-i merātib-i insānįyyeye vāśıl olup 

hidaye-i rābbāniyye-i sübĥāniyye ile feķāhetde ekmel-i enām-ı eyyām oldı. ŞiǾr: 

Der-feķāhet ekmel-i eyyām şod 

  Źāt-ı ū maķbūl-i ħāś ü Ǿāmm şod105 

Źāt-ı feżāǿil-şiǾārını ol diyārda kemālāt-ı beşeriyye ve müktesebāt-ı nažariyye ile 

pįrāste vü āreste eyledükden śoñra ĥubb-ı vaŧan iķtiżasıyla muvaŧŧan-ı aślįsine Ǿavdet 

eyledi elmeylü ilā mevlideke min kerem-i mahtedeke.106 MaŧlaǾ: 

  Dil-i merd der-ārzūy-ı vaŧan 

  Keşed çār u nā-çār sūy-ı vaŧan107 

Aśĥāb-ı fażįlet ĥażretlerine maǾlūm u muǾayyendür ki zümre-i Ǿulemā ĥaķķında 

beźl-i Ǿavāŧıf-ı leŧāǿif ĥusrevāne źimem-i himem-i pādişāhāne ħuśūśan dūdmān-ı 

ǾOŝmāniyyan’a Ǿayn-ı farż ve farż-ı Ǿayn meŝābesinde olup bu sünnet-i ķavįme 

ŧarįķa-i müstedįmeleridür. Bināen Ǿalā-źālik pādişāh-ı vālā-rütbet mevlānā-yı 

merķūme eśnāf-ı ālāf riǾāyet idüp ol ħulāśa-i erbāb-ı maǾķūl ü meşrūǾ ve müsteśfā-yı 

aśĥāb-ı menķūl ü mesmūǾa mesāǿil-i şerǾiyye-i merǾiyyede mürācāǾat u cumhūr-ı 

umūr-ı salŧanatda anuñla muşāveret iderler idi. Ve şāvirhüm fį’l-emri108 

                                                           
104Yılın, malın, geleceğin, hâlin, aslın, neslin, tahtın ve bahtın padişahlığın boyunca devam etsin. 
Mutlu bir yılın olsun, malın mülkün daim olsun, güzel bir geleceğin hoş bir halin olsun, neslin devam 
etsin, tahtın yüce ve bahtın istediğin gibi olsun.  
105Fıkıh alanında çağın en iyisi oldu. Kendisi herkes tarafından kabul gördü. 
106Seni yaratana olan meylin, senin aslının cömertliğindendir (gereğidir). 
107Demek ki yürek vatan hasretinden insanı her koşulda vatanına doğru çekiyor. 
108İş hakkında onların görüşünü al (onlarla istişare et) (Âl-i İmrân, 159.) 
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muķteżāsınca ķıyām-ı mehām-ı enām-ı eyyāmda meslek-i mubāşerete evvelā ķadem-

i müşāveret ile sülūk eyleyüp muķaddemāt-ı mühimmāt-ı umūrı anuñ netāyic-i 

nesāyic-i efkār-ı iśābet-şiǾārına göre tertįb u terkįb iderler idi. Nažm: 

  Der heme kār meşveret bāyed 

  Kār bį-meşveret nikū ne-(y)āyed109 

Ĥażret-i Rabb-i Ǿizzetüñ sehm-i Ǿināyet bį ġāyeti ile tįr-i duǾāsı hedef-i Ǿįcābete 

iśābet eylemegin ħalķ-ı Ǿālem enfās-ı müteberrikesinden teberrük iderler idi. MaŧlaǾ: 

  Zi-her nįk ü bedį āgāh baş  

  DuǾā(y)-eş şemǾ-i her gümrāh bāşed110 

Meŧāmıĥ-ı meŧāmıǾ-ı ĥasiyye-i dünyeviyyeden ŝervet-i Ǿažįme ve ķudret-i tāma 

śāĥibi olup engüşt-i ħāme ve benān-ı beyān ile ĥisāb u kitābdan efzūn-ı māl ü menāle 

nāǿil iken meslek-i śūfįyyeye sālik olup şāriǾ-i taśavvufa şāriǾ oldı. Ol fāżıl-ı fażįlet 

mersūm teǿsįs-i esās-ı müberrāt-ı cezįle ve tarśįś-i mebānį-i meŝūbāt-ı cemįle 

eyleyüp āyende vü revende içün bir zāviye-i refįǾa-i menįǾa-i felek-bünyād ābad 

eyledi. Nažm: 

Ferħunde büķǾatį vü mübārek Ǿimāreti 

Der-nįkūyi bediǾ vü ze-pākizegį semer 

Der-rūşenį çü rāy-ı şerįf tū nādire 

Der ħürremį çü ŧabǾ-ı laŧįf-i tū müşteher111 

Mervįdür ki Sulŧān ǾOŝmān Ġāzį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh ĥażretleri baǾżı leyālį-i 

mübārekede teberrüken zāvįye-i meźkūrede ķalmaķ şempe-i müstedįmeleri olmaġın 

bir gice ol zāviyede ķalup ķümi’l-leyle illā ķalila112 feĥvāsınca ķıyām-ı keŝįrden 

śoñra bir sehl zemān ħvāba vardılar. Zemān-ı ħvābda ŝuver-i ĥādiŝāt-ı vāķıǾāt-ı ġaybe 

āyįne-i miŝālde bu śūretden bādį vü sāniĥ oldı ki Mevlānā Edebālį’nüñ ķoltuġından 

bir māh-ı enver ŧulūǾ vü ħurūc idüp kendinüñ ķoynına dāħil olduķdan śoñra sürre-i 

laŧifesinden bir şecere-i Ǿulyā peydā oldı. Bu şecere-i ŧūbā-miŝālüñ altında cibāl-i 

kebįre ve enhār-ı keŝįre var idi ki cümle-i ħalāǿiķ kendü nefsleriçün ve devāb u 

besātįn ü sāǿir mühimmātlar içün ol enhārdan müntefiǾ ü mütemettiǾ olurlar idi. [21] 
                                                           
109Her işte danışmak şart. Danışmadan yapılan işin sonu hayır olmaz. 
110Her iyilik ve kötülükten haberdardır. Onun duası, yolu kaybolmuşların aydınlık mumudur. 
111Uğurlu bir makam ve mübarek bir köşk, iyilikte benzersiz ve temizlikte efsane. Aydınlıkta senin 
şerefli oyun gibi nadir  güzellikte senin latif yaratılışın  gibi meşhurdur. 
112Az bir kısmı hariç gece kalk (Müezzemmil, 2.) 
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Pādişāh ĥażretleri bu vaķıǾa-i Ǿibret-numāyı gördügi gicenüñ irtesi şeyħ ħıdmetlerine 

rūyāsını Ǿarż idüp nusħa-i ħayāl ve levĥa-i miŝālden śafĥa-i beyāna naķl eyledi. ŞiǾr: 

Ħayāl-em ki pįş-i dil āyįne būd 

Zi-mülk-i miŝālem Ǿacāǿib nemūd113 

Ol muǾabbir-i bir u müfessir-i ser vāķıǾa-i meźkūrenüñ taǾbįrini lisān-ı Ǿibāretiyle bį-

taġyįr taǾbįr idüp Sulŧān ǾOŝmān Ġāzį ĥażretlerine ħiŧāben “Sizüñ evreng-i salŧanat u 

ħaķanįde cülūs itmeñüz muķarrer olduġından ġayrı aśıl-ı pāk ve Ǿırķ-ı ŧahiriñüzden 

baŧnen baǾde baŧn žuhūra gelen evlād u aħfādıñuz daħı ilā ĥayŝ ü māşāǿallāh pādişāh 

olmaķ muķarerdür” diyü tebşįr eyledi. Źikr olınan vāķıǾa muķteżāsınca Mevlānā 

Edebālį kendinüñ düħter-i nįk-aħterini Sulŧān ǾOŝmān Ġāzį’ye tezvįc eyleyüp mā-

beynlerinde Ǿaķd-i Ǿıķd muśāhere eylediler. ŞiǾr: 

Dü kevkeb derįn şeb ķırān kerde-end 

Nekūter zi-tesdįs-i şems ü ķamer 

Ķırānı çeh zįbā ki bāşed be-dehr 

Zi-teŝliŝ-i saǾdeyn mesǾūd-ter114 

Bu iki kevkeb-i nįk-baħtuñ içtimāǾ u iķtirānı Ķurǿān-ı saǾdįn vāķıǾ olduġı sāǾat-i 

şerįfede olmaġın Sulŧān Orħan ve sāǿir evlād-ı saǾādet-nişān mānend-i mihr-i 

dıraħşān-ı raħşān oldılar. ŞiǾr: 

Münfecir şod lālezār-ı dįn ü devlet rā-Ǿuyūn 

MünşeǾib şod bostān-ı mülk ü millet rā-şecer 

Aħterį mesǾūd şod tābende ez-evc-i şeref 

Gevherį sįrāb şod ruħşende ez-derc-i hüner115  

Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz yigirmi altı senesinde ve fāżıl-ı mezbūruñ sinn-i 

şerįfi yüz yigirmi sene bāliġ olduķda yübeşirruhum rabbühum bį-raĥmeten116 

āyetinüñ feĥvāsınuñ mehbinden nesįm-i beşāret-i raĥmet işāret tenessüm idüp 

Ǿandelįb-i rūĥ-ı pür-fütūĥı gülzār-ı cināna ve ravża-i rıđvāna revāne oldı. ŞiǾr: 

                                                           
113Hayallerim tam yüreğimin istediği gibiydi. Benzersiz memleketimden ilginç şeyler gösterdi. 
114Bu gece iyi yıldızlar yan yana gelmişler. Güneş ve Ay’ın altmış derecelik bir mesafede 
olduklarından daha güzel. Dünyanın en güzel yanaşması Venüs ve Jüpiter’in birleşmesinden daha 
mesut. 
115Din ve devlette bulunan kötü nazarların gözü patladı. Ülke ve milletin bostanı ağaçlarla doldu. 
Şeref tepesinden mesut bir yıldız parlamaya başladı. Mücevher üzerinde işlenen sanatlarla doldu. 
116Rableri onlara rahmet müjdesi verir (Tevbe, 21.) 
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  Perįd ez-dām-ı ķālib mürġ-i cān-eş 

  Ki evc-i lā-mekān būd āşįyān-eş117 

Fāżıl-ı mezbūruñ vefātı tārįħinden bir ay geçdükde kerįmeleri ve meźkūrenün vefātı 

tārįħinden üç ay geçdükde merĥūm Sulŧān ǾOŝmān Ġāzį ĥażretleri vefāt eyledi. 

Rabbi ennį lā emlike illā nefsį 118 mażmūnunı gūyā olup dārü’s-salŧanat–ı vücūdda 

sākin olan sulŧān-ı rūĥ-ı revānı aħirete revāne oldı. ŞiǾr: 

Derdā ki rāh-ı kişver-i āmāl beste şod 

Mülk-i nižām mülk-i āmānį güseste şod 

Ŧāķ-ı bülend-i ķaśr-ı imāret ħarāb geşt 

Şāħ-ı büzürg-i dūĥa-i devlet şikeste şod119 

Mevlānā Ŧursun Faķįh raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh 

Bilād-ı Ķaraman’dandur. Salifü’ź-źikr Mevlānā Edebālį’nüñ damadıdur. İstiĥśāl-ı 

fünūn-ı celįle ve istikmāl-i kemālāt-ı cezįle itdügi śadedde Ǿilm-i tefsįr u ĥadįŝi ve 

fenn-i uśūl u furūǾı mevlānā-yı mezbūrdan aħź idüp dürer-i ġurer-i bedāyiǾ-i revāyıǾ-

ı fıķhı ĥāvį vü muĥįŧ oldı. Mevlānā Edebālį vefāt eyledükden śoñra fāżıl-ı merķūmı 

emr-i ders u fetvāda anuñ maķāmına iķāmet idüp Ǿulūm-ı şerǾiyye-i merǾiyyede aña 

mürācaǾat u Ǿazāyim-i Ǿažāyim-i salŧanatda anuñla muşāveret iderler idi. ŞiǾr: 

ǾAleyke’l-meşveretü fį’l-muǾażżalātı 

FefeǾlān-ı ħayr mine’l-vāĥid 

Ve lev lā t-tāǾāvünü lemyesteķım 

Ümüzü’l-maǾįşeti lil-fāridi teźyįl120 

Teźyįl: Mervįdür ki merĥūm Sulŧān ǾOŝmān’uñ ġazavāt-ı futūĥāt-ı āyātında ġāzįler 

imāmet idüp Sulŧān ǾOŝmān Ħān nāmına Ķaraĥiśār’da evvel cumǾa ħuŧbesini ve 

Eskişehir’de evvel Bayram ħuŧbesini ol kişi oķudı. 

 

 

                                                           
117Canı kuşu beden hapsinden uçtu gitti. Çünkü onun mekânı, mekânsızlıktır. 
118Rabbim benim elimde kendi canımdan başka şey yok. 
119Ne yazık ki arzu ülkesinin yolu kapandı. Memleketin düzeni ve emniyeti bozuldu. Sarayın yüksek 

çatısı yıkıldı. Devletin büyük ağacının dalları kırıldı. 
120Büyük sorunlar konusunda istişare etmeye bak. Çünkü iki fiil birden yeğdir. Eğer işbirliği 
olmasaydı hayatın işleri çeki düzen bulmazdı. 
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Mevlānā Ħaŧŧāb bin Ebį Ķāsım Ķaraĥiśārį Ǿaleyhi raĥmetü’l-bārį 

Kendinüñ bilād-ı şeref-nihādında olan Ǿulemādan telemmüź idüp istiǾdād-ı kemāl 

mertebesinden kemāl-i istiǾdāda vāśıl olduķdan śoñra bilād-ı Şām’a irtiĥāl u intiķāl 

eyledi. Fenn-i fıķh ve Ǿilm-i tefsįr ü ĥadįŝi ol diyāruñ Ǿulemāsından aħź eyleyüp 

şeref-i tekmįl-i źāt-ı cemįl ile teşerrüf eyledükde bilād-ı aślįyesine Ǿavdet idüp anda 

vefāt eyledi. Eslāf-ı eşrāfdan ǾÖmer Nesefį ĥażretlerinüñ ħılāfiyātda nažm itdügi 

Manžūme nām kitābına bir şerĥ-i dürer-i ġurer-i intižām u lālį-i iltinām tenmįķ idüp 

mesāmiǾ-i mecāmiǾ-i ālemyāne [22] gūşvāre aśdı. ŞiǾr-i ǾArabį: 

  Fe-fį külli saŧri minhü ravżi mine’l-minā 

     Fe-fį külli ĥarfi minhü Ǿaķd-mine’d-dürer121 

Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz on yedi senesinüñ şehr-i śaferinde ħatm-i kitāb idüp 

devĥa-i kelām-ı müselsel-i źü şebĥūn ve şecere-i süħan-ı źü şüǿūnı ķaŧǾ eyledi 

revĥu’llāhi teǾālā rūĥahü.122 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Muħliś Baba raĥmetu’llāhi teǾālā 

Bilād-ı Ķaraman’da tavaŧŧun idüp merĥūm u maġfūrünleh Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı 

Ġāzį’nüñ fütūĥātında ĥāżır olurlar idi. Sāǿir mütemeşşiyān-ı şerāyiǾ-i şerįǾat ile 

meydān-ı şerǾde tek ü pū idüp ser-menzil-i fütūĥāt-ı İlāhiyye’ye vāśıl olduġı gibi 

mesālik-i ĥaķįķat ve menāhic-i ŧarįķatde daħı maķāmāt-ı Ǿāliyye ve mesāfāt-ı nāǿiyye 

ķaŧǾ idüp müstecābü’d-daǾva ve vāśıl-ı ila’llāh bir kimesne oldı. ŞiǾr: 

Der-iķtidā bā-ĥamd ü der-ilticā be-ĥaķ 

Pākįze iǾtiķād ü pesendįde meźheb-est 

Der-millet-i Muĥammedį vü dįn-i Aĥmedį 

Bā-rāyet-i mužaffer ü rāy-ı müheźeb-est123 

Mūmā ileyh Muħliś Baba Şeyħ Baba İlyās Ħorāsānį’nüñ oġlıdur. Cengįz Ħān 

fitnesinde Rūm’a gelüp Amasiyye ķurbında bir mevżiǾde tavaŧŧun eyledi. 

 

 

                                                           
121Her kelimesi takdir bahçesidir. Her satırı inci kolyesidir. 
122 Allah O’nun ruhunu huzura erdirsin. 
123İktida’da hamdla ve iltica’da hakla temiz itikad ve seçilmiş beğenilmiş bir mezheptir. Hazreti 

Muhammed’in milletinde ve Ahmed’in dininde muzaffer bir görüş ve müezhep bir istektir.  
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ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ ǾĀşıķ Paşa raĥmetu’llāh 

Meźkūr Muħliś Baba’nuñ oġlıdur. Bilād-ı Ķaraman’dan Ķırşehri dimekle meźkūr 

olan ķaśabada tavaŧŧun idüp anda vefāt eyledi. Ķabr-i şerįfi maĥz-ı iśābet-i įcābet 

olduġı muķarrer olmaġın ol diyār-ı bā-iǾtibārda olan aśĥāb-ı ĥācāt anuñla teberrük 

itmekden ħālį degillerdür. Fi’l-vāķıǾ maķām-ı meźkūrda śudūr eyleyen daǾvāt-ı 

müsteŧāba müstecābe olup rūĥāniyyetinden müstefįż olduķları maĥall-i gümān 

degildür. ŞiǾr: 

  Zįr-i gül ānān ki perākende-end  

  Gerçe be-ten mürde be-cān zinde-end124 

Mūmā ileyh Ǿābid ü zāhid müteverriǾ ü müteşerriǾ Ǿāşıķ-ı pįşe, Ǿārif-i bi’llāh bir 

kimesne idi. Meŧāriĥ-i eşiǾǾa-i şümūs-ı tecelliyyāt-ı İlāhiyye olan nüzhet-serā-yı dil-i 

fesaĥat-ārāsı levāmiǾ-i sevāŧıǾ-ı āfitāb-ı feyż-i aķdesden müstefįż olup Cenāb-ı 

Ǿizzet-meǿābı müntehā-yı menāżıl-i seyr ü sülūke vāśıl oldı. Lisān-ı Türkįde Dįvān-ı 

ǾĀşıķ Paşa diyü meşhūr bir kitāb-ı bedāyiǾ-i meknūn ve ĥaķāǿiķ-ı mekmūn nažm 

eyleyüp aĥvāl-i sālikeynį ve esrār-ı Ǿārifeynį ol kitābda derc eyledi.  

 

Teźyįl: ǾĀşıķ Paşa merĥūmuñ adı ǾAlį’dür. Źikr olınan ǾĀşıķ Paşa adlu kitābınuñ 

baǾżı nüsħasınuñ dįbācesinde böyle bulundı. Bu dāǾiye ile bu maĥallde taĥrįr ķılındı 

ve kendülerüñ vilādetlerini ve vefātını bu beytde beyān ü tibyān eyledi. Nažm: 

Āmed ender ħaǾ be-Ǿālem bāz şod ender źelec 

Sizdeh-i māh-ı śafer rūz-ı se şenbe ey fülān125 

Ve bu kitābuñ aślda adı MaǾārifnāme’dür. Ammā elsine-i nāsda ǾĀşıķ Paşa diyü yād 

olınur ve tārįħ-i temāmį-i kitābı beyān eyledi. ŞiǾr: 

  Yedi yūz otuz yılında Hicretüñ 

  Sözi irdi ħatmine bu fikretüñ 

Şeyħ ǾElvān Çelebi raĥmetu’llāhi teǾālā 

Meźkūr ǾĀşıķ Paşa’nuñ oġlıdur. Amasiyye’ye ķarįb bir mevżiǾde tavaŧŧun eyledi. 

Maķarr-ı fenā olan dār-ı dünyādan rıĥlet eyledükde ol mevżiǾ-i mübārekde defn 

                                                           
124Çiçeğin altında defnolan kişiler vücutları ölmüş olabilir ancak canları hâlâ yaşıyor. 
125Ağlayarak bu dünyaya geldi ve yıkanarak bu dünyadan gitti. Sefer ayının on üçüncü günü Salı 
günüydü. 
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olındı. Merķad-ı münevverini müǿellif-i Şaķāǿiķ Ǿunfüvān-ı şebābda ziyāret idüp 

āŝār-ı rūĥāniyyetinden küllį müntefiǾ ü mütemettiǾ olduķlarını bu maĥallde ifāża 

eyledi. ŞiǾr: 

Nūr bā-cān egerçe hem reng-est  

Bā-ten-eş nįz śoĥbeti teng-est 

Sūy-ı įn rūşenį hemį pūy-end 

Įn ziyāret ki ħalķ mį-gūy-end 

Ger ez-įn nūr-ı eŝer ne-dįdį Ǿām 

Üstüħāvn-rā çegūne bürdį nām126 

Ol Ǿārif-i maǾārif-i Rabbāniyye ve śāĥib-i ceźbāt-ı Raĥmāniyye vālid-i mācidi gibi 

eŧvār-ı sülūküñ beyānında manžūm bir kitāb-ı ĥaķāǿiķ-mersūm ibdāǾ ü iħtirāǾ eyledi. 

MıśrāǾ: 

Ez-ĥüsn der ü ĥadįŝ ü ez-Ǿaşķ süħan127  

Mūmā ileyh ǾElvān Çelebi śāĥib-i dįvāndur. Kibār-ı meşāyiħ arasında śāĥib-i 

Ǿirfāndur. Bu beyt anuñdur. ŞiǾr: 

Evliyānuñ ķullarınuñ eñ kemi ǾElvān durur 

Kemteridür kemteridür kemterinüñ kemteri [23] 

Şeyħ Ĥasan Çelebi raĥmetu’llāh  

ǾĀbid ü zāhid ve müstecābü’d daǾva ve mažhar-ı kerāmāt-ı seniyye ve maǾden-i 

berekāt-ı semiyye idi. Maĥrūse-i Burusa’da śāneha’llāhü teǾālā Ǿani’l-beǿsādihi128 

dārü’s-saǾādeye ķarįb bir zāviyede sākin olup beyne’n-nās Aħį Ĥasan dimekle 

meşhūr ve laķab-ı mezbūr ile mülaķķab ü meźkūr idi. 

 

Baba İlyās-ı ǾAcem raĥmetu’llāh teǾālā 

Amasiyye’de sākin idi. Cenāb-ı meǾālį-niśābı mažhar-ı kerāmāt-ı semiyye olmaġın 

çoķ kimesne aña irādet getürüp dervįşleri Babalı dimekle meşhūr oldı. Sulŧān 

Ġıyāŝe’d-dįn bin Sulŧān ǾAlāǿa’d-dįn ol ŧāǿifenüñ ħurūcunı iĥtimāl virüp śūfįlerini 

                                                           
126Işık, can ile aynı renkte olsa da vücut ile de yakınlıkları var. Herkes bu ışığın peşindedir. Halkın 
dediği ziyaret şudur. Eğer halk bu ışıktan bir etki görmeseydi neden bu kemiklerden bahsedecekti 
127 Hadisin güzelliğinden ve sözün aşkındandır. 
128 Allahu Teâlâ onun şanını korusun 
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ķatl-i Ǿāmm eyledi. Kendü daħı çoķ zemān geçmeden ķullarınuñ elinde küşte olup 

neslleri münķaŧıǾoldı. Şeyħ Muĥliś Baba Yunan’da altı ay pādişāh olduķdan śoñra 

Baba İlyās’uñ śūfįlerinden Nūre’d-dįn nām śūfįnüñ Ķaraman adlu beş yaşında bir 

oġlunı Yunan taħtına iclās eyledi. [24] 

 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Ŧabaķa-i ŝāniye Sulŧān Orħan Ħān bin Sulŧān ǾOŝmān Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’r-

rıđvān ĥażretlerinüñ zemānında faśś-ı naśś-ı aĥvāllerinde el-Ǿulemāǿi vereŝetü’l-

enbiyāǿ129 maśtūr u muĥarrer olan ŧāǿife-i ħāǿifenüñ ve nigįn-i engüşterįn-i 

āmāllerinde sādātü’l-ümmeti’l-füķahāǿ130 mezbūr u muķarrer olan gürūh-ı feżāǿil-

şükūhuñ aĥvāl-i pesendįdesini ve maśdūķ-ı manŧūķ-ı ela inne evliyāǿü’llāhe lā ħavfe 

Ǿaleyhim ve lā yaĥzenūn131 olan meşāyiħ-i kirāmuñ menāķıb-ı medāyiĥ-i güzįde-i 

sütūdesini beyān ider. 

 

Müşārün ileyh eştāt-ı esbāb-ı salŧanatı tażǾįf ü teǿkįd ve merāsim-i levāzım-ı ħilāfeti 

teǿlįf ü teǿyįd idüp cumhūr-ı umūr-ı Ǿibād-ı Ǿubbāduñ aĥvāllerini ve Ǿāmme-i reǾāyā 

ve kāffe-i berāyānuñ āmāllerini ĥüsn-i ĥāle ķarįn itmekde Sulŧān ǾOŝmān nām Ǿakl-i 

evvele ŝānį ve anuñ gibi bu daħı mebānį-i Ǿadl ü dādı bānį oldı. MıśrāǾ: 

Ŝānį iŝneyn eź-hümā fį’l-ġār132 

Śafā-yı źihn ve Ǿaķl-ı neķā-yı ŧabǾ ü ħıred ile ġayrı pādişāhlara nisbet-i maǾķūlāt-ı 

ŝāniyeden olan menāžım-ı merāsim-i mülk ü millet anuñ ikisine daħı evvel nažarda 

sāniĥ ü nümū-dār olan merǿiyyātdandur ve nažar-ı daķįķe muĥtāc olmayan 

bedįhiyyātdandur. Rezānet-i reǿy ü rūǿyet ve reśānet-i tedbįr ü fikret ile ne aña Ǿaķl-ı 

evvel ŝānį vü Ǿadįl ve ne buña muǾallim-i ŝānį ķarįn ü bedįl olur. Beyt: 

Ne-māned bā-cenāb-et Ǿaķl-ı evvel  

Ne-bāşed hem nişįn-et merd-i ekmel133 

Her birisi MıśrāǾ-i bāb-ı devlet-i ǾOŝmāniyye olup ikisi tercįǾ-bend-i salŧanat ve ser-

cerįde-i ķaśįde-i ħilāfetdür. Zimām-ı taķallüd umūr-ı cumhūr-ı enām-ı eyyām ve 

                                                           
129Alimler peygamberlerin varisidir. 
130Ümmetin efendileri fakihlerdir. 
131Hiç kuşkusuz Allah’ın dostları için korku yoktur ve onlar üzülmezler (Yunus, 62.) 
132İkinin ikincisi ki hani ikisi mağaradayken 
133Eğer kamil bir insanla hem sohbet olmazsan kamil bir akıl seninle beraber olmayacak. 
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Ǿinān-ı tekeffül-i mühimmāt-ı mülemmāt-ı Ǿāmme-i ħavāśś ü Ǿavām cümleden 

muķaddem anlaruñ ķabża-i taśarruflarında mażbūŧ u merbūŧ olup tesħįr-i memleket-i 

bį-mehliket şemşįr-i kişver-sitānlarına ĥarįf ü elįf idi. ŞiǾr: 

  Nihāde dest-i devlet ber-ser-eş tāc 

  Be-farķ-eş tāc-ı devlet geşte muĥtāc 

   Ħilāfet münĥeśir der-ħānedān-eş  

  Çerāġ-ı salŧanat der-dūdmān-eş 

  Be-ser tāc-eş ki çün tāc-ı kiyānį-st  

  Ĥübāb-ı rūy-ı āb-ı zindegānį-st 

  MüŧiǾ-i emr-eş ez-meh tā be māhį 

  Ķalem-re ez-sefįdį tā siyāhį134 

Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz yigirmi altı senesinde Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı kām-

kāruñ sinn-i şerįfi altmış ŧoķuza vāśıl ve müddet-i salŧanatı yigirmi altıya nāǿil iken 

Sögüdcük’de vefāt idüp yirine müşārun ileyh Sulŧān Orħan Ħān cülūs eyledi. MıśrāǾ: 

  Be-cā-yı peder [27] ber-serįr-eş nişest135 

Tārįħ-i mezbūrda rāyet-i fetĥ-i āyet-i salŧanatı ber u dūş źimmet-i himmet-i vālā- 

nehmetine alup livā-yı vālā-yı saǾādet iltivāsını aķŧāǾ-ı erbāǾ-ı Ǿālemde ifrāşete ve 

sırr-ı Ǿilm mancūķ-ı Ǿayyūķ intimāsında āyāt-ı fetĥ u žaferi nikāşete eyledi. 

 

Mevlānā Dāvūd bin Meĥemmed bin Ķayśerį-i Ķaramanį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Kendü bilād-ı şeref-nihādında śāĥib-ifāża olan Ǿulemānuñ ve fużalānuñ ħıdmet-i 

sāmį-rütbetlerinde meşāġıl-i Ǿilmiyyeye meşġūl olup ĥılye-i celįye-i feżāǿil ile teĥallį 

eyledükde Ķāhire-i Mısr semtlerine rıĥlet eyledi. Źikr olınan diyār-ı bā-iǾtibāruñ 

fużalā-yı maǾārif-perverlerinde ĥadįŝ-i şerįfį ve tefsįr-i lāzımü’t-teşrįfi ve fenn-i uśūl 

u bediǾü’l-vuśūli tekmįl idüp fünūn-ı meźkūrede ve Ǿulūm-ı Ǿaķliyyede aķrānından 

bāriǾ vü fāǿiķ olmış idi. ŞiǾr: 

  Ǿİlm-i şod bā-kemāl ü fażl u dāniş 

                                                           
134Devlet eli başına taç koymuş, devlet tacı onun başına muhtaç olmuş. Halifelik onun ailesine 
münhasır saltanat ışığı onun soyunda. Padişahlık tacına benzeyen başında konulan o taç 
Hayatın su üzerindeki kabarcığıdır. Aydan balığa kadar herkes emrinde kalem emrinde tüm beyazları 
karartıyor (yazıyor). 
135Babasının yerine tahta oturdu. 
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  Der-iķrān-eş şude mümtāz u meşhūr136 

Murāfaķat-ı muvāfaķat-ı tevfįķ-i Rabbānį ile vārid-i mevārid-i taśavvuf ve sāriĥ-i 

mesāriĥ-i taśarruf olup tekmįl-i melekāt-ı mülkiye eyledükden śoñra ķuŧbü’l-Ǿārifįn 

źaħruǿl-muvaĥĥidįn Mevlānā Şeyĥ Muĥyi’d-dįn-i ǾArabį ĥażretlerinüñ Füśūś nām 

kitābını şerĥ eyledi. Ol ħātem-i engüşt-i vilāyet ve faśś-nigįn-i kerāmetüñ Füśūś’ında 

olan nuķūş u hemiyye-i maǾkūseyi faśś-ı žann u gümāndan hak idüp naśś-ı ķāŧıǾ-i 

tibyān-ı saŧıǾla mevād-ı menāzaǾātį ķaŧǾ eyledi. Mebādį-i kelām ve meşāriǾ-i 

merāmda beźl eyledügi cevāhir-i zevāhir-i kelimātını tervįc içün taķdįm itdügi 

muķaddimede nuķūş-i uśūl-i Ǿilm-i taśavvufį nūk-ı ħāme-i fūlād-ı renkle evrāķ-ı 

eŧbāķ-ı simįn üzre bir vechle yazdurmış idi ki sikke-i mermerde ķazdurmış idi. ĶıŧǾa: 

  Ayāz-ı fażl-ı tū peyveste pür ĥikāyet-i Ǿaśr 

  Ayāz-ı dest-i tū hem-vāre bā-şikāyet-i māl 

  Zi-lafž-ı fāǿiķ-i tū ķāśır-est der-nažįm 

  Zi- ħaŧ-ı rāǿiķ-i tū Ǿāciz-est seĥer ĥallāl137 

Zümre-i selāŧįn-i źevi’l-iķbāl vucūh-ı aĥvāl ve ruħsāre-i āmāllerini ĥilye-i śadaķāt-ı 

cāriye ile taĥliye eyledükleri baǾiŝ-i taĥliye-i śuver-i maķāśıd-ı dāreyn olmaġın 

merĥūmun ve maġfūrün leh Sulŧān Orħan Ħān-ı Ġāzį ĥażretleri İzniķ nām ķaśabada 

bedāyiǾ-i revāyiǾ-i śanįǾa-i Ǿacįbe ile muĥāŧ u maĥfūf bir medrese-i Ǿulyā peydā idüp 

şeyħ ĥażretlerine taǾyįn eyledi. ŞiǾr: 

  Evc-eş felekį-st kez bülendį 

  MiǾyār-ı Ǿayār-ı āsmān-est 

  Śaĥn-eş ĥaremį ki der-ĥarįm-eş 

  Ez-sāye vü āftāb emān-est138 

Şeyħ Davūd-ı Ķayśerį ĥażretleri daħı ol medresede tedrįs u ifāde ve taśnįf ü teǿlįf ü 

ifāża ile ĥālį olup terbiyet-i aśĥāb-ı istiǾdād itmekden ħālį olmadı. Medrese-i 

meźkūre ki Ǿavālį-i ĥavālisinde ķubbe-i felek-i muķavvis āvįze-i muķarnis 

maķāmındadur. Ol medrese-i Ǿāliyye-i selāŧįn-i ǾOŝmāniyye’nüñ devletinde binā 

                                                           
136Bilim, kemal ve fazıl ve bilgi ile birleştiğinde, bu birleşim meşhur ve mümtaz olacaktır. 
137Senin kemal esintin sürekli çağın hikâyelerini anlatıyor. Senin elinin esintisi sürekli mal ve mülkten 
şikâyet ediyor. Senin değerli sözlerinin karşısında şiir kusurlu görünüyor. Senin yazılarının karanlığını 
çözmekte sabah bile aciz kalıyor. 
138Onun yüceliği gökyüzü gibidir ki yükseklikte gökyüzü ile aynı ayardadır. Huzuru harem gibidir ki 
onun huzurunda güneş ve gölgede güvendedir. 
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olınan medāris-i sāmiyenüñ muķaddemi ve mülteǿim-i ŧaleb-kārān-ı dāniş–āmūzān 

olan buķāǾ-i seniyyenüñ aķdemidür. Kūşe-i meĥārįb-i ifādede seccāde-nişįn olan 

eǾāli-i mevālį-i źevį’l-meǾāli bundan evvel bir medresede ifāża vü ifāde eylemek 

olmadı. Mūmā ileyh Ǿābid ü zāhid ve śālih ü kāmil ve śāĥib-i aħlāķ-ı ĥamįde idi. 

Ħıyār-ı secāyā-yı maŧbūǾa üzre mecbūl olup erūme-i kerįme-i insāniyye üzre maħlūķ 

olmış pesendįde eŧvār bir źāt-ı büzürg-vār idi. ŞiǾr: 

  Büzürgį be-nāmūs-ı güftār nįst 

  Bülendi be-daǾvį-yi pindār nįst 

  Ez-ān nām-verter kesį rā-me-cūy 

  Ki ħāvnend ħalķ-eş pesendįde ħūy139 

Teźyįl: Mūmā ileyhüñ āb-ı ĥayātı taĥķįķ vadįsinde bir risāle-i rūĥ-efzāsı daħı vardur. 

Ol risālenüñ elfāžı ĥayāt-baħş u maǾānįsi şįrįn u şekerbārdur. Bu ĥaķįrānuñ şeref-i 

müŧāleǾasıyla teşerrüf eyledüm ve daħı Ķaśįde-i Taǿiye-i İbni Fāriż’a şerħi vardur. 

 

Mevlānā Tāce’d-dįn-i Kürdį raĥmetu’llāhi teǾālā 

Evāǿil-i aĥvālinde zemān-ı ifādesine vāśıl olduġı Ǿulemādan taǾallüm ü telemmüź 

idüp tekmįl-i melekāt ve taĥśįl-i kemālāt itmekde cidd-i cedįd ve kedd-i ġanįd temhįd 

eyledi. ŞiǾr: 

  Dāniş ŧaleb ü büzürgį [28] āmūz 

  Tā beh neger-end rūz-et ez-rūz 

  Mį-kūş be-her varaķ ki ħvānį 

  Kān dāniş-rā temām dānį140 

Bu śadedde Metn-i MüŧālaǾ ve Beyānü’l-Ĥikme nām kitāblaruñ müǿellifi Mevlānā 

Sirāce’d-dįn Urmevį ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine ittiśāl eyleyüp şeref-i ifāżası 

sebebiyle cümle-i Ǿulūm-ı feżāǿil-i mersūmda ħuśūśan Ǿilm-i fıķhda śudūr eslāf-ı 

eşrāfdan taśaddur eyledi. Meĥāsin-i feżāǿil-i ĥısān ile derece-i nıśfi’n-nehārda āfitāb-

ı felek-medār kirdār-ı iştihār-ı seyyār śāĥibi olup maǾārif-i cemįle ve Ǿavārif-i 

cezįlesi elsen-i eyyāmda meşhūr oldı. Sālifü’ź-źikr Mevlānā Davūd-ı Ķayśerį-i 

                                                           
139Büyüklük kelamın namusundan gelmez yücelik düşünce davasından gelmez. Ondan daha 
beğenilmişini arama ki halk onu uysal bilsin. 
140Bilim peşinde ol ve büyüklüğü öğren ki her gün senin değerin artsın. Her bir sayfayı okuyunca o 
bilgiyi tam öğrenmeye çalış. 
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Ķaramanį Sulŧān Orħan Ħān Ġāzį zemānında vefāt eyleyicek İzniķ Medresesi 

Mevlānā Tace’d-dįn-i Kürdį’ye taǾyįn olınup miĥrāb-ı felek-niśābında iclās olındı. 

Mūmā ileyh daħı çerāġ-ı iştiġāle iştiġāl virüp bį-nihāye çerāġ uyardı. Mevlānā 

Tace’d-dįn fażįlet rehįn muşārun ileyh Edebāli’yi ve Ķāđį Ħayre’d-dįn’i dāmād 

idinüp bir duħter-i maħadderesini aña tervįĥ ü tezvįc ve bir duħter-i muvaķķarasını 

bunuñ Ǿıķd-i nikāĥında Ǿaķd eyledi. Ol ħayr-ı aśĥāb-ı dįn yaǾnį Mevlānā Ħayre’d-dįn 

ol sertāc-ı zümre-i metālihįnüñ berekāt-ı enfās-ı nefįsesiyle devlet-i ǾOŝmāniyye’de 

vezįr olup Ħayre’d-dįn Paşa laķabıyla mulaķķab oldı. Rivāyet olınur ki ĥiśār-ı İzniķ 

ki nuķūş-ı bedāyiǾ śanāyiǾ-i Ǿibret-nigār ile ġayret-i ħuld-i berįn ve reşk-i nigāristān-ı 

çįn idi. ŞiǾr: 

  Burūc-eş çarħ-ı gerdān-rā resįde 

  Nažįr-eş dįde-i devrān ne-dįde141 

Sulŧān Orħan Ħān Ġāzį ĥażretleri fetĥ niyyetine ĥiśārı muĥāśara idüp Ǿasākir-i žafer 

şiǾārı ile ol ķalǾa-i felek-medārı mınŧıķa-i źātü’l-burūc gibi iĥāŧa eyledükde Ǿadāt-ı 

dįn ü devlet olan ŧuġāt-ı kefere-i bed-nām nefįr-i Ǿām şeklinde cemǾiyyet idüp bu 

kirve-i mekrūh ol leşker-i gerdūn-şükūhı ĥiśārdan ĥaśr u menǾ içün hücūm eylediler. 

ŞiǾr: 

  Dü ebr ez-dü sū der-ħürūş āmed-end  

  Dü deryā-yı āteş be-cūş āmed-end 

  Ber-āmed be-ġurrįden ebr-i siyāh 

  Ze-māhį tef-i tįġ ber-şod be-māh142 

Bu vāķıǾada pādişāh ĥażretleri leşker-i İslām ŧarafından müdāfaǾada nevǾān Ǿacz u 

ķuśūr ve żaǾf u futūr teĥaddüs ü teferrus itmegin kendinüñ muǾtemed ü muǾteķid-i 

Ǿaliyye ķullarından Şāhįn Lālā nām şāhbāz Ǿiķāb çeng ü dilįr-i neheng-aheng ile 

müşāvere eyledi. Meŝnevį: 

  Çü āyed müşkilį pįş-i ħired-mend 

  Kezān müşkil fited der-kār-ı ū bend 

Küned Ǿaķl-ı diger bā-Ǿaķl-ı ħod yār 

                                                           
141Senin burçların gökyüzünün feleğine ulaşmış (fakat) senin bakışın dünya senin güzelliğine sahip 
hiçbir şey görmemiş. 
142İki bulut iki taraftan saldırdı. İki ateş denizi kaynamaya başladı. Kara bulut gürlemeye başladı. 
Kılıçların ısısı aya kadar yükseldi. 



144 

  Ki tā der ĥall-i ān gerded meded-gār 

  Zi-yek şemǾ-eş negįred nūr ħāne 

  Ferūzed şemǾ-i diger der-miyāne143 

Ħuśūś-ı mezbūrda āra-i Ǿālem-ārāları aña müncer oldu ki ħudāvendigār-ı büzürg-vār-

ı Ǿasākir-i žafer-şiǾār ile maķarında ŝābit-ķadem olup cel-i himmetleri ol ĥıśār-ı 

muĥāśara itmekden memnūǾ vü maĥśūr olmamaġa maĥśūr ola fe-ammā Şāhįn Lālā 

bir miķdār ceng-i cūy ve Nerįmān-fer dilāverler ile ol şerźime-i đalālet şiǾāra 

muķābele eyleye. Lāzım gelür ise sedd-i ruħına fitne vü bend-i derb ve bend-i fesād 

içün muķātele eyleye. ŞiǾr: 

  Müħālif çü mūr-est ü mā ejdehā 

  Kücā gerded ez-pençe-i mārhā 

  Zi-mā rāǿyet-i ceng efrāşten 

  Zi-düşmān ser ü tāc be-güzāşten144 

Lākin elŧāf-ı fesįĥahü’l-eŧrāf-ı ħusrevānįden bu muķābelede tevaķķuǾ eyledi ki kem 

min fiǿetin ķalįletin ġalebet fiǿeten keŝįraten145 feĥvāsınca ġalebāt-ı Ǿināyāt-ı İlāhiyye 

ile fetĥ u žafer müyesser olup ve Ǿadekümü’llāhü meġānime keŝįretün teǿħüźūnehā146 

mażmūnunca ġanįmet-i Ǿužmāya dest-res muķarrer olur ise cümle-i ġanāǿim kendüye 

śadaķa olup ħāricden kimesnenüñ yed-i teŧāvül ve dest-i tenāvüli aña taǾalluķ itmeye 

vażǾ-ı maǾhūd ĥüsn-i yümn-i ķabūl ile maķbūl olup ol şehrįyār-ı felek serįr anuñ 

ķuŧb-ı murādı üzre dönmegi muķarrer eyledi. Ħuśūś-ı merķūmda ol merd-i kārzāruñ 

Ǿazm ü ĥazmi pādişāhuñ ħayr duǾāsına maķrūn olmaġın mücāhidān-ı müstemidān 

müteǾāżıd u müteǾāvin olup ķalb-i śulbleri ķuvvet buldı. Nažm: 

  Bāmdād-ı duǾā-yı müstecāb-eş 

Merām u maķśad-ı ubūd-ı ĥāśıl147  

bu sebebden emįr-i vālā-maķām leşker-i İslām žafer-fercām ile gürūh-ı mekrūh-ı 

küffār-ı şūm-meşǿūm üzerine hücūm eyleyüp mubāreze vü muĥārebeye şurūǾ 

                                                           
143Eğer bir akıllı bir sorunla karşılaşırsa ve o sorunu çözmekte zorluk çekiyorsa, diğerinin aklını kendi 
aklına yar tutar ki o sorunu çözmekte ona yardımcı olsun. Bir mum ile ev aydınlanmaz. 
Arada başka bir mum da gerekiyor. 
144Muhalif  karınca gibidir ve biz ejderha bizim gibi yılanlarla nasıl baş edecek, bizden sadece savaşa 
karar almak yeter düşmanlarımıza da taç ve tahtlarını bırakmak düşer. 
145Nice küçük topluluk büyük topluluğu yenmiştir (Bakara, 249.). 
146Allah size alacağınız birçok ganimet vaat etmiştir (Fetih, 20.). 
147

 Sabah duaları kabul oluyor arzusu ve isteği gerçekleşiyor. 
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eyledükde mübeşşir-i ġayb-ı bį-reyb lā ġālibe lekümü’l-yevm148 diyü fetĥ u nuśretden 

ħaber virüp Ǿasker-i İslām’uñ žāfir ü ġānim olması peyāmını tebşįr eyledi. MaŧlaǾ: 

[29]  

Nuśret Ǿinān girifte vü iķbāl der-rikāb 

  Ve’z āsmān resįd beşāret be-feth-i bāb149 

Eŝnā-yı neberdde meşķ-ı ĥisām ve reşķ-ı sihāmdan ser ü sįneler şikāf olup fayśal-ı 

şemşįr miyānlarında faśl-ı nizāǾ ve ķaŧǾ-ı ħuśūmet üzre olduķda biǾināyeti’llahiǾl-

meliki’l-ekber āhālį-i İslām manśūr u mužaffer ve küffār-ı ħāksār maķhūr u 

maĥaķķar oldı. Meŝnevį : 

  Yalān ān dem ĥesāb-ı feth ber-ħvānd 

  Be-sūy-i ān sipāh-i bį-Ǿaded rānd 

  Be-đarb-ı tįġ-i şan tanśįf kerdend 

  Şümār-ı cümle rā tażǾįf kerdend 

Śaĥįĥ-i-rā miyān-ı cemǾ ne-güzāşt 

Ki be-her kesr-i įşān tįġ ne-gümāşt 

Şod aħer leşker-i isħam manśūr 

Fürū şod āyet-i küffār meksūr150 

Nāśıye-i ĥayātlarında küllü nefsin źāǿiķatü’l-mevt151 raķamı mersūm olup ervāĥ-ı 

ħabįŝeleri hāvįye-i hevāna ve maŧmūre-i maġmūre-i ħıźlāna yaǾnį esfel-i medārik-i 

nįrāna revāne olanlaruñ ve daħı keennehüm ĥümürün müstenfirah ferrat min 

ķasverah152  mūcibince firār ŧarįķıyla ŧuǾme-i şįr-i şemşįr olmaķdan ħalāŝ bulanlaruñ 

ĥavāyic ü eŝbābını ve emvāl u eŝķālini ol yegāne-i meydān-ı veġa yaġma idüp 

mānend-i ķaŧrāt reşiyye-i seĥāb bį-ĥisāb māl u menāla nāǿil ve nefāǿis-i emvāle vāśıl 

oldı. Beyt: 

  Ġanāǿim çünān yāft ān pehlivān 

                                                           
148Sizi yenecek yoktur bugün (Enfal 48, Âl-i İmrân, 160.) 
149Başarı sürüyor ve gökyüzünden fetih  kapısı işaret ediliyor. 
150 Pehlivan o an galibiyetin hesabını yazdı. O sayısız orduya saldırdı. Bir kılıç darbesi ile onları ikiye 
ayırdı. O ordunun sayısını azalttı. 
Tek bir sağlam adam kalmadı çünkü onlar kılıcını hiç yere koymadı. İslam ordusu kazandı kafirlerin 
ordusu yenildi. 
151Herkes ölümü tatmış (Ankebut, 57.) 
152Sanki arslandan kaçmış yaban eşekleri gibi (Muddesir, 50.) 
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  Ki ne-tüvān ĥesāb-eş be-kilk ü zebān153 

Ol anķā-yı ķāf-ı śalābet ve şāhbāz-ı evc-i şecāǾat yaǾnį Şāhįn Lālā pençe-i himmetle 

şikār olduķdan śoñra mesrūrü’l-bāl āşiyāne-i ķadįmine ittiśāl eyledi. Pādişāh 

ĥażretleri bu maķūle fetĥ u žafer ġayra müyesser olup kendüleri bu ġanįmet-i 

Ǿužmādan maĥrūm olduġına nādim olmaġın aħź olınan ġanāǾimi istirdād murād 

idinüp bu ħuśūśı mevlānā-yı mezbūrdan istiftā eyledi. Mevlānā-yı müşārün ileyh 

cevāb virüp “Meźkūr Şāhįn Lālā’nuñ raķabesi rıbķa-i rıķķıyyetden āzād ise žafer 

bulduġı māl aña ĥelāldür ve eger bu minvāl üzre degil ise beytü’l-māldur.” didi. Ol 

ĥür Ǿāķil-i bāliġ nažar muǾattaķ u muĥarrer olduġı muķarrer olmaġın ĥūze-i 

taśarrufunda olan māl-ı ġanāǿime ħāricden kimesnenüñ yed-i taśarrufu dāħil olmadı. 

Bu ķażıyyenüñ vuķūǾundan śoñra emįr-i mezbūr māl-i ġanāǿim ile maĥrūse-i 

Burusa’da bir medrese ve ķaśaba-i Ķįrmāstį’de bir zāvįye ve bir cisr iĥdaŝ eyledi. 

ŞiǾr: 

  Çü kāħ-i āsmān fįrūze ħeştį  

  Zemįn ez-lüŧf-i vażǾ-i ū behiştį 

  Muķavves ŧāķhā çün ebrū-yı ĥūr 

  Zi-Ǿālį ġurfehāy-eş çeşm-i bed dūr154 

CeǾale’l-lāhu teǾālā saǾyehu meşkūren155 

 

Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Esved raĥmetu’llāhi’l-melikü’l-eĥad 

Āhālį-i Rūm ötesinde Ķara Ħvāce dimekle meşhūr u meźkūrdur. Neżāret-i sinn ü 

Ǿunfüvān-ı cevānįde bilād-ı ǾAcem’e rıĥlet idüp ol diyāruñ Ǿulemā-yı meǿŝer- 

eŝerlerinden istifāża vü istifāde eyledükden śoñra būm-ı Rūm’a Ǿavdet eyledi. 

Mevlānā Tāce’d-dįn-i Kürdį raĥmetu’llāhi teǾālā vefāt eyledükde mutaśarrıf olduġı 

İzniķ Medresesi’ni merĥūmün ve maġfūrün leh Sulŧān Orħan Ħān Ġāzį raĥmetu’llāhi 

teǾālā ol fāżıl-ı Ǿaliyyü’ş-şān ve semiyyü’l-mekāna sevķ eyledi. Medrese-i 

meźkūrede ŧullāb-ı kemāl-i iktisābdan müsteǾid ü müstemid ve istiǾdād u istimdāda 

müstebid olan gürūh-ı saǾādet-imdāda tedrįs ü ifāde üzre olup meşāġil-i teǿlįf ü 

taśnįfe meşġūl oldı. Eŝnā-yı iştiġāl ü medārisede Viķāye  nām metn-i metįne bir şerĥ-

                                                           
153O pehlivan öyle ganimetler buldu ki kalem ve dil ile hesabını çıkartmak mümkün değil. 
154Gökyüzü sarayı gibi firuze rengindedir. Yeryüzü onun lütfu ile cennet olmuştur. Gökyüzünün 
kavisleri hurinin kaşları gibidir. Kötü bakışlar ondan uzak olsun. 
155Allah O’nun gayretini mükâfatlandırsın. 
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i rezįn tedvįn eyleyüp müşkilāt-ı furūǾ ve muǾażżalāt-ı fıķhı ol müşārün ileyh bi’l-

benān engüşt-i beyānla ĥāl eyledi. Bu kitāb-ı berāǾat-niśābuñ ĥaķķında müǿellif-i 

şaķāǿiķ ĥüsn-i şehādet idüp ibtidāsından intihāsına degin iki cildine müŧālaǾaları 

sebķat itdügi ecilden müntefiǾ ü mütemettiǾ olduķlarını ifāża buyurdı. Fenn-i uśūlden 

Muġnį nām metni şerĥ idüp sāǿir-i şurūĥ pür-fütūĥundan ġınā virdi. Ŝįkāt-ı rivāttan 

mervįdür ki mevlānā-yı meźkūruñ telemmüźesinden mažhar-ı Ǿināyet ĥażret-i bārį 

yaǾnį Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį raĥmetu’llāhi teǾālā ol fāżıldan telemmüź 

iderken bir gün eŝnā-yı mübāĥaŝede iki cānibden dįk-i ķuvvet-i ġażabiyye 

germįyyet-i āteş-i ĥamįyyet ile müşteǾil olup her biri kendü sözini tenvįr içün ĥiddet 

eyledi. ŞiǾr: 

  Nemūdį her yeki burhān-ı ķāŧıǾ  

  Gehį geştį müǾāriż gāh māniǾ [30] 

Ĥamiyyet çeşm-i Ǿaķl-eş rā be-pūşįd 

Çü bād ez-bāhr-i kįn ber-ħod be-cūşįd156 

Bu taķrįb ile muŧareĥa-i kelām-ı munāžara vü munāfereye müǿeddi olup vifāķ-ı 

şiķāķa ve itilāf-ı iħtilāfa mübeddel olmaġın Mevlānā Fenārį fāżıl-ı mezbūrı terk idüp 

Cemāle’d-dįn-i Aķsarayį ĥażretlerinüñ ĥıdmetlerine ittiśāl eyledi. 

 

Teźyįl: Mūmā ileyhüñ babasınuñ adı ǾÖmer’dür. Ķaśaba-i İzniķ’de mezārı üzre 

böyle yazılmış bulundı. Bu ravża merĥūm u maġfūr Ǿālim-i mebrūr Ķara ǾAlāǿa’d-

dįn bin ǾÖmer’üñ ravżasıdur. Hicret-i nebevviyenüñ sekiz yüz senesinüñ 

muĥarreminüñ yigirmi altıncı güninde vefāt eyledi raĥmetu’llāhi teǾālā. 

 

Mevlānā Candarlu Ħalįl Ǿaleyhi raĥmetü’l-melikü’l-celįl 

Ħalķ-ı Ǿālem arasında Candarlu Ķara Ħalįl diyü źikr olınur. Sālifü’ź-źikr Edebālį’nüñ 

āķrabāsından ve Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Esved’üñ telāmiźesindendür. Mervįdür ki 

merĥūm Sulŧān ǾOŝmān Ħān Ġāzį ĥażretleri bir gün Mevlānā ǾAlāǿaǿd-dįn Esved 

ĥażretlerinüñ şeref-i tilķāǿ-i liķāǿ-i meserret-i iltiķāsıyla teşerrüf ķaśd idüp ziyāret 

içün evine varduġında ol ecel-i ecille-i fuĥūl namāza meşġūl olup Ǿibādete 

müteveġġıl olmaġın pādişāh-ı şeriǾat şiǾār bir miķdār ārām u ķarār idüp ŧaşrada 

                                                           
156Her biri için kesin kanıtlar sundun, bazen muhalif çıktın bazen engel oldun. Kıskançlık aklının 
gözünü kapattı, rüzgâr gibi kin ve nefretten kendi etrafında dolaşıyordu. 
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tevaķķuf eyledi. Eŝnā-yı tevaķķufda namāz zemānı olup źimem-i himem-i Ǿibāda 

ħuśūśan fırķa-i Ǿubbāda mefrūż olan farįża-i muķadderenüñ edāsı vaķti olduķda 

pādişāh ĥażretleri ĥużżār-ı meclis-i saǾādet-celįs ile ol vaķit namāzuñ iķāmet 

niyyetine ķıyām eyleyüp sünnet-i menśūśa-i maħśūśa üzre namāza şurūǾ eyledi. Bu 

śadedde Ķara Ħalįl-i celįlü’l-ķadr imāmete teķaddüm idüp ol imām-ı himām-ı 

ħılāfet-encām ile namāzı itmām eyledükde merĥūm ǾAlāǿa’d-dįn Esved nüzhetgāh-ı 

ħalvetinden ħurūc idüp pādişāhla muśāĥabete şurūǾ eylediler. Eŝnā-yı mukālemede 

merĥūm Sulŧān Orħan Ħān cemāl-i Ǿarūs-ı maķālden niķābı refǾ idüp bu yüzden fetĥ-

i kelām eyledi ki “Sefer-i žafer-eŝerde reǾāya vü berāya baña teĥāküm eyledüklerinde 

ĥaķ u bāŧıl fayśal bulmaġ içün aĥkām-ı şerǾiyye-i ferǾiyyeyi müstaĥżar bir fayśal-ı 

Rabbānį ve ĥākim-i śamadānį lāzımdur. Ŧalebeñüzden birini benüm ile sefere gitmek 

içün taǾyįn eyleñüz.” didi. Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn-i Ǿālį-menzilet bu maǾnāyı telaķķi-i 

bi’l-ķabūl idüp ol cemǾ-i keŝįrüñ birini taǾyįn eylemek semtine müteveccih olduķda 

cümlesi bu maślaĥatdan imtināǾ u iǾrāż idüp hezār enįn ü ĥanįn ile istiǾfā eylediler. 

ŞiǾr: 

  Der-hidmet-i mülūk u selāŧįn kesį ki kerd 

  Śarf-ı metāǾ-ı Ǿömr pey-i iktisāb-ı cāh 

  Der-ĥayrat-em ki rūz-ı cezā çį-st Ǿöźr-i ū  

  Çün mį-künend be-cānib-i maǾbūd-ı hod nigāh157 

Merĥūm Sulŧān Orħan Ħān-ı maġfiret-Ǿunvān bu ħuśūśda tevŝįķ-i kelām ve tenfįź-i 

merām idüp teżāǾuf-ı ārā ve telāĥuķ-ı efkār-ı esbāb-ı teǿkįd-i teǿyįd-i ilāhįdendür. 

ŞiǾr: 

  Rişte tā yektā-st ān-rā zūr-ı zālį bügseled 

  Çün dü tā şed Ǿāciz āyed ez-güsesten zāl-i zer158 

Elbetde elbetde baña umūr-ı şerǾiyyede istişāre içün meźkūrlaruñ birisi cebren ķāđį-

Ǿasker taǾyįn olınmaķ lāzımdur diyüp bu ħuśūśuñ ħuśūlį içün ilĥāĥ u ibrām itmegin 

Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Esved-i esǾad Mevlānā Ķara Ħalįl’i taǾyįn eyledi. Mezbūr 

Ķara Ħalįl el-meǿmurun maǾźūr159 feĥvāsınca telaķķį-i bi’l-ķabūl idüp pādişāh-ı 

                                                           
157Padişahlar ve sultanlar hizmetinde makam için ömrünü heba eden kişi, hayretteyim Kıyamet’te 
özürü ne olacakTanrı karşısında durunca. 
158Dal bir tane olunca yaşlı birisi bile bölebilir. Ama iki olunca güçlü birisi bile bölmek de zorlanır. 
159Memur mazurdur. 
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maǾdelet-perver ve şehriyār-ı Ǿadālet küster ile sefer-i fevz-eŝere teǿessüf-künān 

revān oldı. Mevlānā-yı meźkūruñ ķāđį-Ǿasker olmasında siyāķ-ı kelāma muħālif ķįl u 

ķāl sevķ olınup bu vech üzre bir ĥikāyet rivāyet olınur ki bānį-i mebānį-i cihānbānį 

olan Sulŧān ǾOŝmān Ħān Ġazį’nüñ evāħir-i salŧanatında Mevlānā Ķara Ħalįl Bilecik 

ķāđįsi olup icrāǿ-i aĥkām-ı şerǾiyye-i nebeviyye ider iken merĥūm Sulŧān Orħan Ħān 

Ġāzį’nüñ menşūr-ı devleti Ǿunvān-ı ve āteynāǿhü’l-mülke160 birle maǾnūn olup 

evreng-i ǾOŝmānįyye cülūs eyledükde istirbāĥ-ı irbāĥ-ı cihād içün kemāl-i devlet ü 

śavlet ile İzniķ’i fetĥ idüp memālik-i mevrūŝe-i merfūǾaya mażmūm u mużāf eyleyüp 

mevlānā-yı merķūmu anda ķāđį naśb eyledi. Bu minvāl üzre bir miķdār rūzgār murūr 

u Ǿubūr eyledükden śoñra maĥmiyye-i Burusa’ya terfįǾ idüp aĥkām-ı şerǾiyye-i 

merǾiyyeyi aña tefvįż ü taķlįd eyledi. Sulŧān-ı ķażāǿ-i [31] nafiźü’l-iķtiżānuñ 

ĥükūmet-i ezeliyyesi muķteżāsınca ŝāliŝ-i selāŧįn-i ǾOŝmāniyān Sulŧān Murād Ħān-ı 

gįtį-sitān serįr-i salŧanata cülūs idüp memālik-i bį-mehāliki ĥavme-i ĥükūmetine 

alduķda fāżıl-ı merķūmu ķāđį-Ǿasker naśb idüp bu manśıb-ı Ǿažįm-i ħaŧar ve cāh-ı 

celįlü’l-miķdār ile iǾzāz u ikrām eyledükden mā Ǿadā müntehā-yı menāśıb-ı ħıdįvān-ı 

leşkeriyān olan vezāret manśıbını ve begler begilik manśıbını ikisini daħı aña taķdįm 

u teslįm idüp tażǾįf-i merāsim-i taǾžįm ve teǿkįd-i levāzım-ı tefħįm eyledi. Bu 

sebebden paşalıķ Ǿunvānıyla maǾnūn olup Ħayre’d-dįn Paşa laķabıyla mulaķķab oldı. 

ŞiǾr: 

  Ve men ķalde’l-emrü’l-ħaŧįri ricālühü  

  Yübįtü ve yüżhį fāriġan ve hüva āminün161 

Merĥūm Sulŧān Murād Ħān Ġāzį ve Sulŧān Meĥemmed Ħān Ġāzį ĥażretlerinüñ 

ikisine daħı vezįr olan Ħalįl Paşa anuñ nesl-i pākindendür. Ol Ǿākil u dānā ve nįk-i 

fermāy u müdebbir-i feżāǿil-i pįrāy ve meĥāmid-i ārā-yı ĥüsn-i yümn-i ārā ile bir 

mertebede idi ki Ǿalem-i gün u fesādda śuver-i muħtelife üzre žuhūr eyleyen temāŝįl-i 

meśāliĥ u mefāsid cām-ı cihān-numā-yı żamįr ve āyįne-i tedbįrinde aĥsen-i vucūh 

üzre pedįdār olur idi ve eşkāl-i umūr-ı cumhūr-ı Ǿalemiyān anuñ himmetiyle ħayli 

śūret bulur idi.  

 

Teźyįl: Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz seksen senesinüñ mübārek ramażānında vefāt 

idüp İzniķ’de meķābir-i müslimįn arasında mermer ĥücrenüñ muķābelesinde defn 

                                                           
160Ve ona mülkü (iktidarı) verdik (Sad, 20.) 
161Her kim ki tehlikeli (hassas) işi ehline verir ise o kişi endişe duymaksızın güven içinde geceleyip 
sabahlar. 
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olınup üzerine ķubbe binā olındı. Ĥālen ol ķubbe ħarābe olup śademāt-ı rūzgār ile 

yıķılmışdur. ǾUmde-i ebnįye-i ħayrāt olan Ǿimārāt u ribāŧāt ķısmından çoķça ħayrāt 

binā idüp fuķarāya bį-nihāye ġallat vakf eyledi. MezraǾa-i dünyāda toħm-ı ŝevāb ve 

beźr-i ħayr ilķā idüp maĥśūlāt-ı ücūr-ı cezįle ile temettuǾ eyledi. Bu ķıśśa ekābir-i 

müderrisinden birinüñ ħaŧŧından menķūldür. 

 

Mevlānā ǾAbdü’l-muĥsin-i Ķayśerį raĥmetu’l-lāhi teǾālā Ǿaleyh 

Evāǿil-i şurūǾda Mevlānā Necbe’d-dįn Ķayśerį ĥażretlerinden telemmüź idüp fünūn-ı 

edebįyye ve Ǿulūm-ı şerǾiyyenüñ envāǾ ü aķsāmını taĥśįl eyledükden śoñra bilād-ı 

Şām’a irtiĥāl ü intiķāl eyledi. Arażį-i muķaddesenüñ fużalā-yı fażįlet-intumāsından 

Ǿilm-i ĥadįŝ ve tefsįr feżāǿil-i tevrįŝi aħź idüp kendinüñ bilād-ı ķadįme-i ķavįmesine 

Ǿavdet eyledükde çoķ zemān güźerān itmeden vefāt eyledi. Ĥužūź-ı ġuref-i ŧaraf-ı 

dāru’n-naǾįmi şeref-i maŧmūre-i dünyādan taķdįm idüp ve saāriǾū ilā maġferatin min 

Rabbiküm162 emrįne iŧāǾat itmege musāraǾat eyledi. Fenn-i fıķhda dürer-i ġurer-i 

nižām ve lālį-i mütelālį intižām berekāt-ı berāǾat-fercām nažm eyleyüp bedāyiǾ-i 

revāyiǾ-i mesāǿili ol dürc-i pākda dürc eyledi. ŞiǾr-i ǾArabį: 

  Hāźā kitābün bedįǾü’l-aśl ve’l-füruǾ 

  Mūveşşiĥü’l-ħaŧŧı ve’l-elfāžı be’d-dürer163 

Ve daħı Ferāǿiż’e müteǾalliķ bį-nihāye sihām-ı mesāǿili kāfil ve ferāǿiż-i fezāǿili 

ĥāfil manžūm u mevzūn bir risāle-i feśāĥat-meknūn tanžįm eyledükden śoñra 

deķāǿik u ĥaķāǿiķını taħrįc u taśĥįĥ itmek içün bir şerĥ-i nāfiǾ ibdāǾ eyleyüp vereŝe-i 

enbiyā olan Ǿulemāya menāfiǾ-i keŝįre įrāŝ eyledi. Fenn-i Ǿarūżda Şeyħ Endülįsį 

ĥażretlerinüñ muħtaśarını mįzān-ı Ǿaķl-ı śaĥįĥ ve miķyās-ı fikr-i naķįĥ üzre şerĥ idüp 

ol baĥr-i vāfir ve ĥaber-i kāmil ziĥāf-ı Ǿuyūbdan sālim-i ĥüsn-i tertįb iħtiyār 

eyledükden śoñra ġayrį bį-nihāye ferāǾid-i fevāǾid-i cezįle irdāf eyledi. 

 

Teźyįl: ǾAbdü’l-muĥsin-i Ķayśerį ĥażretleri kütüb-i muŧavvele-i muǾtebere kitābet 

idüp ĥavāşisinde kendü kelimāt-ı nefįsesinden çoķ nesne taĥrįr u tasŧįr eyledi. Rāvį 

naķl eyledi ki fāżıl-ı merkūmuñ kendü ħaŧŧıyla muĥarrer ve kelimāt-ı şerįfesiyle 

muĥaşşį bir ġāyetü’l-beyān gördüm ki müddet-i Ǿömrümde aña beñzer śaĥįĥ u naķįĥ 

nusħa görmedüm ve daħı tārįħ-i kitābeti sekiz yüz yetmiş iki senesidür. 

                                                           
162Ve Rabbinizden olan mağfirete koşun (Âl-i İmrân, 133.) 
163Bu aslı ve furuatıyla eşsiz bir kitaptır. Hattı lafzı inciyle süslenmiştir. 
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ǾĀrif-i Bi’llāh Geyiklü Baba raĥmetu’llāhi teǾālā 

Ol pįr-i ŧarįķat-müśįrüñ ism-i sāmįlerine žafer müyesser olmadı. Cenāb-ı niǾamül-

meǿābına ġazāl-ı vaĥşį müsaħħar olup ekŝer-i evķātda āhū-süvār olduġı ecilden 

elsine-i nāsda laķab-ı mesfūrla mulaķķab oldı. [32] ŞiǾr:  

  Hemçü Şeblį geşte ū-rā żį ġam-ı gerdūn şikār 

  Hemçü edhem būde ū-rā ebreş-i ecrām rām164  

Mevlid-i aślįsi bilād-ı Āźerbāycān’dan Ħoy nām ķaśabadur. Merĥūm Sulŧān Orħan 

Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān zemānında būm-ı Rūm śavbına rıĥlet eyledi. 

Memālik-i ǾOŝmānįyye’den maĥrūse-i Burusa śenāhu’llāhi teǾālā Ǿani’l-beǿsā 

mālikü’l-mülk ĥażretlerinüñ vüfūr-ı mevhibetiyle Sulŧān Orħan Ħān Ġāzį’nüñ elinde 

fetĥ olınduķda ol şįr-i pįşe-i ĥaķįķat ve hizebr-i mişe-i ŧarįķat-i ġazāla süvār olup 

pādişāh-ı ġażanfer-fer ile bile ĥāżır oldı. Mahrūse-i meźkūrenüñ bir kūşesinde 

tavaŧŧun idüp birķaç eyyām ķarar u ārām eyledükden śoñra raħt-ı iķāmeti dāru’s-

surūr-ı fenādan menzil-gāh-ı beķāya naķl eyleyüp mevżiǾ-i mezbūrda defn olındı. 

MuǾterik-i müteberrik-i aśĥāb-ı ĥācāt olsun içün şeyħüñ ķabri üstinde pādişāh 

ĥażretleri bir türbe-i Ǿażįmi’r-rütbe ve ķubbe-i felek-mertebe ve bir cāmiǾ ve bir 

zāviye daħı iĥdāŝ eyledi. ŞiǾr: 

  Ān ki saķf-i türbe-eş būd-į felek rā būse cāy 

  Vān ki devr-i ķubbe-eş būd-į melāǿik rā maķām 

  Ber-ferāz-ı ŧārem-i Ǿulvį zede ħargāh-ı üns 

  Ber-mezār-eş mįkünend aśĥāb-ı ĥacet izdiĥām165 

Ol zemāndan berü cümle ol ħalāǿiķ merĥūmuñ ķabr-i şerįfini ziyāret eyleyüp āŝār-ı 

rūĥaniyyet ve envār-ı nūrāniyyetiyle teberrük iderler. Müddet-i Ǿömründe Ǿalāǿiķ-i 

ħalāǿiķden munķaŧiǾ ve ālāyiş-i ārāyiş-i dünyeviyyeden müctenib ü mümteniǾ olup 

mütecerrid ü müteferrid ve mütezehhid ü müteǾabbid kimesne idi. Fuyūżāt-ı futūĥāt-ı 

ilāhiyye ile ceźebāt-ı Ǿažįme ve ħalacāt-ı cesįmeye mažhar olup kerāmāt-ı seniyye-i 

semiyye ve ħavārıķ-ı Ǿādāt-ı behiyye-i zehiyyesi žāhir oldı. Müǿellif-i Şaķâǿiķ 

                                                           
164Şebli gibi dünya gamı onu avladı.  Gökyüzündeki gezegenler altınlar gibi Edhem’in hizmetine 
girdi.  
165O ki mezarının tavanı, gökyüzünü öptüğü yerdir. Ve o ki mezarının etrafında melekler yer almışlar. 
En yüksekteki kafesin üzerinde sevgi çadırı kurmuş. Bu yüzden mezarının başına hacet sahipleri 
izdiham ediyor. 
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ĥikāyet eyledi ki bir zemānda merĥūmuñ ķabr-i şerįfini ziyāret eyleyüp ol ķabrüñ 

ķurbunda bir mezār daħı görüp türbedārdan “Ol mezāruñ śāĥibini kimdür?” diyü 

istifsār itdügimde cevāb virüp “Umerā-yı sālifeden Emįr-i Germiyān’uñ evlād-ı 

emcādından bir ŧālib-i ĥaķįķat terk-i emāret eyleyüp şeyħ ĥażretlerinüñ ħıdmetlerinde 

merātib-i seniyye ve meǿārib-i semiyyeye vāśıl u nāǿil olmış idi. Bu maķām ve bu 

mezār ol ŧālib-i ĥaķįķat-şiǾāruñdur.” diyü taĥķįķ eyledi. Merĥūmün ve maġfūrünleh 

Sulŧān ǾOŝmān Ġāzį’nüñ ümerāsından Ŧurġud Alp nām bir emįr-i sāmį-maķām ol 

Ǿārif-i Rabbānįyye śamįm-i ķalbden meveddet idüp miyān-ı cānında kemer-i irādeti 

bend ve hāme-i cinānında tāc-ı maĥabbet ü bįǾati peyvend eyledi. ŞiǾr: 

  Kemer-i ħıdmet-i ū sāħt kemend 

  Beher-i muǾrāt u maķāmāt-ı bülend166 

Merĥūmuñ maķāmı ķurbunda Ŧurġud ili dimekle maǾrūf olan vilāyetde tavaŧŧun 

eyleyüp vefāt idinceye degin şeyħ ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine müdāvemet ü 

münādemet eyledi. Merĥūm Sulŧan Orĥān Ħān Ġāzį ĥażretleri ol Ǿazįze maĥabbet ü 

meveddet üzre olmaġın İnegöl nām ķaśabayı ĥavālisinde olan ķurā vü mezāriǾ ve 

merātiǾ ü merābiǾ ile aǾŧā vü temlįk eyledi. Şeyħ ĥażretleri bunı ķabūle iķbāl itmeyüp 

“Māl ü menāle ve emlāk u esbāba meyl ü velāǿ gürūh-ı ümerā vü selāŧįne sezādur. 

Fırķa-i fuķarāya revā degildür.” diyü iǾrāż u imtināǾ eyledi. ŞiǾr: 

  Śūfį ü māl perest-į ne ħūş-est 

  ǾĀlį vü meyl-i tū pestį ne ħūş-est167 

Pādişāh-ı saǾādet-fercām bu merām itmām olınmaġa ibrām itdügine bināen hibe 

olınan yirlerden bedel kendü meskeninüñ eŧrāf u eknāfından maĥdūd u muǾayyen bir 

miķdār yirini odun kesmek içün iħtiyār eyledi. Evvel-i Ǿaśruñ ŧāliblerinden bir ŧālib 

şeyħuñ kendüden silsile-i ŧarįķatlarını istiǾlām idüp “Ol bābdan istikşāf eyledükde 

Şeyħ Ebü’l-vefāǿ-i Baġdādį’nüñ ŧarįķatından Baba İlyās nām Ǿazįzüñ 

eĥibbāsındanuz.” diyü iǾlām u ifāde eyledi. Ŝiķāt-ı rivātdan mervįdür ki merĥūm 

Sulŧān Orĥān Ħān ĥażretleri bir gün nefs-i nefįsi içün duǾa istidǾā eyledükde ol Ǿazįz-

i Ǿizzet-niśāb cevāb virüp “Sizüñ āsįtān-ı şeref-i aşįyānıñuz muŧāf-ı enām-ı eyyām ve 

ķıblegāh-ı ħavāś u Ǿavām olup pāye-i serįr-i vālāñuz miŝāl-i kaǾbeye maķbil-i iķbāl-i 

źevi’l-iķbāl ve mülteŝim-i şifāh-ı nebāh-ı ulū’l-iclāl olmaķ duǾası semtine ķıble-

                                                           
166Yüksek makamlara ulaşmak için onun hizmetinde bulunmaya karar verdi. 
167 Zahidin para pul peşinde olması hoş değil. Sen nihayet ve mükemmel birisin ama senin kötü 
arzuların hoş değil. 
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numā-yı ħāŧırımuz rūz u şeb müteveccihdür. Ana-i leyl ve eŧrāf-ı nehārda aĥvāl-i 

şeref- āmaliñizüñ tefeķķudüyle taķayüdden źāhil ü Ǿāŧıl olmayup hiçbir zemānda 

duǾā-yı devletiñüze iştiġālden ħālį degilüz. Ħaŧŧ-ı taǾalluķ u maĥabbetiñüz [33] noķŧa 

gibi merkez-i dilde merkūz u muķarrer ve bu sevdā süveydā-yı ķalbimüzde ŝābit ü 

muĥaķķakdur.” didi. ŞiǾr: 

  Hergiz neşeved ey büt-i be-güzįde-i men 

  Mihr-et ze-dil ü ħayālet ez-dįde-i men 

  Ger ez pes-e merg-i men be-cūyį yābį 

  Mihr-i tū der üstüħān-ı pūsįde-i men168 

Bu mukālemeden bir miķdār müddet-i murūr eyledükden śoñra şeyħ ĥażretleri bir 

gün mesken-i meǿlūfį ķurbundan bir ķavāķ aġacını kendüleri getürüp maĥmiyye-i 

Burusa’da olan dāru’s-salŧanatuñ bāb-ı saǾādet-i āyabį dāħilinde mübārek elleriyle 

ġars u vażǾ eylediler. Sulŧān Orħan Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān ĥażretleri vażǾ-

i maǾhūddan āgāh olduķda eśnāf-ı ālāf-ı surūrla mesrūr olup cenāb-ı rabbi’l-erbāba 

şükr-i fürāvān ve sipās-ı bį-kerān eyledi. MıśrāǾ: 

  Bi’l-ĥamdi ve bi’ş-şükri tedūmü’n-niǾam169 

Devĥa-i devlet-i ǾOŝmāniyye’nüñ aślühā ŝābitün ve ferǾühā fi’ssemāǿ170 feĥvāsınca 

günden güne neşv-i nemā ve sümüvv-i semāda olup Ŧūba-āsā müntehā-yı źerā-yı 

Ǿulāya istiǾlā itmesinüñ taķarrurına beşāret ve bu ħānedānuñ zemān-ı devletinüñ 

imtidādına işāret ittiħāź eyledi. Źikr olınan şecere ol Ǿazįzüñ duǾāsı ŝemeresinde 

rāśiħ u ŝābit olup ĥālen daħı maķarında bāķį vü muķarrerdür. ŞiǾr: 

  Tā ebed pāyende bād-ā devlet-i ǾOŝmāniyān 

  Tā ķıyāmet bād ķāǿim Ǿizzet-i ān ħāndān171 

Eş-Şeyħü’l ǾĀrif-i Bi’llāh Ķaraca Aĥmed raĥmetu’llāhi’l-melik eĥad 

Peder-i ħuceste siyeri diyār-ı ǾAcem’üñ mülūkundan idi. Źikr olınan bilādda vücūda 

gelüp dāye-i źevķ ü śafānuñ ĥacrinde perveriş bulduķdan śoñra ġalebāt-ı ceźebāt-ı 

                                                           
168Ey benim seçilmiş en güzel sevgilim, hiçbir zaman senin sevgin aklım ve yüreğimden çıkmayacak. 
Ben öldükten sonra kendi sevgini eğer ararsan benim çürümüş kemiklerimde bulursun. 
169Hamt ve şükür ile sürer nimetler. 
170Aslı sabit dalları gökyüzündedir (İbrahim, 24.) 
171Osmanlı devleti sonsuza kadar yaşasın. Kıyamete kadar o hanedanın izzeti payidar olsun. 
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İlāhiyye sebebiyle muvaŧŧan-ı aślįsini terk idüp bilād-ı şeref-nihād-ı Rūm’a geldi. 

ŞiǾr: 

  Cevāhir-rā buved ķadr ü bahā beyş 

  Be-gurbet çün buved ez-maǾden-i ħvįş172 

Vilāyet-i Anaŧolu’da Akĥiśār nām ķaśabanuñ mużāfātından bir mevżiǾde tavaŧŧun 

idüp nice müddet Ǿibādet-i ħudā-yı rabb-i Ǿizzete meşġūl olduķdan śoñra pelās-ı 

vücūdı şiǾār-ı tecerrüd ve diŝār-ı beķāya tebdįl eyleyüp źikr olınan maķām-ı 

maĥmūdda defn olındı. Ĥālen mezār-ı şerįfi merciǾ-i marżį olup ħudā-yı şāfį ve 

ŧabįb-i kāfįnüñ Ǿināyetiyle nice nice ħastalar ķabr-i şerįfi üzre feiźā meriżtü fehüve 

yeşfin173 feĥvā-yı şerįfince şifā bulup teşeffį-i śadr ĥāśıl iderler. ŞiǾr: 

  Ger-çe ez-dįdehā nihān gerd-ed 

  Ħāk-ı ū ķıble-i cihān gerd-ed 

  Rūĥ-ı ū ĥāżır-est ü dānende  

  Kām-ı her-kes bedū resānende174 

CeǾalel’lāhu saǾyehu meşküran175 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Āħį Evrān raĥmetu’llāhi’l-melikü’l-mennān 

DaǾvāt-ı müstecābe ve enfās-ı müsteŧābe śāĥibi olup bį-nihāye kerāmāt-ı seniyye ve 

ħavārıķ-ı Ǿādāt-ı behiyyesi žuhūr u burūz eyledi. Erbāb-ı ĥırefden debbāġlar zümresi 

ol Ǿazįzi pįr-i ŧarįķat ittiħāź eylediler ķaddesa’llāhü teǾālā sırrahu’l-Ǿazįz.176 

 

Mecźūb-ı İlahį Mūsā Abdāl raĥmetu’llāhi’l-melikü’l-müteǿāl 

Ceźebāt-ı İlāhiyye’ye maġlūb u mecźūb idi. Müǿessis-i esās-ı dįn ü devlet ve 

mümehhid-i bünyān-ı mülk ü millet merĥūm Sulŧān Orħan Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti 

ve’l-ġufrān ĥażretlerive leküm fįhā mā teştehi’l-enfüsi ve teleźźü’l-aǾyüni177 

feĥvāsınca müştehiyāt-ı maŧmūǾa-i maŧbūǾayı cāmiǾ vü şāmil olan maĥrūse-i 

                                                           
172Mücevherin değeri kaynağından uzaklaşınca bilinir. 
173Eğer hasta olur isem beni iyileştirir (Şuara, 80.) 
174Gözlerden kaybulduğu zaman  onun toprağı dünya halkının kıblesi olacak. Onun ruhu burada hazır 
ve her şeyi biliyor. Herkesin isteğini ona iletiyor. 
175Allah çabasını karşılıksız bırakmasın. 
176Allah onun aziz ruhunu rahmet eylesin. 
177Sizin için onda canların çektiği gözlerin hoşlandığı şeyler vardır (Zuhruf, 71.) 
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Burusa’yı fetĥ eyledükde Mūsā Abdāl bile ĥāżır oldı. Mezār-ı şeref-medārı maĥrūse-

i mezbūrede meşhūr olup śaġir u kebįr ve celįl ü ĥaķįr anı ziyāret eyledük de 

ruĥāniyyetinden istimdād iderler. ŞiǾr: 

  Ten-i pāk er zi-cān cüdā bāşed 

  Ne ki bį-raĥmet-i ħüdā bāşed178 

Rivāyet olınur ki ol ĥarįķ-i ceźve-i ceźbe-i Rabbāniyye derūn-ı pākinde nāǿire-i şevķ-

i maĥabbetu’llāhi iżmār itdüginden kitābet içün MıśrāǾ: 

  Od ile penbenüñ ne oyunı var 

Kelāmına muħālif bir cemreyi penbeye śarup eĥibbāsından bir kimesne ile Geyiklü 

Baba’ya irśāl eyledi. Geyiklü Baba daħı ol vasıŧa olan rasūl-ı ferħunde vuśūl ile aña 

[34] Bir kāse içre bir miķdār āhū südi irsāl idüp kendinüñ kemend-i tesħįri ile 

ĥayvānātı fitrāk-ı taśarrufa bend itdügin işǾār eyledi. Lākin verā-yı perde-i kitmānda 

mektūm olan rumūz u esrāra aśĥāb-ı Ǿuķūl ķāśıra vāķıf olmaduġından rasūl-ı pür-

uśūl kendinüñ getürdügi şįr āhū şįri olduġına muŧŧaliǾ olmadı. Bu sebebden ol şįr 

mįşe-i ĥaķįķat yaǾnį Geyüklü Baba’nuñ şįr irsāl itdügini ķalbinden istiħfāf u istiĥķār 

idüp “Şįr ġāyet ĥaķįr iken anı göndermekde ĥikmet nedür” diyü kendü şeyħinden 

suǿāl eyledi. Mūsā Abdāl daħı ol şįr āhū şįri olup tesħįr-i ĥayvānāt tesħįr-i nebātātdan 

āśǾab olduġın sāǿil-i merķūme tefhįm eyledükden śoñra “Geyiklü Baba ĥażretleri 

ķaŧǿ-i merātib-i meǿārib-i İlāhiyye itmekde baña ġālibdür.” diyü buyurdı. Fi’l-vāķıǾ 

nefs-i bedkirdār gibi sebǾ-i mūvaĥĥiş ile mā-beyninden defǾ-i vaĥşet idüp bend-i 

kemend-i mücāhede ile anı maġlūb eyleyen ŧālib ġayra ġālibdür. 

 

Mecźūb-ı Rabbānį Abdāl Murād raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Meyāmin-i teǿyįdāt-ı İlāhiyye ile muǾažžamāt-ı futūĥāt ve muǾažžamāt-ı ġazavāta 

dest-res bulan merĥūm Sulŧān Orħan Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān179 maĥrūse-i 

Burusa’yı cumūm-ı Ǿasākir-i nuśret-hücūm ile fetĥ eyleyüp iǾlām-ı žafer-iǾlāmı 

burūc-ı müşeyyede-i merfūǾada naśb eyledükde ol kişi bile ĥāżır oldı. Tāǿir-i rūĥ-ı 

pür-futūĥı melā-yı aǾlāya pervāz eyledükde Ǿuluvv-i şān ve sümüvv-i mekāmından 

ķabr-i şerįfi bir mevżiǾ-i Ǿālįde vāķıǾ olup āmme-i ħalāǿiķ ortasında ħayli şöhret 

buldı. 

                                                           
178Eğer bir insandan saflık ve temizkilten uzaksa bile Allah’ın rahmetinden uzak kalmamalıdır. 
179

Allah’ın rahmeti ve mağfireti ona olsun. 
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Mecźūb-ı Ħudāyi Doġlu Baba raĥmetu’llāhi’l-meliki’l aǿlā 

Ħuśūś-ı fetĥ ü žaferde rāyet-i nuśret–nişān ve iǿlām-ı vālā-şān ile mānend-i Mūsā 

ižhār-ı yed-i beyżā eyleyen merĥūmün ve maġfūrünleh Sulŧān Orħan Ħān Ġāzį ile 

Burusa fetĥinde ĥāżır oldı. Hįn-i muĥārebede kemāt-ı ķużāt içün ayran iĥżār idüp 

iştiǾār-ı nāǿire-i ĥarb u cidāl ve germiyet-i āteş-i ķıtāl ile ĥarāret istįlā itdügi zemānda 

defǾ-i Ǿaŧş itmek içün ġāzįlere anı ısķā eyledi. ŞiǾr: 

  Ħastagān-ı cefā-yı gerdūn-rā 

  Feyż-i cān baħş-ı ū devā būdį 

  Teşnegān-ı ĥürūr-ı ĥırmān-rā 

  Şerbet-i lüŧf-i ū şifā būdį180 

Ol sebebden laķab-ı meźkūr ile meşhūr oldı. [35] 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Ŧabaķa-i ŝāliŝe Sulŧān Murād Ħān bin Sulŧān Orħan Ħān bin Sulŧān ǾOŝmān Ħān 

raĥmetu’llāhü’l-melikü’l-mennān ĥażretlerinüñ zemān-ı salŧanat ve āvān-ı 

saǾādetinde ve yectebįke rabbüke181 āyet-i belāġat-ġāyetinüñ mażmūn-ı iǾcāz- 

nümūnı üzre efrād-ı nāsdan münteħib u maħabbeti olan Ǿulemānuñ medāyıĥ ü 

menāķıbınuñ beyānındadur ve cerāǿid-i ferāǿid-i rūzgārda ŝebt u imlā olınan iǾlām-ı 

meşāyiħ-i kirāmuñ ahvālinüñ tibyānındadur raĥmetu’llāhü teǾālā. 

 

Sünnet-i seniyye-i İlāhiyye böyle cārįdür ki cümle-i āǾśār u āǾvām u ķurūndan her 

Ǿaśrda ve her ķarnda efrād-ı āferįdeden birinüñ şecere-i ŝemere-i devleti dünyāda 

neşv ü nemā bulup dest-i taķdįr ile nişānda olan devĥa-i saǾādet-i ezeliyyesi günden 

güne nāmį vü sāmį olur. Nihāl-i Ǿažimet ü iclāli sidre gibi ķadr-i Ǿālį bulur. Ŝemere-i 

şecere-i salŧanatı reşaĥāt-ı Ǿaynü’l-ĥayāt Ǿadl ü dād ile serāb u maħżara ve āb-ı zülāl 

miŝāl-i maǾdelet ile şādāb u mezhere olup žılāl-i iclāl ü ĥaşmetinde müstežil 

olanlaruñ ĥaķķında sāye-küsterlik ve źerre-perverlükden ħālį olmaz. ŞiǾr: 

  Zemāneh hįç bį-şāh-į ne-bāşed 

  Felek bį-mihr ü bį-māh-ı ne-bāşed 

                                                           
180Hayat cefasının yorgunları için O’nun hayat verici feyzi ilaç gibi geldi. Sıcaklıkta sudan men olan 
susuzlar için O’nun lütuf şerbeti şifa gibi geliyordu. 
181Ve seçer seni rabbin (Kasas, 68.) 
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  He-mį ħvāhed raǾiyyet pādişāhį 

  Küned bā-Ǿadl tā hergāh şāhį 

  Şeved ħalķ-ı cihān der-žill-i ū şād 

  Benāyı salŧanat-rā dāred ābād182 

Ol ser-firāz-ı bāġ u rāġ tūl u Ǿarż es-sulŧānü žillü’llāhi fi’l-arż183 kelām-ı iǿcāzü’l-

memenüñ mażmūn-ı hümāyūnuna mā śadaķ olmaġın Ǿāmme-i reǾāya anuñ sāyesinde 

asūde vü ħvāb-ı rāĥatla ġunūde olurlar. Sevākin-i emākin-i memleket āŝār-ı murādāta 

dest-res bulurlar. ŞiǾr: 

  Ĥāmį-i mülk ü millet-est şeh-ān 

  RāǾiy-i dįn ü devlet-est şeh-ān 

  Kām-ı nā-kām-rā küned ĥāśıl 

  Be-murād-eş cihān şeved vāśıl184 

Bu minvāl üzre birķaç gün murūr u Ǿubūr eyledükden śoñra rįĥ-i Ǿāśıf-ı ecel ve gird-

bād-ı saħt-ı fenā ile devĥa-i salŧanatı berkünde olup eyyām-ı ħazān-ı aĥzānda götüri 

berg ü bārı tārumār olur. ŞiǾr: 

  Dili kū ze-mergeş zebūn nįst nįst 

  Zi-tįġ-ı ecel ġarķ-ı ħūn nįst nįst 

  Ħired-mend-rā zān ciger ħūn būd 

  Ki her laĥža gįtį diger gūn būd 

Gehį merg bāşed gehį zendegį 

  Gehį pādişāh-ı gehį bendegį 

  Peder-rā küned cā be-taħta zi-taħt 

  Püser-rā küned z’ān ciger laħt laħt 

  Püser-rā bered ez-ķabā der-kefen 

 

                                                           
182Dünya hiçbir zaman padişahsız olmasın. Gökyüzünden güneş ve ay eksilmesin. Halk her zaman bir 
padişah ister. Ki adilce onlara padişahlık etsin. Dünya insanları onun gölgesinde mutlu olup saltanatı 
her zaman ayakta tutsun. 
183Sultan Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir. 
184Padişahlar memleket ve milletin arkasındadırlar. Padişahlar din ve devletin başıdırlar. İsteklerine 
ulaşmayanları isteklerine ulaştırırlar. Tüm dünya onların sayesinde istediğine varır. 
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  Peder-rā zened çāk [37] der-pįrehen185 

Lākin ol devĥa-i saǾādetüñ ķoltuġından bir şāħ-ı ŧubā-girdār bedįdār olup aślühā 

ŝābitün ve ferǾühā fi’s-semāǾ186 maśdūķı üzre nümā nümā ve simā simā olur. Günden 

güne ol nihāl-i büzürg-vār ber-ħurdār olup ħalķ-ı Ǿālem pederinden artıķ andan çoķca 

menāfiǾ bulur. Bu ŧarįķa üzre irāķat-i ħūn-kārı olup Gāzį Ħünkār dimekle meşhūr 

olan pādişāh-ı saǾādet-destigāhuñ babası Sulŧān Orħan Ħān vefāt idüp sulŧān-ı rūĥı 

milket-i bedeni terk eyledükde Sulŧān Murād Ħān ĥażretleri anuñ yerine yedi yüz 

altmış senesinde taħta cülūs eyledi. Zevāyā-yı salŧanat bunuñla şekl-i müŝelleŝe girüp 

eşkāl-i ĥādde-i cādde-i ħilāfet münferice oldı. Ķavāǿim-i deǾāǿim-i devlet bunuñ üçi 

ile ķāǿime olup ħayli ķıvām buldı raĥmehu’llahü teǾālā. 

 

Mevlānā Ķāđį Maĥmūd Ki Ķoca Efendi dimekle meşhūrdur Ķāđį-zāde-i Rūmį’nun 

babasıdur 

Sulŧānöñi nām mevżiǾde vücūda geldi. Zemānesinde olan şumūs-ı burūc-ı feżāǿil-i 

lāmiǾa ve āķmār-ı āķŧār-ı maǾārif-i sāŧıǾadan iķtibās-ı envār-ı ehliyyet ve istitāre-i 

āŝār-ı ķābiliyyet eyleyüp Ǿulūm-ı ǾArabiyye’de ve fünūn-ı şerǾiyyede ve Ǿilm-i tefsįr 

ü ĥadįŝde aķrān u emŝālinden bāriǾ ü fāǿiķ oldı. Bu sebebden merĥūm Sulŧān Murād 

Ħān Gāzį maĥrūse-i Burusa’da ķāđį naśb eyleyüp iĥyā-yı dįn-i Aĥmedį ve Ǿilāǿ-i 

levāzım-ı şerǾ-i Muĥammediyye itmek içün cumhūr-ı Ǿulūm-ı şerǾiyyeyi aña tefvįż 

ve taķlįd eyledi. Mūmā ileyh taķį vü naķį müteverriǾ ü müteberriǾ müteǾabbid ü 

mütedeyyin ve mesāǿil-i şerǾiyyeye mütefaŧŧın kimesne idi. Emr-i ķażāda sįret-i 

marżıyye ve Ǿādet-i merǾiyye üzre olup şerāyiǾ zerāyiǾ-i dįnįyye-i yaķįniyyeyi 

müddet-i keŝįre ŧarįķa-i kitāb-ı rabbü’l-erbāb ve sünen sünen-i rasūl-ı müsteŧāb üzre 

infāź itmegin Ǿāmme-i ħalāǿiķ kemāl-i mertebe ve mertebe-i kemālde aña maĥabbet 

eyledi. ŞiǾr: 

  Ķāżį-i Ǿādil şeved maĥbūb-ı ħalķ 

  Sįret-eş ū-rā küned maŧlūb-ı ħalķ187 

                                                           
185Onun ölümünden üzüntü duymayan kalp yoktur. Onun kılıcının kanına boğulmayan kalmasın.  
Akıllı insanların yüreği kan ağlıyor. Çünkü dünya her an değişiyor ve başka bir hale geliyor. Bazen 
ölümdür, bazen hayat, bazen padişahlıktır, bazen kölelik. Babayı tahttan indirip tahta oturtur. Oğlu bu 
nedenle yüreğini paramparça ediyor. Oğlu padişahlık elbisesinden çıkartıp kefene sokar. Babası 
dayanamayıp kendini paramparça eder. 
186Aslı sabit dalları gökyüzündedir (İbrahim, 24.) 
187Adil bir hakim halk tarafından sevilir. Onun ruhunu halk her zaman ister. 
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Şecere-i Ǿömri ŝemeresinde sįb-i şeybi istişmām idüp sinn-i şerįfi kemāl-i şeyħūħat 

mertebesine bāliġ olduġı ecilden Ķoca Efendi diyü tesmiye olındı. Mervįdür ki 

merĥūm Sulŧān Murād Ĥān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān Şeh-zāde Sulŧān Bāyezįd 

Ħān ħıdmetleri içün mįr-i vālāşān ve saǾādet-nişān yaǾnį emįr Germiyānoġlı’nuñ 

kerįme-i muħaddere-i muvaķķırasını alıverüp bu iki dürr-i dürc-i Ǿiffeti rişte-i 

nikāĥla Ǿıkd ü mehr-i mührle mührledükde meźkūreyi getürmek içün gönderilen 

umerā-yı kirām ve ħavātįn-i Ǿužāma śadr-ı mesfūru reǿįs eyleyüp anlaruñ ile bile irsāl 

eyledi. 

 

Teźyįl: Merĥūm Ķoca Efendi’nüñ ħaŧŧıyla mumżį bir vefķıyyede böyle bulundı. 

Ĥarrarahü’l-Ǿabdü’ż-żaǾįf sāǿilen raĥmete rabbihi’l-laŧįf188  Maĥmūd bin Meĥemmed 

el-Muķallid fį memālįki’l-muķallid ve źalike cerįyyü fį tārįħi sene tisǾa ve ħamsįn ve 

sebǾa mįǿe bu edādan münfehim oldu ki babası adı Meĥemmed ola ve Sulŧān Orħan 

Ħān zemānında daħı memālik-i ǾOśmāniyye’de ķāđį ola ve daħı kütüb-i tevārįħde 

mesŧūr u muķayyeddür ki ķırķ yıl miķdārı hem kāđį ve hem ķāđį-Ǿasker oldı. 

 

Ķāđį-zāde Rūmį Dimekle Meşhūr Olan Mūsā Paşa bin Meĥemmed bin Maĥmūd 

raĥmetu’llāhi teǾālā 

Sālifü’ź-źikr Mevlānā Ķāđį Maĥmūd’uñ zįb u zįver-i necābetle āreste ve ĥılye-i 

ĥılye-i feżāǿil ile pįrāste Mevlānā Meĥemmed nām bir oġlı var idi. Ol fāżıl-ı ecel ü 

ecmel ve ol kemāl-i emced ü mümecced yaǾnį Mevlānā Meĥemmed Ǿālem-i şebābda 

vefāt idüp diyār-ı aħirete gitmekde şitāb eyledükde Mūsā Paşa nām bir püser-i 

necābet-niśāb iǾķāb eyledi. ŞiǾr: 

  Be-māned nām der-devrān kesį-rā 

  Ki ferzendį be-māned yād gār-eş 

  Ez-ān nām-ı śadef der-gūş-māned 

  Ki mį pindend dürr-i şāh-vār-eş189 

Ol maħdūm-ı saǾādet maħtūm kendü diyārında mebāni-i Ǿulūm ı tahśįl eyleyüp źāt-ı 

şerįf-i şeref-āyātını tekmįl üzre iken bilād-ı ǾAcem’de ifāża vü istifāżanuñ ve 

medemmesini gūş idüp ol cānibe gitmege Ǿazm ü ĥazm belki cezm eyledi. Lākin bu 

                                                           
188Zayıf olan kul, latif (lütuf sahibi) olan Rabbinin rahmetini dileyerek bunu yazdı. 
189 O kişinin adı çağda unutulmaz ki kendinden hatıra olarak bir çocuk geriye bıraksın. Sedefin adı o 
yüzden hiç unutulmaz ki incileri görünce herkes onu güzel bir mücevher olarak hatırlasın.  
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merāmuñ huśūline aķrabāsı māniǾ olup ser-menzil-i makśūda vuśūlini baǾżı ŧarįķla 

sād u śād olalar diyü ħavf itdügi ecilden bu sırrı ketm eyledi. ŞiǾr-i Arabi: [38] 

  Lā teǿmenenne Ǿalā sırr-ı fevādāb 

  Ve lā eħün ve lāħillün ve lā veled190 

Merĥūm-ı merķūmun bir ķız ķarındaşı bu sırr-ı mektūmdan āgāh olup Mūsā Paşa 

diyār-ı ġurbetde żarūretde istimdād eylesün diyü ķıymet-i Ǿāliyye baǾżı cevāhir-i 

ġāliyesini ķarındaşınuñ götürmek istedügi kitāblaruñ içine vazǾ u nihān eyledi. 

Mevlānā Mūsā Paşa bilād-ı meźkūreye varup vilāyet-i Ħorāsān’uñ Ǿulemāsından ve 

Māverāǿü’n-nehr’üñ aźbü’l-beyān raŧbü’l-lisān yenābįǾ-i Ǿilm ü Ǿirfānından taǾallüm 

ŧarįķıyla tecerruǾ eyledi. Bu himmet-i vālā-nehmet ķarįn-i taķdįr olmaġın Ǿulūm-ı 

keŝįre ve fünūn-ı Ǿazįze taĥśįl ü tekmįl eyleyüp evcāt-ı derecāt-ı fażl u kemālüñ 

müntehā-yı źerrāsına istiǾlā eyledi. Bu sebebden ircā ü incā Ǿavālimde olan rāġıbān-ı 

kālā-yı maǾārifüñ āzān u esmāǾı śįt ü śadā-yı feżāǿil ile memlū olup nām u nişānı 

vird-i lisān ve źikr-i zebān oldı. Mevlānā-yı mesfūre ol diyāruñ Ǿulemāsı Ķāđį-zāde-i 

Rūmį diyü laķab vażǾ eyleyüp ĥad ü Ǿadedden bįrūn raġbet eylediler. Mülūk-ı 

Semerķand’uñ melik-i melek-sįreti ve pādişāh-ı felek-rütbeti Uluġ Big ibni Şāhruħ 

Mįrzā’nuñ ħˇacesi olup iķbāl-i Ǿažįm ve iltifāt-ı cesįme mažhar oldı. Mįr-i meźkūruñ 

telemmüź itdügi fünūn-ı feżāǿil-i şuǿūndan Ǿulūm-ı riyāżiyyeye Ǿalāķası ziyāde 

olmaġın ol fennüñ beyne’l-Ǿulemā dāǿir olan kütüb-i muǾteberesini ķırāǿat idüp 

taĥśįl ü tekmįline beźl-i cehd itmekle Mevlānā Mūsā Paşa daħı fünūn-ı riyāżiyyede 

tevaġġul eyleyüp sāǿir Ǿulūmdan aña ziyāde cid ü iķdām ve iǾtināǿ ü ihtimām eyledi. 

ŞiǾr: 

  Müşkil-i ĥikmet ez-kelām-eş ĥal 

  Manŧıķ-ı ū beyān her mücmel 

  Rāh-ı meşāǿiyān ez-ū vazıh 

  Nūr-ı eşrākiyān ez-ū lāyıĥ 

Fikr-i ū zed sūy-ı riyāz-į rāy 

  Şod riyāżį riyāż-i ħüld ārāy191 

                                                           
190Sırrın için ne babaya ne kardeşe ne dayıya ne oğula güven. 
191Hikmet sorunu onun lafı ile çözülür. Onun mantığı, herhangi bir özetin açıklamasıdır. Gezginciliğin 
yolunu gösterir. Karanlıkta işrakiliğin ışığıdır. Onun düşünceleri matematiği etkiledi. Matematik, 
bilim adamlarının çilesi oldu. 
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Bu ħuśūśda elcid vesile-i elcid192 feĥvāsınca śudūr eyleyen saǾy-ı meşkūruñ 

ŝemeresiyle śoñra gelen eşrāfdan zemānen teķaddüm itdügi gibi muǾāśır olduġı 

emāŝil-i efāżıldan daħı źāten teķaddüm ü tefevvūķ eyledi. Hicret-i nebeviyyeden 

sekiz yüz on dört senesinden Ǿilm-i heyǿetde Çaġmįnį nām kitābı ve sekiz yüz on beş 

senesinde Ǿilm-i hendeseden Eşkāl-i Teǿsis’i şerĥ eyledi. ŞiǾr-i Arabį : 

Şehbü’l-meǾānį minhü dāǿirǿetün Ǿalā 

  Eflāk-ı elfāžı cerret bisüǾūd 

  Ve kānehā saĥbün iźā istemŧertahā 

  Cādet biġayr-i be-vāraķ ve rüǾūd193 

Çaġmįnį ħuŧbesinde kendinüñ terk-i vaŧan idüp Semerķand’da iķāmet itdügine 

maǾźeret śadedinde bu beyti sevķ eyledi. ŞiǾr-i Arabį: 

  Velā Ǿaybün fįhim ġayra enne żüyūfühüm  

  Tilām-i binisyān illāĥübbetün ve’l-vaŧan194 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ Ǿaleyhi’r-raĥmeh şerĥeyn-i meźkūrını vālid-i Ǿazįzinden oķuyup 

merĥūm daħı Mevlānā Meĥemmed Niksārį’den ve Meĥemmed Niksārį Fetĥu’llāh 

Şirvānį’den anlar daħı şāriĥ ü merķūmuñ kendüsinden oķudı. Bu tafśįli kendinüñ 

tercemesinde źikr itmeyüp bu maĥalde ifāde eyledi. Mervįdür ki seyyid-i eyyid 

erbāb-ı teǿlif yaǾnį Seyyid Şerįf ĥażretlerinden Mevlānā Ķāđį-zāde telemmüź 

eyleyüp istiǾlāǿ-i meǾāric-i medāric-i kemālat eyledükde mā-beynlerinde muvāfaķat 

olmayup ebvāb-ı ifāde vü istifāde mesdūd oldı. ǾAkd u ĥal itdükleri rişte-i 

mübāĥaŝe-i Ǿilmiyyede Ǿuķde-i muħālefet muĥkem-i münǾakid olduġından 

medāriseden ferāġat olınup hüsn-i mufāvażadan el çekildi. Fāżılān-ı merķūmānuñ 

ortasında rabbü ķūl yūreŝü’ś-śūl195 feĥvāsınca Ǿilmį münāžara münāfere vü 

münākereye müǿeddi olup muķāveleleri muśāveleye ilcā eyledi. Bu dāǾiye ile 

biribirinüñ haķķında kelām-ı vaĥşet-şiǾār işǾār u ıśdār idüp Mevlānā Ķāđį-zāde 

Seyyid Şerįf içün “Fünūn-ı riyāżiyyede ifādeye ķādir degildür.” dirler idi. Seyyid 

Şerįf daħı Mevlānā Ķāđį-zāde içün ŧabǾ-ı laŧįfį riyāżiyyāta maġlūb ve felsefiyyāta 

menkūbdur diyü buyururlar idi. ŞiǾr: 

                                                           
192Çaba, gayrete vesile olur. 
193Mana göktaşları dolanır lafız göklerinde bulut gibi yağmur yağdırır ise şimşeksiz yıldırımsız 
yağdırır da bol yağdırır. 
194Onların bir kusuru yok. Tek kusurları şudur ki dostları ve vatanı unutmalarından dolayı 
misafirlerine sitem edilir. 
195Nice söz vardır ki heybet ve azamet kazandırır. 
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  Be-ķiyāsāt-ı Ǿaķl-i Yūnānį 

  Neresed kes be-źevķ-i imānį 

  Ger be-ĥikmet kesį velį būdį 

  Şeyħ-i sünnet ebūǾalį būdį196 

Mevlānā Ķāđį-zāde Ǿillet-i remed-i taġafül ile maǾlūl olup nažar-ı śāǿible ĥaķ-bįn 

olmaduġından Seyyid Şerįf ĥażretlerinüñ Şerĥ-i Mevāķıf nām muśannef ü 

müǿellifine müŧālaǾa idüp su-i nažar üzre oldı. BaǾżı kelām-ı śavab-fercāmda nur-ı 

ĥaķ muǾayyen ü muǾāyyin iken yine Ǿayn-ı [39] Ǿadāvet ile nigāh idüp “Bu sözde 

nažar vardur.” diyü Ǿitirāż eyledi. ŞiǾr: 

  Kįne be-her sįne ki benhād raħt 

  Dil şeved-eş ez-pey-i āzār saħt197 

Bu maķūle mevāżıǾ u mevāķıǾda vurūd eyleyen Rudūd kitābında taśrįh itmeyüp 

maĥall-i kelām ve muħill-i merām olan maķāmda ĥalķa resminde işāret ider idi. 

Fettāĥ-ı ebvāb-ı rūmūz-ı işārāt olan Ǿulemā-yı feżāǿil intisāb-ı ŧullāb-ı kemāl-i 

iktisābı rüsūm-ı mersūme ve rūmūz-ı mevsūme-i merķūmeden maķāśıd u meŧālibe 

intiķālde imtiĥān iderler idi. Aśĥāb-ı Ǿaķl u ħıred hażretlerine maǾlūm u 

müberhendür ki ħudāygān-ı selāŧįn-i māżiyye kendülerüñ āyine-i vücūdları ħarāb 

olup binā-yı ĥayātları dest-i ĥādimü’l-leźźāt ile esāsından vįrān olduķda tāķ u rāķ 

ķaśr-ı ĥayāt-ı cāvidānįlerini temhįd ü teşyįd idüp aħiretlerini yapmaķ içün rubāǾ-ı 

buķāǾ-ı ħayrāt esįs-i teǿsįs ve ebniyye-i müberrāt-ı ibtinā-yı binā iderler. Bu şįme-i 

müstedįmeye binā-yı mulūk-ı sālifeden biri maĥrūse-i Semerķand’da ĥücerāt-ı 

keŝįreyi müştemįl bir medrese-i menįǾa-i fasįĥa binā eyleyüp her żılǾında bir ders-

ħāne ve her bir ders-ħāneye bir müderris taǾyįn eyledi. ŞiǾr: 

  Zehį binā-yı irem sāĥat ü beheşt āyįn 

  Ki hem beheşt-i berįn-i ve hem sipehr-i berįn 

Be-lüŧf u ħūbį beheşt-i be-ĥüsn ü zįb irem 

  Be-Ǿizz-ü kadr-i sipehr-i be-ŧūl ü Ǿarż-ı zemįn198 

                                                           
196Yunan düşüncesine göre kimse imanın zevkine ulaşamaz. Eğer mecburen birisi işin başına 
konulmuşsa da Sünnilerin şeyhi Ebu Ali’dir. 
197Herhangi bir yürekte kin ve nefretin izi bırakılırsa o yürek sürekli intikam peşinde koşar.  
198İrem binası hem iyilik ve lütuf açısından bir cennettir ve hem güzellik açısından iremdir 
İzzet ve kıymet açısından gökyüzüdür, eni ve boyu açısından yeryüzüdür. Cennet gibi 
ki hem yüce ve hem de gökyüzü gibidir. 
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Lākin źikr olınan fāżıl-ı sāmi-cenāb ol medresenüñ mesned-i müşeyyed-i Ǿālįsinde ve 

müntehā-yı müttekā-yı sāmįsinde iclās olınup sāǿir müderrislerden taśdįr ü terfįǾ 

olındı. Eyyām-ı dersde ol śadr-ı śudūr-ı aǾlā-yı śudūr-ı mecālis-i ifādede cülūs idüp 

ifāżaya bedǿe eyledükde ġayrı medreseler ŧalebeleri ile meźkūruñ meclis-i Ǿālįlerinde 

cemǾ olup zümre-i müteǿeddibān gibi ifāde vü ifāżasına ĥāżır u nāżır olurlar idi. 

Fāżıl-ı mūmā ileyh ol meclis-i saǾādet celįsde itmām-ı merām idüp eştāt-ı esbāb-ı 

ifādeyi ikmāl eyledükden śoñra her bir müderris kendinüñ maķām-ı ifādesine varup 

ŧalebesine ifāża iderler idi. Gāh gāh pādişāh-ı cihān-penāh daħı ol meclisde ĥāżır 

olup Mevlānā Ķāđį-zāde’nüñ ŧāliblere imdād u isǾādına nāžır olurlar idi. İttifāķen bir 

gün Emįr Uluġ Big źikr olınan dört müderrislerden birisini Ǿazl eyleyüp emr-i 

ifādeden defǾ ü refǾ ve nehy ü menǾ eyledi. Mevlānā-yı mezbūr bu ķażıyyeyi gūş-ı 

hūş ile istimāǾ idicek terk-i tedrįs ü ifāde eyleyüp kūşe-i humūm u ħumūlde münzevį 

oldılar. Merķūm emįr-i saǾādet-muśįr mevlānā-yı fāżılet semįrüñ mizāc-ı şerįfinde 

futūr žann idüp Ǿiyādet-i ŧarįfi ile görmege varduķda cevher-i vücūdunı iǾrāż ü 

imrāżdan ħāli ve āŝār-ı śıĥĥatla ĥāli göricek birķaç günden beri terk-i tedrįs 

eyledüklerinüñ sebebinden istikşāf eyledi. Mevlānā Ķāđį-zāde-i fāżilet nişān irħāǿ-i 

Ǿinān-ı semend-i zebān eyleyüp zimām-ı kelāmı bu cānibe Ǿatf u śarf eyledi ki 

“Meşāyiħ-i śūfįyyeden ħıdmetine vāśıl olduġum ecille-i aħyār ve eǾizze-i aĥrārını 

dest-i ŧūl-i emel ile źeyl-i menāśıb-ı dünyeviyeyye teşebbüs itmekden menǾ idüp ĥall 

ü Ǿaķdi ġayruñ elinde olan meŧālibden nehy eylediler idi. Ancaķ ser-rişte-i ferāġ u 

iħtiyār kendü yed-i iķtidārımuzda olup hiçbir kimesneye irtibāŧı ve Ǿalāķası olmayan 

menāśıbuñ ķabūlüne ruħśat buyurdılar idi. Biz daħı manśıb-ı tedrįsi Ǿazl cārį 

olmayan menāśıbdan gümān idüp bizüm ser-kār u bārımuzda ġayruñ eli yoķdur. 

Mülāĥaža ider idük. Ĥālen zimām-kār ġayruñ ķabża-i taśarrufunda olup cāh-ı ders ü 

ifāde bizüm umduġumuz gibi olmayıcak emr-i tedrįsden ferāġat eyledük. Zįrā erbāb-ı 

iǾtibār ve aśhāb-ı iħtiyār iħtiyār itmedükleri kāra raġbet ve ekābir-i ekārim-i 

Ǿulemāmuz ruhśat buyurduķları dāǿireden ħāric vażǾa ķadem-i cesāret vażǾ eylemege 

cüret-i ser-menzil-i ħasāret ve serĥadd-i feżāĥate irgürdügi muķarrerdür.” diyü 

buyurdılar. Sevķ olınan maķāl ü kelām mānend-niśāl ü sihām mįr-i mezbūruñ ķalb-i 

śulbine ŧoķınup ŧaǾnü’l-lisān eşeddü min ŧaǾni’s-sinān199 feĥvāsınca anuñ ucından 

muĥkem-i mecrūĥ olmaġın merhem-i maǾźeret ile defǾ-i cerāĥat itmek içün 

kendüden śudūr eyleyen kār-i nā-hem-vārdan Ǿitizār eyledi. Mįr-i müşārün ileyh 

                                                                                                                                                                     
 
199Dil yarası şiddetlidir mızrak yarasından. 
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maǾzūl olan śaĥib-i ifāde girü maķāmına iǾāde [40] olınup min baǾd “Cāh-ı tedrįsden 

kimesneyi Ǿazl itmeyem.” diyü vaǾd-i belįġ ve Ǿahd-i bį-dirįġ eyledükden śoñra 

Ķāđį-zāde-i Rūmį ĥażretlerinden eski medresesini şeref-i ķabūl ile teşrįf itmegi 

iltimās eyledi. Mevlānā-yı mūmā ileyh şehriyār-ı mezbūruñ mültemisini telaķķi-i 

bi’l-ķabūl idüp medrese-i meźkūrede Ǿādet-i ķadįmeleri üzre şāriǾ-i ifādeye şurūǾ 

eyledi. Źikr olınan pādişāh-ı Ǿālem-penāh yaǾnį Uluġ Beg ĥażretleri muteķaddimįnüñ 

irśādında ħalel fehm idüp kendü zemānında raśad çıķarmaġa ķaśd itdügi ecilden 

Semerķand’da cāh-ı raśad irśād eyledi. Bu raśada evvela Ġıyāŝe’d-dįn Cemşįd birle 

mubāşeret idüp az zemānda vefāt idücek Ǿakabinde Mevlānā Ķāđį-zāde-i Rūmį 

tevelli eyledi. Mevlānā-yı mezbūruñ zemānında daħı bu merām temām olmayup 

itmām itmeden vefāt idicek. Mevlānā ǾAlį Ķuşcı ikmāl eyledi raĥmetu’llāhi teǾālā. 

 

Teźyįl: Mevlānā-yı mūmā ileyh Mollā Fenārį’nüñ telāmiźesinden idi. Diyār-ı 

ǾAcem’e gitdükde Mevlānā Fenārį anı Aķśu’ya degin gönderdi. Gidüp kendünüñ 

müǿellefātından fünūn-ı Ǿadįdeyi müştemil olan Risāle-i Manžūme’sini mevāli-i 

ǾAcem’e anuñla itĥāf u irsāl idüp oradan müfāreķat eyledi. Ve daħı māĥį eşkāl olan 

Eşkāl-i Teǿsįs’üñ aħirinde “Bu kitābuñ teǿlįfinden sekiz yüz on beş senesinüñ 

ramażānınuñ yigirmi ŧokuzuncı śālı güninden ferāġat eyledüm. Tārįħi ħayra vaķıǾ 

oldı.” didi ve daħı Ǿilm-i ŧabįǾįden Hidāyetü’l-Ĥikme adlu kitāba Mollā-zāde’nün 

yazduġı şerĥe ĥāşįyesi vardur ve daħı istiħrāc-ı ceybe müteǾallıķ bir risālesi vardur 

ve baǾżı risāleleleri daħı vardur raĥmetu’llāh. 

 

ǾĀlim-i ǾĀmil-i Fāżıl-ı Kāmil Şeyħ Cemāle’d-dįn Meĥemmed bin Meĥemmed bin 

Meĥemmed bin İmām Faħre’d-dįn Rāzį raĥmetu’llāhi teǾālā 

Mūmā ileyh fāżıl u kāmil müteverriǾ-i müteberriǾ muĥaķķıķ-i Rabbānį müdeķķıķ-i 

śamadānį Ǿārif-i Ǿulūm-ı ǾArabiyye vāķıf-ı fünūn-ı Ǿakliyye vü şerǾiyye idi. Ayādi-i 

teǿyįdāt-ı ilāhiyye ile tedrįs ü ifādede yed-i beyżā ıżhār idüp müsāǾade-i sāǾid-i 

saǾādet-i ezeliyye ile teǿlif ü taśnįfde yed-i ŧūlā peydā eyledi. Mažhar-ı mażmūnve 

Ǿallemnāhü min ledünnā Ǿilmā200 olan cenāb-ı kerāmet-niśābınuñ berekāt-ı bį-ġāyāt-ı 

enfās-ı müteberrikesiyle fużalādan cemǾ-i keŝįr ve cem-i ġafįr intifāǾ eyleyüp ĥüsn-i 

terbiyet ve yümn-i taķviyet ile çoķ kimesne istimtāǾ eyledi. Śafaĥāt-ı ŧabaķāt-ı 

serāǿir-i erbāb-ı beśāǿirde ħaśāǿis-i ĥaķāǿiķ-i fünūnı ŝebt idüp śıla-i fāǿide-i Ǿāide-i 

                                                           
200Biz ona kendi katımızdan bir ilim öğrettik (Kehf, 65.). 
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ifāżasını żemāǿir-i dāniş-āmūzān-ı zev’il meǿāŝire muttaśıl įśāl eyledi. Bu ħuśuśda 

teşemmür-i tām ve cidd ü ihtimām itmekle ħıdmet-i sāmi-rütbetde ĥadd-i Ǿadedin 

efzūn fużalā-yı feżāǿil-i meşĥūn žuhūr eyledi. MıśrāǾ: 

  Bisyār kes zi-terbiyet-i ū žühūr yāft201 

Kütüb-i tefāsįr śubĥ-ı tebāşįrden keşşāfa ĥavāşį taĥrįr ü tasŧįr idüp Ǿilm-i maǾānįde 

Įżāĥ nām metn-i metįni ve fenn-i tıbda Mūcez nām kitāb-ı raśįni şerĥ eyledi. Ol 

ħaber-i fāħir ĥaseb-i ŧāhir ve neseb-i māhir śāĥibi olup sulŧānü’l-muĥaķķıķįn ve 

burhānü’l-müdaķıķķįn İmām-ı Faħr-i Rāzį raĥmetu’llāhi teǾālā ĥażretlerinüñ nesl-i 

pākindendür. Silsile-i neseb-i şerįfi dördünci mertebede ol İmām-ı Hümām’a vāśıl 

olduġı muǾayyendür. ŞiǾr: 

  Hüner der-cihān ez-vey āmed pedįd 

  Peder ber-peder misl-i ū kes nedįd202 

Mervįdür ki bilād-ı Ķaraman’dan Aķsaray’da Zencįrlü Medresesi dimekle meşhūr 

olan medrese-i śıĥāĥ-ı cevherįyi ĥāfıž u żābiŧ olan kimesneye meşrūŧ idi. Cevāhir-i 

luġāt-ı śıĥāĥ-ı cevheri ol śarrāf-ı Ǿarrāf-ı bāzār-ı feżāǿilüñ śandūķ-ı sįne ü ħazįne-i 

dil-i pür-sekįnesinde maĥfūž u maħzūn olup şarŧ-ı maǾhūd anda mevcūd olmaġın 

medrese-i meźkūre aña tevcįh olındı. Medrese-i merķūmede müddet-i keŝįre taĥrįk-i 

silsile-i ifāde idüp Ǿāleme müselsel āvāze śaldı. Şarŧ-ı vāķıf üzre ol fāżıl-ı sāmį-rütbet 

bir nevbet ŧabl-ı ifādeyi çaldı. Mevlānā-yı mezbūr ŧalebesini Ǿādat-ı sādāt-ı 

müteķaddimįn üzre üç ŧabaķa idüp her ŧabaķanuñ [41] āhālisine muķteżā-yı maķām 

üzre maĥallinde ifāde ider idi. Mesken-i şerįfinden medrese-i meźkūreye gider iken 

yolda istifāde idenlere “meşāǿiyyūn” ve revāķ-ı medresede sākin olup ol maĥalde 

istifāża eyleyenlere “revāķıyyun” diyüp her bir ŧāǿifeyi vech-i meşrūĥ üzre birer 

Ǿunvān ile maǾnūn ķıldı. Bu iki gürūh-ı feżāǾil şükūha yirlü yirinde ifāża eyledükden 

śoñra dāħil-i medresede olan sükkān-ı buķāǾ-ı istiǾdād ve ķuŧŧān-ı medrese-i 

istimdāda isǾād u imdād eyledi. Mevlānā Fenārį raĥmetu’llāhi teǾālā ĥadāŝet-i 

sünende revāķ-ı medresede sākin olup merķāt-i himem-i Ǿulyāsıyla evicāt-ı derecāt-ı 

kemālat-ı Ǿulyānuñ źirve-i seniyyāsına Ǿurūc u śuǾūd eyledi. Ol şems-i felek-i 

feżāǾilüñ eşiǾǾa-i fuyūżatıyla Mollā Fenārį menāzil-i kemālāt-ı beşeriyyede irtifāǾ-i 

küllį bulup rūz-ı burūz-ı žuhūr u pervez eyledi. Mervįdür ki Seyyid Şerįf Cürcānį 

                                                           
201Birçok kişi ondan eğitim gördü ve meşhur oldu. 
202Dünyada sanat ondan doğdu. Babalar içinde onun gibi kimse görmedi. 
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raĥmetu’llāhi Ǿaleyh ĥażretleri kendü diyārında müşārün ileyh Şeyħ Cemāle’d-dįn’üñ 

ŧanŧana-i fażl-ı kemāl ve debdebe-i cāh u celālini gūş idüp ķıble-nümā-yı ħāŧırı ol 

ķaǾbe-i maǾārif semtine müteveccih olmaġın aķdām-ı iķdām ile maķśad u merāmına 

vuśūl içün diyār-ı Rūm’a Ǿazįmet eyledi. Lākin bu ŧūl-i emel ile ķatǾ-i mesāfāt-ı 

baǾįde idüp ġāyet-i ġāyāt-ı meŧālib ve nihāyet-i nihāyāt-ı meǿāribine vāśıl olmaġa 

ķarįb olduķda şeyħ ĥażretlerinüñ Şerĥ-i Įżāĥ’ını görüp inžār-ı śāibe ile aña imǾān-ı 

nažar eyledükde çendān maķbūlleri olmadı. Bu dāǾiye ile taķrįr ü taĥķįķ itdügi 

müddeǾāsından Ǿudūl u nuķūl idüp şeyħ ĥażretleri ile mulāķatdan ferāġati taśmįm 

eyledi. Şeyħ Celāle’d-dįn’üñ telāmiźesinden bir ķābil-i maķbūl-i evvel ecel-i ecille-i 

fuĥūl içün taĥrįrinden taķrįri aĥsen u şeref-i ifāżası gün gibi rūşendür. “Elbetde 

cādde-i Ǿazimetünde ŝābit-ķadem olmañuz lāzımdur.” diyü ilzām itmegin Seyyid 

Şerįf ĥażretleri Ǿazm-i ĥazmünde cezm üzre olup bilād-ı Ķaraman’a dāħil oldı. ŞiǾr: 

  Be-Ǿazm ü ĥezm tü sābit ķadem bāş  

  Be-merdį ü hüner çün meh-i Ǿilm bāş203 

İttifāķen fāżıl-ı merķūmuñ ķudūmı şeyħ ĥażretlerinüñ vefātı zemānına mūśādif olup 

tilķā-i liķā-i saǾādet-iltiķāsından maĥrūm oldı. Bu eŝnāda Seyyid Şerįf Mevlānā 

Fenārį’ye mülāķį olup biribirine ĥasb-i ĥāllerini beyān ve maķśad ve merāmlarını 

tibyān eyledükden śoñra Şeyħ Ekmel ĥażretlerinden telemmüź itmek içün maĥrūse-i 

Mıśr’a ikisi maǾān revāne oldılar. Şeyħ Cemāle’d-dįn Kitāb-ı Įżāĥ’ı şerĥ eyledükde 

metn-i mesfūru sürħle taĥrįr ve kendü şerĥini midād-ı siyāhla tasŧįr itmegin Seyyid 

Şerįf ĥażretleri bu kitāb haķķında MıśrāǾ: 

  Laĥm-ı baķarda yir yir ķonmış źübaba beñzer 

diyü teşbįh ŧarįķıyla ħilāl-i metinde şerĥüñ ķılletinden kināyet eyledi. Fi’l-vāķıǾ 

metn-i meźkūr bir kitāb-ı mebsūŧ olup ekŝer-i mevāżıǾda şerĥe iĥtiyācı 

olmaduġından her śaĥifesinde midād-ı sevādla tesvįd olınan şerĥden midād-ı sürħla 

muĥarrer metn ekŝer olduġı śaĥāyifinde muķarrerdür. 

 

Teźyįl: Şeyħ Cemāle’d-dįn ĥażretleri ŞāfiǾį meźheb idi. Mütūn-ı muǾtevereden 

MecmaǾ nām metnüñ śāĥibinüñ şerĥine ŞāfiǾį ŧarafından Ǿitirāżātı vardur ve daħı 

                                                           
203Azim ve kararlılıkta sen kararlı ol. Mertlik ve sanatta bilimin ayı ol. 
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İmām Beyżāvį’nüñ Ġāyetü’l-Ķuśvā adlu kitābına şerĥi vardur revveĥa’llāhü 

rūĥahü’l-azįz.204 

 

Seyyid-i Aśhāb-ı Fażl-ı Rabbānį Seyyid Şerįf Cürcānį raĥmetu’llāh 

Mevlānā Suyūŧį’nuñ ŧabaķāt-ı nuĥātında Ǿaynįden menķūldür ki bilād-ı şarķda žuhūr 

eyleyen śanādįd-i Ǿulemā ve sādāt-ı fużalānuñ seyyididür ve şeref-i neseb ve siyādet-

i Ǿilmiyye ile cümle-i ecille-i aśĥāb-ı kemālatuñ şerįfidür. ŞiǾr: 

  Seyyid-i zümre-i aśĥāb-ı kemālāt-est įn 

  Eşref-i firķa-i erbāb-ı ħayālāt-est įn205 

Mevlānā SaǾde’d-dįn ile Timur-leng-i bį-nengüñ meclisinde mubāĥaŝāt-ı keŝįre ve 

mevāħiźāt-ı Ǿazįze idüp mecālis-i müteǾaddidede bį-meĥābā baĥŝ ü cedel ve bį-bāk ü 

bį-pervā mübāĥaŝe vü muħāśame eylediler. Taśānįf-i keŝįre-i bį-miŝāliyle defǾį şarķ 

u ġarb memlū olup müǿelllifāt-ı bedāyiǾ-i āyātıyla cihān ŧoldı ve kemāl-i ifāde ve 

nihāyet-i ifāżasıyla cümle-i Ǿālem şeref buldı. Şerĥ-i Miftāĥ ve Şerĥ-i Mevāķıf ve 

Şerĥ-i Ferāǿiż [42] ve Şerĥ-i Çaġmįnį ve Ĥāşiye-i Muŧavvel ve Ĥāşiye-i Tecrįd ve 

Ĥāşiye-i Kūçek meşāhįr mūśennefātındandur. Mervįdür ki elliden mütecāviz 

müǿellefātı vardur. Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz ķırķ senesinde Esterābād 

vilāyetinden nefs-i Cürcān’da mekmen-i ġaybdan žuhūra geldi ve daħı vefātı 

muħtelif-i fįhdür. ǾAynį “Sekiz yüz on dört senesinde vāķıǾ olmışdur.” didi. Śuķāt-ı 

müverriħinüñ baǾżısı “Sekiz yüz on altı senesinde vāķıǾ oldı.” didi. Bu ķıŧǾa anı 

müǿeyyiddür. ĶıŧǾa: 

  Üstād-ı beşer ĥayāt-ı Ǿālem 

  Sulŧān-ı cihān şerįf-i millet 

  En-der şeşüm-i rebįǾ-i ŝānį 

  Der-heşt sad ū şānzde zi-ĥicret 

  Zįn dār-ı fenā be-çārşenbe  

  Fermūd be-dār-ı ħüld rıĥlet206 

                                                           
204Allah O’nun aziz ruhunu huzura erdirsin. 
205Kamil insanların ağasıdır. Düşünce sahiplerinin eşrefidir 
206İnsanların hocası, dünyanın hayatı cihanın sultanı ve milletin şerefi Rabi-ul-Sani’nin altıncı 
gününde Hicri takviminin sekiz yüz on altı senesinde Çarşamba günü bu dünyadan cennette doğru 
yolculuğa çıktı. 
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Ve daħı müǿellifāt-ı bediǾa-i ŝanįǾa śāĥibi Meĥemmed nām bir oġlı var idi. Babası 

Seyyid Şerįf’üñ Mutavassıŧ nām kitāba yazduġı nā-temām ĥāşįyeyi itmām u ikmāl 

eyledi ve Ǿilm-i naħıvden Metn-i İrşād’ı şerĥ eyledi ve bunlaruñ emŝāli nice 

müǿellefātı vardur. Ol seyyid-i eyyid Ǿulemā-yı Naķşbendiyye ŧarįķındandur. Reşaĥāt 

ve nefeĥātda mesŧūr u muķayyeddür ki mūmā ileyh ol ŧarįķuñ meşāyiħ-i kibārından 

Ħvāce ǾAlāǿa’d-dįn ǾAŧŧār ĥażretlerinüñ aśĥābından olup anuñ iĥyāsıyla maĥabbet 

üzre idi. Seyyid Şerįf’den bu kelimāt śudūr eylemişdür ki “Şeyħ Zeyn-i Külāl 

ĥażretlerine mülāķį olmasam Ħudā-yı teǾālā ĥażretlerini bilmez idüm.” ve daħı 

mervįdür ki Seyyid Şerįf ĥażretleri Ħvāce ǾAlāǿa’d-dįn ǾAŧŧār’a “Bizi aśĥābıñuzdan 

bir kimesneye sipāriş eyleyiñüz ki sizüñ meclis-i saǾādet celįsiñüz ile münāśebet 

taĥśįl eyleyelüm.” diyicek anlar daħı seyyid ĥażretlerini Mevlānā Nizāmeǿd-dįn 

Ħāmūş ħıdmetlerine sipāriş eylediler. Bir gün Seyyid Şerįf ĥażretleri dersden fāriġ 

olup Mevlānā Nizāme’d-dįn Ĥāmūş’uñ meclisinde murāķabeye varup kemāl-i ferāġ-ı 

ħāŧır ile cānib-i bālāya mütemaĥĥıż olduklarında bį-ħūd olup mübārek başından 

Ǿimāmesi yire düşdi. Mevlānā Nizāme’d-dįn Ĥamūş oturduġı yirden ķalķup 

Ǿimāmeyi Seyyid Şerįf’üñ başına vażǾ eyledükden śoñra bu ĥāletüñ ĥikmetinden 

sūǿāl idüp Seyyid Şerįf ĥażretleri cevāb virüp “Çoķ zemān idi ki levĥ-i müdrikemüz 

nuķūş-ı Ǿilmiyyeden pāk ü sāde olmaķ recā ider idüm. Bi-ħamdi’llāhi teǾālā şeref-i 

śohbetiñüz berekātında bu maǾnā müyesser olup az zemānda endişe-i maǾlūmātdan 

ħalāś olup murād-ı fuǿādum ĥāśıl oldı.” didi. MıśrāǾ: 

  Be-ĥamdi’llāh murād-em şod müyesser207 

Mažhar-ı Feyż-i Sübĥānį Mevlānā SaǾde’d-dįn Taftāzānį raĥmetu’llāh  

Mevlānā Suyūŧi ibni Ĥacer’den naķl eyledi ki Mevlānā-yı mūmā ileyh hicret-i 

nebeviyye-i Muśŧafaviyye’nüñ yedi yüz on iki senesinde bir vaķt pįrūzda bürūz idüp 

saǾādetle dünyāya geldi. Žāhiren evvel-i Ǿaśruñ süǾedā-yı Ǿulemāsından Mevlānā 

Ķuŧp ve Mevlānā ǾAżd’uñ muǾāżade vü ifāżasıyla ķarįn u rehįn olup bāŧınen 

muǾallim-i feyż ü ilhāmuñ taǾlimiyle mūķarįn olmaġın tekmįl-i kemālāt-ı beşeriyye 

eyledi. Eslāf-ı eşrāfuñ žafer bulmaduġı taśānįf-i bedįǾa-i śanįǾaya dest-res buldı. 

Cümle-i müteǿaħħirįn anuñ taśānįfinden müntefiǾ oldı. El-ĥaķ cenāb-ı Rabbü’l-

erbābdan aña śunulan tuĥaf-i ŧurf-i teśānif-i maśnūǾa kimseye śunulmamışdur. Źāt-ı 

sāmįsinde mūdiǾolan feżāǿil kimsenüñ şānında ķonulmamışdur. Śįt-i müteŧāǿir ve 

                                                           
207Allaha şükür muradıma erdim. 
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şöhret-i mütenāǿir ile meşārıķ u meġāribde meşhūr olup anuñ nām u nişānıyle aķŧāǾ u 

erbāǾ-ı rubǾ-ı meskūn ŧolmışdur. Riyāset-i Ǿilmiyye anda müntehį olup kemālat-ı 

insāniyye kemālini bulmışdur. Emįr Timur’uñ yanında bir mertebe cāh u celāl taĥśįl 

eyledi ki aña olan iltifāt anuñ zemānında ferd-i āferįdeye olmamışdur. Muķarribān-ı 

ĥażretden kimse bu iltifātı bulmamışdur. Lisān-ı pākinde lüknet olup zemān-ı 

mükālemede nevǾān zaĥmet çeker iken yine mū-şikāflıķ idüp diķķat-i ŧabǾ ve riķķat-i 

fikr ile müdeķķıķ-ı Ǿālim idi. Mūmā ileyhüñ śandūķ-ı terbiyetinüñ ĥavālisinde mesŧūr 

u muķayyeddür ki yedi yüz yigirmi iki senesinüñ şehr-i śaferinde Ǿālem-i vücūda 

gelüp tekmįl-i źāt eyledükden śoñra on altı yaşında teǿlįf ü taśnįfe bedeǾ ü şurūǾ 

eyledi. Yedi yüz otuz sekiz senesinüñ şehr-i şaǾbānında taśrįf-i Zencānį’nüñ 

teǿlįfinden ferāġat [43] eyledi ve yedi yüz ķırķ sekiz senesinüñ şehr-i śaferinde 

Herāt’da Telħįś-i Miftāĥ’uñ Şerĥi Muŧavvel’den ferāġat eyledi ve yedi yüz elli altı 

senesinde Ġucdüvān’da Muħtaśar’dan ferāġat eyledi ve yedi yüz elli sekiz senesinün 

şehr-i źilķaǾdesinde Telvįĥ nām kitābınuñ teǿlįfinden gülistān-ı Türkistān’da ferāġat 

eyledi ve yedi yüz altmış sekiz senesinüñ şehr-i şaǾbānında Şerĥ-i ǾAķāǿid’den ve 

yedi yüz seksen dört senesinüñ şehr-i źilkaǾdesinde Semerķand’da Metn-i 

Maķāśıd’dan ve şerĥinden ve yedi yüz seksen ŧoķuz senesinüñ şevvālinde 

Semerķand’da Şerĥ-i Miftāĥ’dan ve sene-i mezbūrenüñ şehr-i rebiǾü’l-aħirinüñ 

sekizinde Semerķand’da Şerĥ-i Keşşāf’dan ferāġat eyledi ve yedi yüz ŧoksan iki 

senesinüñ muĥarreminde Semerķand’da vefāt idüp merĥūmı Seraħs nām ķaśabaya 

iletüp şehr-i cemādiye’l-evvelinüñ ŧoķuzunda çehārşenbe güninde anda defn 

eylediler. Źikr olınan mūśannefātuñ her birisini ne yaşda teǿlįf itdügi tārįħinden fehm 

olınmaġın tafśįl u taŧvįl olınmadı ve baǾżı müǿellefātınuñ daħı tevārįħi ol maĥalde 

yazılmış idi. Lākin bu maĥalde ıŧnābdan ħavf olınmaġın irād olınmadı ve meşāhįr 

mūśannefātınuñ źikriyle iktifā ķılındı. Bu cümle kelimāt-ı bedįǾa Mevlānā SaǾde’d-

dįn’üñ şākirdi Fetĥu’llāh Şirvānį’den menķūldür ve daħı fāżıl-ı mezbūruñ vefātına 

tārįħ dinilmişdür. Tārįħ: 

  Āfitāb-ı şerǾ ü millet saǾd-i teftāzān çü reft 

  Āb-ı çeşm āmed çü seyl ü belġi’l-seyl ze-bāh  

ǾAķl-rā pürsįd-em ez-tārįħ-i sāl-i rıĥlet-eş 
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  Güft tārįħ-eş yek-į kem Ŧayyebü’llāhü Ŝerāh208 

Mevlānā Burhāne’d-dįn Aĥmed Ki Kāđį Erzincanį Dimekle Meşhūrdur raĥmetu’llāhi 

teǾālā 

Bu meclis ceng meclisidür. Mevlānā-yı merķūm taķį vü naķį ve müteşerriǾ ü 

müteverriǾ saǾādet-i ebediyye-i nāmiyyeye fāǿiz ve siyādet-i sermediyye-i sāmiyyeye 

ĥāǿiz bir ĥabr-i fāħir ve baĥr-ı zāħir idi. Umerā-yı cihān ve selāŧįn-i zemān arasında 

leşker-i cerrār-ı Tātār elinden fetret-i Ǿažime vāķıǾ olup ŞiǾr: 

  Ez-ān tündbād-ı müħālif güźār 

  Şüd-eş āteş-i fitne rįzān şerār209 

Śarśar-ı fitne ile ĥādiŝ olan kerd-i havādiŝden Ǿuyūn u āǾyān-ı memleket-i ħayra ve 

rūy-ı Ǿālem-i şeb-i deycūr gibi tįre olduġı eyyām u ezmānda Erzincan’da emįr 

bulındı. Fenn-i uśūlde Telvįĥ nām kitāb-ı berāǾat-niśāba ĥavāşį taǾlįķ ü tenmįķ 

eyleyüp ġayrı kütüb-i uśūlden bu ĥavāşį rāciĥ olmaġın aña Tercįĥ ismiyle tesmiye 

eyledi. Źikr olınan ĥāşįye tevżįĥ-i fuśūl-i fenn-i uśūl itmegin ĥavāşį-i Ǿālemde olan 

āǾlām-ı Ǿulemā ortasında maķbūl u maǾmūl olup beyne’l-ekābir sāǿir ü dāǿir oldı. 

Śanādįd-i fużalāǿ-i müteķaddiminden fāżıl-ı feżāǿil-perver Şeyħ Şehābe’d-dįn bin 

Ĥacer dürer-i kāmine Fi’l-miǾete-’t-Temine nām kitābında fāżıl-ı mezbūruñ 

tercemesinde şöyle naķl eyledi ki ol fāżıl-ı fāżįlet-şiǾār bir miķdār nafaķa idüp 

maĥmiyye-i Ĥaleb’de meşāġil-i furūǾ-i Ǿālįyetü’l-usūle meşġūl olduķdan śoñra 

kendü muvaŧŧan-ı aślįsine Ǿavdet eyleyüp mevlid-i ķadįminde temekkün eyledi. Bu 

mā-beynde ol diyāruñ emiįr-i büzürg-vārı ile ülfet ü Ǿalāķa idüp kemāl-i taǾalluķıyla 

müteǾalliķ olduķlarında ortalarında Ǿıķd-i mūśāhere Ǿaķd eylediler. Bir miķdār 

müddetden śoñra baǾżı ħuśūś içün mā-beynlerinde ħilāf u şiķāķ vāķıǾ olup günden 

güne buġż u Ǿadāvetleri müştedd oldı. Bi’l-āħire fāżıl-ı meźkūr baǾżı Ǿamel ile emįr-i 

mesfūru ķatl idüp devĥa-i ĥįle ve şecere-i mekr ü ħudǾanuñ ŝemeresinde anuñ yerine 

tesalluŧ eyledi. ŞiǾr: 

  Şiķāķ ez-mekr bāşed germ bāzār 

  MaǾāźa’llāh ze-şerr-i merd-i mekkār210 

                                                           
208Şeriat ve milletin güneşi Taftazan’ın bahtı gidince gözlerden sel gibi su aktı ve herkes perişan oldu 
Akıldan onun vefat yılının tarihini sordum. Dedi: Tayebullah Serah’dan bir sene evvel 
209O muhalif fırtına ile fitnecilerin ateşi alevlendi. 
210Hilekâr insanların iş yoğunluğu onların hileleri ile sağlanır. Böyle insanlardan Allah korusun. 
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Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz seksen ŧoķuz senesinde Mıśr cānibinden bir Ǿasker-i 

bį-meyl kedefǿ-i mine’s-seyl211 cūş-ı ħurūş idüp Emįr Burhāne’d-dįn’üñ üzerine 

geldükde ol leşker-i deryā hücūmuñ ķarşusında sed olup ŧurmaġa mecāl-i muĥāl 

fehm olındı. Lākin şecaǾāt-i cibiliyyesi iķtiżāsınca ġayret-künān-ı muķābele vü 

mukātele eyledükde ol emįr-i sāmį-menzįlet cānibine sāǾid-i fetĥ ve žafer-i müsāǾide 

itmedüginden inhizām elvirüp rāh-ı kār-zār ve ŧarįķ-ı inkisārda pāymāl oldı ve daħı 

yedi yüz ŧoķsan ŧoķuz senesinde leşker-i Tātār ile muĥārebe ve muķātele lāzım gelüp 

iĥtimāl-i maġlūbiyet ġalebe eyledükde mülūk-ı Çerākise’den melik-i ŧāhir [44] bir 

ķovuķdan istižhār eyledi. ŞiǾr: 

  Çi-şeved ger be-kerem merĥamet-i fermāy-ı 

  Gįreh ez-kār-ı fürū beste-i mā-be-güşāy-ı212 

Merāĥim-i bį-mezāĥim-i ħusrevāne ekārim-i ħakana şįme-i kerįmāne olup istižhār u 

istimdād eyleyen müstemidān-ı müstemendāna mužāheret-i müşfiķāne şįve-i 

muķarrere-i şāħāneleri olduġı ecilden melik-i ŧāhįr-i sāmį-meǿāŝįr merĥamet-i vāfįr 

ižhār idüp bir miķdār Ǿasker irsāl eyledi. Bu taķrįble mekįn-i kumūndan futūĥāt-ı 

İlāhiyye žāhir olup Emįr Burhāne’d-dįn ġānim u žāfir oldı. Bu vech-i vecįh üzre rūy-

i dil-cūy-ı fetĥ ü iķbāl Emįr Burhāne’d-dįn cānibine iķbāl eyleyüp ruħsār-ı pür-ħasār 

idbār-ı müdbirān-ı müdebbirān leşker-i Tātār ŧarafından pedįdār oldı. Hicret-i 

nebeviyyeden sekiz yüzinci senenüñ evāħirinde Ķara Eylūk bin Ŧur ǾAlį ile mā-

beynlerinde bir vaķǾa-i ažįme vāķıǾ olup iki ŧarafdan Ǿasākir-i firāvān mānend-i 

Ǿummān-ı bį-pāyān telāŧum eyledüklerinde efvāc-ı emvāc-ı ħūn ve dimāǿ-i süyūl-ı 

kūhsār-āsā Ǿarśa-i kār-zārı yıķayup ircāǿ-i meydān-ı heycā-yı ħūna ġark eyledi. ŞiǾr: 

  Dü fevc-i sipāh ez-dü-sū śaf zi-nān 

  Dü şeh rūd-ı seyl āmede kef zi-nān 

  Kiyānį kemānhā der-āmed be-zeh 

  Yekį güft be-stān yekį güft deh 

  Ħideng ez-kemānhā güsest-en girift  

  Ze-ķavus-ı ķızeĥ berķ cüst-en girift 

  Ze-ħān-ı delirān vü peykān-ı tįz 

                                                           
211

Selin sürüklemesi gibi. 
212Ne olur kerimliğinden bize merhamet edip bizim çözülmeyen düğümümüzü çöz. 
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  Zemįn lāle ħįz āsmān jāle rįz213 

Bu muĥārebe ortasında ħaśım cānibinden olan nehengān-ı lücce-i maǾrekenüñ 

ellerinde Mevlānā Burhāne’d-dįn ķatl olınup tįġ-ı bį-dirįġ-i ābdār ile şerbet-i mevtį 

nūş eyledi. Mūmā ileyh Mevlānā Burhāne’d-dįn nažm-ı kelāma mālik olup şuǾarā 

silkinde muntažım u mülteǿim idi ve daħı emāret-i emr-i emāret olan cürǿet ü cesāret 

cibilletinde merkūz olup ħayli şeciǾ ü mehįb ve dilįr ü nehįb idi. 

 

Teźyįl: Menķūldür ki fenn-i taśrįfde İksįrü’s-SaǾāde adlu bir kitābı vardur ve daħı 

rasūl-i ekrem śallāl’llāhü Ǿaleyhi vessellem ĥażretlerinüñ medĥinde ǾArabį bir 

ķaśįde-i bediǾası vardur. MaŧlaǾı budur. MaŧlaǾ: 

Rüveydek yā hādį faǾteb maŧabbetį Ǿani’s-seyri fį evśāf-ı ħayri’l-beriyyeh214 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Ĥācį Bektaş-ı Velį raĥmetu’llāhi teǾālā 

Aśĥāb-ı kerāmāt ve erbāb-ı velāyāt ortasında vüfūr-ı kerāmetle meşhūr u meźkūr 

olup ħavārıķ-i Ǿādātı nā-maĥśūr u ġayr-ı maķśūrdur. Mezār-ı şerįfi bilād-ı 

Türkmen’de belki cümle-i cihānda iştihār-ı seyyārla meşhūr olup merciǾ-i siġār u 

kibārdur. MıśrāǾ: 

  Śeyt-eş be-heme Ǿālem ü āfāķ resįde-est215 

Ķabr-i şerįfinüñ üstinde bir ķubbe-i vālā ve anuñ yanında bir zavįye-i semā-sįmā 

binā olınmışdur ki miǾmār-ı Ǿaķl-i dūrendįş anuñ bedāyiǾ-i śanāyiǾını derk 

eylemekden Ǿāciz ü ķāśırdur. ŞiǾr: 

  Keşįde ser be-Ǿarş ez-Ǿālem-i ħāk  

  Felek nezd-eş çü kāhį pįş-i eflāk 

  Kesį-rā-ger be-farķ-eş rāh bāşed 

  Zi-rāz-ı Ǿarşiyān āgāh bāşed216 

                                                           
213İki ordu iki taraftan saldırdı. İki şahın ordusu sel gibi akmaya başladı. Kiyânî kemanları ortaya çıktı. 
Birisi al dedi birisi ver dedi. Oklar kemanlardan ayrılmaya başladı. Gökkuşağında şimşekler çakmaya 
başladı. Cesurların ve pehlivanların keskin okları ve kılıçları ile yeryüzü lale gibi kırmızı oldu ve 
gökyüzü ağlamaya başladı. 
214Ağır ol ey yol gösteren kılavuz. Alemin en hayırlısının vasfında ileri gitmekten alı koy beni. 
215Şöhreti tüm dünyaya ulaşmış. 
216Topraklardan göklere yükselmiş. Gökyüzü onun gittiği göklere göre samanlık gibidir. Oraya 
gidebilen insan göklerin sırlarını öğrenecek. 
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Āŝār-ı ruĥāniyyetinden teberrük ü teyemmün ķaśdı ile müstemįd olup istimdādda 

müstebįd olanlaruñ tįr-i duǾāları kemān-ı istįcābetden nişāne-i įcābete vāśıl olduġı 

maĥall-i gümān degildür ve lākin fį zemānına āvāze-i kūs-ı đalālet ve debdebe-i 

naķķāre-i veķāĥatleri ser-Ǿalem-i tūġ-ı bį-furūġları gibi evc-i feleke peyveste bir 

bölük nā-terāşįde vü ehl-i bidǾat cemāǾat ol pįr-i ŧarįķate mürįdüz diyü zāviye-i 

maĥabbetde irādeti irāǿet idüp āsitāne-i kerāmet-āşiyānlarına intisāb Ǿiddiā iderler. 

Nažm: 

  Ħüźerā zi-ān gürūh-ı pür telbįs 

  Şehsüvārān-ı leşger-i iblįs 

  Sālikān-ı rāh-ı ħaŧā vü zülel 

  Sākinān der-deġā vü daġal 

  Nā-terāşįde gān-ı mūy terāş 

  Pür-ħürūşendegān-ı sįne ħarāş217 

MıśrāǾ: 

  Feĥāşā ŝümme ĥāşā ŝümme ĥāşā218 

Ol maķūle şerāǿit-i şerįǾatdan rāciǾ ve şerįǾat-ı bidǾate şāriǾ aśhāb-ı bidaǾ-ı maǾķūle 

bu maķūle Ǿazįz-i maķbūle maĥabbet üzre olalar. Ol Ǿārif-i bi’llāhuñ źikr olınan 

ecānibden mütecānib olduġı muĥaķķaķ ve erbāb-ı şerǾ-i şerįf ile āśhāb-ı bidǾat 

arasında ħilāf u şiķāķ olduġı muśaddaķdur ķaddese sirrahü’l-Ǿazįz219 [45] 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Meĥemmed Küşterį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Diyār-ı ǾAcem’den bilād-ı Rūm’a gelüp maĥmiyye-i Burusa’da halen cenāb-ı 

Ǿalįlerine intisābla meşhūr olan mevžıǾde tavaŧŧun eyledi. Tevātur-ı ceźebāt-ı 

raĥmāniyye ile maķāmāt-ı kerįme-i Ǿažįme śaĥibi olup kerāmāt-ı seniyyesi žuhūr 

eylemiş müstecābü’d-daǾva kimesne idi ķaddesa’llahü teǾālā sirrahü’l-Ǿazįzi.220 

 

 

                                                           
217Hilelerle dolu bu grubun sırrını öğren. Şeytan ordusunun şehsuvarları hata ve kaymaların yolcuları, 
hile ve hokkaların ehli, saçları kesilmemiş berberler, rahatsız eden coşkulular. 
218 Haşa sümme haşa sümme haşa. 
219

O’nun aziz sırrı kutsansın. 
220

Allah O’nun aziz sırrını kutsasın. 
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Bilād-ı ǾAcem’dendür. Mevlid-i aślįsini terk idüp āb-rūyı iķŧāǾ-ı erbāǾ-ı rubǾ-i 

meskūn olan maĥmiyye-i Burusa’da tavaŧŧun eyledi. Mūmā ileyhüñ kerāmāt-ı 

Ǿalįyyesi žuhūra gelüp śādır olan duǾāsı bį-Ǿinayeti’llāhi teǾālā ķarįn-i įcābet ve 

rehįn-i istįcābet olduġı muķarrerdür. MıśrāǾ: 

  Ve bābü’llāhi meftūĥü’l-cevānib221 

Merĥūm Sulŧān Murād Ħān Gāzį ĥażretleri ol mecźūb-ı İlāhį içün ķaśaba-i 

Yenişehir’de mühr-i āsmānla hem-sāye bir zāvįye binā idivirdi. ŞiǾr: 

  Felek-rā zi-ū be-dil dāġ-ı ġāmı būd 

  Verāy-ı her dü Ǿālem Ǿālemi būd 

  Mesįĥā mįnemūd-eş ez-kemer gāh 

  Bedān śūret ki Yūsuf der dil-i çāh222 

Ol maĥbūb-ı mecźūb-ı İlāhį vefāt itdükden śoñra ol zāvįyede defn olınup mezār-ı 

şeref-medārına ilā hāźe’l-ān teberrük ü teyemmün olınur revĥu’llāhi rūĥahü’l-azįz. 

[46] 

 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Ŧabaķa-i RābiǾa Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān İbni Sulŧān Murād Ħān-ı evvel 

ĥażretlerinüñ zemān-ı şerįf-i şeref elįfinde mažhar-ı Ǿilm ü fażl ü kemāl olan gürūh-ı 

Ǿulemānuñ beyānındadur ve āŝār-ı kerāmet ü velāyetle meǿŝūr olan meşāyiħ-i Ǿiżām-ı 

Ǿažamet-intumānuñ tibyānındadur. Debįristān-ı ezel-i āzālde ve debistān-ı Ǿallemel-

insāne mā lem yaǾlem223 de ħvāce-i ilhāmuñ taǾlįm ü tefhįmine ķarįn ü rehįn olup 

śuĥūf-ı merfuǾa-i muŧahhare aĥvālįnde el-Ǿulemāǿü vereŝetü’l-enbiyāǿ224 mesŧūr u 

muĥarrer olan āśĥāb-ı ders ü ķażānuñ vilādet ü vefātını ve menāśıb-ı Ǿāliyyāt ve 

merātib-i sāmįyātını źikr itmekdedür. 

 

Āśĥāb-ı tederrüb ü tedebbür ve erbāb-ı teĥabbür ü tebaĥĥürüñ ĥużūr-ı pür-

ĥubūrlarında marūż u merfūǾ oldur ki deydene-i ezeliyye-i lem yezelįyye ve sünnet-i 

seniyye-i İlāhiyye bu uśūl üzre cārįdür ki her zemānda mekmen imkānda numūdār 

                                                           
221Allah kapısının her yanı açık. 
222Feleğin gamından onun yüreğinde bir yara açılmıştı. O her iki dünyanın ötesindeydi. Mesih onun 
karşısında eğiliyorduYusuf’un kuyunun dibinde yaptığı gibi. 
223İnsana öğretti bilmediğini (Alak, 5.). 
224Alimler peygamberlerin varisidir. 
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olan āśĥāb-ı žuhūrdan bir śāĥib-i žuhūr zühūr bulup mihr-i sipihr-i çār-mįn sāǿir-i 

ŝevāķıb-ı kevākib-i lāmiǾatü’s-sevāŧıǾdan mümtāz olduġı gibi ol daħı sāǿirlerden 

mümtāz olur. Ġurre-i ġarrā-yı ķadri rūz-be-rūz žuhūr u bürūz idüp neyyirāt-ı tāfte 

gibi žuhūr bulur. ŞiǾr: 

  Tārak nehed saǾādet-i ber-ħāk-i āstān-eş 

  Nefret resed be-nuśret ez-tįġ-i abdār-eş225 

Bu ĥālet üzre bir ķaç duhūr u şuhūr murūr u Ǿubūr eyledükden śoñra nāgāh ol nįr-i 

ħayr-i selāŧinüñ kevkeb-i ĥayātı mānend-i necm-i āfil zāǿil olup burc-ı ħākįde nāzil 

bulınur. Źāt-ı şerįfi ĥażįż-i inǾıdām ve inmiĥāǿda necm-i dāimü’l-ħāfā gibi ŧolınur. 

ŞiǾr: 

  Cihān kühne zālį-est zįrek ferįb 

  Be-zerķ ü daġl ħvįş-rā dāde zįb 

  Ki-rā sāħt iķbāl ū tāc-ver 

  Ki ne-nihāde ber-ħāk-i edbār ser 

  Ki-rā kerd ez-taħt-ı ferħünde baħt 

  Ki nāverd raħt-eş biħte zi-taħt226 

Lākin ol mihr-i sipihr-i salŧanatuñ maķāmı ħālį ķalmayup anuñ evlād-ı emcādından 

biri ardınca ufķ-ı āsmān-ı ġaybdan hilāl-miŝāl žuhūr ider. Ol ġurre-i zümre-i ħavāķįn 

şeref-āyįn çārbaliş-i salŧanat u ħilāfetde anuñ ķāǿim-maķāmı olup gün geldügince 

mānend-i hūr-meşhūr olur. Müntehā-yı źerrā-yı saǾādetde āfitāb gibi şöhret bulır. 

ŞiǾr: 

  Ez-śayt ü śedā-yı ān-bahādür 

  Gerded heme gūş-ı ādem-i pür 

  Hergiz neşeved ez-įn leǾāli 

  Yek-gūş be-hįç ĥalķa ħālį227 

                                                           
225Saadet onun kapısının toprağına secdeye düşüyor. Nefret onun kılıcının korkusundan zafere 
ulaşıyor.  
226Eski dünya yaşlı bir kurnazdır. Kendini altınlar ve sahtekârlıkla süslemiş. Onun ikbali her kim 
taçlandıysa sonunda başını topraklara dayadı. Taht bağışlayan ve bahtlı eden herkesi 
sonunda elbiselerini bile elinden aldı. 
227O bahadırın şöhret ve sesi ile herkesin kulakları dolmuş. Asla bu incilerden hiçbir zaman herhangi 
bir kulak boş olmayacak. 
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Bu ķāǾide-i mümehhede üzre selāŧįn-i ǾOsmāniyyā’nuñ dördüncüsüni Sulŧān 

Yıldırım Bāyezįd ĦānǾaleyhi’l-ġufran [47] ve’r-rıđvān ĥażretleri yedi yüz ŧoksan 

senesinüñ şuhūrundan şehr-i ramażānda babası yirine çārbāliş-i salŧanata cülūs idüp 

eşiǾǾa-i lemǾa-i Ǿadl ü dād ile ke’ş-şemsi fį rābiǾatü’l-nehār228iştihār-ı seyyār buldı. 

Aķŧār-ı emśār-ı rubǾ-ı meskūn ve heft eķālįmde meşhūr oldı. Bu dört pādişāh beyt-i 

salŧanatuñ çār erkānı ve çār dįvārı olup esās-ı salŧanatı bunlar beyt-i maǾmūr gibi 

teǿsįs ü tarśįś eylediler. RubāǾį-i ħilāfet bu çār MıśrāǾ ile temām olup şāhid-i devlet-i 

ǾOŝmāniyye çār ebrū dilber gibi ĥüsn ü bahā ile mükemmel oldı raĥmetu’llāhi teǾālā. 

 

ǾĀlim-i ǾĀmil Ebū’l-Kemāl Ve’l-Feżāǿil Mevlānā Şemse’d-dįn Meĥemmed bin 

Ĥamza bin Meĥemmedü’l-Fenārį Ǿaleyhi’r-raĥmetü’l-bārį 

Śadr-ı efāżıl-ı sālife Mevlānā Suyūŧį ĥażretleri kendünüñ şeyħi Mevlānā Muĥyi’d-dįn 

Kāfiyeci’den Mevlānā Fenārį śanǾat cihetiyle şöhret buldı diyü naķl eyledi ve lākin 

müǿellif-i Şaķāǿiķ’un valįdinden anlar daħı cedd-i mācidinden naķl eyledi ki fenār 

bir ķaryenüñ adıdur. Ol şemǾ-i cemǾ-i efāżıl aña nisbet olınup Fenārį diyü meşhūr u 

meźkūr oldı. Źikr olınan Mevlānā Muhyi’d-dįn-i Kāfiyeci Mevlānā Fenārį ile 

müśāĥabet ü münāsebet ve mülāzemet ü münādemet idüp celāǿil-i feżǿāil-i bāhire ve 

leŧāǿif-i maǾārif-i žāhiresine muŧŧaliǾ olmaġın işāret-i benān-ı beyān ve beyān-ı 

işāret-i benāndan ħāric medĥ ü ŝenāsını eyledi. ŞiǾr: 

  Bülend pāye-i ķadr-eş çeh cāy-ı fehm ü ķıyās 

  Ferāħ māye-i fażl-eş çeh cāy-ı ĥaśr u beyān229 

Efżal-ı efāżıl-ı feżāǿil-küster ve ecll-i ecille-i maǾārif-perver yaǾnį İbni Ĥacer fāżıl-ı 

mesfūruñ ĥaķķında “Cümle-i fünūn-ı mütedāvilede müşāreket-i Ǿilmiyyesi 

olduġından ġayrı Ǿulūm-ı ǾArabiyye’de ve maǾāni vü beyānda ve Ǿilm-i tecvįd ve 

Ǿilm-i ķırāǿatde Ǿirfān-ı tām ve itkān-ı mā lā kelāma mālik idi.” diyü buyurdı. Hicret-

i nebeviyyeden yedi yüz elli bir senesinden śafer ayında vücūda gelüp evvel-i Ǿaśruñ 

ħıyār-ı aħyārından Metn-i Muġnį’ye ve Metn-i Viķāye’ye birer şerĥ tesvįd iden 

Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Esved ĥażretleri’nden ve Şeyħ Cemāle’d-dįn-i Aķsarayį 

ĥıdmetlerinden aħź-ı Ǿulūm eyledi. Žāhir-i ĥālde baǾżı śanādįd-i esātiźeden telemmüź 

itdügi gibi Ǿālem-i feyžde müderris-i melāǿ-i aǾlā-i cenābundan daħı ānen fe-ānen 

                                                           
228Gün gibi (ortada). 
229Yüce makam ve değeri nasıl anlaşılıp kıyaslanabilir. Geniş çapta fazileti nasıl sınırlanıp beyan 
edilebilir. 
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istifāża vü istimdād eyledi. El-ĥaķ ŧıfl-i dil-i debįristān āb u gülde ebced-i dānişe 

meşġūl olduġı günden śaĥāyįf-i aĥvāl-i şeref-āmālinde muĥkimāt-ı feżāǿil-i iǾcāz 

āyāt maķrū u metlū oldı. Maşrıķ-ı ħurşįd-i Ǿulūm ve maŧlaǾ-ı şumūs-ı feżāǿil olan 

diyār-ı Mıśr’uñ Ǿulemāsınuñ śįt ü śadā-yı müfāħiri gūş-ı hūşuna vāśıl u nāǿil olmaġın 

ol zümre-i fāǿiķa ile müśaĥabet-i Ǿilmiyye eylemek arzūsıyla Mıśr cānibine rıĥlet 

idüp Şeyħ Ekmele’d-dįn ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine ittiśāl eyledi. Ol ekmel-i 

kümmel-i Ǿulemānuñ muķārenetinüñ berekāt-ı bį-ġāyātıyla Mevlānā Fenārį’nüñ 

ruħsāre-i ehliyeti gülgūne-i leŧāǿif-i maǾārif ile müteĥalli olduķda būm-ı Rūm’a 

Ǿavdet eyledi. Bilād-ı meźkūreden maĥrūse-i Burusa’da ķāđį olup meśāliĥ-i şerǾiyye-

i merǾiyyede mefātiĥ-i ĥall ü Ǿaķd umūr-ı cumhūr ve maķālįd-i ķabż u basŧ cumhūr-ı 

umūr-ı yed-i ĥukūmet ve ķabża-i ķudretine teslįm ü taķdįm olındı. Ol şems-i burūc-ı 

kemālāt-ı melekiyyenüñ günden güne ķadr ü kemāl ve cāh ü celālı evcāt-ı derecāt-ı 

Ǿālįyeyye śuǾūd-ı pür-suǾūd idüp erkān-ı iķbāl ü iclālį śiyāsį-i meşįd-i gerdūn gibi 

meşeyyįd ü mümehhid olmaġın āŝār-ı celįyye ve eźkār-ı Ǿalįyyesi ircāǿ vü inhāǿ 

meşārıķ u meġārįbde şāyiǾ oldı. Selāŧįn-i ǾOŝmanįyye’nüñ yanında ķadr-i vālā ve 

cāh-i āǾlāsı źirve-i semā ki vāśıl ve rütbe-i Ǿulyāsı felek-i eflāke nāǿil olup neyyirāt-

ārā-yı śāǿibesi ve aķmār-ı efkār-ı sāķıbesi ħaŧŧ-ı istivāǿ-i iśābetde cevvāl olduġına 

iǾtināları olmaġın ħūrşįd-i iltifāt-ı sulŧānįyye ķarįn olup merāsim-i levāzım-ı 

vezāretde ve mühimmāt-ı mülemmāt-ı salŧanatda daħı anuñla müşāvere olındı. ŞiǾr: 

  Belį her manśıb-ı rā bāyed ehl-eş 

  Ki bāşed cümle kār-ı śaǾb sehl-eş 

  Be-istiĥķāķ bāyed dādan-i cāh 

  Ve gerneh baş ed-eş menĥūs u cānkāh230 

Bu minvāl üzre bir miķdār şuhūr u duhūr murūr u Ǿubūr eyledükden śoñra ziyāret-i 

kaǾbe-i şerįfe [48] itmek içün ŧayy-i menāzil ve ķatǾ-ı merāĥil idüp Ķāhire-i Mıśra 

dāħil olduķda ol bilād-ı ķuds-ābāduñ fużalāsı ĥużūr-ı Ǿālįlerine ĥāżır olup mübāĥaŝe 

vü muźākere eylediler. ŞiǾr: 

  Bed-įn sān süħan-rā çü şod fetħ-i bāb 

  Güşād-end bā-hem zebān ü ħaŧāb 

  Sūǿālāt-ı müşkįl der-endāħt-end 

                                                           
230Evet her işi, o işi iyi bilen yapmalı. Ki tüm zor işler ona kolay gelsin. Hak ettiği yeri ona vermek 
lazım yoksa işler yorucu ve hayırsız olur. 
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  Cevābāt-ı revşen be-pardāht-end231 

Maĥkeme-i muĥkeme ilzām u ifĥāmda müddeǾā-yı mezįyyet źāt-ı müzekkįsini 

ĥuccet-i žāhiru’l-muhicce-i feżāǿil ile iŝbāt idüp bu mażmūnu tenfįź ü tescįl itmegin 

ķażıyye-i marżiyye-i fażįletini fuĥūl-ı Ǿudūl Ǿulemā-yı Ķāhire bį-Ǿudūl ķabūl 

eylediler. Ĥażret-i vahibü’l-Ǿatiyyāt ve müyesserü’l-āmāl bir mertebe saǾt u daǾt 

emvāl ü vūsǾat-ı erzāķ ve fusĥāt-ı māl ü menāl müyesser eyledi ki rāķımān-ı 

Ǿālemyān ve muĥāsebān-ı ādemiyān baġ-ı Ǿālemde berg-i şukūfeden aķça döküp 

Ǿaşr-ı Ǿöşrįni belki binde birini taǾdād-ı murād idinseler itmām-ı merāma žafer 

müyesser degildür. ŞiǾr: 

  Zer-i ū ze-rįg-i beyābān füzūn  

  Ve’z endįşe-i her müĥāsib bürūn232 

Zemān-ı ĥayātında kemāl-i mertebe ve mertebe-i kemālde metmūl olup ġāyet ferāħ-ı 

desti aña el vįrmiş olmaġın genc-i vücūdı künc-i medfen-i ħākde defn olınmadan 

nuķūd ķısmından yüz elli bin sikke dār-ı dįnāra mālik idi ve sāǿir müsteŧrafāt-ı 

muħallefātından ġayrı öldüginde on bin mücelled kitābı ķaldı. Hicret-i nebeviyyeden 

sekiz yüz yigirmi iki senesinde ĥac eyleyüp kaǾbe-i şerįfeden ķufūl u rucūǾ 

eyledüginde Mıśr sulŧānı Sulŧān Müǿeyyed’üñ ibrāmıyla Ķāhire-i Mıśr’a uġrayup ol 

diyāruñ fużalāsıyla muśāhebet eylediler. MuǾterik-i müteberrik-i ŧavāǿif-i Ǿālem-i 

üns ve mülteǾim ü mülteŝim-i muĥarremān-ı ĥarem-i ķuds olup muķbil-i muķbilān-ı 

ħaŧįre-i lāhūt ve muŧāf-ı melāǿik-i ārāǿik-i ceberrūt olan Ķuds-i Şerįf-i vācibü’t-

teşrįfüñ ħāk-i pākine rūmal olmaġiçün ol semt-i Ķudsį semte müsāmet oldılar. Bu 

ŧarįķle ārāżi-i ķudse vāśıl olup ziyāreti maķśad-ı āķśā olan Mescid-i Ākśā’ya vāśıl ü 

nāǿil olduķda enbiyā-yı Ǿižām ve evliyā-yı kirām raĥimehumu’llāhü’l-melekü’l-

Ǿallām ĥażretlerinüñ merāķıd-ı şerįfelerinde rūĥāniyyetlerinden istimdād eyledükden 

śoñra kendü mevlid-i aślįsine Ǿavdet eyledi. Sekiz yüz otuz üç senesinde Anŧakiyye 

ŧarįķından girü rıżā-i İlāhį bedreķa-i ŧalįaǾ-i āmāl idinüp tekrār ziyāret-i kaǾbe ile 

Ķurǿān’u temettuǾ eyledi. Nažm : 

  Zāyirān-ı kaǾbe-i cān bįn ki bā-iĥrām-ı dil 

  Der-reh-i tevĥįd lebbeyk-i tevallā mizen-end233 

                                                           
231Böylece konuşmaya başlayınca birbiri ile muhatap olup tartışmaya başladılar. Zor soruları 
açıkladılar. Açık cevaplar ortaya koydular. 
232Onun altınları çölün kumlarından daha fazla. O kadar ki herhangi bir muhasebecinin aklına gelmez. 
233Can Kâbe’sinin zahirlerine bak ki yürekleri ile tevhit yolunda sana lebbeyk diye sesleniyorlar. 
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BaǾdehu muvaŧŧan-ı ķadįm ü kavįminüñ śavb-ı śavāb-ı inŧivāsına Ǿavdet eyleyüp 

sekiz yüz otuz dört senesinüñ şuhūrundan şehr-i recebde tengnā-yı kevn ü fesāddan 

nüzhet-ābād-ı feżā-yı Ķuds’de ķarār u istķrār eyledi. Raĥmetu’llāhi mūmā ileyhüñ 

evāħir-i Ǿömründe cevher-i dįdesine Ǿarż-ı remed Ǿārıż olup ĥįcāb-ı Ǿamā ile nūr-ı 

baśardan memnūǾ u maĥcūb olmış iken ħudā-yı baśįrüñ nažar-ı Ǿināyetiyle ķuvvet-i 

bāśirası maķarr-ı muķarrerįne Ǿavdet eyledi. Bu sürūr ile vech-i meşrūĥ üzre ĥucce-i 

aħįrede yaǾnį sene-i meźkūrede ĥac eyledükden śoñra meśāǾi-i nāǾi-i ecele lebbeyk 

guyān-ı ĥāc rūĥ-ı Ǿazįzįni kaǾbe-i maķśūdına iśāl eyledi. Fāżıl-ı merķūm uśūl-i 

fıķhda olan Mütūn-ı MuǾtebere-i Mūśavvere’den Menār ü Pezdevį ve Maĥśūl-i 

İmām Rāzį ve Muħtaśar-ı İbni Ĥācib nām kitāblaruñ muĥtevį olduķları ferāǿid-i 

fevāǿid ve nevādir-i bevādiri CāmiǾü Füśūlü’l-BedāyiǾ fį Uśūli’ş-ŞerāyiǾ nām kitāb-ı 

müsteŧābını teǿlįf idüp itmāmında otuz yıl kūşiş ü verziş eyledi ve daħı sūre-i 

fātiĥada bir tefsįr-i tasŧįr ü taśdįr eyleyüp verā-yı istār-ı sürā diķāt-ı Ǿicāzda muħtefį 

ve buŧūn-ı kümūn u iħtifāda mütevāri olan aĥref-i esrār-ı esmār-ı Ķurǿāniyye ve 

mezāyā-yı ħafāyā-yı Furķānįyye’yi anda münderic ķıldı ve daħı Amūzecü’l-ǾUlūm 

nām risāle-i Ǿicāz-ı ilmāmı ibdaǾ u ihtirāǾ idüp ol dürc-i feżāǿilde yüz Ǿaded fünūn 

derc eyledi. Bu risāle-i maśnūǾa-i maŧbūǾada fünūn-ı maǾdūde-i merķūmenüñ 

mesāǿilini įrād itdüginden ġayrı bį-nihāye eşkālāt-ı ķavįyye daħı taǾlįk eyledi. 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ ol ĥāvį-i ĥaķāǿiķuñ baǾżı aĥfādından naķl eyledi ki bu risāle-i 

merġūbe Mevlānā Fenārį’nüñ degildür. Oġlı Mevlānā Meĥemmed Efendi’nündür. 

Ammā Mevlānā-yı müşārün ileyh kendü ile muǾāśır olan Ǿulemāyı imtiĥān içün [49] 

yigirmi Ǿaded ķıtǾa-i manžūme ibdaǾ idüp her ķıtǾada mustaķil bir fennüñ mesāǿil-i 

maħśūśasından bir mesǿele irād idüp ol fennüñ ismini ilġāz ŧarįķıyle ol ķıŧǾada derc ü 

źikr eyledi. Bu risālenüñ ħuŧbe-i beliġa ve dįbāce-i faśįĥasında istiǾcāl ile taĥrįr 

olınup az zemānda tasŧįr olınduġını Ǿilām idüp ve źalike Ǿicāletü yevmin mimmā 

tübśirūn234 diyü buyurdı. Fāżıl-ı merķūmuñ “Ebnā-yı zemānesi ol muķaŧŧaǾātdan her 

ķıŧǾa-i iǾcāz-ı iĥtivāda perde-i iħtifāda muĥtecib ü müstatir olan mesāǿilüñ vucūh-ı 

istiħrācına muŧŧaliǾ olmaķ degil bu ķıŧǾada olan mesǿele fülān fendendür.” diyü 

taǾyįn eylemege ķādir olmadılar. MaŧlaǾ: 

  Zi-enbāǿ-i cins-eş ser-efrāz būd 

  Zi-aķrān u emsāl mümtāz būd235 

                                                           
234Bu da gördüklerinizden bir gün(kü) aceledir. 
235Kendi türünün en üstüydü. Ona benzer ve yakın kimse yoktu. 
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Mūmā ileyhüñ ferzend-i ercümendi Mevlānā Meĥemmed Şāh Efendi ol ķıtǾaları ĥāvį 

risāleyi şerĥ idüp taǾmiye olınan esāmį-i fünūnı tanśįś ü taħśįś ve münāsebāt-ı ilġāzāt 

ve mesāǿil-i müşkilātı taǾyįn ü tebyįn eyledükden śoñra kendü daĥı her ķıŧǾanuñ 

Ǿaķabinde bir ķıŧǾa nažm eyledi. BaǾżı ķıtǾayı Mevlānā Fenārį’nüñ müstaĥsināt-ı 

ilġāz-iǾcāz-ı ŧırāz ile tensįķ itdügi kelimātı taśdįķ ü taĥķįķ idüp ķıllet-i müǿekkedā 

diyü sibāķ-ı kelāmı siyāķ-ı merām ile temhįd ü teǿkįd eyledi. BaǾżısından ol fāżıluñ 

müstaŧrefāt-ı Ǿibārāt-ı bā istiǾārāt ile irād itdügi Rudūd’ı redd idüp ķıllet-i mūcįbā 

diyü mevlānā-yı merķūmuñ esvelesine cevāb-ı bā śavāb ifāża eyledi. Mevlānā Fenārį 

raĥmetu’llāh fenn-i mįzānda Risāle-i Eŝįrįyye’yi şerĥ eyleyüp śafĥa-i felek-eŝįrde 

altun ķalemle taĥrįr itmege sezāvār-ı taĥķįķāt-ı müheźźebe-i müźehhebe-i bį-şümār 

iŝār eyledi. ŞiǾr: 

  Sezed ki kātib-i dįvān Serāy-ı çarħ-ı eŝįr 

  Kelam-i ū be-nevįs-ed be-ħāmey-i zerrįn236 

Bu kitāb-ı müsteŧābuñ ħuŧbesinde misāķ-ı ĥadįŝi bu minhāc üzre tensįķ eyledi ki 

“Ķıśār-ı eyyāmdan bir yevm-i ķaśįrüñ fātiĥa-ı śabāĥında taĥrįr-i kitāba bedǿe idüp 

revāĥında derc-i merāmı mihr-i ħatm-i kelām-ı misk-i ħitām ile maħtūm eyledüm.” 

didi ve daħı Ferāǿiż-i Sirāciyye’yi şerĥ idüp ol şemǾ-i cemǾ-i efāżıl neyyirāt-ı 

taĥķįķāt-ı bāhiresiyle kitāb-ı mesfūru sāǿir şurūĥ-ı pür-fütūĥundan ziyāde tenvįr 

eyledi. ŞiǾr: 

  LevāmiǾ-i kelimāt-eş çü mihr-i Ǿālem gįr 

  Žarāǿif-i süħenān-eş çü māh-ı nūr efzāy237 

Ve daħı üstād-ı vācib’üt-teşrįf yaǾnį Seyyid Şerįf ĥażretlerinüñ şerĥ-i mevāķıfına 

müǿāħaźāt-ı keŝįreyi müteżammın taǾlįķāt-ı bediǾa taǾlįķ eyleyüp “Uśūl-i maķāśıd-ı 

ķavm üzre farżı muĥāl olan iĥtimālāt-ı bāŧılaya ziyāde vücūd virmekle baǾżı kelām 

içün bu merśad-ı naķż u muvaķķıf intiķāżdur.” diyü Ǿitirāż eyledi ve daħı fünūn-ı 

Ǿadįdeye müteǾalliķ ĥavāşį vü resāǿilden ferāǿid-i fevāǿidi şāmil müellefāt-ı keŝįre 

tesvįd eyledi. Lākin emr-i fetvā ve meşāġil-i tedrįs ü ķażā ol müsevvedātı beyāż 

itmege māniǾ oldı. BaǾżı ŝiķātdan mesmūǾdur ki Mevlānā Fenārį’nüñ vālid-i Ǿazįzi 

Mevlānā Ĥamza Şeyħ Śadre’d-dįn-i Ķonevį ĥażretlerinüñ telāmiźesinden olup 

şeyħün Miftāĥu’l-Ġayb nām kitābını kendüden oķuduķdan śoñra oġlı Mevlānā 

Fenārį’ye okutmışdur. Mevlānā-yı mezbūr kitāb-ı mesŧūrı şerĥ eyleyüp maǾārįf-i 

                                                           
236Göklerinin divanını yazan eğer onun sözlerini altın kalem ile yazarsa yakışır. 
237Sözlerinin ışığı, dünyayı aydınlatan güneş gibidir. Sözlerindeki zarafet, ışık saçan ay gibidir. 
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śūfįyyeden ķarǾ-i esmāǾ u āźān itmedügi esrār-ı esmār-ı Rābbaniyye’yi ve ifhām u 

iźhān-ı fehminde Ǿāciz ü ķāśır olduġı rumūz-ı künūz-ı sübĥānįyyeyi keşf eyledi. 

MıśrāǾ: 

  Ez-rümūz-ı bį-kerān-eş ķāśir-end aśĥāb-ı Ǿaķl238 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ pederleri ve sāŧatıyle cedd-i pākinden naķl eyledi ki Mevlānā 

Fenārį memālik-i ǾOŝmāniyye’de müftį ve maĥmiyye-i Burusa’da ķāđį ve Manāstır 

Medresesi’ne müderris olup menāśıb-ı meźkūreyi bir zemānda cemǾ eyledi. Ol ĥabr-ı 

vālā rütbet bir mertebe rütbe vü Ǿażamet ve übbehet ü şevkete vāśıl u nāǿil oldu ki 

rūz-ı cumǾada cāmiǾ-i şerįfe gider iken temāşā-yı maĥyā-yı maĥyā-baħşıyla teşerrüf 

itmek içün saǾādet-ħānesinden maǾbed-i şerįfe varınca yollarda ħavāś ü Ǿavām 

izdiĥām idüp śaf śaf mevķuf-ı selāmda ŧururlar idi. ŞiǾr: 

  Şehān u mehān u serān-ı cihān 

  Şude encümen ber-reh-eş bį-kāran 

  Zi-behr-i selām-eş be-reh vāķıf-end 

  Be-taǾžįm ü iclāl-i ū Ǿākif-end239 

Ol sulŧān-ı gįtį-sitān ve şehriyār-ı [50] ħüdāvendigāruñ sāye-i devletinde mevlānā-yı 

mesfūre bir mertebe saǾat-i keff-i kifāyet elvirdi ki ser-tā-pā zįb ü zįvere müstaġraķ 

on iki reǿs ġılāmān-ı ġılmān-ı serişte ve ķırķ Ǿaded pįrāste cārįyeye mālik idi. 

Mervįdür ki Mevlānā Ħaŧįb-zāde merhūm Sulŧān Meĥemmed Ħān Ġāzi ĥażretleri ile 

bir gün muśāĥabet ider iken Mevlānā Fenārį ĥaķķında ķadĥ ü źem irāŝ ider. Kelimāt 

idüp Ǿinān-ı yekrān-ı süħanı bu semte śarf eyledi ki fāżıl-ı mezbūruñ aĥsen-i 

mūśannefātı olan Füśūl-i BedāyiǾ nām kitābını adını müŧālaǾa ve cüzǿį iltifātla tezyįf 

idüp “Śakk-ı ķabūlden hak eylemek mümkindür ve daħı Füśūl’ini uśūlünden tįġ-i 

kelām faślü’l-ħįŧābla faśl ü ķaŧǾ idüp mebdeǾāt-ı bedįǾa-i baǾįdesini bir taķrįble 

tebdįǾ ü tebǾįd eylemek baña emr-i sehldür. Ol maķūle kitābuñ śāĥibi taǾżįm ü tefħįm 

olınup śadr-ı saǾādetde iclās olındıġı vażǾü’ş-şey-i fį ġayr-ı maĥalle gibi nā-

maǾķūldür ve bedel-i ġalaŧ gibi beyne’l-füĥūl nā maķbūldür iźā ertefaǾü’l-vażįǾi’t-

teżaǾa’r-rafįǾ240 ve daħı ŝiyāb-ı fāħire-gįr on iki reǿs oġlānı ŞiǾr: 

                                                           
238Akıllılar onun sonsuz yol ve derinliğini takip etmekte zorluk çekiyorlar. 
239Dünyanın padişahları, ağaları ve büyükleri onun yolunda sonsuz olarak toplanmışlar. Onu 
selamlamak için yoluna dizilmişler. Onun önünde eğilmek ve saygı göstermek için bekliyorlar. 
240Hakir (aşağılık) olan yükseldiğinde, yüce olan düşer. 
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  Ġülāmān-ı ķasab pūş-i kemerbend 

  Zi-ser tā-pāy-i şirįn çün ney-i ķand 

  Be-ber kerde ķabāhā-yı ķasab renk 

  Çü ġonça nāzik ü çün nįyşeker tenk241 

Ve ĥuliyy-i girān-bahā ile mütehallį ķırķ Ǿaded cevārį-i ĥūrį nişānı ŞiǾr: 

  Heme petse dehān ü nār pistān 

  ǾAźār u ber-gülistān ber-gülistān 

  Nihāde Ǿakd-i gevher ber-bünāgūş 

  Keşįde ķavs-i meşkin gūş-i mā gūş242 

istiħdām idüp meŧāmiǾ-i meŧāmıĥ-ı nefsāniyye ve zeħārif-i dünye-i dünyeviyyeye 

mütemaĥĥıż iken levāzım ü mühimmātıma śarf içün ĥelāl aķça lāzımdur.” diyü 

ķazzāzluķ işledügi kār-ı Ǿuķalā ve deǿb-i aśĥāb-ı ādābdan bįrūndur. ŞiǾr: 

  Pāk eger dāri Ǿamal-rā ez-riyā 

  ŞemǾ-i imān-ı tū-rā bāşed żiyā 

  Çün şekem-rā pāk dāri ez-ĥarām 

  Merd-i imān-dār bāş-ı vesselām243 

Ol kimesnenüñ derūnı esbāb-ı eştāt-ı riyā ile pįrāste iken žāhirde fuķarā libāsına 

girüp “Ŧarįķa-i śūfįyye üzre ŝiyāb-ı dünyā ve Ǿimāme-i śūfįyye-i reddiyye giydügi nā 

muvāfıķ ve na münāsibdür. Melbūsāt u meǿkūlātımı ķazzāzluķdan ĥāśıl itdügim 

ĥelāl aķça ile iştirā iderem. Benüm kedd-i yemįn ve Ǿırķ-ı cebinüm bundan āĥsen 

levāzıma kifāyet itmez.” diyü kendinüñ śūfiyyāne śūret iħtiyār itdügine śūret-i 

ĥaķdan cevāb virdügi “Žāhir-i ĥāl ve muķteżā-yı maķāma muħālifdür. İmdi anuñ gibi 

kimesnenüñ žāhirįne erbāb-ı maǾnį firįfte olmaķ münāsib degildür.” diyü ħatm-i 

kelām idüp faśl u bāb-ı ħıŧābı ķaŧǾ u faśl eyledi. ŞiǾr-i ǾArabį : 

  İnne’l-Ǿarānin tilķahā maĥsedeten 

 

                                                           
241Ney giyen ve hizmete hazır olan köleler baştan ayağa kadar şeker gibi tatlı. Ney renginde elbiseler 
giymişler. Tomurcuk gibi ince ve şeker kamışı gibi dar. 
242Ağzı fıstık gibi ve memeleri nar gibi yüzü ve fiziği gülistanda gülistan gibidir. Mücevheri 
kulaklarına takmış. Bir kulağından diğer kulağına siyah keman çizmiş. 
243Eğer davranışını hileden uzak tutabilirsen imanın mumu sana ışık olacak. Eğer karnını haramdan 
uzak tutarsan inançlı bir insan olacaksın vesselam. 



183 

  Ve mā terā leǿāmi’n-nās ĥassāden244 

Ol fāżıl-ı āzāde maĥrūse-i Burusa’da semiǾa vü riyādan sāde bir mevżiǾ-i felek-āsāda 

bir cāmiǾ-i aǾlā ve medrese-i vālā binā idüp ķaśr-ı bį-ķuśūr aħireti anuñla teǿsįs ü 

tarśįś eyledi. ŞiǾr: 

  İnne āŝārenā tedüllü Ǿaleynā  

  Fenžürū baǾdenā ile’l-āŝār245 

mesken-i şerįfį anuñ medresesiyle merĥūm Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ĥān’uñ ķaśr-ı 

refiǿü’l-ķadrinüñ mā-beyninde idi. Ammā vefāt itdüginde kendü cāmiǾinün öñinde 

defn olındı. Mervįdür ki merĥūm Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān mevlānā-yı mezbūruñ 

maĥżarında bir ħuśūś içün “Ben bu ķażıyyeyi bilürem. Benüm maǾlūmumdur.” diyü 

ķażā ile edāǿ-i şehādet itdükde ķabūl itmedi. Pādişāh-ı şerįǾat-şiǾār kendülerüñ 

şehādetleri maķbūl olmaduġınuñ sebebini istifsār idüp “Benüm şāhid-i şehādetimüñ 

sebeb-i cerĥi nedür?” diyü istiķśā eyleyicek “Tārik-i cemāǾatsıñuz anuñ içün sizüñ 

şehādetüñüzi ķabūl itmezem.” diyü buyırdular. Bu sebebden pādişāh ĥażretleri 

kendülere müntenį olan ķaśruñ öñinde źikr olınan ķuśūrı itmām içün bir cāmiǾ binā 

idüp kendüler içün anda bir kūşe taǾyin eyledi. Ol mevķi-i maĥmūdda namāzı 

cemāǾat ile edā idüp min-baǾd iǾźār-ı şerǾiyyesüz cemāǾat terk itmez oldı. Rivāyet 

olınur ki Mevlānā Fenārį ile pādişāh ĥażretlerinüñ mā-beynlerinde bir ħuśūś içün 

ħilāf u şiķāķ olup esās-ı maĥabbetleri ħalel-pezįr olmaġın Mevlānā Fenārį cāh u 

menāśıbı terk idüp bilād-ı Ķaraman’a rıĥlet eyledi. ŞiǾr-i ǾArabi: 

  Sāfere naĥdün Ǿivażan Ǿammā tefāriķahü 

  Ve lā tekün lifirāķi’l-elifi nedmānen 

  Emā terā bi-bedķi’ş-şaŧranc müntaķilün  

  Beyne’l-bevādiķi ĥattāśāra ferzānen246 

[51] Ol bilāduñ pādişāhı mevlānā-yı mezbūra yevmį bin aķça važįfe ve ŧalebesine beş 

yüz aķça Ǿulūfe taǾyįn eyleyüp alāf-ı eśnāf-ı riǾāyet ile riǾāyet eyledi. ŞiǾr: 

  Ǿİlm-rā aġzāz-yį mikün bį-ĥesāb 

  ǾĀlemān-rā kün cevāb-ı bā-śevāb 
                                                           
244Aranini bir kıskançlık buluverir. İnsanları kınayanı kıskanacak biri bulamazsın. 
245Bizim eserlerimiz bizi gösterir. Bizden sonra eserlere bakınız. 
246Seyahate çık ki geride bıraktıklarının yerine başka şeyler bulursun. Aşina olduğun kimseden 
ayrıldım diye pişman olma. Görmez misin ki satrançta piyon fezane olana dek piyonlar arasında yer 
değiştirir durur. 
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             Her ki bāşed śāĥib-i Ǿaķl ü hüner 

  Dāred ehl-i Ǿilm-rā ū müǾteber247 

Diyār-ı Ķaraman’uñ Ǿulemāsından Mevlānā Śārı YaǾķūb ile Ķara YaǾķūb nām iki 

rengin fāżıllar ol taĥrįr-i bį-nažįrden telemmüź idüp Ǿulūm-ı Ǿāliyye ve fünūn-ı 

sāmįyyede anı meǿħaź idündiler. Mevlānā Fenārį ĥażretleri fāżılān-ı merķūmānuñ 

kendüden telemmüź eyledükleri ile iftiħār u iġtirār idüp bu vażǾ-ı mücāhāt-āyātla 

mübāhāt eyledi. Merĥūm Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān vażǾ-ı sābıķuñ śudūrına 

nādim olup ol maķūle medār-ı efāżıl ve merkez-i feżāǿil kendinüñ ķalem-revinden 

ħārice dāħil olduġı dāǿire-i pergār-ı ādāb-ı salŧanatdan ħāricdür diyü peşimān 

olmaġın Ķaraman sulŧānından Mevlānā Fenārį’nün įśāl ü irsālini iltimās eyledi. Bu 

daǾvet-i įcābete iśābet eyleyüp ol fāżıl-ı cemįl mevżiǾ-i aśįl-i cezįli ve manśıb-ı 

ķadįm-i celįli śavbına Ǿavdet eyledi. ǾĀrif-i bi’llāh Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ şeyħi 

Şeyħ Ħamįdü’d-dįn Ķayśerį ĥażretleriyle müśāĥabet ü münāsebet idüp Ǿilm-i 

taśavvufı andan aħź eyledi. Bu sebebden anuñ ifāżasıyla serāǿir-i ħaŧāǿir-i lāhut ve 

esrār-ı esmār-ı erāǿik-i ceberrūt aña mānend-i mežāhir žāhir oldı. El-ĥaķ sāĥa-i bāĥa-

i žāhiri Ǿulūm-ı žāhire-i zāhire ile pįrāste olduġı gibi suffe-i ġurfe-i derūnu muĥsināt-

ı fuyūżāt-ı İlāhįyye ile ārāste olup meĥāmid-i śuveriyye vü maǾneviyyeyi şāmil bir 

fāżıl ve müfāħir-i Ǿilmiyye vü Ǿameliyyede kāmil bir Ǿālim-i Ǿāmil idi. ŞiǾr-i ǾArabį: 

  Sübĥāne men ceǾale’l-feżāǿili küllehā 

  MecmūǾatün fį fıŧrati’l-insān248 

Mervįdür ki Mevlānā Fenārį’nüñ zemānında Ǿallāme-i Taftāzānį’nüñ ŧaraf-ı tuĥaf-ı 

müǿellefāt-ı feżāǿil-i āyātı būm-ı Rūm’a tāze gelüp her biri nevbāve-i bā-kūre-i bāġ-ı 

feżāǿil olmaġın ŞiǾr: 

  Bürūn āverde-eş ez-hücle-i fikr 

  Hezārān nev Ǿarūs-ı dilber-i bikr 

  Miyān ber-beste ū seĥr-āveri-rā 

  Müsaħar kerde ū ħeyl-i peri-rā249 

                                                           
247Bilim ile hesapsız kaba davranma. Bilim adamlarını doğru ve düzgün cevapla. Her kimse akıl ve 
hüner sahibi olursa o bilim adamlarına saygı gösterir. 
248Bütün faziletleri insanın fıtratında toplayan ne yücedir. 
249Fikir hareminde çıkartmış. Binlerce taze ve dilber gelin sihir yapmak için azmetti.Bir grup melek 
onun emrindedir. 
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Bu diyāruñ naħl-bendān-ı gülşen-i ĥaķāǿiķınuñ tāǿir-i ħāŧırları bāl-i iķbāl ile aña 

iķbāl eyledi. Ol çemen-i pįrā-yı gülzār-ı feżāǿilüñ ĥadāǿiķ-i muśannefātı ŧarāvet-i 

envār-ı elfāž-ı nažįrle ve neżāret-i ižhār-ı maǾānį-i bį-nažįr ile şukūfe-i nev-şükūfte 

ve mįve-i nūrsįde gibi maśdūķa-i mā lā Ǿaynün raǿet ve lā üźünün semiǾat250 olmaġın 

erbāb-ı ŧalebüñ hādire-i nādire-gūy-ı dilleri anda terennüm ü tekellüm itmege 

ŧāliblenüp ŧūŧį-i ħāmeleri ol bāġda şįrįn-güftārlar söylemege ārzū eyledi. Lākin ol 

naħl-ı bālāya bu diyāruñ ser-firāzlarınuñ eli irişmeyüp kem-yāb olduġı içün aña dest-

res bulmaġa mecāl olmaz idi. Aśhāb-ı ireb aña žafer bulmaz idi. Her bir kitābınuñ 

nusħa-i bį-miŝālį śadef-i Ǿālemde dürre-i yetįme ve ferįde-i temįme gibi girān-māye 

olup sįm ü zer ile iştirā itmege žafer müyesser olmaduġından ŧarįķ-ı vuśūli göz nūrı 

döküp midād-ı sevād-ı çeşm ile yazılmaġa münĥaśır idi. El-aķlām mücehhezetün 

cuyūşü’l-kelām251 ve bi’l-cümle bu meǿmūl ĥuśūle vuśūl bulmaķ müstekşifān-ı 

bedāyiǾ-i Ǿulūmuñ ders günlerinde zemān-ı taĥsįlleri taǾŧil olınmaġı iķtiżā eyleyicek 

eyyām-ı iştiġālden yevm-i iŝneyni daħı eyyām-ı muǾtādeye el-ĥāķ emr idüp ŧālibler 

içün tevsiǾ-i zemān ve terĥįb-i āvān eyledi. Rivāyet olınur ki merĥūm Sulŧān 

Yıldırım Bāyezįd Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmetü ve’l-ġufrān ĥażretlerinüñ vüzerā-yı āśaf-

ārāsından Ǿİvāż Paşa nām bir vezįrinüñ fercām-ı Mevlānā Fenārį’ye buġż u Ǿadāvet 

üzre olup mā-beynlerinde ħilāf ü şiķāķ ġāyetde ve münāfere vü münākere nihāyetde 

idi. Ol merdūm-ı aǾyānuñ evāħir-i Ǿömrinde necm-i münħasif gibi nūr-ı dįdesi 

maĥcūb olup baǾżı Ǿavārıż ĥasebiyle aǾmā olduġında mūmā ileyh vezįr-i vüzerā ol 

fāżıl-ı śāǿib-nažar ĥaķķında “Dānende-i mektūmāt ve bįnende-i maħzūnāt yaǾnį 

vāhibüǿl-aŧıyyāt ĥażretinden recā iderem ki bu kemįnenüñ gözi baķar iken ol şeyħ-i 

aǾmānuñ gözi yumılup anuñ śalāt-ı cenāzesini ķılmaķ baña müyesser ola.” didi. 

Mevlānā-yı Fenārį bu kelāmı istimāǾ idicek adāb-ı śalavāt-ı cenāzeyi şerįǾat-ı [52] 

şerįfe-i nebeviyye üzre edā ķılmaķda cühhāl-i bed-fiǾāl ķāśırlardur. Ammā zümre-i 

Ǿulemā-yı māhirlerdür. “Cenāb-ı Rabbü’l-erbābdan mütevaķķıǾdur ki bu ķażıyye-i 

maǾdūle maǾkūse olup benüm ĥaķķumda itdügi fāl-i şūm ol meşǾūmuñ başına 

gelsün.” diyü śafā-yı niyyet ve nuķā-yı ŧevbetle śamįm-i ķalbden duǾā eyledi. 

MıśrāǾ: 

  Der-ān zemān ne-şude der-rah-ı duǾā perde252 

                                                           
250Göz görmez kulak duymaz, bir şey. 
251

Kalemler, söz ordularını hazırlar. 
252O zamana kadar duasına engel konulmamış. 



186 

Fi’l-vāķıǾ şifā-ħāne-i ġaybdan kuĥl-i cilā-yı Ǿināyet-i Ħudā ile Mevlānā Fenārį’nüñ 

dįdesine nūr-ı baśāret Ǿavdet eyledükden śoñra bu emr-i maǾkūs ol vezįr-i menĥūsuñ 

āyįne-i aĥvālinde münǾakis olup bi-emri’llāhi teǾālā aǾmā oldı. Vezįr-i meźkūruñ 

aǾmā olması bu şeklden žuhūr eyledi ki baǾżı kimesne vezįr-i mesfūrı pādişāh-ı 

maġfiret-penāha miķdāĥ-ı ġamz ve zenād-ı nifāķla çaķmaġın kānūn-ı sįnesinde 

leheb-i ġażabı ve nāǿire-i ġayżu kįnesi müşteǾil olup meyl-i ĥadįd-i āteşįn ile nūr-ı 

çeşmin ibŧāl eyledi. Vezįr-i mūmā ileyh bu derdile helāk olduķda namāzını Mevlānā 

Fenārį Ǿaleyhi raĥmetü’l-bārį ĥażretleri kendü ķılup istidāǾ eyledükleri müddeǾānuñ 

žuhūra geldügine şükr-i belįġ eylediler. MıśrāǾ: 

  Bāri duǾā-yı bende-i ħod müstecāb kerd253 

Mevlānā Fenārį ĥażretlerinüñ aǾmā olması bu ŧarįķla menķūldür ki “Luĥūm-ı 

Ǿulemāyı arż ekl eylemez.” mażmūnında mervį olan ĥadįŝ-i şerįfi istimāǾ eyledükde 

bu ĥadįŝüñ śıĥĥatini taĥķįķ ve bu ķażıyyenüñ mūcibe-i külliyye olup selb ü menǾden 

sālim olduġını taśdįķ itmek içün niçe müddetden berü medfūn olan kendinüñ üstādı 

Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Esved ĥażretlerinüñ ķabrini ĥafr eyledi. Merķūm-ı merĥūmuñ 

cesed-i şerįfi zemān-ı ĥayātında olduġı gibi kemāl-i leŧāfet üzre bulunmaġın źikr 

olınan ħaber-i sedād-eŝerüñ ĥaķķında itdügi şekkü gümān kendüden zāǿil ve ol 

kelāmuñ kelām-ı ĥaķ olduġına kemāl-i įķān u itķān ĥāśıl oldı. MıśrāǾ: 

  Nāŧiķ-i ĥaķ-est ĥadįŝ-i rasūl254 

Bu ĥālet üzre girüsine Ǿavdet idüp henūz ol ķabrden ayrılmadan hātifden gūşına 

“Mażmūn-ı ĥadįŝ-meymūna yaķįn ve ŧamānįnet ĥāśıl itdüñ mi?” diyü bi-ŧarįķu’l-

tevbįĥ hevl-i intimā bir nidā yitişdi. “Ol dānā-yı żamāǿir ve bünyā-yı serāǿir fer-i 

baśarını mektūm ve ķuvvet-i bāśıradan seni maĥrūm eylesün.” diyü bir Ǿitāb ber-

ħitāb irişdi. Fi’l-ĥāl ol fāżıl-ı fezā’il-iştimālüñ ķuvvet-i bāśırası zāǿil olup mevlānā-yı 

mezbūra aǾmā Ǿārıż oldı. Mevlānā-yı mūmā ileyh lisān-ı ǾArab’da kelimāt-ı 

manžūme ibdaǾ itmek bābında muvaffaķ-ı min Ǿindi’llāh idi. “Anuñ nažm-ı ŝüreyyā-

intižāmı nižām-ı pervįnden aǾlā ve maŧlaǾ-ı hilālįden ġarrādur.” diyü ķaśįde-i zįbāyı 

Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf-i Ķudsį ķaddese sırrahü ĥażretlerine irsāl eyledi. Hāźihi Ķaśįdetü 

ǾArabiyye: 

  Ķaddemtü bilāde’r-rūm yā ħayra ķādim 

                                                           
253Tanrım kendi kulunun duasını kabul etti. 
254Peygamberin hadisleri, Allah’ın sözüdür. 
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  Biħayr-i ŧarįķ-i celle Ǿan külli nāǿim 

  Femünźü fütūĥü’r-rūm lem yeǿti miŝlehü 

  İlā mülkihi yehdį bihi külli-i Ǿālem 

  ǾAlā mesleki’l-muħtār min sāǿiri’l-verā  

  İlāĥażreti’l-ġaffār min külli ālem 

  Yeltebü Zeynüddįn ķad śaĥĥa kāmilen 

  Ve yüsemmā iźā ǾAbdüllaŧif bin ġānim  

  LiǾümrike inne ibni’l-fenārį ŧālibün 

  Ve lākin taķśįrį bi melzūmin lāzimün 

  Ve ķad ĥüŝnā şevķ-i şedįdin liarżihi 

  Liaķśā baķāye’l-Ǿömr-i haźāġarāǿim 

  Ventažiri’l-maħdūmı fį’l-ķüds-i rāciyen 

  BicemǾį yecmeǾü’s-sırrı an külli hāǿim 

  Feķüm vestelim ħayrā ebǾadi biǾaśrınā 

  Ve sellim lehü mā dümte ĥayyen biķāǿimin 

  Ve raż vaġtenim vaħdüm sebįle’l-Ǿārifi 

  Tenel biġaytin taǾlū Ǿan külli ħādimin 255 

Mevlānā ǾAbdü’l-laŧįf-i Ķudsį daħı ol ķaśįdenüñ cevābında bu ebyāt-ı iǾcāz-āyātı 

nažm idüp Mollā Fenārį’nüñ cenāb-ı vālā-niśābına bi-ŧarįķı’l-irsāl įśāl eyledi. 

Ķaśįde-i ǾArabį:  

  Elā yā imāme’l-Ǿaśr yā ħayra ķāǿimin 

  BeşerǾ-i rasūli’llāhi yā ħayra ĥākimin 

  Lā ente ferįdü’l-Ǿaśrı fį’l-Ǿilmi ve’n-nehyį 

  Ve ente vaĥįdü’d-dehri ekremün cāzimün 

                                                           
255Rum eline geldin sen ey en hayırlı gelen En iyi yoldan geldin uyuyanları (geride bırakarak) Rum’un 
fethinden beri onun gibisi gelmiş değil. Mülküne ki onunla erdirir. Her bir alimi muhtarın (seçilmiş 
kimsenin) gittiği yola her bir alemden hazret-i gaffara zeyneddin kamil olarak sahih olmuştur. Bu 
durumda kendisine Ganim oğlu Abdullatif denir. And olsun ki Feneri’nin oğlu taliptir. Ama taksirim 
melzum ile lazımdır. Memleketine büyük özlem duymuşuzdur. Ömrün geri kalan kısmının cezası bu. 
Ardından bekle Kudüs’te mahdumu temenni ederek. Her bir avareden sır toplayan bir topluluk, kalk 
da hayır teslim al. Sonra asrımızda hayatta olduğun sürece ona teslim olRazı ol ganimet bil de arifin 
yoluna hizmetçi ol. Böylece hedefine ulaşır her hizmetçinin üstünde olursun. 
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Ve ente żiyāǿüddįni bel ente şemsühü 

  Bi Ǿilmike sāde’n-nāsi yā ħayra Ǿālimin 

  Rakibte müĥįŧü’l-Ǿilmi fį sefeni’t-teķį 

  Feffaķte ale’l-laķrāni cāŝün ve ķāǿimün 

  Feente iźā mā künte fį beldetin eżafte 

  Ve eyķažü yeķažānü bihā külli nāǿimin 

  Fein ġabte lā yaħfā żiyāke ve innemā 

  Ĥażarte’ş-şemsü fį ufķ-ı Ǿālem 

  Seǿelte ilāhį en yedįme baķāǿüke 

  Tefįżü Ǿale’ŧ-ŧüllāb-i cin ve ādeme 

  LiǾümrike şiǾri fį cevābike Ǿācizün 

  Kenazmi liĥisānin ve keffe liĥātemin 

  Ķarįżį iźā mā fāźe minke binažratin 

  Felā büdde en naħfūhü an külli nāžimin [53] 

  Fe-inni lā yestaĥyį iźā ķįle ennehü 

  Ecābe medįĥü bini’l-ġifārį ibn-i ġānim256 

Mevlānā Fenārį ĥażretleri kendinüñ şürekā-yı şürefāsından İskender-nāme śāĥibi 

ǾAĥmedį ile ve Kitāb-ı Şifā śāĥibi Ĥācį Paşa ile Mıśr’da bir Ǿazįzden duǾā isdidǾā 

eyledüklerinde ol Ǿazįz ile olan muǾāmeleleri atiyü’ź-źikr Aĥmedį’nüñ tercemesinde 

gelse gerekdür. İnşāǿa’llāhü’r-raĥmān beyān olınur. 

 

Teźyįl: İbni ǾArab Şāh Ĥānefį naķl eyledi ki Mevlānā Fenārį ĥażretleri sekiz yüz 

yigirmi üç senesinde diyār-ı Mıśr’da ifāde vü ifāża üzre iken “El-ĥamdü’lillāh kelāmı 

cümle-i aħbariyye midür, yoħsa cümle-i inşāǿiyye midür?” diyü iǾlām-ı Ǿulemā 

ortasında iħtilāf ü nizāǾ oldı. Mevlānā-yı mūmā ileyh “Cümle-i inşāǿiyyedür.” diyü 

                                                           
256Sen ey asrın imamı, ey en üstün kaim! Allah resulünün şeriati ile en iyi hükmeden kimse! Hiç 
kuşkusuz sen asrın ilim ve nehiy açısından eşine az rastlanır kimsesin. Sen ki zamanın yegânesisin 
üstün ve azimlisin. Hatta sen dinin ışığısın hatta güneşisin. Senin ilmin ile insanlar efendi egemen 
olmuştur ki Sen ilim okyanusuna takva gemileriyle yol alırsın. Sen aklardan ilerisin ve kaimsin. Sen ki 
bir beldeye vardın mı artırırsın. Ve orada uyuyan herkesi uyandırsın. Eğer kaybolursan ışığın 
kaybolmaz tersineGüneş alemin ufkunda görünür. Allahımdan diledim bekanı sürdürmesini. İster cin 
ister insan olsun talipleri aydınlatmaya. Ant olsun ki şiirim sana cevap vermede aciz kalıyor.Ki güzel 
şiir sözün sonudur.Eğer dense ki Feneri’nin oğlunun övgüsüGanim oğluna cevaptır, utanırım ben. 



189 

tahķįķ idüp kelāmını muķademāt-ı maǾķūle-i maķbūle ile tevŝįķ eyledi. Şeyħ 

Kemāle’d-dįn bin Hümām nām fāżıl-ı be-nām aña tābiǾ olup evvel-i Ǿaśruñ 

fużalāsından cemǾ-i keŝįr aña iķtifā eyledi. Ammā baǾżı aħyār-ı muĥaķķiķįn “Cümle-

i aħbāriyyedür.” diyü taĥķįķ idüp Mevlānā Fenārį’nüñ ħilāfına źāhib oldılar. Bu 

gürūhdan Mevlānā ǾAlį bin Meĥemmed bin Meĥemmed bin Meĥemmed Buħārį ki 

Suyūŧį’nüñ ŧabaķātında mesŧūr u muķayyetdür ol kişi Nüzhetü’n-Nažar fi’l-Farķı 

Beyne’l-İnşā’i Ve’l-ħubrāsıyla müsemmā bir risāle taĥrįr eyledi. BaǾżı Ǿulemānuñ 

ħaŧŧından menķūldür ki Şaķāǿiķ’da źikr olınan müǿellefātından ġayrı Ķuŧbe’d-dįn 

Rāzį’nüñ Şerĥ-i Şemsįyye’sini şerĥ eyledi ve daħı fünūn-ı Ǿadįdeden baǾżı kütüb-i 

maķbūleye iǾtirāżātı ve Esvele-i Müşkile’yi müştemil Ġavįśāti’l-Efkār fį İħtiyāri 

uli’l-Ebśār ismiyle müsemmā bir risāle taĥrįr eyledi ve daħı ǾÖmer Aħlaŧį’nüñ 

Telħįs-i CāmiǾ nām kitābını şerĥ eyledive daħı Fevāǿid-i Ġıyāŝiyye’yi ve Dįbāce-i 

Uśūl-i Pejdevį’yi şerĥ ve CaǾbįrį’yi şerĥ eyledi ve Ǿilm-i naĥvde bir metn-i metįn 

ibdāǿ eyledi. Oġlı Meĥemmed Şāh Efendi añı şerĥ eyledi ve śalāta müteǾalliķ 

Muķaddime nām bir kitāb iħtiraǾ eyledi ve daħı Seyyid Şerįf’üñ Şerĥ-i Miftāĥ’ına 

ĥāşįyesi vardur ve Şerĥ-i Taftāzānį’nüñ bir miķdārına şerĥi vardur ve fenn-i taśrįfde 

Esās-ı Taśrįf adlu metni vardır. Oġlı Meĥemmed Şāh Efendi merĥūm anı daħı şerĥ 

eyledi ve daħı Tefsįr-i Sūre-i Fātiĥa’yı bilād-ı Ķaraman’da Emįr Meĥemmed Beg 

adına taśnįf idüp emįr-i mesfūruñnāmını dįbācesinden įrād eyledi. Mevlānā 

Fenārį’nüñ baǾżı ahfādından mesmūǾdur ki bir gice Ǿālem-i menāmda ĥażret-i risālet-

menzįlet śalla’lāhü teǾālā Ǿaleyhi vesellem efendimüz ĥazretleri Mevlānā Fenārį’ye 

“Sūre-i Ŧāhā’yı tefsįr eyle.” diyü emr idüp ol daħı “Sizüñ Ǿizz-i ĥużūruñuzda benüm 

tefsįre ķudretüm yoķdur. Ħusūsan ki gözlerüm böyledür.” didükde rasūl-i ekrem 

śalla’llāhü teǾālā Ǿaleyhi vesellem efendimüz ĥażretleri kendü mübārek ħaftānınuñ 

penbesinden bir miķdārpenbe alup mübārek aġzı yar ile ıśladup gözlerinüñ üstine 

vażǾ eyledi. Mevlānā Fenārį uyķudan uyanup ol penbeyi žāhirde daħı gözlerinüñ 

üstinde bulup dįde-i remed-dįdesini perde-i Ǿamādan Ǿārį ve berį görüp vażǾ-ı ķadįm 

üzre rūşen gördükde ĥamd-i firāvān ve şükr-i bį-pāyān eyledi ve daħı Mevlānā 

Fenārį ol penbeyi śaķlayup “Öldüginde gözlerimüñ üstinde vażǾ eyleyiñüz.” diyü 

vaśıyyet eyledi. Bu sebebden ol penbeyi nūr-ı dįdesi gibi gözlerinüñ üstinde ķoyup 

vaśıyyetini yirine getürdiler ve daħı Mevlānā-yı mūmā ileyhüñ vefātına cennetü’l-

firdevs 834 tārįħ vāķı’ oldı. 
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ǾĀlim ü ǾĀmil Ĥāfıžü’d-dįn Meĥemmed bin Meĥemmed Kerderį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

İbni Bezzāzį dimekle meşhūr u meźkūrdur. Elsine-i nāsda Fetāvā-yı Bezzāzįyye diyü 

maǾrūf kitāb-ı bedāyiǾ maĥfūf-ı mūmā ileyhüñ mübtedeǾāt u muħteriǾātındandur. 

Ümem-i māżiyyeden küntüm ħayra ümmetin257 mażmūnına mā-śadak olan ümmet-i 

Muĥammediyye’den ictihād-ı śaĥįĥa mālik olan eǿimme-i dįn ve zümre-i 

müctehidįnüñ imām-ı aǾžamı ve Ǿaśāt-ı ümmetinüñ şāfiǿi olan ĥażret-i risālet-

menziletüñ sünnet-i seniyye ve şerįǾat-i semiyyesini iĥyā eyleyen aśĥāb-ı meźāhib-i 

erbaǾanuñ himām-ı ekremi Ebū Ĥānife-i Kūfį cezāhu’llāhü teǾālā bi’l-ħayr ve Kūfį 

ĥażretlerinüñ menāķıb-ı şerįfesini beyānda bir kitāb-ı nāfiǾ-i celįlü’l-ķadr ibdā ve 

iħtirāǾ eyledi. Kitāb-ı merķūm-ı belaġat-meknūn ki mā-śadaķ manŧūķ-ı kitābün 

merķūm yeşhedühü’l-müķarrabūn258dur anuñ śudūr-ı suŧūr ve sübūr-ı süfūrında 

münderic olan muķaddemāt-ı śaĥįĥe-i sāmįye meŧālib-i Ǿāliyye ve netāyic-i ġālįyye 

intāc idüp fevāǿid-i celįle-i cezįle ifāde eyledi. Millet-i Ĥanefiyye sāǿir milel-i bį 

ħalelden rāciǾ ü muħtār olup İmām-ı AǾzam’uñ meźhebi meźheb-i manśūr olduġına 

burhān-ı sāŧıǾ vāķıǾ oldı. ŞiǾr: 

Leķad zāde’l-bilādü ve men Ǿaleyhā 

İmāmü’l-müslimįn ebūĥanįfe 

Bi-aĥkām ve āŝār ve fiķh 

Ke-āyāti’z-zebūri fį’ś-śaĥįfeh 

Felā bi’l-meşrikįne lehü nažįr  

Ve lā bi’l-maġribįne lā bikūfeh 

Fakįhün kāne li’l-islāmi Nūrān 

İmāmen li’r-rasūli ve’l-ħalįfeh 

FelaǾnetü rabbinā iǾdādü’r-remli 

ǾAlā reddādi ķavli ebį ĥanįfeh259 

                                                           
257Siz en iyi ümmet idiniz (Âl-i İmrân, 110.) 
258Rakamlandırılmış bir kitap, yakın melekler ona şahittir (Mutaffifin, 20-21) 
259Hükümlerle, eserlerle ve fıkıhla tıpkı sahifedeki Zebur ayetleri gibi memleketi ve memlekette 
yaşayanları donatmıştır. Müslümanların imamı Ebu Hanife, ne iki Doğu’da eşi benzeri var, ne iki 
Batı’da ne de Kufe’de. Öyle bir fakihti ki İslam’ın nuru idi. 
Resule halifeye imam idi. Allah lanet etsin binlerce kere Ebu Hanife’nin sözünü reddeden kimselere 
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Müǿellif-i Şaķāǿiķ bu kitāb-ı müstetāba evvelinden āħirine degin müŧālaǾa idüp 

müstefįd olduķlarını bu münāsebetle ifāża eyledi. Mūmā ileyh kendinüñ vaŧan-ı 

aślįsini terk idüp diyār-ı celįlü’l-miķdār Rūm’a dāħil olduķda Mevlānā Fenārį ile 

mübāĥaśāt-ı keśįre idüp fenn-i fürūǾda ol fāżıl-ı maĥmūdüǿl-menāķıb ġālib ve Ǿilm-i 

uśūlde ve sāǿir Ǿulūmda Mevlānā [54] Fenārį ġālib oldı. Sekiz yüz yigirmi yedi 

senesinüñ şehr-i ramażānınuñ evāsıŧında vefāt idüp ŧāǿir-i rūĥ-ı pür-fütūĥı ŧavūs-ı 

cenānla hem-cenāĥ oldı revveĥa’llāhü rūĥahü. 

 

Ŧabaķāt-ı Nuĥāt’da menķūldür ki İbni Bezzāzį bir gün bir meclisde ayaġ üzre ŧurup 

kendinüñ maĥfūžı olan kitābları yaǾnį mütūn-u fıķhiyyeden maĥfūžı olan Kāfį vü 

Kenz ü Ķudūrį vü Hidāye vüVāfį’yi ve ġayrı fünūndan mažbūŧı olan kitābları iki 

yanında biri biri üstine yıġup ķulaķlarına berāber çıķdı. 

 

ǾĀlim ü ǾĀmil ve Fāżıl u Kāmil Śāĥib-i Ķāmūs Mecdu’d-dįn Ebū Ŧāhir Meĥemmed 

bin YaǾķūb ibni Meĥemmed Şįrāzį-i Fįrūzābādį raĥmetu’llāhl-melikü’l-hādį 

Silsile-i nesebiTenbįh nām kitābuñ śāĥibi Şeyħ Ebū İsĥaķ Şįrāzį’ye vāśıldur. Vuśūli 

bu ŧarįķladur. Celāl Suyūtį’nüñ Ŧabaķāt-ı Nuĥāt nām kitābında İbni Ĥacer’den 

menķūldür ki Şeyħ İsĥaķ Şįrāzį’nüñ evlādı ķalmayup silsile-i nesebi münķaŧıǾdur. 

śāĥib-i ķāmūsuñ aña ittiśāliħilāf u vaķıǾdur. 

 

Meĥemmed bin YaǾķūb bin Meĥemmed bin İbrāhįm bin ǾÖmer bin Aĥmed bin 

Maĥmūd bin İdrįs bin Fażlu’llāh bin Şeyħ Ebį İsĥaķ Şįrāzį raĥimehumu’llāhi teǾālā 

mūmā ileyh reǿįs-i çār-yār-ı Ebū Bekr-i Śıdįķ rađıya’llāhüǾanh ĥażretlerine intisāb u 

ittiśāl iddiǾā idüp diyār-ı Yemen’de ķāđį olduķdan śoñra kendü ħaŧŧıyla Mecdu’d-dįn 

Śıddįķį diyü yazar oldı. Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz yigirmi ŧoķuz senesinde 

Kāzrūn nām ķaśabada vücūda geldi. Mebānį-i Ǿulūmı ol diyārda taĥśįl eyledükden 

śoñra muvaŧŧan-ı aślį ve muĥted-i cezįlini yaǾnį Kāzrūn’ı terk idüp diyār-ı Rūm’a 

dāħil oldı. MuķaŧŧaǾāt-ı müsebbiǾāt-ı eķālįm-i sebǾayı Ǿurūż-ı seyāĥat ile taķŧįǾ 

eyleyüp muĥsenāt-ı feżāǿil ile taĥliye-i źāt eyledükde Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān 

ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine ittiśāl eyledi. Sāye-i saǾādet ve ĥimāǿ-i ĥimāyetlerinde 

rütbe-i Ǿulyā ve mertebe-i seniyāya vāśıl olup güncāyiş-i ħazįne-i endişeden bįrūn-ı 

māl ü menāl ve ĥaddü ĥaśr u istiķśādan efzūn nefāǿis-i emvāle mālik oldı. ŞiǾr: 

  Besį zįb ü zįver besį sįm ü zer 
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  Besį yāre-i ħūb u zerrįn kemer 

  Zi-pūşįdenį vü ze-güsterdenį 

  Zi-her çįz kān būd āverd-enį260 

Eŝnā-yı seyāĥatda mülāķāt itdügi Ǿillāt-ı vülāt-ı vilāyetüñ iltifāt-ı Ǿālįlerine mažhar 

olup her birisi kemāl-i inciźābından ol fāżıl-ı fāżįlet-nihāda ĥadden ziyāde iǾzāz u 

iǾżām ve iclāl ü iĥtirām itmekde teşemmür-i tām iderler idi. Cümleden Emįr Timur 

idbār-diŝār ve žulm-şiǾār beş bin miķdārı dinār įŝār eyledi. MaŧlaǾ: 

  Ĥesāb-ı zer ü sįm-i ū bį-kerān 

  Ne-der-gūş günced ne-ender dehān261 

Ol siyāĥ-ı meżāmįr-i feżāǿil ve sibāĥ-ı lecm-i fevāżıl-ı baĥr u berde tek ü pū idüp 

bād-ı śabā kirdār-ı meşārıķ u meġāribi geşt-i güźār itdügi śadedde iķdām-ı aķdam ile 

ŧayy-i menāzil-i Ǿāliyye ve ķaŧǾ-ı merāĥil-i sāmiyye idüp mülāķį olduġı Ǿulemādan 

aħź-i Ǿulūm itmekle Ǿāmme-i fünūnda ħuśūśan Ǿilm-i tefsįr ü ĥadįŝde ve fenn-i 

luġatda bariǾ üfāǿiķ oldı. ŞiǾr: 

  LǾāl tā-ez-kān ne-mį āyed bürūn 

  Ķıymet ü ķadr-eş ne-mįgerded füzūn 

  Māh eger sākin budį der-yek maķām 

  Der-dü hefte key şodį bedr-i temām262 

Ķurǿān-ı Ǿažįm ve Furķān-ı kerįmüñ ĥaķāǿiķ u deķāǿiķını tefsįr ü teysįr eyleyüp 

nāmını leŧāǿifü’l-kitābi’l-Ǿazįz vażǾ eyledi. Kütüb-i eĥādiŝden Śaĥįĥ-i Buħārį’yi ve 

Meşārıķ’ı şerĥ idüp sivād-ı elfāžda müstetir olan maǾānį-i bį-meŝānįyi mānend-i 

mühr-i tābdār-ı pedįdār ve menār-ı envār-ı kirdār āşikār eyledi ve daħı ol baĥr-ı zāħir 

ve ĥabr-ı fāħir dil-i deryā-bārz ķādir bir baĥr-ı vāfirdür. Anuñ cevāhir-i zevāhir-i 

mūśannefātı ķırķdan mütecāvizdür. Lākin mezįd-i şümūl-i ferāǿid-i fevāǿid ile 

cümlenüñ ecmel ü eşmeli muĥįŧ-i ķāmūs-ı luġāt olan ķāmūs-ı muĥįŧdür ki aśl-ı 

mufaśśalı altmış cild iken anı telħįś idüp iki cilde tenzįl eyledi. Beyt-i ǾArabį: 

  Müźemmid-i mecdüddįn fį eyyāmihi  

                                                           
260 Bir sürü süs ve aksesuar bir sürü altın ve gümüş. Bir sürü iyi ve hizmete hazır arkadaşlar. Giyim ve 
döşemeli olarak var olan her şeyden getirilmişti. 
261Onu sahip olduğu altın ve gümüş hesapsız. Miktarı ne kulakta yerleşir ne de ağızda. 
262Mücevher, madeninden çıkmayınca değer ve kıymeti artmıyor. Ay eğer bir yerde sabit dursaydı 
iki haftada nasıl tam ay olacaktı. 
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  Min baǾżı ebĥürin Ǿilmühü’l-ķāmūsā 

  Źehebtü śaĥāĥe’l-cevherįke ennehā 

  Saĥrü’l-medāyini ĥįne elķa mūsā263 

Ķuvvet-i ĥāfıžası kemāl-i ķuvvetde olup her gice ħvāba varmadan iki yüz saŧır 

ezberlemegi Ǿādet idinmiş idi. Bu sebebden maǾārif-i Ǿacįbe vefeżāǿil-i ǾArabiyye’ye 

muŧŧaliǾ olup gördügi nesneyi ĥıfž u żabŧ itmede āyet-i kübrā idi. 

Beyt-i ǾArabį: 

  Leķad ĥāze aķsāmü’l-feżāǿili küllehā 

  Ve emsā vaĥįden fį fünūnil-feżāǿili264 

Bilād-ı mütemenniye-i Yemen’den Zebįd nām ķaśabada ķāđį iken sekiz yüz on yedi 

tārįħlerinden şehr-i Şevvālüñ yigirminci gicesinde vefāt idüp Şeyħ İsmāǾįl’üñ 

türbesinde defn olındı. Zemān-ı vefātında cümle-i ĥavāsından temettuǾ üzre 

olupĥavās-ı žāhiresinde ve ĥavās-ı bāŧınesinde nevǾan żaǾf u fütūr maĥsūs degil idi 

ve cemāhįr-i meşāhįr-i Ǿulemā-yı sālifeden fıķh-ı ŞāfiǾį’de [55] Şeyħ Sirāce’d-dįn 

Balķį’nüñ ve Ǿilm-i ĥadįŝde māhir Şeyħ Zeynü’d-dįn-i ǾIrākį’nüñ ve fenn-i fıķh u 

ĥadįŝde keśret-i taśānįf ile maǾrūf Şeyħ Sirāce’d-dįn ibni Mülaķķın’uñ ve Ǿulūm-ı 

Ǿaķliyye vü naķliyye ve fünūn-ı ǾArabiyye’de meşhūr Şemse’d-dįn-i Fenārį’nüñ ve 

Ǿulemā-yı meġaribden fıķh-ı Mālikį’de ve sāǿir Ǿulūm-ı Ǿāliyyede üstād-ı zemāne 

olan Şeyħ Ebū Abdu’llāh bin ǾUrfe’nüñ ve Ǿilm-i luġatda meşhūr olan fużalānuñ ser-

firāzı Şeyħ Mecdu’d-dįn Şįrāzį’nüñ yaǾnį śāĥib-i ķāmūsuñ ķadesa’llāhü esrārahüm 

bu cümlenüñ tārįħ-i vefātı reǿs-i ķarn-ı ŝāminde vaķıǾ olup biribirine müdānįdür. 

Ammā śāĥib-i ķāmūs bu cümleden muǿaħħar vefāt idüp mecmūǾından śoñra rıĥlet 

eyledi raĥimehumu’llāhi teǾālā. Nažm: 

  Yārān ki be-hem vefāt yāb-end 

  Ez-mürden-i ħod ĥayāt yāb-end 

  El-ķıśśa çü çend yār bāh-em 

  Reft-end ü ze-pey rev-įm mā-hem265 

 
                                                           
263Onun döneminde dinin azameti hakim olduğu günden beri Cevheri’nin sıhahı ortadan kayboluverdi 
sanki Musa’nın attığı andaki şehirler büyüsü gibi. 
264Bütün fazilet kısımlarını elde etmiştir. Öyle ki fazilet teknikleri konusunda eşsiz bir hale gelmiştir. 
265Dostlar birlikte vefat ederlerse, ölmekte hayat bulurlar. Özet olarak birkaç dost birlikte 
gidince elbet biz de arkalarından gideceğiz. 
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Mevlānā Şeyħ Şahābe’d-dįn Sivasį raĥmetu’llāh Ǿaleyh 

Ahālį-i Sivas’dan bir kimesnenüñ Ǿabd-i müşterāsı olup raķabe-i aĥvālinde rabeķa-i 

raķıyyet ve ŧavķ-ı Ǿubūdiyyet merbūŧ iken Ǿalāķa-i iǾtāķ u taĥrįr ile ol ķayddan āzād 

oldı. ǾĀlem-i śıġarda evvel-i Ǿaśruñ Ǿulemāsından mebānį-i Ǿulūmı taĥśįl eyleyüp 

cümle-i fünūn-ı Ǿāliyetü’ş-şuǿūnı tekmįl itmekle aķrān u emŝāli ortasında bariǾ 

vüfāǿiķ oldı. 

MıśrāǾ: 

  ŞāyiǾ ü meşhūr şod fażl-ı tū der-efvāh-ı nās266 

Žāhir ü ŧāhir feżāǿil-i mežāhiri zįver-i Ǿilm-i žāhir ile pįrāste olduġı gibi derūn-ı śafā-

nümūnı muĥsenāt-ı meĥāsin-i Ǿilm-i bāŧın ile āreste idi. ŞiǾr: 

  Žāhir-eş bā-heme fażl u hüner ārāste-est 

  Bāŧın-eş hem be-heme dāniş pirāste-est267 

Ķüŧb-ı aķŧāb leb-i ülü’l-elbāb Şeyħ Zeynü’d-dįn-i ĦāfįǾ āmelehu’llāhü’l-kāfįi 

bilüŧfihi’l-ħafį ve keremihi’l-vefį268 ĥażretlerinüñ ħulefāsından Şeyħ Meĥemmed nām 

ħalįfesinüñ ħıdmetine ittiśāl idüp iķdām-ı mücāhedātıyla aķśā-yı ķuśārā-yı meŧālib-i 

Ǿaliyyeye vāśıl oldı. Fāżıl-ı meźkūr Şeyħ Meĥemmed ĥażretleri ile Ayaŝluġ’a irtiĥāl 

idüp vilāyet-i Aydın’da emįr olan Aydınoġlı’yla mülāķat eyleyüp anda tavaŧŧun 

eyledi. Ol şems-i felek-i devletüñ eşiǾǾa-i lāmiǾa-i iǾzāz u ikrāmı ile meŧāriĥ-i 

āmalleri tįre iken Aydın olup çoķca riǾāyetlerini gördi. Hicret-i nebeviyyenüñ yedi 

yüz seksen tārįħinüñ ĥudūdında vefāt idüp gencįne-i maǾārif-i İlāhiyye olan vücūd-ı 

pāki künc-i ħākde defn olındı. MaŧlaǾ: 

  Ey sįm-berān ki cān pāk-end 

  Āħir heme der-niķāb-ı ħāk-end269 

Merĥūmuñ mezār-ı şerįfi ol diyār-ı celįlü’l-iǾtibārda meşhūr olup berekāt-ı bį-ġāyāt-ı 

rūĥāniyyetiyle ħalķ-ı Ǿālem teberrük iderler. Elsine-i nāsda tefsįr-i şeyħ dimekle 

maǾrūf olanǾUyunü’t-Tefāsįr  nām tefsįr ol menbaǾ-i yenābiǾ-i haķāǿiķ ve ser-çeşme-

i Ǿuyūn-ı deķāǿiķ baĥr-ı źeħār-ı bį-kerān ve lücce-i Ǿummān-ı Ǿilm ü Ǿirfānuñ dil-i 

                                                           
266Senin faziletin halkın ağzında meşhur ve şöhret oldu. 
267Görünümü her türlü fazilet ve sanatla süslenmiş. İçi de tüm bilimlerle güzelleşmiş. 
268Ödüllendiren Allah ona gizli lütfu ve gerçekleşen keremi ile muamele etsin 
269Bu güzeller ki yürekleri temizdir. Sonunda hepsi toprağın altında yatacaklar 
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deryā-bārından śadef-i žuhūrda zühūr eyleyen müǿellefāt-ı bediǾa ve muśannefāt-ı 

śāniǾasındandur. ĶıŧǾa: 

  MecmūǾ-i vāridān-i yenābįǾ-i Ǿilm ü fażl 

  Yāb-end ez-Ǿuyūn-ı tefāsįr-i tü ĥāyat 

  Şod rūĥ beħş-ter süħen-et ze-āb-ı zendegį 

  Del-rā şifā vü cān-ı ferūmānde-rā necāt270 

Ŧarįķa-ı taśavvufda Risāletü’n-Necāt min Şerri’s-Sıfāt ismiyle müsemmā bir risāle-i 

laŧįfe tenmįķ ü tensįķ itmişdür ki risāle-i meźkūrenüñ śafaĥāt-ı fezāǿil-āyātını 

taśaffuĥ eyleyen kimesne merĥūmuñ Ǿilm-i taśavvufda ķadem-i rāsıħ ve ŝebāt-ı 

şāmiħ śāĥibi olduġını maǾlūm idinmek muķarrerdür. ŞiǾr: 

  Nükte-i çend ez-ĥaķāǿik-i dįn 

  Ve’z mevācįd-i ehl-i keşf ü yaķįn 

  Heme müsŧenbit ez-ĥadįŝ ü kitāb 

  Heme sencįde-i ulü’l-elbāb271 

Silk-i taĥrįrde muntažam olanlardan mā-Ǿadā Ǿilm-i taśavvufda bir risāle-i ġarrā ve 

maķāle-i zįbāsına müǿellif-i Şaķāǿik’uñ nažar-ı sidād-ı eŝįri taǾalluķ idüp manžūr-ı 

şerįfi olmış imiş. Lākin bu maĥalde ismini beyān itmedügine iǾtiźār idüp risāle-i 

merķūmenüñ ismi yādumdan yād oldı diyü Ǿillet beyān eyledi. 

 

Mevlānā Ĥasan Paşa bin Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Esved raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Evāǿil-i taĥśįlde evvelā vālid-i mācidinden taǾallüm ü telemmüź idüp ĥadāǿiķ-i ħātır-

ı Ǿāŧırı eŝmār-ı eşcār-ı [56] ķābiliyyet ile zįb ü zįver bulduķdan śoñra merĥūm Şeyħ 

Cemāle’d-dįn-i Aķsarayį’nüñ reşeĥāt-ı ĥıyāż-ı ifāżasından riyāż-ı derūn-ı feżāǿil-

meknūnı nāmį vünażįr oldı. Sevābıķ-ı śanādįd-i fużalādan mažhar-ı elŧāf-ı bārį 

Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį Ǿaleyhi rahmetü’l-bāri ĥażretleriyle Şeyħ Cemāle’d-

dįn’üñ ħıdmetlerinde şerįk olup ikisi daħı anuñ enfās-ı şerįfesinden müntefiǾ oldılar. 

ŞiǾr: 

                                                           
270Bilim ve fazilet pınarlarının hepsi senin tefsirlerinin pınarından hayat buluyorlar. Sözün hayat 
suyundan daha hayat verici. Yürek için şifa ve hayatsın, çaresizlerin kurtarıcısısın. 
271Dinin gerçeklerinden birkaç söz, inanç ve keşif ehlinden birkaç buluş. Hepsi kitap ve hadislerden 
alınmış. Hepsi hikmet sahipleri tarafından onaylanmış. 
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  Ez-feyz-i tü cümle-i ŧāleb-kār 

  Yāb-end hemįşe nefǾ-i bisyār272 

Mervįdür ki Şeyħ Cemāle’d-dįn-i Aķsarayį ĥazretleri ŧullāb-ı fezāǿil-i iktisābınuñ 

aĥvāline ıŧŧılāǾ içün ĥücrelerini ĥafiyyeten tecessüs idüp her birisi ne maķūle ser-

kārda olduġını tecessüs ider idi. Bu şemiyye-i müstedįme üzre bir gice ĥücerāt-ı 

ŧalebeyi geşt idüp Mevlānā Ĥasan Paşa’yı ĥücresinde mütekāsį üzre müttekiǿen 

müŧālaǾa ider iken görüp iştiǾāl-i çerāġ-ı iştiġālinde çendān-ı nūr u fer olmadıġını 

taĥķįķ eyledi. ŞiǾr: 

  Her-kes ki küned der-ŧāleb-i Ǿilm-i tekāsül 

  Hergiz ne-dihed dest be-ū dāniş ü ĥikmet273 

Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį ĥażretlerini rükbeteyni üzre mülāĥažaya meşġūl 

görüp taĥşiye-i kitāb ider iken bulduķda ol fāżıl-ı vālā-güher ayādį-i şerįfe-i fünūn-ı 

laŧįfeye dest-res bulupǾulūm-ı Ǿāliyyede yed-i beyżā śāĥibi olacaġın taķrįr eyledi. 

ŞiǾr: 

  Cidd ü cehd-i kes-į ki bįş-ter-est 

  Kār-eş ez-cümle kār pįş-ter-est274 

Şeyħ Cemale’d-dįn ĥazretlerinüñ fāżılān-ı meźkūrānuñ ĥaķķında tekellüm itdügi 

kelām-ı fāǿiķ-aśla muvāfıķ ve vāķıǾ-ı ĥāle muŧābıķ žuhūr eyledi. MıśrāǾ: 

  Ķo söyleyeni pādişāhem söyledini gör 

Fenn-i śarfdan Merāĥ nām kitābı şerĥ idüp Ǿilm-i naĥivvden Miśbāĥ nām kitāba 

İftitāĥ adlu bir şerĥ-i laŧįf teǿlįf eyledi ķaddesa’llāhü teǾālāsırrahü’l-Ǿazįz. ŞiǾr: 

  Fekem maǾnā bedįǾ taħt-ı lafž 

  Hünāke tezāveca küllü izdivāc 

  Kerāĥin fį zücācin ev kerūĥ 

  Sirte fį cismin müǾtedilü’l-mizāc275 

 

                                                           
272Senin feyzini bekleyenlerin hepsi her zaman büyük faydalar kazanıyor. 
273Bilim elde etmekte herkes tembellik ederse asla bilim ve hikmet ile buluşamaz. 
274Ciddiyeti ve çabası fazla olanların yaptığı iş her işten daha fazladır. 
275Nasıl değerli anlamlar bir kelime altında gizlendiler. Orada her tür eşleşmeyle eşleştiler. Bir şişe 
içindeki sefa gibi ya da bir ruh gibi akıvermiş mizacı mutedil bir cismin içine. 
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Mevlānā Śafer Şāh raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Cümle-i ecille-i Ǿulūma Ǿālim olup maǾķūl u menķūl ve fürūǾ u usūli cāmiǾ bir nāfiǾ 

kimesne idi. Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį Ǿulūm-ı Ǿaķliyyeden iştigāl olınan baǾżı 

müşkilāt u muǾażżılātı aña irsāl idüp “Cevāb-ı bā-śavāb ifāża eylesün.” diyü emr ider 

idi. Mevlānā-yı merķūm irsāl olınan mevāżıǾ u mevāķıǾdan niķāb-ı eşkāl ve ĥįcāb-ı 

aǾżāli vech-i ĥaķ üzre refǾ ü defǾ eyleyüp rūy-ı şāhid-i maķśūdı ižhār eyledükden 

śoñra “El-meǿmūr u maǾźūr kelām-ı ĥikmet-encāmı ĥükmi üzre cevāba taǾarruż 

olındı.” diyü irsāl itdügi risālesinde riǾāyeten li’l-edebiǾtiźār ider idi. Beyt: 

  Kerde-em imtiŝāl-i emr-i tü-rā 

  Ve-erne įn güft ü gū ne-ĥıdmet-est276 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ “Fāżıl-ı mūmā ileyhüñ tertįb ü terkįbini maǾķūl ve nižām u 

intižāmı maķbūl ħutbelerini gördüm.” diyüp anuñ fażlına şehādet eyledi 

raĥmetu’llahi teǾālā Ǿaleyh. 

 

Mevlānā Meĥemmed Şāh  ibni Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį Ǿaleyhi raĥmetu’l-bārį 

Ol fāżıl-ı źekįnüñ maŧlaǾ-ı aĥvāl-i ferħunde-āmālinde źekā-yı źükkāǾ-ı lāmiǾ ü sāŧıǾ 

olup maşrıķ-ı ŧalǾat dürrį-i işrāķ ve dürrį-i ibrāķında kevākib-ı ŝevāķıb-ı feżāǿil 

keżveǿi’n-nehār u nūru’l-esfār277tābdār u āşikār idi. MaŧlaǾ: 

  Ze-evc-i ĥüsn-i māh-ı Ǿārż-ı tü kerd ŧülūǾ 

  Fürū girift cihān-rā be-ŧalǾat-ı maŧbūǾ278 

Fāżıl-ı mezbūruñ vālid-i Ǿazįzi şems-i felek-i meǾālį ve nįr-i ħayr-ı ahālį yaǾnį 

Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį ĥażretlerinüñ iĥāta itdügi fünūn uǾulūmı bunlar daħı 

muĥįŧ olup müktesebāt-ı nažariyyede şāmil ü ber-kāmil idi. Belki meźkūruñ sevāŧıǾ-ı 

levāmıǾ-ı māh-ı źekāsından Meĥemmed Şāh Efendi’nüñ envār-ı āŝār-ı mühr-i źekāsı 

ziyāde olup mā-beynlerinde māh-ı tābānlaħūrşįd-i raħşān gibi tefāvüt var idi. Vālid-i 

mācidinüñ ĥāl-i ĥayātında maĥrūse-i Burusa’da Sulŧān Medresesi Mevlānā 

Meĥemmed Şāh Efendi’ye on yedi yaşında iken tefvįż olınup ol fāżıl-ı azāde miĥrāb-

ı ifādede iclās olındı. Maĥrūse-i [57] meźkūrenüñ ecille-i Ǿulemā ve Ǿizze-i fużalāsı 

ders-i Ǿām ķāǿidesi üzre aśĥāb-ı ŧaleb ve erbāb-ı areb ile evvel dersinde ĥāżırūn olup 

                                                           
276Senin emrini yerine getirmeye çalışıyorum. Yoksa böyle konuşma benim ne haddimedir. 
277Gün ışığı gibi ve sabah aydınlığı gibi 
278Güzellikten senin yüzünün ayı doğdu. O sevimli ışığı ile dünyayı sardı. 
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fünūn-ı müteferriķadan mesāǿil-i müşkile ve meşāġıl-ı muǾażżalaistikşāf eyledilerve 

bu eŝnāda herbiri Ǿalį vechü’ś-śevāb mucāb olup ol raŧbü’l-lisān Ǿaźbü’l-beyānuñ 

ifāża eyledügi şerbet-i kelām-ı ĥaķ ile teşeffį-i śadr ĥāśıl eyleyüp fāżıl-ı mezbūruñ 

meziyyet ü fażįletine iǾtirāf eylediler. ŞiǾr: 

  Menāķibühü aǾcezetnį an beyānihā 

  Ve menķibetü’l-iǾcāzi Ǿale’l-menāķıb279 

Bu rūz-ı fįrūzda Mevlānā Faħre’d-dįn ǾAcemį fāżıl-ı merķūmuñ ŧalebesi arasında 

muǾįd vāķıǾ oldı. Eŝnā-yı dersde muŧāraĥa-i kelām eyleyen ŧalebeden fısķ u fücūr ile 

mevśūf u maǾrūf bir ŧālib bir maĥalde Meĥemmed Şāh Efendi’nüñ ħilāfına źāhib 

olup tenfįź-i merām eylemekde teşemmür-i tām ve iķdām-ı mālā-kelām eyledi ve 

lākin Meĥemmed Şāh Efendi meǾūnet-i ķuvvet-i Ǿilmiyye ile ilzām-ı ħasm idüp 

iǾānet-i ĥaķ ile anı iĥcām eyledi. ŞiǾr: 

  Śahib-eş-rā Ǿilm dāred ki Ǿazįz 

  Mįküned ĥıfž-eş ze-ŧaǾn-i bį-temįz280 

Ŧālib-i mezbūr āteş-i ġayret ve nār-ı ĥamiyyetle bükā eyleyüp tāb-ı teb-i ıżŧırābı ile 

āb-ı nāb-ı çeşm-i nedāmet-dįdesini ħāk-ü meźellete ġılŧān eyledi. Ol fāżıl-ı vālā-

maķām itmām-ı merām eyleyüp dersden ferāġat eyledükden śoñra peder-i ħayr-i 

eśeriyle mülāķāt idüp bu bābdan fetĥ-i kelām eyledi ki fısķ u fücūr ile meşhūr bir 

dāniş-mend ruǾūnet-i Ǿilmiyyesi sebebiyle bir maĥalde ĥaķ cānibine mütābaǾat 

itmeyüp dāǿire-i Ǿinād u mekābirede noķŧa gibi śābit-ķadem oldı. Anuñ Ǿinādı 

evcinden derūnum ıżŧırāb ile ŧoldı. Ol merd-i Ǿinād-pįşe muķaddemāt-ı mülezzeme 

ile mülzem olup kendi mesleginden munśarif olıncaya degin beni itǾāb eyledi. Bu 

taķrįb ile ıŧnāb-ı kelāmı ıŧnāb eyledi. Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį ĥażretleri bu 

muķābelede cevāba teśaddį idüp “Ŧālib-i mesfūr eger fāsıķ olmasa şān-ı mekremet- 

nişānında nümāyān olan Ǿilm-i Ǿirfān ve fażl-ı įķān daħı ziyāde olup anuñ hüsn-i 

Ǿameli berekātında feżāǿili teǿkįdāt-ı teǿyįdāt-ı İlāhiyye ile mużāǾaf olur idi. Bu 

ķuvvetle cenāb-ı ve ālā-meǿbeñize-i meşaķķat nihāyet bulur idi.” didi. Meŝnevį: 

Der-Ǿilm be-niyyet-i Ǿamel-kūş  

Tāze her-i tū ze-įn Ǿamel şeved nūş 

Ǿİlm-i ki der ū Ǿamel ne-bāşed 

                                                           
279Menkıbeleri karşısında aciz kaldım da anlatamadım. Ki icaz menkıbesi menkıbelerin en yücesidir. 
280Bilim hiçbir zaman âlimi önemli kılmıyor. Belki sadece onu değersiz kişilerin sözünden koruyor. 
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Cüz Ǿarbede vü cedel ne-bāşed 

Ǿİlm-et be-Ǿamel çü yār gerded 

Ķadr-i tū yek-i hezār gerded281 

Fi’l-vāķıǾ Ǿerbāb-ı żamāǿir-i śāfiyye ve aśĥāb-ı ħevāŧır-ı zākiyyeye rūşen ü 

mübeyyendür ki zümre-i müstekşifān-ı bedāyiǾ-i revāyiǾ Ǿulūm-ı Ǿāliyyenüñ āb-gįne-

i derūn-ı śafā-engįzleri śayķal-ı Śalāĥ Ĥān ile muśayķal olup mücellā-yı zühd ü 

Ǿibādet ile müncelį olıcaķ śuver-i fuyūżāt-ı fütūĥāt-ı İlāhiyye her ŧarafdan anda Ǿaks-

peźįr olmaķ muķarrerdür. ŞiǾr: 

  Çü ze-āyįne kerdį küdūret züdāy 

  Şeved śūret-i ħūb şāhid nümāy282 

Ve lākin jeng-i reng-i fısķ u fücūr ile pās ŧutup ġubār-ı Ǿiśyān ile muġber olıcaķ 

müşāhede-i şāhid-i feyż-i Rabbānį’ye ĥāciz ü ĥācib olup rūy-ı dil-cū-yı feżāǿil-i 

insāniyyenüñ nümāyān olmasına māniǾ olmaķ muĥaķķaķ u muśaddaķdur. Meŝnevį: 

  Fısķ-ı tū zeng-est be-mirāt-i dil 

  Gerded ez-įn jenk dil āħar ħıcil 

  Herçe ĥįcāb-ı tū buved terk kün 

  Vech-i niķāb-ı tū buved terk kün283 

Jeng-i maǾśiyyet mirāt-ı śafā-āyāt-ı dili küdūrāt-ı nefsāniyye ile yürür ve müşāhede-i 

cemāl-i ħudāya māniǾ olur. Yürür hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz otuz ŧoķuz 

senesinde ŧavūs-ı rūĥ-ı pür-fütūĥı şāħsār-ı bedenden riyāż-ı cennete uçmaġa meyl 

eyledi raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh. 

 

Mevlānā Yūsuf Bālį ibni Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį Ǿaleyhi’r-raĥmetu’llāhi’l-bārį 

Ol Ǿazįz Mıśr-ı fāżįlet ve Yusūf-ı taħt-gāh-ı meziyyet iħvānınuñ mümtāzı ve muǾāśır 

olduġı fużalānuñ ser-firāzı idi. Birāderi Meĥemmed Şāh Efendi vefāt eyledükde 

maĥmiyye-i Burusa’da mutaśarrıf olduġı medrese Mevlānā Yūsuf Bālį’ye tefvįż 

                                                           
281Bilimi pratiğe dökmeye çalış. Böylece senin içtiğin zehir, şerbet gibi olur. Pratikte gerçekleşmeyen 
bilim bağırma ve tartışma dışında başka bir şey değil. Eğer bilimin, pratik ile birleşirse senin değerin 
bine katlanır. 
282Aynadan kirini alınca içinde güzel bir yüz ortaya çıkacak. 
283Senin günahın aynayı kirletir. Bu kirlilik sonunda yüreği utandırır. Seni uzaklaştıran ne varsa 
kendinden ayır. Senin yüzünü kapatan ne varsa terk et. 
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olınup teşnegān-ı zülāl-i feżāǿil ol yenbūǾ-ı maǾārifüñ meşreb-i ifāżasından mürtevį 

olsun diyü aña virildi. ŞiǾr: 

  ǾAŧr-i nefes-et Mesįĥ-i Meryem 

  Būy-ı hoş-ı tū girifte Ǿālem 

  Feyż-i tū şeved çü nehr sāǿil 

  Hergiz ne-künį tūni nehr sāǿil284 

Emr-i ķażā muķaddeme-i [58] rıżāǿu’llāh olup żikr-i cemįl ve ecr-i cezįl intāc itdügi 

muķarrer olmaġın mūmā ileyh Medįne-i Burusa’da ķāđį olup ķażıyye-i marżıyye-i 

naśfet ü maǾdeleti tenfįź ü tescįl eyledi. Nażm: 

  Ħüdā rāżį ü ħalķ ħoşnūd ez-ū 

  ǾAdüv-rā ziyān dost-rā sūd ez-ū285 

Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz ķırķ altı senesinde sicill-i Ǿömri maŧvį olup vefāt 

eyledi. 

 

ǾĀlim Rabbānį ve Fāżıl Śamadānį Şeyħ Ķuŧbe’d-dįn İzniķį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Ol ķuŧb-ı dįn ü zühd ü reşād ve merkez-i muĥįŧ-i irşād ü isǾād müteverriǾ ü 

müteşerriǾ kimesne olup Ǿilm-i taśavvufdan ĥażż-ı Ǿažįm ve sehm-i cesįme mālik idi. 

Ķaśaba-i İzniķ’de vücūda gelüp şįr-i bostān-ı lüŧf-i İlāhį ile müntehā-yı nihāye bāliġ 

olduķda Ǿulemā-yı zemāneden taǾallüm ü telemmüź idüp Ǿāmme-i Ǿulūmda mahāret 

taĥśįl eyledi. Cümle-i fünūnda Ǿulūm-ı şerǾiyyeye artıķ intisāb idüp ġayrı fünūndan 

ol fenne iħtisās-ı tām eyledi. Nažm: 

  Aśl-ı heme-i Ǿulūm şerǾ-est 

  Tā-aśl ne-buved çeh cāy-ı ferǾ-est286 

Kitāb-ı śalāvātuñ mühimmāt-ı mesāǿilini cāmiǾ Muķaddime adlu bir kitāb-ı nāfiǾ 

teǿlįf idüp vereŝe-i enbiyā olan Ǿulemāya menāfiǾ bį-şümār įrāŝ eyledi. Emįr Timur 

meşǿūm-ı būm-ı Rūm’da şeyħ ĥażretleriyle mülāķį olup muśāĥabet itdüginde şeyħ 

ĥażretleri aña ħiŧāb-ı bā-Ǿitāb idüp sulŧān-ı naħvet ü saŧvet mesālik-i memālik 

                                                           
284Senin nefesinin güzel kokusu Meryem’in Mesihinin nefesi gibi dünyayı sarmış. Senin feyzin nehir 
gibi akınca senin asla soru sormana gerek kalmaz. 
285Allah razı ve halk ondan memnun. Düşmanlara ziyan,dosta fayda sağlar. 
286Tüm bilimlerin esası şeriattır. Esas olmayınca diğerlerine yer yok. 
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dimāġına yol bulup Ǿasākir-i ġurūr u şeyŧanet saña istįlā itmegin süveydā-yı ķalbüñde 

sevdā-yı cihān girü temekkün eyledi. Beyt: 

  Der-ser-eş bes hevā-yı salŧanat 

  Ĥākim-i gurūr u şeyŧenet-est287 

Bu ħuśūśuñ žuhūrı içün ħadeng-i cān-sitān-ı kirdār birtāb u cān güzār ile ķarįn olup 

kemān gibi bir bāşı pek keser rāy-ı nā-hemvār ile baş ķoşarsın. Ħānçer gibi iki yüzlü 

münāfıķ ve şemşįr-i bürrān gibi belde ŧurur kesiciyi yanına alup bunlaruñ ilķāsıyla 

ķatl-i Ǿibād ve sefk-i dimāǿ idersin Beyt: 

  Tįġ ü ħançer gibi ħūnįleri ŧaķup yanına 

  Belde ŧurur o şeh-kişver ĥüsnüñ kemeri 

Bir bölük ķātil ü ħūn-ħˇār ile ĥūnįlükde hem-reng olup tįġ-i žulmle maķtūl olan 

küştelerüñ ķanınıyüz ve göze çalmaġı gülgūne-i rūy-ı şāhid-i kām-kārı ve kişver- 

sitānı ittiħāz idersen bu maķūle şürūr-ı umūrı iħtiyār ve bu gūne iħŧār u ıżrāra ıśrār ve 

bāl-i Ǿażįm ve nikāl-i cesįmdür. Elbetde ve elbetde bunuñ gibi żararlı nesneden ittikā 

vü perhįz senüñ zimmet-i himmetine lāzım ve dįn ü devletine vācibdür diyü cevāb-ı 

nuśĥ-āmįz esmāǾ eyledi. ŞiǾr: 

  Men ānçe şarŧ-ı naśįĥat buved be-cāy ārem 

  Eger ķabūl-i künį ver-ne ān tū mįdānį288 

Emįr Timur bu kelām-ı dürri iltimāǾį istimāǾ idicek cevāb semtine sālik olup Ǿarūs-ı 

merāma dįbā-yı zįbā-yı kelāmdam bu libās-ı elbās eyledi ki BaǾżı ezmān u aĥyānda 

leşker-i žafer-i rehberüm ile sefer-i hümāyūn içün şarķ cānibine Ǿazįmet ü teveccüh 

idüp otaġ-ı hümāyūnumuñ bāb-ı saǾādet-i iyābını ol semte tevcįh itmiş iken bu tedbįr 

ŧalįǾa-i taķdįrüñ semtine muħālif olmaġla ħayme ķapusını irtesi ġarb cānibine meftūĥ 

u küşāde buluram. Ben daħı baña fetĥ-i bāb bu cānibde ancaķ diyü ol semte 

müteveccih oluram ve daĥı mühimmāt-ı mülimme içün ata süvār olduġumda Ǿuyūn-ı 

aǾyān-ı ħalķ-ı Ǿālemden nihān elli nefer miķdārı ricāl-i ġayb-ı bilā-reyb muķaddime-i 

devlet ü bedriķa-i saǾādet meŝābesinde önümce revāne olurlar. Ben daħı ol gurūh-

ısaǾādet-i imdāda iķtidā eyleyüp eŝer-i meymenet-i eŝerlerine tābiǾ oluram. Mįr-i 

mūmā ileyh minvāl-i meşrūĥ üzre tertįb itdügi mukaddemāt ve terkįb eyledügi 

kelimāt ile kendinüñ efǾāl ü aǾmāli teǿyįdāt-ı fuyūżāt-ı Rabbāniyye ile müǿeyyed min 

                                                           
287Kafasında saltanat havası var. Ona gurur ve kurnazlık hâkimdir. 
288Bana söylenilen tavsiyeleri yerine getiriyorum. İster kabul et ister etme sen bilirsin. 
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indi’llāh olduġından ve cümle-i evżāǾ ü eŧvārıǾ verā-yı ġaybdan işāretiyle žuhūra 

geldüginden kināyet eyledi. Şeyĥ Ķuŧbe’d-dįn ĥazretleri Mįr-i Timur’ı söyledügi 

kelimāt-ı feżįĥasından ötüri taķrįǾ ü teşnįǾ eyleyüp cebbār-ı ķahhār-ı Ǿālemüñ nüǾūt-ı 

celāl ü śıfāt-ı ķahrına mažhar olmaķ iblįs-i telbįs-i pįşe-i vesvās-ı endįşenüñ yaǾnį 

merdūd-ı maŧrūd-ı raĥmān olan şeyŧānuñ ħaśāyıśındandur. Senüñ leşker-i şeyāŧin-i 

āyįnüñ aġzından innā lemaħliķūne min saħŧi’llāhi ve ġażabihi lā neriķü lisāke ve lā 

nerĥamü libāke li-enne’llāhe [59] ķad nezaǾü’r-raĥmetü Ǿan ķülūbinā felveylü limen 

lem yekün maǾnen ve ĥarįnā fe-enne ķad ħarabna’l-bilāde ve eynemāl-evlād289 diyüp 

kalbiñüzden rıfķ u şefķat ve raĥm ü merĥamet münteziǾ olduġına iftiħār idersin ve 

ħudā-yı źü’l-celālüñ mužāhir-i śunǾ-ı bedįǾi ve śāniǾ-i ber-kemālüñ merāyā-yı ibdāǾ-ı 

śanįǾiolan ecel-i mübeddiǾāt-ı bediǾü’l-unvānuñyaǾnį zümre-i insānuñǾidām u 

ifnāsına dāǾį vü sāǾį olup ķahhār-ı Ǿālemüñ āŝār-ı ķahr u celāli sende žuhūr itdügi ile 

ibtihāc idersin fehaźihi min śifati’ş-şeįāŧin lāĥürfete salāŧin.290 Bu maķūle kār nā-

maǾķūl aśĥāb-ı Ǿuķūlden olan füĥūlden śudūr eylemez diyü mįr-i mezbūrı tażlįl ü 

techįl eyledükden śoñra ħatm-i kelām idüp müfāreķat eylediler. Mevlānā-yı mūmā 

ileyh İzniķ’de vefāt eyleyüp tenknāy-ı fenādan feżā-yı fasįĥ-i vesįǾ-i beķāya śuǾūd 

eyledi ve lākin tārįħ-i vefātına žafer müyesser olmadı. 

 

Teźyįl: Ŝiķāt-ı Ǿulemādan birinüñ ħaŧŧından menķūldür ki mūmā ileyh Mevlānā 

Ķuŧbe’d-dįn İzniķį ĥażretlerinüñ İzniķ’de ķabri üzre mesŧūr u muĥarrerdür ki sekiz 

yüz yigirmi bir senesinüñ şehr-i źi’l-ķaǾdesinüñ sekizinci güninde vefāt eyledi ve 

ekābir-i Ǿulemādan birinüñ ħaŧŧından menķūldür ki merĥūmuñ kendü ħaŧŧıyla bir 

Tefsįr-i Ķāđį’nüñ āħirinde “Ķuŧbe’d-dįn Meĥemmed’ün kıydı” diyü yazılmış bulundı 

ve keźālik menķūldür ki merĥūmuñ kendü ħaŧŧıyla bir Şerĥ-i Meŧāli’üñ āħirinde 

vāķıǾ ferāġį Ǿan taĥśįle sene ħamse ve tesǾįne ve sebǾmaǿine inde’l-Ǿüstādü’l-kāmili 

Mevlānā Ĥasan Paşa yessera’llāhü mā yervimühü ve yeşāǿü ve künte tecāserte Ǿalā 

şürūǾ-ı ķıraǿetihi lemmā raǿeyte Ǿalā āŝār-ı ihtimāmihi ve riǾāyetihį intehā291 böyle 

yazılmış bulundı ve daħı menķūldür ki Meśābįĥ nām kitāba Telfįķāt adlu şerĥi 

vardur raĥmehu’llāh. 

                                                           
289Biz Allahın gazabı ve öfkesinden yaratılmışızdır. Şikayetçilerin şikayetine aldırmaz ağlayan 
kimselere de acımayız. Çünkü Allah kalplerimizden alıp sökmüş çıkarmıştır. Bu yüzden bizimle 
birlikte olmayanın, bizimle savaşanın vay haline. Çünkü biz memleketleri tahrip etmiş, çocukları 
yetim koymuşuzdur. 
290Bu ise şeytanların özelliklerindendir, sultanların yolu değildir. 
291Allah onların gördüklerini kolaylaştırarak mümkün kılar ve ben (de) onun eserlerindeki ihtimam ve 
özeni gördükten sonra onu okumaya başlamaya cesaret etmiştim. 
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Mevlānā Bahāǿü’d-dįn ǾÖmer bin Ķuŧbe’d-dįn Ĥānefį raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh 

BedāyiǾ-i revāyiǾ-i mesāǿil-i şerǾiyyeyi kemāl-i iĥāŧa ile muĥįŧ olup Ǿilm-i furūǾı 

kemā-yenbaġį ĥāvį olmaġın müftį olup kütüb-i fetāvāda olan sünnet-i meǿŝūre-i 

mesŧūre üzre iftā eyledi. MıśrāǾ: 

  Ān revnaķ-ı şerǾ-est ü bahā-yı dįn-est292 

Mevlānā İbrāhįm bin Meĥemmed Ĥānefį raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh 

ŞerįǾat-i Muĥammediyye üzre meǾŝūre olan kütüb-i fıķhıyye-i mekŝūrenüñ 

ħulāśasını muĥįt ü ĥāvį olup faķįh ü nebįh ve müteverriǾ ü müteşerriǾ olmaġın müftį 

oldı. Mūmā ileyhüñ maĥrūse-i Edrene’de ķāđį olup yazduġı temessükātdan sekiz yüz 

ķırķ tārįħiyle müverreħ bir temessüki görüldi. İmżāsında kendinüñ Edrene ķāđįsı 

olduġını taśrįĥ eyledi. Şaķāǿiķ’de anuñ bu manśıba vuśūli yazılmamışdur. 

 

Mevlānā Necme’d-dįn Ĥanefį raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh 

Ol necm-i dįn-i kevkeb-i iķbāl-i bidāye-i āzālde ĥāvį-i hidāye-i bį-nihāye ve Ǿāric-i 

meǾāric-i dirāye vü rivāye olup zemānesi Ǿulemāsınuñ ecel ü ecmel ve elmaǾ u 

ekmeli olmaġın müftį oldı. Cumhūr-ı ħalāǿiķ-ı mesāǿil-i müşkilelerinde ol müsteśfā-

yı Ǿulemāya mürācaǾat idüp fāżıl-ı merķūmdan istiftā eylediler. 

 

Mevlānā Şeyħ Yār ǾAlį Şįrāzį raĥmehu’llāhi 

Ol ĥelāl-i müşkilāt ve fettāĥ-ı muǾażżalāt-ı fünūn uśūl ü furūǾ ve uśūl-ı maǾķūl ü 

meşrūǾa vāķıf bir Ǿārif kimesne idi. Cümle mesāǿil-i şerǾiyye vü merǾiyyeyi beyānda 

sünnet-i seniyyeye ihtidā irdügi muķarrer olmaġın müftį olup zemānesinde iftā eyledi 

raĥmehu’llāhü teǾālā. 

 

Mevlānā Şeyħ Meĥemmed bin Meĥemmed bin Yūsuf Cezerį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Ebu’l-ħayr künyesiyle mükennādur. “Vālid-i mācidimüñ lafż-ı şerįfinde istimāǾ 

eyledüm.” diyü kendinüñ taĥķįķı üzre velādeti Dımışķ-ı Şām’da vāķıǾ olup yedi yüz 

elli bir senesinüñ ramażān-ı şerįfinüñ yigirmi beşinci [60] gicesi leyle-i sebtde 

vücūda geldi. ŞiǾr: 

  Derd der-dehır hįç Pezer-rā ne-zāde-est 

                                                           
292Şeriatın geleceği ve dinin değeridir. 
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  Çün tü peser zi-māder merdümį vü merd-į293 

Ķurǿān-ı Ǿażįmį ve Furķān-ı kerįmi yedi yüz altmış dört senesinde bi’t-temām ĥıfž 

idüp sene-i ātiye-i müteǾāķıbede ħatmle namāz ķıldı. BaǾżı şuyūħ-ı ķurrāya ķırāǿat-ı 

vāĥide üzre dinletmiş iken yevmen-fe-yevmen ĥıfżı ziyāde olup altmış sekiz 

senesinde ķırāat-ı sebǾayı cemǾ eyledi. Sene-i meźkūrede ĥacc-ı şerįfe varup saǾādet-

i ziyāret-i beytu’llāh ile müstesǾad olduġından śoñra altmış ŧoķuzuncı senede diyār-ı 

Mıśr’a irtiĥāl eyleyüp ķırāǿat-i sebǾadan on üçe varıncaya degin ķırāat cemǾ eyledi. 

Ne ābā vü çār ümmehātla izdivāc ü imtizāc idüp Ǿanāśır-ı erbaǾa tertįb ü terkįb-i 

evvelden berü ve ķul rabbi zidnį Ǿilmen294 diyü izdiyād-ı kemālāt istidǾā eyleyen 

fużalādan on üç ķırāati bir iki üç yılda cemǾ eylemek ol yegāne zemāna ve ferįd-i 

evāna maħśūśdur. Diyār-ı meźkūrdan Dımışķ-ı Şām’a rıĥlet idüp Şeyħ Dımyāŧį ve 

Şeyħ Ebreķūhį’nüñ aśĥābından ĥadįŝ-i şerįfį istimāǾ idüp efāżıl-ı muĥaddiŝįnden 

nice fāżıllardan daħı fenn-i müsfūrı aħź eyledi. Cemāhįr-i meşāhįr-i fuķahādan 

Mevlānā Esnevį’den ve ġayrı nice efāżıl-ı meşhūreden tefeķķuh eyledükden śoñra 

diyār-ı Mıśr’uñ fużalāsından uśūl ümeǾānį vü beyān oķuyup İskenderiyye’de İbni 

ǾAbdu’s-selam’uñ aśĥābınuñ ve ġayrı fużalānuñ derslerine istimāǾ içün ĥāżır olur 

idi. Meclisü’l-Ǿilmi ravżatü’l-cenneti295 ŞiǾr: 

  Meǿħuz-ı Ǿilm buved maĥfel-i Ǿilm 

  Hįç ħālį me-şev ze-menzil-i Ǿilm 

  Her ki ĥāżır şeved be-ders-i Ǿulūm 

  Be-semāt-ı ĥüsn buved müsūm296 

Māǿe-i ŝāmineden yetmiş dört senesinde Şeyħüǿl-islām Ebuǿl-fidāǿ-i İsmāǾįl bin 

Keŝįr ve yetmiş sekizinci senede Şeyħ Żiyāǿe’d-dįn ve seksen beş senesinde Şeyħü’l-

islām Mevlānā Balķįni rıđvānu’llāhi teǾālāǾaleyhim ecmaǾįn bu cümle ol ħulāsa-i 

zümre-i fużalāya fetvāya rıżā virdiler. Ol fāżıl-ıfāżılet intimā-yı müntehā-yı zerrā-

yıfeżāǿile irtiķāǿ eyledükde ŧullāb-ı kemāl-i iktisābdan cemāǾat-i keŝįreyi iķrāǿ 

eyledi. Yedi yüz ŧoksan üç senesinde Medįne-i Şām’da mesned-i ķazā-yı lāzimü’l-

iĥtişāmda cülūs eyleyüp icrā-yı aĥķām-ı bā-aĥķām eyledi. Sene-i meźkūreden śoñra 

                                                           
293Bu dünyada herhangi bir baba ve anne senin gibi mert ve halk tarafından kabul gören bir oğlan 
dünyaya getirmedi. 
294De ki Allahım ilmimi artır (Taha, 114.). 
295İlim meclisi cennet bahçesidir. 
296Bilimin kaynağı bilim meclisidir. Asla bilim evinden çıkma. Herkes bilim dersine katılırsa iyilikler 
ve güzelliklerle şöhret olur. 
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diyār-ı Mıśr’da cümle-i māl ü menāliġāret olınup kendüye muśįbet iśābet itdügi 

eclden yedi yüz ŧoķsan sekizde bilād-ı Rūm’a dāħil olup dāru’l-mülk-i ķadįm 

maĥmiyye-i Burusa’da nāzil oldı. ŞiǾr: 

  Ķadr-i merdüm sefer pedįd āyed 

  Menzil-i ħiş merd-rā bend-est 

  Tā-be-seng enderūn buved gevher 

  Kes ne-dāned ki ķıymet-eş çend-est297 

Ol diyāruñ ahālįsinden aĥzāb-ı keŝįre aĥruf-ı eŝįre üzre telemmüź idüp fāżıl-

ımerķūmuñ ifāża-i şeref-āyātıyla ķırāat-ıǾaşereyi ikmāl ü tekmįl eylediler. Sekiz yüz 

beş senesinüñ evāǿilinde Emįr Timur ki maśdūķ-ı manŧūķ fe-iźā hiye temūr298 derd-

yār-ı İslām-ı Rūm’a ķadem baśduķda sāmet-i şāmet-i ķudūmüyle gerd-i fitne ve 

ĥavādiŝ gerd-i Ǿāleme münteşir olup ġubār-ı mażarrat Ǿayār-ı žulm Ǿālemi muĥįŧ 

olmaġın ħalķ-ı Ǿālemün āyįne-i ħāŧır-ı Ǿāŧırları bu ġubārdan muġber ve bu küdūratdan 

mükedder oldı. Meŝnevį: 

  Şeh-i fitne cūy-ı be-bāng ü śedā 

  Śalā zed ze-her sū be-ķatl ü deġā 

  Zi-yek fitne engįz ü şūrįde kār 

  Besį fitne ber-ħāst ez-her-diyār 

  Zi-bām ü ze-der fitne āmed derūn 

  Ber-āmed fiġān ez-derūn ü bürūn299 

Bu eŝnāda leşker-i cerrār-ı Tātār deryā bār-ı seyl reftār-ı memālik-i ǾOŝmāniyye’yi 

žulm-i amįķla yıķayup ķuśūr-ı bį-ķuśūr nižām u inŧižāmı hedm u ħarāb eyledükden 

śoñra müşārün ileyh mįr-i cāǿir-i cābir ol lücce-i mefāħir ü baĥr-i zāħire Māverāǿü’n-

nehre gitmegi ilzām eyledi. Mevlānā-yı mezbūr mįr-i mesfūruñ mültemisine telaķķį 

bi’l-ķabūl idüp yüzi śuyı dökülmeden evvel baĥr-ı bį-girān ile Māverāǿü’n-nehr 

śuyına revāne oldı. Memālik-i meźkūrede Keş nām şehrden ve vilāyet-i 

                                                           
297İnsanların değeri yolculukta belirlenir. İnsanın evi, kişinin hapishanesidir. Mücevher taşlar içinde 
gizli olduğunda kimse onun değerini bilemez. 
298O zaman o sallanıp sarsılır (Mülk, 16.) 
299Fitne padişah yüksek sesle bağırdı ve herkesi savaşa ve katle çağırdı. Fitne yapan ve çılgın birisi 
yüzünden her memlekette bir sürü fitne çıktı. Kapıdan pencereden fitne geldi içeriye. İçeriden ve 
dışarıdan bağırma sesleri yükseldi. 
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Semerķand’dan cemǾ-i keŝįr ve cemǾ-i ġafįr mūmā ileyhden taǾallüm ü telemmüź 

eylediler. Timur-ı menĥūsın vefātı ĥaķķında taǾmiye ŧarįķıyle dinilen MıśrāǾ: 

  Fi’l-ĥāl ze-riđvān ser ü pā bįrūn kerd300 

Tārįħi ĥisābınca sekiz yüz yedi senesinde śadā-yı kūs-ı merg ve avāze-i ŧabl-ı memāt 

ol menħūsın ķulaġına çalınup rūĥ-ı nā-pākį hāviye-i ħıźlāna revāne olınup zümre-i 

žaleme ile çāh-ı [61] cehennemde ikāmet eyledüginde MıśrāǾ: 

  Be-tūn ü be-tūnce be-āb-ı siyāh301 

Ol fāżıl-ı sāmį-mekān meyāmin-i Ǿināyet-i Rabbānį ile rūzgār-ı kār-sāzuñ 

müsāǾadesini gördükde elĥamdü’l-illāhi’l-leźį eźhebe Ǿanne’l-ĥazen302 kelām-ı 

sükker-bārını şehd-i mükerrer-girdār tekrār-be-tekrār teźkār eyleyüp eśnāf-ı ālāf-ı 

behçet ü sürūr ile Māverāǿü’n-nehr’den ħurūc eyledi. Bu ŧarįķla diyār-ı Ħorāsān ve 

Herāt ve Yezd ve İśfahān’a vāśıl olup her birinde birķaç gün iķāmet eyledükden 

śoñra vilāyet-i Şirāz’a varup bir miķdār rūzgār anda ķarār eyledi. Bilād-ı meźkūrenüñ 

ŧālibleri kimi ķıraǿāt-ı sebǾayı kimi ķıraǿāt-ı Ǿaşereyi telemmüź idüp meclis-i meǿŝer-

i eŝerinde ĥāżır olmaġla enfās-ı müteberrikesinden müntefiǾ u mütemettiǾ oldular. 

Vālį-i Şįrāz olan Pįr Meĥemmed nām emįr-i vālā-maķām nevāĥisiyle Şirāz’uñ 

ķāđįluġını mevlānā-yı mezbūre ilzām idüp kerhen aña tefvįż ü taķlįd itmegin bir 

miķdār eyyām anda ārām eyledi. Bu minvāl üzre emed-i medįd ve meded-i baǾįd 

murūr uǾubūr eyledükden śoñra rāǿid-i ķāǿid-i tevfįķuñ delāletiyle Baśra cānibinden 

sekiz yüz yigirmi üç senesinde KaǾbe-i Şerįfe ve Medįne-i münevvereye ittiśāl 

eyledi. ŞiǾr: 

  Ū reft be-kaǾbe-i münācāt 

  Ke-ān-cā heme-rā dehend ĥācāt 

  Daned ki ħüdā murād bāħşed 

  Ve-ez bend-i ġam-eş güşād bāħşed303 

Źāt-i şerįf-i āyātını taķdįs içün Medįne-i münevvere-i muķaddesede iķāmet itdügi 

zemānda şeyħü’l-ĥarem anlardan telemmüź eyledi. Ǿİlm-i ķıraǿātde E’t-teşerrüfü’l-

ķırāǿatil-Ǿaşere  nāmıyla muǾanven iki cild bir kitābı ve Muħtaśar-ı Taķrįbü 
                                                           
300Hâlihazırda cennetten çıkmış bulunmaktadır. 
301Ateşte ve siyah sularda. 
302Hüznümüzü alıp götüren Allah’a hamd olsun (Fatır, 34.). 
303O münacat için Kâbe’ye gitti. Orası ki tüm hacetler cevaplanır. Biliyor ki Allah onu muradına 
erdirir. Onu gamdan kurtarır. 
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Taĥbįri’t-Teysįr Fi’l-ķırāǿati’l-Ǿaşereti ve Ŧabaķat-ı Ķurrā ve Tārįħ-i Kübrā ve Tārįħ-

i Śuġrā nām kitābları anda taśnįf eyledi. ŞiǾr: 

  Kellim kāne’ş-şehdü min elfāžihā 

  Cār ve enne’ŧ-ŧįbe minhā sāǿir 

  Ve kāne enfāsü’l-mesįĥi nesįmühā 

  İź men şeźahü likülli meyyitin nāşirün304 

Ve daħı Timur Ħān’la Māverāǿü’n-nehre varduķda Meśābih’ı üç cilde şerĥ eyledi. 

Ǿİlm-i tefsįrde ve Ǿilm-i ĥadįŝde ve Ǿilm-i fıķhda ve sāǿir fünūn-ı müteferriķadan 

çoķca kitāblar teǿlįf eyledi ve ŧįbet-i ŧıynet ve ġāyet-i mahāretine delālet ider. 

 

Ġāyetü’l-Mihreti fį Ziyādetin ǾAle’l-ǾAşereti ve Ŧibetü’n-Neşri fi’l-Ķırāǿati’l-ǾAşere 

nām kitābları ve daħı ķurrāya iǾmāli lāzım olan iǾmāli beyān śadedinde temhįd itdügi 

muķaddimeyi ve Ǿilm-i naĥvde Cevhere’yi nažm idüp cevāhir-i zevāhir-i elfāž u 

Dürer-i Ġurer meǾānįsine sebĥa-i mercān gibi nižām u nažm-i śüreyyā gibi intižām 

virdi. Beyt: 

  ǾAķdün yüsemmā nažm-i dürr-i dūnehü  

  Nažmü’ŝ-ŝüreyyāǾaķdün mütenāŝer305 

Müǿellif-i Şaķāǿik źikr olınan aĥvāl-i ferħunde meǿāli ŧabaķāt-i śuġrāsında kendi 

ħaŧŧıyla tesvįd ü taħrįr itdügi nüsħadan naķl eyledi. BaǾżı telāmiźesinüñ ħaŧŧından 

menķūldür ki Mevlānā Cezerį raĥmetu’llāh maĥmiyye-i Şįrāz’da iken sekiz yüz otuz 

üç senesinüñ şuhūrından rebiǾü’l-evvelüñ yigirmi beşinci güni yevm-i cumǾanuñ 

żaĥve-i nehārında meśāĥif-i iǾmārı ħatm olup śaĥāǿif-i aĥvālinde müŝbet olan āyāt-ı 

beyyināt-ı mevt u mergi maķrū vü matlū olduķda inşāǿ itdügi dār-ı ķurrāda defn 

olındı. 

Nažm: 

  Cihān-ı pür küdūr-et-rā be-pardāħt 

  Be-iķlįm-i śafā ārām-geh sāħt306 

                                                           
304Lafızlarından bal aktığı sürece diğerlerine göre onlar senin iyi komşuların olacak. Ve Mesih’in 
soluğu esintisi olduğu sürecekokusundan her ölü dirilir. 
305Bir gerdanlık ki ona şiir denir. Süreyya nizamı kopmuş dağılmış bir gerdanlıktır. 
306Kin ve nefret dolu cihanı temizledi. Orayı sefa ve huzur iklimi yaptı. 



208 

Źikr olınan cāǾmi-i eştād-ı kırāǿatüñ źāt-ı meĥmedet-śıfātına śudūr-ı śanadįd-i 

Ǿulemā ve neĥūr-ı neĥārįr-i fużalā raġbet idüp ĥayāt-ı Ǿāleminde ol dürretü’t-tāc-ı 

efāżılı el üzre ŧutduķları gibi vefātı ĥālinde daħı cenāze-i şerįfesini rüǿesā-yı eşrāf-ı 

Ǿavālüm ber ü dūşında götürmegi rūz-ı ĥaşrde devlet-i sermedi ittiħāz eylediler. 

Cümle-i ħavāś u Ǿavām anı teberrüken götürmekde tezāĥum u terāküm idüp leb-i 

taǾžįm ile telŝįm ü şifāh-ı tebcįl ile taķbįl itmege müsābaķat u mübāderet eylediler 

Nažm: 

  Ser-i cümle cihān be-girye vü zār 

  Ber-rūy-ı cenāze-eş güher bār 

  Teķbįl-i cenāze-eş be-kerd-end 

  Ber-dūş u be-ber hemį girift-end307 

Meźkūr-ı mebrūruñ cenāzesine yapışmaġa ķādir olmayan kimseler bu saǾādete vāśıl 

olanlara teşebbüś idüp anlaruñ eliyle bu ser-firāzlıġa dest-res buldular. Bu ŧarįķ ile 

müntehā-yı merāmlarına nāǿil oldular. Mebānį-i meŝūbāt-ı mekŝūre olan deǾavāt-ı 

meǿŝūreyi süver-i beyān ve ĥaśįn-i tibyānda cemǾ ü tertįb idüp kem-keştekān-ı rāh-ı 

cehālet taĥśįn itsün diyü Ĥüsnü’l-Ĥaśįn adlu mufaśśal u meşrūĥ bir kitāb-ı müsteŧāb 

ibdāǾ eyledükden śoñra ol kitābı [62] iħtiśār-ı ġayr ile iħtiśār eyledi. Beyt: 

  Ānçe būd-eş dirāzį ez-ĥedd pįş 

  Kūtehį dād ū be-śanǾat-i ħįş308 

Ol fāżıl-ı fezāǿil perverüñ Meĥemmed Ekber ve Meĥemmed Aśġar ve Ebū Bekr 

Aĥmed ve Ebu’l-beķā-yı İsmāǾįl ve Ebu’l-fażl İsĥaķ nām oġulları ve Fāŧıma ve 

ǾĀǿişe ve Selmā nām benāt-ı śulbiyesi var idi. Bu meźkūrlaruñ cümlesini Furķān-ı 

cemįli ve Ķurǿān-ı celįlį terettüble ķādir kurrā-yı mücevvidįn ve ĥuffāž-ı muĥaddiŝįn 

idi. Her birisi Ǿulūm-ı Ǿāliyyeye intisāb u ittiśālle vereŝe-i enbiyādan olup feżāǿil-i 

Ǿilmiyye ile el-veledü serāyihi309 mazmūnına mażhar olmışlar idi. ŞiǾr: 

  NiǾamü’l-ilāhi Ǿale’l-Ǿibādi keŝįretün  

  Ve ecellehünne necābetü’l-evlādi310 

                                                           
307Dünya onun için ağlıyor. Cenazesi üzerinde inciler dökülüyor. Cenazesini öptüler omuzlarına 
aldılar bağırlarına bastılar. 
308O normal uzunluktan daha uzundu. Sanat söz konusu olunca boyu kısaldı. 
309Çocuk yolunu bulur. 
310Allah’ın kullara nimeti çoktur. En üstün olanı da çocukların asaletidir. 
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Meĥemmed bin Meĥemmed bin Meĥemmed bin Meĥemmed Cezerį raĥmetu’llāhį 

teǾālā Ǿaleyh 

Merĥūmün maġfūrünleh Şeyħ Meĥemmed Cezerį ĥażretleri buyurmışdur ki evlād-ı 

kirāmumdam Meĥemmed Ekber Ebu’l-fetĥ ŞāfiǾį hicret-i nebeviyyeden yedi yüz 

yetmiş yedi senesinde evvel-i rebiǾinüñ ikinci güni yevm-i erbaǾāda Dımışķ-ı 

Şām’da ŧoġdı. MıśrāǾ: 

  Şeref-i tetābüǾ kābiren Ǿan kābir311 

Henūz sekiz yaşında iken Ķurǿān-ı Ǿažįmi ĥıfž idüp Şāŧıbiyye’yi ve RāǾiyye’yi ve 

Manžūme-i Hidāye’nüñ ikisini ezberledi. MıśrāǾ: 

  Resed feyż yeksān çe bernā çe pįr312 

KıraǾāt-ı Ǿaşeri cemǾ itmege şurūǾ eyledügi eŝnāda benüm ile diyār-ı Mıśr’a irtiĥāl 

idüp şuyūħ-ı kurrādan kırāǿati telemmüź eyledükden śoñra fıķhdan ve ġayrıdan 

Ǿulūm-şettā taĥśįl ü tekmįl itmege bedāǿ eyledi. İmām İsĥaķ Şįrāzįǿnüñ Tenbįh nām 

kitābını ve Elfiyye-i İbni Malik nām kitābı ve Minhāc-ı Beyżāvį’yi ve Telħįś-i Miżāh 

ve Şeyħü’l-islām İmām-ı Balķįnį’nüñ uśūl-i dįnde Minhāc nām kitābını ve Şeyħ 

ǾIrāķi’nüñ Ǿilm-i ĥadįŝde Elfįyye’sini ve bunlaruñ emŝālį nefāyis-i fünūn-ı 

muǾtebereyi ĥįŧa-i iĥāŧada ĥıfž u żabŧ idüp ol zemānuñ śanādįd-i Ǿulemā vü şeyūħ-ı 

fużalāsınuñ mecālis-i meǿŝer-eŝerlerinde ve muĥāżır-ı mefāħir-i seyrlerinde merreten 

baǾde merretin ezberden dinletdi. Diyār-ı Mıśr’uñǾāmme-i şuyūħ-ı sāmį-rütbetleri 

ħuśūśan İmām BurhāneǾd-dįn İnbāşı ĥażretleri fāżıl-ı merķūmun iftāǿ u tedrįse icāzet 

virüp ifāde vü ifāżaya ruħśat buyurdı. Mūmā ileyhüñ peder-i ħayr-ı eŝeri yaǾnį Şeyħ 

Meĥemmed Cezerį ĥażretleri ĥikāyet eyledi ki “Gerdiş-i eyyām-ı bed-fercām ile 

būm-ı Rūm’a dāħil olduġumda oġlum EbuǾl-fetĥ ŞāfiǾį Dımışķ-ı Şām’da olan 

vežāyifüme mübāşeret idüp benüm yirüme iftāǿ u tedrįs eyledi. Lākin Emįr Timur 

bed-sikāl ile Māverāǿü’n-nehr’e hicret idüp ol diyārda bir miķdār müddet ķarār 

eyledükden śoñra Mįr Timur vefāt itdüginden ol diyārdan rıĥlet idüp evlād u 

ensābumla Şįrāz’a vardıġumuzda büyük oġlum EbuǾl-fetĥ ŞāfiǾį Şām’da metǾūn 

olup sitān-ı cān sitān-ı ecel ile mažǾūn oldı.” İnnā’llāhi ve innā ileyhi rāciǾūn313 

MıśrāǾ: 

                                                           
311Büyükten büyüğe geçen sürekli bir şeref. 
312Feyiz eşit dağıtılır hem gençlere hem yaşlılara. 
313Allahtan geldik Allah’a döneriz (Bakara, 156.) 
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  MaŧǾūn şod ü bā-remĥ-i ecel mažǾūn şod314 

Meĥemmed Aśġar bin Meĥemmed bin Meĥemmed Cezerį raĥmetu’llāhį Ǿaleyhim 

ecmaǾįn 

Meźkūr-ı mebrūr şeyħüñ küçük oġlıdır. EbuǾl-ĥayr künyesiyle mükennįdür. Yedi 

yüz seksen ŧoķuz senesinüñ cemāźiye’l-evvelįsinde vücūda geldi. ŞiǾr: 

  Nesebün kāne Ǿaleyhi min şemsi’ż-żüĥā 

  Nūran ve min feleķi’ś-śüĥi Ǿamūden315 

Mįlād-ı şerįfį kendinüñ büyük ķarındaşı Ebu’l-fetĥ ŞafiǾį Ǿilm-i kırāǿati itmām idüp 

meşāyiĥiǾaśruñ iķrāya ĥüsn-i icāzetleriyle Mıśr’dan Ǿavdet eyledükden śoñra vāķıǾ 

oldı. DefǾa-i ŝāniyede Şeyħ Meĥemmed Cezerį cümle-i evlādıyla Mıśr’a rıĥlet 

eyledükde Şaŧıbiyye’yi ve sāǿir kütüb-i kırāǾati meşāyiħ-i Mıśr’dan ķarındaşı Ebū 

Bekr Aĥmed oķuyup mezbūr Meĥemmed Aśġar istimāǾ eyledi. Bu merām itmām 

bulduķdan śoñra cümlesi Dımışķ cānibine Ǿavdet eyleyüp śaĥįĥ-i Buħārį’yi ol 

diyāruñ kibār-i muĥaddiŝįninden istimāǾ eyledi. Şeyħ Meĥemmed Cezerį ĥażretleri 

diyār-ı Rūm’a dāħil olduķda sekiz yüz birinci senede Meĥemmed Aśġar ħatm ile 

namāz ķılup ol senede Muķaddime’yi ve Cevhere’yi ĥıfž eyledi seküz yüz on üçünci 

[63] senenüñ źi’l-ķaǾdesinde kıraǿāt-i Ǿaşeri itmām u ikmāl idüp dördünci senenüñ 

źi’l-hiccesinüñ ŧoķuzuncı güni yevm-i iŝneyndeki yevm-i vaķfedür. Kıraāt-i Ǿaşeri 

ŝāniyen ħatm eyledi. Māǿe-i tāsiǾanuñ yedinci senesinüñ evāǿilinde pederi Timur 

Ħān ile Māverāǿü’n-nehr’e gider iken Keş nām şehrde ardından yitişüp vilāyet-i 

Şįrāz’da bile oldı. Sekiz yüz ŧoķuzuncı tārįħinde kıraāt-i Ǿaşeri bi’t-temām itmām 

eyleyüp meziyyet-i kāmile ve fażįlet-i tāmmesini ol diyāruñ halķına daħı Ǿilān u įķān 

eyledi raĥmetu’llāh. 

 

Aĥmed bin Meĥemmed bin Meĥemmed bin Meĥemmed Cezerį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Şeyħ Meĥemmed Cezerį’nüñ evlādındandur. Yedi yüz seksen senenesinüñ şehr-i 

ramażānınuñ on yedinci gicesi vāķıǾ olan cumǾa gicesinde Dımışķ’da dünyāya geldi. 

MaŧlaǾ: 

  ŦāliǾ şod ez-sipihr-i hüner kevkeb-i münįr 

 

                                                           
314Yaralandı ve ecelin mızrağı ile öldü. 
315Bir nesep ki kuşluk güneşinden vurannurdu ve sabahın sökmesinden bir sütundu. 



211 

  Ħūrşįd rūy u Zühre ruħ u müşterį żamįr316 

Yedi yüz ŧoksan senesinde onuncı yaşında Kurǿān-ı Ǿažįmi ħatm idüp meşāyiħ-i 

Dımışķ’un ĥüsn-i icāzetleriyle ŧoksan birinci senede on birinci yaşında ħatm ile 

namāz ķıldı. Ǿİlm-i ķıraǿātden Şāŧıbıyye’yi ve RāǾiyye’yi ve babası merĥūmuñ nažm 

eyledügi ķaśįdeyi ĥıfž eyleyüp kıraāt-i iŝnā-Ǿaşeri ķarındaşı Ebu’l-fetĥ ile kırāǿat 

eyledükden śoñra kıraāt-i Ǿaşereyi ŝāniyen oķuyup meşāyiħ-i ķurrā aña icāzet 

virdiler. Şeyħ Meĥemmed Cezerį’nüñ Neşr ü Ŧayyibe nām kitāblarını kendüden 

oķuyup meclis-i mefāħir-i intimāsına ĥāżır olmaġla mirāren istimāǾ eyledi. Şān-ı 

melek-nişānında müveddiǾ olan ķuvvet-i hāfıžanuñ temşįt-i taķvįyetiyle fünūn-ı 

muǾtebereden nice kitāb ezberleyüp şeyħ ĥāfıž-ı ǾIrāķį’den śaĥįĥ-i Buħārįǿyi istimāǾ 

eyledi. Merĥūm Şeyħ Meĥemmed Cezerį hazretleri bilād-ı şeref-i nihād-i Rūm’a 

dāħil olduķda kütüb-i muǾteberesinden bį-nihāye kitābıyla Edrene’den yitişüp hużūr-

ı şerįfinde iķāmet ü ifāde vü istifādeye müdāvemet eyledi. Mevlānā Ebū Bekr 

Ahmed’üñ enfās-ı müteberrikesinüñ berekāt-ı bį-ġāyetiyle merĥūm Sulŧān Bāyezįd 

Ħān Gāzį’nüñ evlād-ı emcādı ħayli müntefiǾ ü mütemettiǾ oldılar. Merĥūm Sulŧān 

Yıldırım Bāyezįd Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān ĥazretleri maĥmiyye-i Burusa’da 

binā eyledügi cāmiǾ-i kebįr ki rifǾatde felek-i eŝįr ile hem-ser belki ber-ter ü behcet ü 

nüzhetde behişte müsāvį belki daħı ziyāde leŧāǿifi ĥāvįdür. ŞiǾr: 

  Kerd-end binā der-ān ĥavālį 

  Cāy-ı çü binā-yı çarħ-ı Ǿālį 

  Ez-çarħ güzeşt pāye-i ū 

  Ber-Ǿarş fütād sāye-i ū 

  Şod ĥalķa-i derge ez-hilāl-eş 

  Ez-ŧāk-ı felek śaff-i naǾl-eş317 

Anda mütevellį olup dįn üǾıfāf u śadāķat u inśāf ile taǾįş eyledi. Eŧrāf u eknāf-ı 

Ǿavālümde fitne-i Timur peydā olup mevād-ı fāside-i ĥavādiŝ mizāc-ı Ǿaleme iħtilāl 

virdükde Şeyħ Meĥemmed Cezerį’yi Burusa’dan Timur Ħān kendü ile diyār-ı 

ǾAcem’e alup gidüp Şeyħ Ebū Bekr Aĥmed’i Mıśr sulŧānı Nāśır Ferec bin Berķūķ 

Ǿarisālet içün irsāl eyledi. Şeyħ Ebū Bekr Aĥmed būm-ı Rūm’da ve Şeyħ 

                                                           
316Parlayan yıldızın sanatı gökyüzünde doğdu. Görünümü güneş gibi, yüzü Venüs, içi müşteri gibidir 
317O çevrede binalar yaptılar. Yüksek felek gibi yüksekliği felekten geçti. Gölgesi göklere düştü Ay 
onun kapısının tokmağı oldu. Feleğin tavanı onun ayakkabılığı oldu. 
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Meĥemmed Cezerį mülk-i ǾAcem’de olup mā-beynlerinde yigirmi yıl miķdārı 

müfāreķat vāķıǾ olmış iken taķdįr-i Rabbānį iķtiżāsınca zemān-ı müfāreķat nihāyet 

bulup müddet-i merķūme mürūr eyledükden śoñra sekiz yüz yigirmi senesinde Şeyħ 

Meĥemmed Cezerį diyār-ı ǾAcem’den ĥacc-ı şerįfe müteveccih olup veled-i büzürg-

vārına Mıśr’da buluşmaķ içün mektūb irsāl u įśāl eyledi. MaŧlaǾ: 

Biyā biyā ki murād-ı dil-em ve śāl-i şumā  

Ümįd-i cān-ı ĥazįn-em hemįn cemāl-i şumā318 

Ol fāżıl-ı merġūb mażmūn-ı mektūb üzre maĥmiyye-i Mıśr’a varup pederi Şeyħ 

Meĥemmed Cezerį ile on altı gün mülāķį olduķdan śoñra kendüsi Mıśr’da ķalup 

vālide-i mācide Şeyħ Meĥemmed Cezerį kaǾbe-i şerįfeye revāne oldı. Şeyħ Ebū Bekr 

Aĥmed bir yıl Mıśr’da iķāmet idüp şeyħ Meĥemmed Cezerį daħı kaǾbe-i şerįfede 

muĥāveret eyledi. Sekiz yüz yigirmi sekiz senesinde ikisi kaǾbe-i şerįfede mülāķį 

olup maǾan ĥacc eyledükden śoñra ħunük iķdāmıyla ķaŧǾ-ı merāĥil ve ŧayy-i menāzil 

eyleyüp Mıśr yolından Dımışķ-ı Şām’a nāzil oldular. Sekiz yüz yigirmi ŧoķuz 

senesinüñ şehr-i cemāziyeǾl-āħiresinde Şeyħ Meĥemmed Cezerį memālik-i ǾAcem'e 

müteveccih olup Şeyħ Ebū Bekr Aĥmed ehlini ve Ǿıyālini Burusa’dan ķaldırup 

Mıśr’a getürmek içün Rūm semtine revāne eylediler. Mevlānā Ebū Bekr Aĥmed [64] 

Mıśr’da muķįm olduġı zemānda babası Şeyħ Meĥemmed Cezerį’nüñ Ŧayyibe adlu 

kitābını aĥsen-i vücūh-i ŧayyibe üzre şerĥ eyledi. Lākin babası merĥūmuñ kendü 

kitāblarınuñ ĥavāşįsinde taĥşiyye itdügi ĥavāşįyi taĥrįr itdügi taĥķįķāt-ı bedįǾayı 

görmemişdi. Bundan muķaddem Muķaddime-i Tecvįd’i ve Ǿilm-i ĥadįŝden 

Muķaddime-i Manžūme’yi üslūb-ı bedįǾ üzre şerĥ idüp aśĥāb-ı taśdįķ ü įķāna 

fevāǿid-i külliye ve netāyic-i bį-girāne intāc eyledi. Bu eŝnāda Mıśr sulŧānı Sulŧān 

Eşref Ebu’n-Naśr bir sebā-yı daķāķį-i žāhirį Mevlānā Ebū Bekr Aĥmed’e ķarındaşı 

Ebu’l-fetĥ ŞāfiǾį’nüñ vežāǿifini tevcįh idüp meşįħat u tedrįsi mevlānā-yı mezbūre 

tefvįż eyledi. EǾālį-i mevālįden ātiyü’ź-źikr Mevlānā Ħıżr Beg ibni Celāl nām fāżıl-ı 

feżāǿil-i iştimāl Şeyħ Meĥemmed Cezerį’ye bu nažm-ı şerįfį irsāl eyledi. 

ŞiǾr: 

  Lev kāne fį bābihi’l-linnažmi mefħiratün  

  Ellefte fį medĥihi elfen mine’l-kütübi 

  Laki’n-nehül-baĥrü fį küli’l-fünūni femā 

                                                           
318Gel gel ki muradım size ulaşmaktır. Mutsuz yüreğimin umudu sizin güzel yüzünüzdür. 
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  Ehdāhü dürrün ilā baĥrin mine’l-edebi319 

Mevlānā Cezerį ĥażretleri daħı bu nažm-ı laŧįfi cevāben įśāl eyledi. ŞiǾr: 

  Fį dürr-i naŧmihi baĥrü’l-fażlı źū lücebin 

  Ve dürer-i nažmihi Ǿaķdün fį ŧalyį’l-edebi 

  Ed-dürrü fi’l-baĥri maǾhūdün tekūnühü 

  Va’l-baĥrü fį’d-dürri yübdį ġāyete’l-Ǿacebü320 

Merĥūm-ı merķūmuñ ebnāsından Meĥemmed Aśġar Ebu’l-ĥayr diyār-ı Rūm’a 

geldüginde Sulŧān Meĥemmed bin Murād Ħān ĥażretleri ol bir efrāzende-i rāyāt-ı 

feżāǿil ve nüvįsende-i āyāt u maǾārifüñ śanǾat-ı inşāda ħāme gibi yed-i ŧūlāsı olup 

imlā-yı mükātebāt u mürāselātda ser-firāz-ı Ǿālem olduġını bildükde dest-i lüŧf ile 

gönlüni ele alup ħuŧūž-ı ħužūž Ǿināyāt-ı bį-dirįġ ile ħāŧırını yazdı. ŞiǾr: 

  Ney-i kilk-eş ki cān baħş ez-süħan būd 

  Mesiĥā-yı zemān-ı ħiş-ten būd 

  Süħan ez-āb-i şiǾr-eş āberū yāft 

  Süħan ger yāft ķadr ez-nažm-i ū yāft321 

Defātir-i aĥvālinde mesŧūr olan desātir-i meǿŝer cümleyi çeşm-i ferāsetle müşāhede 

idüp sāǿir aśĥāb-ı berāǾa ve erbāb-ı berāǾadan bāriǾ u fāǿiķ olduġınuñ nişānelerini 

taĥaddüs eyledükde dįvān-ı şeref-Ǿunvānda nişāncı naśb idüp tevķįǾ-i tāmla mevķıǾ-i 

aĥkām eyledi. MaŧlaǾ: 

  Çü dān-est kū şeved āħar ser efrāz 

  Çü ħāme ez-ħalāǿiķ kerd mümtāz322 

Mūmā ileyh ĥüsn-i aħlāk-ı ĥamįde-i fāǾiķa velüŧf-i şemāǿil-i pesendįde-i şāǿiķası 

sebebiyle kāffe-i enām ortasında maķbūl ü muǿteber olup pādişāh-ı merĥūmuñ ħadd-

i imkān-ı taĥrįrden bįrūn taǾžįm u terkįm ve iǾzāz u iǾžāmına mažhar oldı. MıśrāǾ: 

 

                                                           
319Eğer onun kapısında nazım iftihar olsaydı. Onu öve öve bin kitap yazardım. Ancak o bütün 
sanatlarda deniz gibidir. Onu bir inci erdirmiştir bir edebiyat denizine. 
320Senin nazmında cömertlik denizi depreşmektedir. Nazmının incisi edebiyat gerdanlıktır. İncinin 
denizde nasıl oluştuğu bellidir. Deniz incide hayret ormanı gibi görünür 
321Kalemi ki sözlerle hayat bağışlıyordu. Kendi çağının mesihiydi. Söz, onun şiirinin suyundan şeref 
kazandı. Söz eğer bir makama varmışsa, onun şiirinden kaynaklanıyor. 
322Sonunda onun üstün geleceğini bildiğinden ona ayrıcalık tanıdı. 
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Şod mažhar-ı lüŧf-i şeh ü manžūr-ı ĥudāvend323 

Ve lākin baǾżı tiryāķāt istiǾmāl itmege mübtelā olmagın mizāc-ı şerįfį sālim iken 

muħtel ü bünye-i śaĥįĥası bu Ǿilletden maǾlūl ü muǾtel olup żaǾfı günden güne 

mużāǾaf derūn-ı pākį derk-i fehmden ecvef oldı. Mįzān-ı ittiśāfdan ħāriç berş ü afyon 

taśarruf itmekle vücūd-ı kāmilį nāķıś olup źāt-ı demįmesi maśdar-ı aħlāķ-ı źemįme 

ve mažhar-ı ifǾāl taǾaccüb-i iştimāl oldı. Merĥūm pādişāh-ı saǾādet-i dest-gāh fāżıl-ı 

merķūmuñ ĥaķķında “Eger bu maķūle Ǿārıżaya mübtelā olup derd-i bį-dermāna 

giriftār olmasa mizāc-ı Ǿālemüñ taśĥįĥine müteǾalliķ tedbįrde anı şerįk ittiħāź idüp 

śadr-i vezārete terfiǾ eylemek muķarrer idi.” diyü buyurmışlar. Bu maķūle iltifāt-ı 

Ǿālįye erzānį olup mevķıǾ-i dįvān olmaķ Ǿunvānınuñ berekāt-ı bį-ġāyātıyla ĥisāb ü 

kitābdan bįrūn u taǾdād u şümārdan efzūn māl ü menāle mālik oldı. Nažm: 

  Be-māl-i ferāvān žafer yāft-est 

  Ruħ-eş çün zer-i surħ mį-tāfte-est324 

Fāżıl-ı merķūmuñ cevher-i vücūdına Ǿarż-ı maraż istįlā idicek evlād-ı sulbiyesinden 

on yaşında bir kerįmesine ve bir saġir oġlancuġına otuz bin filorį taǾyįn ü taħśįś 

eyledi. Eyyām-ı marażında Mevlānā ǾAlį bin Yūsuf bin Şemse’d-dįn-i Fenārį’nüñ 

bilād-ı ǾAcem’den diyār-ı Rūm’a Ǿavdet itdügini istimāǾ idicek kerįmesini anlara 

tezvįc eylesünler diyü eĥibbāsına sipāriş eyledi. Fi’l-vāķıǾ mevlānā-yı meźkūr fāżıl-ı 

mezbūruñ vefātından śoñra būm-ı Rūm’a geldükde vaśıyyet-i sābıķa üzre 

kerįmelerini aña tezvįc eyleyüp miŝāķ-ı mevŝūķ üzre otuz bin filorįyi teslįm eyledi. 

Beyt: 

  Belķįs-i zemān-rā be-Süleymān dād-end 

  Bisyār zer ü sįm-i ferāvān dād-end325 

Źikr olınan [65] taĥmįn saǾdįnüñ iķtirānından iki bin baħt-ı uħter-i ferĥunde ŧāliǾ-i 

ŧulūǾ eyledi. ŞiǾr: 

  Mehį geşt ez-ufķ ŧāliǾ ki pįş-i ŧāliǾ-i saǾd-eş 

  Kemer çün tū ǿamān pest-est ħurşįd-i cihānā-rā326 

                                                           
323Padişahın gözüne girdi ve Allah’ın istediği gibi oldu 
324Çok büyük paralar kazanmayı başarmış. Yüzü kırmızı altın gibi parlıyordu. 
325Çağın Belkıs’ını Süleyman’a verdiler. Çok miktarda altın ve gümüşler verdiler. 
326Baht ufkundan bir ay doğdu, ki onun mesut bahtınla kiyaslarken dünyayı aydınlatan güneş onun 
karşısında utanıyor. 
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Bunlaruñ her birinüñ aĥvāl-i feraħ-āmālį inşāǿa’llāhu teǾālā maķāmında beyān olsa 

gerek. Mūmā ileyh Şeyħ Meĥemmed Cezerį ĥażretleri Timur Ħān ile MāverāǿüǾn-

nehr’e varduķdan śoñra emįr Timur velįme-i Ǿažįme eyleyüp meǾāşir-i Ǿaşāǿir-i beşer 

rūz-ı ĥaşr gibi anda ĥaşr olduķlarında 

Nažm : 

  Sitāde ehl-i ħıdmet ber-ser-pā 

  Nedįmān-ı süħan şod meclis ārā 

  Ħaramān her taraf śed māh pāre  

  Füzūn der-ĥüsn ez-māh u sitāre327 

ŞerāǾiŧ-i żavābıŧ-ı ādāb-ı meclis ifā olınmaķ içün cānib-i peymeni zümre-i Ǿulemā-yı 

yemįn-i intimāya ve cānib-i yesārįni fırķa-i ümerā-yı yesār-ı iĥtivāya taǾyįn eyledi. 

Bu velįme-i celįlü’l-iǾtibārda yemįn ü yesārda Ǿulemādan ve Ǿümerādan her kişi 

maĥallinde iclās olınup ĥalāt-ı muķtażıye üzre taķdįm-i mā-bihi’t-taķdįm ve teǿħįr-i 

mā-bihi’t-teǿħįr olınduķda Şeyħ Meĥemmed Cezerį Seyyid-i Şerįf’den ki ol zemānda 

Semerķand’da müderris bulunmış idi. Andan taķdįm ü taśdįr olındı. MıśrāǾ: 

  Lehü’ś-śadrü ĥaķan lehü’l-ķadrü Ǿizzen328 

Bu vażǾ-ı nā-maĥallüñ śudūrından śoñra Emįr Timur’a suǿāl olınup fāżılān-ı 

meźkūrān şeref-i ĥaseb ü nesebde mütesāviyān iken tercįĥ-i bilā-mürecciĥ ĥacc idüp 

“Anı niçün taķdįm eyledüñ?” diyü iǾtirāż olınduķda cevāb virüp Ǿurūs-ı maķāl 

bedįǾü’l-cemāli bu yüzden āreste vü pįrāste eyledükde Şeyħ Cezerį ġavāmıż-ı 

kitābu’llāhdan ve Ǿasāǿir-i sünnet-i rasūlden istişkāl eyledügi muĥāl-i müşkilede 

ĥilāl-i müşkilāt olan rasūl-i ekrem śalla’llāhu Ǿaleyhi vesellem ĥażretlerinden 

istimdād idüp ĥall-i eşkāl ve defǾ-i iǾżāl iltimās ider. Bu muķābelede cenāb-ı risālet-

niśāb daħı śavāb-ı intiśāb ıśdār idüp mūmā ileyhüñ deyācįr-i şükūk u şübbehātını 

nübüvvetüñ envār-ı sāŧıǾasıyla defǾ ü refǾ iderler. ŞiǾr: 

  Çerāġ efrūz-ed ez-nūr-ı nübüvvet  

  Meded yā bed zi-rūh-ı ħatm-i mürsel329 

                                                           
327Hizmetçileri hazır bulundurmuş. Sözdaşlar meclisi süslemişler. Ay gibi güzeller her tarafta 
yürümekte. Güzellikte aydan ve yıldızdan daha güzel. 
328Başköşe onundur takdir de izzet olarak hakkıdır. 
329Nübüvvet ışığından aydınlanmış, Peygamberin ruhundan destek almış. 
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Bu sebebden ol maķūle fāżıl-ı celįlü’l-feżāǾilüñ taķdįmini münāsib fehm idüp añı 

senden taķdįm ü tafżįl eyledüm diyü Seyyid Şerįf ĥażretleri cānibine Ǿarż-ı maǾżeret 

eyledi. Müǿellif-i Şaķāǿik bu ķażıyyeye ķıśśa-i ātiyyeyi tanżįr idüp şöyle naķl eyledi 

ki Emįr Timur’uñ meclisinde SaǾde’d-dįn Taftāzānį ile Seyyid Şerįf ĥażretleri bir 

gün cemǾ olup taĥrįk-i silsile-i kelām eyledüklerinde el-kelām baĥrüǾl-kelām 

feĥvāsınca istiǾāre-i tabǾıyyeye müteǾalliķ mübāĥaŝeye şurūǾ eylediler. Meclis-i 

meźkūrda iltiķā eyleyen buĥrān-ı zāħirān-ı merķūmān ki maśdūķınca merace’l-

baĥrayni yelteķiyān330 dur. Emvāc-ı efvāc-ı ĥarekāt-ı fikriyyeleri telāŧum u terāküm 

idüp ikisi teśādüm eylediler. Bu mā-beynde cedāvil-i baĥŝ ü cedel temevvüc idüp ol 

iki lücce-i Ǿummān-ı feżāǾilüñ dil-i deryā-bārından lisān-i Ǿazbü’l-beyān ve zebān-ı 

raŧbu’l-lisānlarıyla yaħrücü minhüma’l-lūǿlūǿi ve’l-mercān331 feĥvāsınca bį-nihāye 

cevāhir-i meǾānį olan eśdāf-ı elfāž-ı meŝānį-i ŝānį śudūr u žuhūr eyledi. Fāżılān-ı 

merķūmānuñ biri milĥ-i ücāc ve biri Ǿaźb-i fırāt olup ķābil-i imtizāc olmamaġın 

ortalarında telħ u şįrįn-i kelimāt olup hįç birisine teşeffi-i śadr u iķnāǾ vü inķāǾ ĥāśıl 

olmadı. Āħirü’l-emr mā-beynlerinde vāķıǾ olan münāzaǾāt u muħāśamātı refǾ içün 

aśĥāb-ı iǾtizālden Mevlānā NuǾmānü’d-dįn-i Ħavārzemį’yi ĥükm naśb eylediler. Ol 

ĥükm-i cāmiǾü’l-ĥükm miǾyār-ı reǿy-i śaĥįĥü’l-ıǾyār ile iki cānibüñ nuķūd-

ıkelimātını naķd idüp lisān-ı maǾdel-i mįzān-ı inśāf ile vezn eyledükde Seyyid 

Şerįf’üñ maķālāt-ı müheźźebe-i müźehhebesi terāzįsinden aġmaġın anuñ cānibine 

māǿil olup Mevlānā SaǾde’d-dįn’üñ kelāmından añı tercįĥ ü tafżįl eyledi. Bu 

sebebden Emįr Timur daħı meżkūruñ źāt-ı feżāǿil-āyātını SaǾde’d-dįn’den taķdįm 

idüp meclisde taśdįr eyledi. Bu huśūśda Emįr Timur maǾźeret semtine sālik olup 

“Seyyid Şerįfi taķdįm itmege sebeb-i şeref-i sebebdür. Yoħsa źāt-ı şerįfinde olan 

feżāǿil ĥasebiyle tafżįl ü mezāyā-yı Ǿilmiyyesi cihetiyle mezįyetini tafżįl degildür.” 

diyü iǾtiźār eyledi. Ĥattā Mevlānā ǾAllāme-i Taftāzānį ĥażretleri bu vażǾdan 

mehmūm u maġmūm u maĥzūn u maĥtūn olup zemān-ı sehlde [66] semūm-ı ġamūm 

u semūm-ı hümūm ile helāk oldı. Nažm: 

  Mį-dān-ke Ǿažįm derd nāk-em ze-ġam-et 

  Pirāhen-i śabr çāk çāk-em ze-ġam-et 

  Üftāde miyān-ı ħūn u ħākem ze-ġam-et 

                                                           
330İki deniz birleşir (Rahman, 19.) 
331İkisinden inci ve mercan çıkar (Rahman, 22.) 
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  El-kıśśa be-ŧūluhā helāk-em ze-ġam-et332 

Seyyid Şerįf ĥażretleri Şerĥ-i Miftāĥ nām kitāb-ı müsteŧābınuñ dįbācesinde “Āħir 

Ǿömrümde Māverāǿü’n-nehr’e irtiĥāle mübtelā oldum.” didüginüñ aślı oldur ki Emįr 

Timur şeķāvet-i meǿsūr mülk-i Şįrāz’a istįlā eyleyüp ħalkuñ māl ü menāllerini ve 

eŝbāb-ı eştāt-ı müteferriķalarını śarśar-ı nehb ü ġāret ile berbād u perįşān eyledükde 

MıśrāǾ: 

  Dil ü cān merā tā-tārr-ı çeşm-et nehb ü ġāret kerd333 

Meźkūruñ vüzerā-yı vizr-i intimāsından birisi ŧavr-ı maǾhūdına muħālif-i śalāĥ-ı 

Ǿibād u felāĥ-ı Ǿibāda sāǾį olup Seyyid Şerif'üñ ĥaķķında istįmān u istiħlāś eyledi. 

Seyyid Şerįf sāmį-mekān-ı sihām-ı žulmde ġayrılar ile müsāhim žann olınup tįr-i 

ĥavādiŝe anı daĥı nişān-ı gümān itmesünler diyü gümān-ı rüstemden nişān viren ŧāķ-ı 

bāb-ı devlet-i iyābında eŧvār-ı edvār-ı şehriyārān-ı ǾAcem üzre sehm-i imān taǾlįķ 

olındı. El-ĥaķ bu sehm-i saǾādet maĥallinde vāķıǾ olup maħzende düşdi. MıśrāǾ: 

  ÜǾŧį’l-ķavsü keff-i bārįhā334 

Ahālį-i Şįrāz’uñ muĥadderāt-ı muvaķķerāt-ı nisā vü benātı Seyyid-i Şerįf’üñ evinde 

cemǾ olup sāye-i devletinde tāb-ı āfitāb-ı žulm ü teǾaddįden ħalāś oldılar. Vezįr-i 

mezbūr Seyyid Şerįf ĥażretlerinden bu ħıdmet muķābelesinde kendü ile bile göçüp 

Māverāǿü’n-nehr cāniblerine gitmegi iltimās eyledükde ol baĥr-ı zāħir-i nehr-i sāǿil 

gibi nehr-i sāǿil itmeyüp vezįr-i mūmā ileyhden gördügi iĥsān muķābelesinde 

Māverāǿü’n-nehr śavbına bile revāne oldı. ŞiǾr: 

  Güşāyį bend be-güşāy-end bā-tū 

  Ferūbendį ferūbend-end bā-tü 

  Çü seķķā āb-ı çeşme pįş rįzed 

  Zi-çeşme ke-āb ħįrzed pįş ħįz-et335 

 

 

                                                           
332Biliyorsun ki hasretinden büyük acılar içindeyim. Hasretinden sabır gömleğim paramparça olmuş 
Hasretinden kan ve topraklarda sürünüyorum. Kısaca senin hasretinden ölmek üzereyim. 
333Kalp ve yüreğimi senin güzel gözlerin çaldı. 
334 İşi ehline ver. 
335Çözersen herkes de seninle çözer. Bağlarsan herkes de seninle bağlar. Sucu pınara su dökerse, 
pınardan da su çıkarsa ilk ona çıkar. 



218 

Mevlāna ǾAbdüǿl-vācid bin Meĥemmed raĥmetu’llāhi teǾālā raĥmeten vāsıǾa 

Bilād-ı ǾAcem’den rıĥlet idüp diyār-ı Rūm’a geldükde Kūtāhiyye’de Vācid 

Medresesi dimekle maǾrūf u meşhūr olan medresede müderris oldı. Đurūb-ı feżāǿil-i 

zāhire-i bāhire ile şöhre-i afāķ olan fużalādan biri bir medreseye müderris olmaġla ol 

medrese fāżıl-ı mesfūra nisbet olınmaķ keŝįrü’l-vuķūǾdur. Bu sebebden ĥālen fį 

zemānına medrese-i meźkūre Mollā Vācid Medresesi diyü şöhret buldı. Mūmā ileyh 

Ǿulūm-ı edebiyyede ve fünūn-ı şerǾiyye vü Ǿaķliyede bāriǾ u fāǿiķ olup Ǿilm-i ĥadįŝ ü 

tefsįrde fāżıl kimesne idi. Niķāye nām metn-i metįni ŧarz-ı ĥüsn-i üslūb-ı bedįǾ üzre 

şerĥ idüp ol derc-i ferāǿid-i fevāǿid-i fıķhıyyede dürer-i ġurer-i mesāǿil mühime-i 

keŝįre derc eyledi. Sekiz yüz altı senesinüñ cemāźiye’l-evvelinde şerĥ-i meźkūruñ 

tenmįķu tensįķından ferāġat eyleyüp mürsile-i kelāmı bend ü Ǿaķd-i merāmı Ǿaķd ol 

zemānda vāķıǾ oldı. Nažm: 

  ǾAn külli lüŧfin fįhi lafžün kāşifün  

  Fį külli maǾnen fįhi ĥüsn-i bāhir336 

Mevlānā Meĥemmed Şāh Efendi ĥażretleri ezberlesün diyü Ǿilm-i usŧur lābda 

manžūm bir kitāb-ı feżāǿil-i mersūm ibdāǾ idüp evcāt-ı belāġat ve derecāt-ı berāǾatüñ 

zirve-i Ǿulyā ve derece-i ķuśvāsında bir risāle-i laŧįfe tanžįm eyledi. Müǿellif-i 

Şaķāǿik ol kitābı mevlānā-yı mezbūruñ ħaŧŧıyla görmişdür ve bu maĥallde bu 

maǾnāyı ifāża buyurmışdur. ŞiǾr: 

  Ǿİbāret-eş heme çün āftāb u ŧurfe nerān 

  Ke-naǾş u pervįn der-āftāb şod peydā337 

Mevlānā Ǿİzze’d-dįn ǾAbdü’l-latįf bin Melik raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Ol Ǿizz-i dįn ü şeref-i dünyāya melekāt-ı melekiyye mevrūŝ olup kemālat-ı insāniyye 

anuñ nihādında nihāde idi. Vilāyet-i Aydın’da vālį olan ümerādan Aydınoġlı 

Mehmed Beg nām mįr vālā-maķāma muǾallim olup Tįre nām ķaśabada olan 

mevlānā-yı mezbūre nisbet olınan medresede müderris oldı. Kāffe-i fünūn ve cümle-i 

Ǿulūmda müşāreket-i Ǿilmiyyesi olup fażl-ı şāmil ve nįl-i Ǿāmı var idi. Lākin vüfūr-ı 

mülāzemet ü zuħūr-ı münādemet ile fünūn-ı şerǾiyyeye-i ferǾiyyeye iħtisāś-ı tām 

taħśįl idüp ġayrı fünūndan [67] aña ziyāde Ǿalāķa eyledi. Ol deryā-yı bį-girān-ı Ǿirfān 

ve baĥr-i ziħār-ı fażl-ı įķān MecmaǾu’l-Baĥreyn nām metn-i metįni şerĥ idüp dürer-i 

                                                           
336Her bir güzellikte açıklayıcı bir lafız vardır. Her bir manada da göz kamaştırıcı bir güzellik. 
337İbaretleri güneş gibi nazik ve incedir. Pervin ve Naş yıldızı güneşte göründüğü gibi. 
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ġurer-i ferāǿid-i fevāǿidi ecvāf-ı eśdāf-ı terākib-i bedįǾü’l-esālibden derc eyledi. Bu 

kitāb-ı berāǾat-i meşmūl-i beyne’l-fuhūl maķbūl olup diyār-ı Rūm’da nihāyet-i 

raġabāt-ı ħalkla merġūb oldı. Ve daħıǾālem-i Rabbānį İmām Śāġānį ĥażretlerinüñ 

fenn-i ĥadįŝde Meşārıķu’l-Envār nām kitābını ve daħı fenn-i uśūlde Menārü’l-Envār 

nām kitābını şerĥ eyleyüp envār-ı āŝār-ı mıśbāĥ pür-ıśbāĥ efkār-ı ŝāķıbesiyle įżāĥ-ı 

meǾānį-i bedįǾü’l-beyān-ı eĥādįŝ eyledi. Medāris-i meşārıķ u meġarįbde mütemekkin 

olan aśĥāb-ı istifāża istiżāǿe eylesünler diyü meśābįĥ-i ifādesinüñ levāmiǾ-i 

sāŧıǾasıyla tenvįr-i Ǿulūm idüp şumūǾ-ı cumūǾ-ıŧalebeden çoķ çerāġ uyardı. ŞiǾr: 

  Reǿy-i münįr-et efrūħt şemǾ ü çerāġ-ı bisyār 

  Mihr-i sipehr-i fażl-et kerde cihan fürūzan 

  Įn lafž u ān meǾānį bes dikleş-est ü delįr 

  Bį-ĥadr būde dilhā çün zülf-i caǾd-i ħūbān338 

Ħuśuśān Meşārıķ şerĥinde şerĥ-i beyāndan ħāric nukāt-ı laŧįfe irād eyleyüp fevāǿid-i 

bį-şümār ifāde eyledi ve daħı Ǿilm-i taśavvufda maǾārif-i sūfiyye-i müteşerriǾayı ĥāvį 

bir kitāb teǿlif eyledi ki mevlānā-yı mezbūruñ Ǿirfān-i rabbānįden ĥažž-ı Ǿažįm ve 

sehm-i cesįmi olduġına şāhid oldı. Ol kāmil-i mülk-i nihāduñ bir ķarındaşı ŧāǿife-i 

ġayr-ı ħāǿife-i ĥurūfiyyenüñ eķābil-i bāŧıla ve ekāźįb-i Ǿāŧılasına firįfte olup ol gürūh-

ı mekrūhuñ reǿįs-i pür-telbįsi olan Fażlu’llāh Tebrįzį’nüñ aśĥābından idi. Lākin 

mevlānā-yı mūmā ileyh anlaruñ teǿvįlāt-ı bį-maǾnā ve temŝįlāt-ı mālā yaǾnįlerini ıśġā 

itmeyüp mefāsid-i iǾtiķādiyātından bir māddede aña mütābaǾat u muŧāvaǾat ve 

şerįǾat-ı şerįǾatdan anuñ iżlāliyle mümāneǾat u mürācaǾat itmedi. Žāhir-i ĥālde 

egerçe uĥuvvet muķteżāsınca müteżāyıķan-ı mütelāzemān olup şįr ü şekker gibi 

imtizāc itmişler idi ve lākin bāŧınlarında iħtilāf meşreb olup milĥ-i ücāc ve Ǿazb-i 

fırāt gibi teķābül-i teżād olduġı muķarrer idi. 

 

Teźyįl: Mūmā ileyhViķāye nām kitāb-ı müsteŧāba oġlı Mevlānā Meĥemmed’üñ 

şerĥinden ġayrı bir şerĥ-i latįf teǿlįf eyledi. Dįbācesinde bu minvāl üzre basŧ-ı kelām 

eyledi ki “CaǾfer nām oġlum Viķāye’yi benden oķuduķda bu şerĥi tasnįf itmege 

bedāǿ u şurūǾ itdügümde baña imrāż-ı cismāniyye hücūm idüp itmām-ı merāmda ŧūl-

                                                           
338Aydın fikirlerin, mum ve ışıkları yaktı. Faziletinin gökyüzündeki güneşi tüm dünyayı aydınlatmış. 
Bu laf ve o anlamlar oldukça sevimli ve çekicidir. Güzellerin kıvırcık saçları gibi yürekler bu konuda 
korkusuzdur. 
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i zemān ve mekŝ-i ŧavįl iķtiżā eyledi. Bi’l-āħere Ǿināyet-i bārį yāri ķılup emed-i 

medįdden śoñra maķśūd vücūd buldı. Bu kitāba müǿellif-i Şaķāǿik žafer buldı.” 

 

Mevlānā Meĥemmed bin ǾAbdü’l-latįf ibni Melik raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Hidāye-i bį-bidāye-i rabbāniyye ve Ǿınāye-i bį-ġāye-i sübĥāniyye mevlānā-yı 

mezbūruñ ķarįn-i ĥālį olup Ǿilm-i furūǾda olan mütūndan metn-i Viķāye’yi Ǿibārāt-ı 

vāżıĥa ve kelimāt-ı şāriĥa ile nihāyet-i leŧāfet üzre şerĥ eyledi. Žikr olınan kitābdan 

ġayrı Ravżatü’l-Mütteķįn ismiyle müsemmā bir kitāb daħı ihtirāǾ idüp ol ravżada 

Eŝmār-ı Eşcār-ı Lahūtiyye’yi derc eyledi. 

 

Teźyįl: Mūmā ileyh şuhūr-ı mübāreke ve eyyām-ı mübārekenüñ feżāǿilini beyān 

śadedinde Źaħru’l-ǾĀbidįn adlu ǾArabį bir risāle taśnįf eyledi ve daħı ol kitābda 

naśįĥat bābında altı yüz miķdārı ebyāt-ıǾArabiyye irād eyledi. 

 

Abdü’l-Mecįd bin ǾAbdü’l-latįf bin Melik 

Žikr olınan kimesnelerüñ aķrabasındandur. Ķurǿān-ı Ǿazįmüñ ve furķān-ı kerįmüñ 

luġāt-ı ǾArabiyyesini beyān içün Türkį bir risāle ibdaǾ u iħtirāǾ eyledi. Bu kişi 

Şaķāǿik’de mesŧūr ve muĥarrer degildür ve lākin bu kimesne ol lüġati müŧālaǾa idüp 

dįbācesinde müǿellifi kendü nāmına vech-i meşrūĥüzre taǾyįn etmegin müşārünileyh 

ǾAbdü’l-mecįd Ĥadāǿik’de įrād olındı. 

 

Mevlânâ ve Evvelenâ Şeyh ǾAbdu’r-raĥman bin Meĥemmed ǾAlį bin Aĥmed 

raĥmetu’llāhi teǾālā 

Meşrebde Bisŧāmį ve meźhebde Ĥanefį idi. Mevlid-i aślįsi Anŧakiyye olup vücūd-ı 

şerįfi anda žuhūra geldi. Ǿİlm-i ĥadįŝ ve Ǿilm-i tefsįr ve Ǿilm-i fıķhda Ǿirfān ü itķānı 

nihāyetde ve tevārįħ ü ħavāś-ı ĥurūfa [68] vuķūfı ve ıŧŧılāǾį ġāyetde idi. Ǿİlm-i vefķ 

ve teksįr ü cifrde yed-i ŧūlāsı olup žurūf-ı ĥurūf-ı mevāhib-i rahmāniyye olan ĥurūfuñ 

ħavāśıyla taśarrufāt-ı bedįǾaya vāśıl ve esmāǿu’llāha iştiġāl ile teǿŝįrāt-ı śanįǾaya 

nāǿil oldı. Ħuśūś-ı mezbūra müteǾalliķ vāķıǾāt-ı sāniĥa-i Ǿacįbe ve ĥikāyāt-ı vāķıǾa-i 

ġarįbesi bį-nihāyedür. Bu maķūle ŧavįlü’ź-źeyl olan nesneyi įrād itmege mecāl muĥāl 

olup bu kitāb-ı müsteŧāb aña taĥammül itmedügi sebebden iħtiśār iħtiyār olındı. 

ǾAcāyib-i Ǿulūm-ı ġarįbeye kemāl-i raġbetinden ġarāǿib-i fünūn-ı Ǿacįbeye mālik bir 

sālik ele getürmek ķaśdına śafāyıĥ-ı ŧūl veǾarż-ıǾarżda tek ü pūy idüp Ǿumūmen 
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bilād-ı Şāmiyye ve bilād-ı Ġarbiyye’ye ve Ķāhire-i Mıśr’a dāħil oldı. Memālik-i 

meźkūrenüñ fużalā-yı feżāǾil-ārāsına vāśıl olup şeref-i ħıdmetleriyle müşerref 

olmaġın kendinüñ ķaśārā-yı meŧālib ü meǿāribine nāǿil olup vuśūli maķśad-ı aķśā 

olan meķāśıd-i Ǿulyāsına žafer buldı. Maĥmiyye-i Burusa’da Mevlānā Şemse’d-dįn 

Fenārį ile muśāĥabet-i Ǿilmiyye idüp anuñ enfās-ı müteberrikesinden Ǿulūm-ı keŝįre 

istifāde eyledi. Ǿİlm-i cifr ve Ǿilm-i fıķhda ve Ǿilm-i tevārįħ ve ħavāś-ı esmāǿu’llāhda 

taśānįf-i maśnūǾa-i matbuǾası devāǿir-i pür-kār pür-kār-ı güftārdan bįrūn ve işāret-i 

benān-ıbeyāndan füzūndur. ŞiǾr: 

Felā yetenāhį Ǿaddehü keyfe yaĥśirü 

  Bį-taķrįr-i meddāĥin ve taĥrįr-i kātibin339 

Cümle-i muśannefātınuñ ecilli ve ecmeli El-fevāyıĥü’l-Müskiyyeti Fį’l-Fevātiĥi’l-

Mekkiyye nām kitābıdur. Yüzden ziyāde Ǿulūm anda münderic olup nesāǿim-i 

şemāǿim-i kelimāt-ı ŧayyibe-i müskiyyetü’l-feveĥāt Ǿanberiyyetü’l-nefeĥātı 

müstenşiķān-ı revāyıĥ-ı fevāyıĥ-ı feżāǿilüñ dimāġını taǾŧįr ü tenħįr eyledi. ŞiǾr: 

  Heme çü safĥa-i kāfūr meşķ kerde be-müşk 

  Heme çü berg-i semen Ǿacem ber-zede zi-Ǿabįr 

  Nehāde silsilehā ez-sevād ber-nüķre  

  Keşįde gerden-i rūz-ı sepįd der-zencįr340 

Ve daħı şemsü’l-āfāķ fį Ǿilmi’l-ĥurūf vālā-vifāķ-ı tām Ǿadįmü’l-Ǿadįl mefkudü’n-

nažįr bir kitāb-ı dil-peźįri daħı vardur ki envār-ı aŝārından kemer-āhān peyġūle-i 

neĥūset ve tārik-i nişįnān kenc-i felāket mānend necm-i hidāyet anuñla ihtidā iderler. 

Ĥażįż-i meźelletde ķalmış nice zavallu felek-zedeler ol şems-i āfāķda mesŧūr u 

muĥarrer olan ħavāś-ı śanįǾayı Ǿamele getürmekle evc-i saǾādete vāśıl olup yemen-i 

baħt u şeref-i ŧāliǾle şeref-i siyādete ve źirve-i saǾādete Ǿurūc ider. ŞiǾr:  

  Tebüddü ve Ǿalā feleki’l-iclāli ve’d-düveli 

  Mişkat-i iķbālihi kāl-encümi’z-zehri341  

El-ĥaķ ol kitāb-ı müşkįn-i niķāb u muǾciz-niśābuñ merāyā-yı elfāžında Ǿāmme-i 

ħalāyıķa nāfiǾ-i mezāyā-yı ħavāś-ı Ǿacįbe ve ħavāś-ı mezāyā-yı ġarįbe mündericdür. 

                                                           
339Sayısının sınırı yok nasıl sınırlansın bir meddahın beyanı bir katibin yazısıyla. 
340Kâfur sayfası gibi misk olmaya çalışmış. Çiçek yaprağı gibi amberden bir şeyler çalmış. Bilimi ile 
gümüşleri zincirlemiş. Beyaz günün boynuna zincir bağlamış. 
341Gökyüzlerin hürmetine bakın. İkbalının ışığı altın gibi yıldızlardır. 
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Ol nıhrįr tahrįr itdügi muśannefātuñ meŧāvį-i feĥāvįsinde müveddaǾ olan nukāt-ı 

ĥamįde ve leŧāǿif-i sedįdenüñ aśl-ı cezįli śaĥįĥ olup teǿyįdāt-ı Rabbāniyye ve 

ilhāmāt-ı Yezdāniyye’ye ķarįn ü rehįn olmaġın ol Ǿumde-i Ǿulemānuñ müǾellefātına 

iǾtimād olınup źikr itdügi kelimāt-ı sāŧıǾasına ĥüsn-i žann lāzımdur. Mevlānā-yı 

müşārün ileyh bį-miŝl-i ĥüsn-i ħaŧŧa mālik olup kemāl-i ĥüsn ü leŧāfet ve nihāyet-i 

itķān üzre kitābete dest-res buldı. Müǿellif-i Şaķāǿiķ anuñ ekŝer-i müǿellefātına 

kendü ħaŧŧıyla žafer bulmaġın ĥüsn-i sevād-ı midādı ĥaķķında ĥüsn-i şehādet eyledi. 

ŞiǾr: 

  Hest der-dįde-i men ħūb-ter ez-rūz-ı sepįd 

  Rūy-ı ĥarfi ki be-nük-i ķalem-et geşt siyāh342 

Maĥrūse-i Burusa’nuñ ahālį-i eǾālįsi ile istinbās itmegin tavaŧŧun idüp anda vefāt 

eyledi. Maĥrūse-i mezbūrede iķāmetlerini BaǾżı ebyātında źikr eylemegin teǿyįd-i 

merām ve teǿkįd-i maķām içün ol beyt-i bį-nažįr bu maĥallde taĥrįr olındı. Beyt: 

  Faķįr-i ġarįb āti’r-rūma zāǿiren 

  DeǾā Ǿabdurraĥmānü’l-müķįmü bį-bürsete343 

Teźyįl: Mūmā ileyh pįrlük Ǿālemine vāśıl olup sinn-i şerįfi altmışdan mütecāviz olduġı 

ĥālde hicret-i nebeviyyenüñ sekiz yüz ķırķ dört senesinde Fevāyıĥ-ı Müskiyye’yi teǿlif 

idüp anda yüz ķırķ beş Ǿaded Ǿulūm derc eyledi. Ol kitāb-ı müstetābuñ seksen beşinci 

bābında sekiz yüz beş senesinden tārįħ-i merķūme degin teǿlįf itdügi kütüb-i 

muǾteberenüñ esmāsını beyān idüp ol bābda cümlesini Ǿadd eyledi. Bu kitāb-ı 

bedįǾü’t-taĥrįr itmām-ı peźįr olmayup gerçi māh-ı nev gibi nāķıś u nā-temāmdur. 

Ammā kemāl-i cemāl-i bedįǾiyle bedr-i kāmil gibi mükemmel olup ġāyet-i ĥüsn ü 

berāǾatiyle [69] maĥbūbü’l-ķulūbdür. Aśĥāb-ı inžār-ı Ǿāliyye arasında engüşt-nümā 

olup menžūr-ı merġūbdur. ĶıŧǾa: 

  Ān kitāb-eş ki çü şems-i āfāķ 

  Būd raĥşande der-fażl u kemāl 

  Nā-tamam-est eger çün meh-i nev 

  Der-kemāl-est velį ĥüsn ü cemāl344 

                                                           
342Benim gözümde beyaz günden daha güzeldir. O harfler ki kaleminin ucu ile siyahlaşmış. 
343Yabancı bir fakir Rumeli’ye ziyaretçi olarak gelmiş Bursa’da ikamet eden Abdurrahman. 
344O kitap ki gökyüzünün güneşi gibi Fazilet ve kemalin ışığıdır. Yeni ay gibi tam değil. 
Ancak güzellik açısından tamdır.  
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Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Rūmį raĥmetu’llāhį teǾālā Ǿaleyh raĥmeten vāsıǾa 

Ol fāżıl-ı Ǿaliyyü’l-fāżıl ĥadįdü’ŧ-ŧabǾ sedįdü’ź-źihn ķaviyyü’l-mübāĥeŝe naķiyyü’l-

müŧālaǾaidi. ŞiǾr: 

  Ve ķadril-Ǿilmi minhü fį irtifāǾin 

  Ve emrü’l-fażlı minhü fį intižāmin345 

Meşāhįr-i cemāhįr-i Ǿulemā ve śanādįd-i mesānįd-i fużalādan mažhar-ı maǾārif-i 

Rabbānį Ǿallāme-i Taftāzānį ve maśdar-ı Ǿulūm-ı cāvidānį Seyyid Şerįf Cürcānį 

ĥażretlerinüñ derslerine ĥāżır ve mübāĥaŝelerine şāhid ü nāžır oldı. Bu taķrįble 

fāżılān-ı meźkūrāndan BaǾżı mevāķıǾ-ı müşkilede esvele-i muǾażżala aħź idüp anuñ 

yanınca ecvibesini żabŧ eyledi. Emāŝil-i efāżıl-ı zemāneden muśāĥabet itdügi 

kimesneleri irġām u ifĥām içün ol suǿālleri įrād idüp ilzām u iĥcām itmek meslegine 

sālik oldı. ŞiǾr: 

  Bį-kelām-ı lev enne’d-dehra semǾan 

  Māle min ĥüsnihi ile’l-iśġāǿi346 

Bu ŧarįķla beķāǾ-ı Ǿarįż arż-i ārıżı güşt-i güźār idüp Ķāhįre-i Mıśr’a dāħil olduķda ol 

diyāruñ fużalāsını ol esvele-i iǾcāz-āŝārıyla taǾcįz eyleyüp anları śaǾāb-ı şuǾāb-ı 

maġlūbiyyete ilcā vü ilķā eyledi. Mūmā ileyhüñ fünūn-ı müteferriķa-i mütedāvilede 

esvele-i ġamżeyi müştemil bir risālesi var idi. Müǿellif-i Şaķāǿiķ ol risāleye kendü 

cedd-i pākinüñ ħaŧŧ-ı şerįfiyle žafer buldı. 

 

Teźyįl: MevlānāǾAlāǿa’d-dįn yedi yüz elli altı senesinde vücūda gelüp taĥśįl-i Ǿilm 

ve tekmįl-i kemālāt eyledükden śoñra bilād-ı ǾAcem’e varup kibār-ı efāżıldan aħź-ı 

Ǿulūm eyledi. Sekiz yüz yigirmi sekiz senesinde Ķāhire-i Mıśr’a dāħil olup eşrefiyye-

i cedįdede müderris olduķdan śoñra sekiz yüz yigirmi ŧoķuz senesinde ol diyārdan 

çıķup ĥac eyledi. BaǾdehu būm-ı Rūm’a varup birķaç gün tek ü pūy eyledükden 

śoñra sekiz yüz otuz dört senesinde yine Ķāhire’ye rücūǾ eyledi. Mıśr-ı merķūmda 

meclis-i ĥadįŝe ĥāżır olup eŝnā-yı baĥŝ u ĥadįŝde lisānından tā sezā saħn śudūr 

eylemegin ol muķābelede mücāzāt olınmaķdan ħavf idüp baĥrdan Rūm śavbına 

Ǿavdet eyledi. Sekiz yüz otuz ŧoķuz tārįħinde tekrar Mıśr’a varup mecālis-i Ǿilmde 

BaǾżı Ǿulemānuñ tįr-i kelāmıyla ķulūbına ŧoķınup ol Mıśr’uñ mevālįsini lisān-ı 

                                                           
345İlmin kadri onunla yükselmekte, cömertlik işi onunla düzelmede. 
346Eğer zaman işitecek olsa idi. Güzelliği karşısında kulak kesilirdi. 
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ĥadįdüǾl-beyānıyla mecrūĥuǾl-ĥāŧır eyledi. BaǾdehu müddet-i medįd ħaste olup 

şeref-i şeref-i śıĥĥat u Ǿāfiyete müşerref olduķda bir gün serįrinden düşüp rütbe-i 

idrākden sāķıŧ oldı. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz ķırķ bir senesinde Ķāhire-i 

Mıśr’da Şām-ı Ǿademe revāne olup kaǾbe-i ceberūta lebbeyk-i güyān-ı revān oldı. Bu 

teźyįl Śuyūŧį’nüñ Ŧabaķāt-ı Nuĥāt’ında mesŧūrdur. Ŧabaķāt-ı Nuĥāt’da silsile-i 

nesebleri ǾAlį bin Muśliĥü’d-dįn Mūsā bin İbrāhįm eş-Şeyh ǾAlaǿa’d-dįn er-Rūmį el-

Ĥanefį diyü muķayyeddür. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Faĥre’d-dįn Rūmį raĥmetu’llāhį teǾālā 

Mudurnı nām ķaśabada tavaŧtun eyledi. Ol faħr-ı ħıyār-ı aħyār imām-ı hümām aħyār-

ı Ǿalāǿiķ-i ħalāǿiķ ü Ǿavāǿiķi ħalķdan munķaŧıǾ bir müteverriǾ ü müteşerriǾ kimesne 

idi. Emr-i veraǾ u taķvāda ĥadden ziyāde ittiķā eyleyüp “Selef-i sālifįn-i Ǿibādetde 

ücret mekrūhdur.” diyü źāhib olmaġın ücretle imāmet eyleyenlere iĥtiyāŧen iķtidā 

itmez idi. ŞiǾr: 

Feleyse şebįhün lisseddeyni rāǾį 

  Ve leyse nažįrühü li’ş-şerǾi ĥāmį347 

ǾUlūm-ı şerǾiyye-i ferǾiyyeden küllį behredār olup bedāyiǾ-i Ǿilm-i fıķhı muĥįŧ-i ĥāvį 

olanlar arasında ķısm-ı ekmel ve ĥažž-i eşmele mālik idi. Ānā-yı revāĥ ve eŧrāf-ı 

śabāĥda müdāvemet olacaķ edǾiyye-i meǿŝūre ve deǾavāt-ı mebrūre beyānında bir 

kitāb-ı laŧįf teǿlįf idüp ol kitābda kendinüñ beraǾāt ü ĥaźāķatına delālet ider. 

Mebāĥiŝ-i daķįķa-i raķįķa ve leŧāǿif-i enįķa-i eşįķa tażmįn eyledi ķaddesa’llāhü teǾālā 

sırrıhü’l-Ǿazįz. Mervįdür ki merĥūmuñ mezārı Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān 

Mudurnı’da binā itdügi cāmiǾnüñ ķapısınuñ ķurbındadur ve şehrüñ maĥkemesi anuñ 

muķābelesindedür. Yatduġı yirden ehl-i şerǾüñ dįde-i bānį şerįǾatüñ nigāh-bānıdur. 

Ol diyārda meşhūru müteǾārifdür ki ķużāt-ı ĥümāt-ı şerǾ-i muŧahhar [70] 

 

Mevlānā Şeyħ Ramażān raĥmetu’llāhüǿl-meliküǿl-mennān 

Evvel-i ǾaśruñǾulemāsından mebānį-i Ǿulūmı telemmüź idüp uśūl-i fünūn-ı 

mütedāvileyi teǿsįs eyledi. Ħudā-yı veliyyüǿl-kifāye ve celiyyü’l-vikāyenüñ şems-i 

hüdāya-i bį-nihāyesi sāyesinde Ǿilm-i furūǾa intisāb-ı iktisāb idüp ekmel-i Ǿulemā-yı 

Ĥanefiyye oldı. Mevlānā-yı mezbūrı merĥūm Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān ķāđį-

                                                           
347Onun gibi dini muhafaza edecek yoktur. Şeriati himaye etme konusunda eşi benzeri yoktur. 
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Ǿasker naśb eyleyüp Ǿasākir-i nuśret-i meǿŝerüñ zimām-ı aĥkām-ı şerǾiyye-i 

ferǾiyyesini dest-i taśarrufına tefvįż eyledi. İcrā-yı dįn-i izhār itmekde tekāsil itse 

ķuvvet-i rūĥāniyyetiyle aña gūşmāl idüp Ǿālem-i bāŧından żarar irgürür idi. MıśrāǾ: 

  Lehü’t-taśdįrü ve’t-taķdįmü ĥaķķan348 

Raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh. İcrā-yı dįn ezhar itmekde tekāsil itse ķuvveti 

rūĥāniyyetiyle aña kü şemāl idüp Ǿālem-i bāŧından żarar ir görür idi. 

 

Mevlānā Aĥmedį raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh 

Aślı vilāyet-i Germiyān’dandur. MuǾāsır olduġı fużalādan taǾallüm ü telemmüź idüp 

tekmįl-i melekāt-ı źāt maĥmūdüǿś-śıfāt eyledükden śoñra diyār-ı Mıśr’a Ǿazįmet 

eyledi. Mevlānā Aĥmedį Mevlānā Fenārį ile ve Ĥācį Paşa ile Ķāhire-i Mıśr’da bir 

gün üçü meşāyiħ-i śūfiyyeden bir Ǿārif-i esrār-ı esmār-ı ġaybiyye-i lā-raybiyyenüñ 

nüzhet-serā-yı ħalvetine dāħil olup istikmāl-i kemāl ve istiĥśāl-i ĥüsn-i ĥāl içün duǾā 

istimdād eylediler. Şeyħ ĥażretleri bunlaruñ āyįne-i aĥvāl-i ferħunde-meǿāllerine 

nažar eyleyüp Mevlānā Aĥmedį’ye ħiŧāben MıśrāǾ-ı kelāmı bu bābdan fetĥ eyledi ki 

muŧŧali-i Ǿömr-i nāzenįnüñden maķŧaǾına degin ħāme-i bedāyiǾ-i nekkāruñ ġarįķ-i 

biĥār-ı efkār śanāyiǾ-i āŝār ve māniǾ-i nuķūş-ı işǾār-ı bedāyiǾ-i işǾār olup cenāb-ı 

niǾme’l-meǿābuñ śanǾat-ı şiǾrde ferd-i kāmil ve baĥr-ı vāfir-i şāmil olur. Cümle-i 

ezmān ki muĥsināt-ı bedįǾiyye ile pįrāste efkār u ħayālāta śarf idüp muķaŧŧaǾāt-ı 

evķātını bu vech üzre taķŧįǾ idersin ve daħı Ĥācį Paşa ĥażretlerine nażar idüp ķānūn-ı 

kelāma bu perdeden āġāz eyledi ki BaǾżı Ǿārıża sebebiyle Ǿilm-i ŧıbbuñ ölümlüsi olup 

müddet-i Ǿömründe anuñ taĥśįli derdine müptelā olursan bu sevdā süveydā-yı 

ķalbüñde merkūz olup ķānūn-ı şifāüzre anı teshįl ü tekmįl bābında eczā-yı vücūdunı 

iǾdām u iżāǾat ve müfredāt-ı iǾmārını ifnā vü imātet idersin. BaǾdehu Mevlānā 

Fenārį’ye müteveccih olup fātiĥa-i müddet-i Ǿömründen ħātimeye varıncaya degin 

tevżįĥ-i uśūl-i meşrūǾ ve menķūl utelvįĥ ve tenķįĥ-i furūǾ-ı mesmūǾ ve maǾķūl 

eyleyüp kemālāt-ıǾilmiyye vü Ǿameliyyeyi ĥāvį ve melekāt-ı śuveriyye-i 

maǾneviyyeyi cāmiǾ olursun. Senüñ şān-ı saǾādet-nişānuñ devlet-i dāreyn ve Ǿizzet-i 

neşǿeteyni iĥtivā eylemek muķarrerdür diyü ħatm-i kelām ve itmām-ı merām eyledi. 

ŞiǾr: 

  İnne’l-hilāle iźā raǿeyte nümūhün  

                                                           
348Öncülük ve öncelik onundur gerçekten . 
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  Eyķante en seyekūnü bedren kāmilen349 

Fi’l-vākı şeyħ-i mezbūr verā-yı estār-ı ġaybdan serveş-i ilhām-ı Rabbānį’nüñ 

lisānından terceme itdügi kelām-ı fāǿiķ vāķıǾ ĥāle muŧābıķ ve nüsĥa-i taķdįre 

muvāfıķ oldı. Bu üç fāżıluñ aĥvālleri el-ķālü Ǿalā mācerā mażmūnı üzre tefeǿül 

olınduġı gibi vuķūǾbuldı. Mevlānā Aĥmedį diyār-ı Mıśr’dan vaŧan-ı aśįl ve mevlid-i 

cezįlesine Ǿavded eyledükde Germiyānoġlı ile muśāĥabet idüp aña ħvāce oldı. Mįr-i 

mezbūr eşǾār u ebyāta rāġıb olmaġın Mevlānā Aĥmedį daħı ol semte ĥadden ziyāde 

raġbet eyledi. BaǾdehu merĥūm Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān evlād-ı emcādından 

Süleymān Çelebi ile ķarįn olup şiǾre ĥüsn-i iltifātları dāǾiyesiyle nām-ı şerįflerine 

İskender-nāme nām meŝnevį kitābı nažm idüp anuñ içinde Ǿilm-i hendeseden ve 

Ǿilm-i ĥikmet ve Ǿilm-i ŧıbdan çoķ nesne derc eyledi. Mįr-i mezbūruñ nāmına bįĥad u 

bį-şümār ķaśāǿįd-i nāmdār ve eşǾār-i iǾcāz-ı şiǾār nažm idüp mükemmel dįvān tertįb 

eyledi. Bu maŧlaǾ āb-dārānuñ netāyic-i efkārındandur. MaŧlaǾ: 

  Fikreyle mebdeǾüñ neredendür nedür meǾād 

  Hem geldüginden iş bu maķāma nedür murād 

Ve daħı ol kitābdan bu iki beyti ķarįn-i ķabūl olupbeyne’l-fuĥūl maķbūldür. ŞiǾr: 

  Ħār-peştüñ ħār śaķlar cānını 

  Ner-i milk döker semūruñ ķānını 

  Fırśatında düşmene viren emān 

  Ķayd-ı fā gibi olısar bį-gümān 

Ve daħı Ǿilm-i ŧıbdan mesāǿil-i ķānūn-ı şifāyı şāmil Türkį bir risāle nažm eyleyüp 

enfās-ı ǾĮseviyyetiyle ķānūn-ı ĥükmi [71] iĥyā eyledi. Ol şeh-zāde-i āzādenüñ ĥużūr-

ıǾālįlerinde şiǾr taķrįbiyle teķarrüb-i tām ĥāśıl idüp kemāl-i cāh u celāl ve nihāyet-i 

ĥaşmet ü iclāle vāśıl u nāǿil oldı. Beyt: 

  Beyān-ı ĥaşmet ü cāh-eş be-şerh ne-āyed ez-ān 

  Güvāh-ı ĥişmet-i ü bā-hemįn ifāżāt-ı ūst350 

Fāżıl-ı mezbūruñ nevādir-i leŧāǿifindendür ki Emįr Timur bed-fercām diyār-ı Rūm’a 

geldükde mevlānā-yı mūmā ileyhüñ muśāĥebetinden źevķ idüp şįrįn ü şekkerin 

kelimātından leźźet almaġın anuñla şįr ü şekker gibiimtizāc idüp ĥarįm-i ĥarem-i 

                                                           
349Hilalin gelişmesini görürsün, tam bir bedir olacağına inanırsın. 
350Haşmet ve makamı sözle beyan edilemez zira. Onun haşmetini sadece feyizleri anlatabilir. 
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muĥteremlerine maĥrem idindi. Bu eŝnāda bir gün Emįr Timur ile ĥamāma varup 

leŧāǿif ü žarāǿif söylenmeġe āgāz olınduķda emįr-i mezbūr Mevlānā Aĥmedį’ye ħitāb 

eyledi ki “Ĥużżār-ı meclisden her kişinüñ ĥaķķında bir bahā biçüp nuķūd-ı aĥvāl ve 

Ǿarūż-ıāmāline göre ķıymet beyān eyle ki miķdārumuz maǾlūm olup her birimüz ne 

ķumaş idügümüz bilelüm, ammā bu ortada artıķ eksük söylenmeyüp taķvįm-i śaĥįĥ-i 

śarįĥ ile taķdįme rāżį olalum.” diyü mülāŧefe eyledi. Mevlānā Aĥmedį her kişinüñ 

ser-tā-pā aĥvāline nāžır olup herkesüñ ķadr-i bahāsına göre bir miķdār bahā taķdįm 

itmekde alup virmekde ve kesüp biçmekde iken Emįr Timur bu eksüklü bį-aśĥāb-ı 

meclisden Ǿadd idüp artırmayup “Beni daħı bu ortada taķdįm eylenüz.” deyicek 

Mevlānā Aĥmedį aña seksen aķça ķıymet taǾyįn eyledi. Mįr-i mezbūr mevlānā-yı 

meźkūra bu ħuśūśda Ǿadl üzre taķdįm itmeyüp “Sen benüm ķıymetimi bilmedüñ. 

Burada eksük söyledüñ, yaluñuz benüm āzārum seksen aķça deger.” diyü münāķaşa 

eyledi. Mevlānā Aĥmedį Emįr Timur’dan alınmayup tįz bāzārı bu vech üzre cevāb 

virdi ki “Benüm ķıymet beyān itdügüm senüñ āzāruñdur. Yoħsa źāt-ı şerįfüñ sevķ-i 

sulŧānįde bir manġıra degmedügi muķarrerdür.” didi. Emįr-i müşārün ileyh bu laŧįfe-i 

laŧįfeden ġāyetle ĥažz idüp ĥamāmda bulunan cümle-i girān-nümāya esbābını aña 

iĥsān eyledi revveĥu’llāhi teǾālā rūĥahü. 

 

Teźyįl: Mevlānā İbni ǾArab Şāh Mevlānā Aĥmedį’yi ǾUķudü’n-Naśįĥa nām 

kitābında vaśf idüp anuñ ĥaķķında böyle basŧ-i kelām eyledi ki kelimāt-i şerįfesi 

leźźetde ibni nebātenüñ kelimātına muǾādil ü mümāŝil olup neşǿesi kemāl-i žarāfet 

üzre idi. İskender-nāme nām kitābından ġayrı muśannefāt-ı Ǿadįde-i güzįdesi vardur. 

Ķaśįde-i śarśarį ki ĥurūf-ı hicāǾadedince yigirmi ŧokuz beytdür ve her beyti eksüksüz 

ĥurūf-ı hicānuñ cümlesini mutażammındur. Ol ķaśįdeyi taĥķįķāt-i müfįde-i nāfiǾa ve 

tetķįķāt-ı sütūde-i cāmiǾa ile şerĥ eyledi. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz on beş 

senesinüñ evāħirinde seksen yaşından geçmiş iken Amasiyye’de vefāt eyledi 

raĥmetu’llāhi teǾālā Ǿaleyh. 

 

ǾĀlim-i ǾĀmil-i Fāżıl-ı Kāmil Şeyħ Bedreǿd-dįn Maĥmūd bin İsraǿįl ǾAbdüǿl-

Ǿazįzü’ş-Şehįr-bān bin Ķāđį Simavna ceǿalehu’llāhu ķarįnen bil ġufrān ve’l-meyenne 

fį dāri’n-naǿįm ve’l-cenneh351 

                                                           
351Allah onu bağışlanmaya nail kılsın nimetler yurdunda ve cennette 
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Ecdād-ı Ǿižāmı āl-i Selçūķ’uñ vüzerāsından olup vālid-i mācidi Sulŧān ǾAlāǿaǿd-dįn 

Selçūķį’nüñ ķarındaşı oġlı idi. Selāŧįn-i āl-i ǾOŝmān’dan Ġāzį ħüdāvendigāruñ 

zemān-ı salŧanatında bilād-ı Rūmįye’den Simavna nām ķalǾa-i meźkūruñ babasınuñ 

elinde fetĥ oldı. Źāt-ı şerįf-i şeref-şiǾārında riǾāyet-i bārize-i ĥāķāniyye istiǾdādı ve 

Ǿināyet-i vāfire-i sulŧāniyye istiĥķāķı olduġı sebebden mevlānā-yı mūmā ileyh ol 

diyārda mįr ü vālį olduġından ġayrı ķāđį daħı naśb olındı. MıśrāǾ: 

  Ve mā neltehü beşeri bimā setennā lehü352 

Ol cāmiǾ-i merāsim-i tįġ ü ķalem sālifü’ź-źikr pādişāh-ı cezįlü’n-niǾam zemānında 

vech-i meşrūĥ üzre saǾādet-i riyāsetįn ile müstesǾid iken merĥūm Şeyħ Bedre’d-dįn 

vücūda geldi. ŞiǾr: 

  Ber-āsmān-ı büzürgį hilāl ez-tü tāft 

  Be-büstān-ı meǾālį gülį zi-nev beşküft353 

Mūmā ileyh Ǿālem-i icmālde ve rūz-ı ezel-i āzālde kendinüñ śaĥaǿif-i 

aĥvālindemesŧūr u muĥarrer olan müktesebāt-ı insāniyyeyi istiktāb itmenüñ zemānı 

geldükde vālidinden oķuyup yazmaġa başlayup anuñ himem-i Ǿulyāsı berekātında 

Ķurǿān-ı Ǿazįmi ĥıfž eyledi. Mebānį-i Ǿulūmı Mevlānā Şāhidį’den ve fenn-i śarf u 

naħvi Mevlānā Yūsuf’dan telemmüź eyledükden śoñra babasınuñ Ǿammį-zādesi 

Mevlānā Müǿeyyed bin ǾAbduǿl-müǿmin ile diyār-ı [72] Mıśr’a rıĥlet eyledi. 

Maķarr-i evliyā ve müstaķar-ı etķıyā olan Ķonya nām şehrde. ŞiǾr: 

  Ħūşter ez-cennet-est eŧrāf-eş 

  Berter ez-aħter-est erkān-eş 

Ĥāsed-i nevbahār-ı revża-yı ū 

  Reşk-i cinās-et Ǿadan-i botsān-eş354 

Mevlānā Fażlu’llāh’uñ telāmiźesinden Feyżu’llāh nām fāżıldan baǾżı Ǿulūm-ı Ǿilm-i 

naĥvi dört ay miķdārı taĥśįl üzre oldı. Mevlānā Feyżu’llāh vefāt eyledükde diyār-ı 

Mıśr’a varup Seyyid Şerįf Cürcānį ile be-ŧarįķu’ş-şirket Mübārek Şāh Manŧıķį’den 

taǾallüm ü telemmüź eyledi. Merĥūm-ı merķūm Şeyħ Bedre’d-dįn Mübārek Şāh’la 

ĥac idüp Mekke-i müşerrefede Şeyħ ZeylaǾį ĥażretinden oķuduķdan śoñra girü 

                                                           
352Ulaşabildiğin şey, ulaşacağın şeyden haber veriyor. 
353Yüceliğin göklerinde yeni çıkmış ay misâli parladın. Anlam bahçesinde yeniden bir çiçek belirdi. 
354Etrafı cennetten daha hoştur. Makamı yıldızlardan daha üstündür. Onun bahçesini bahar kıskanıyor. 
Cennet bostanını kıskanıyor. 
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Ķāhire-i Mıśr’a gelüp Şeyħ Ekmel ĥażretlerinüñ maĥfel-i feżāǿil-i ĥāfil ve meclis-i 

maǾārif-i kāfillerinde Seyyid Şerįf ile taĥsįl-i Ǿulūm-ı Ǿāliyye ve tekmįl-i fünūn-ı 

sāmiyye eyledi. Meŝnevį: 

  Ǿİlm bāl-est mürġ-i cānet-rā  

Ber-sipher-i ū burd revānet-rā 

  Ǿİlm dil-rā be-cāy-ı cān bāşed 

   Ser-i bį-Ǿilm bed-gümān bāşed355 

Bu eŝnāda diyār-ı Mıśr’uñ melik-i melek-ārāve melik-ārāsı Sulŧān Ferec bin Sulŧān 

Berķūķ Mevlānā Bedre’d-dįn’den oķuyup baǾżı nesne taǾallüm ü telemmüź eyledi. 

İttifāķen Şeyħ ĥażretlerine ceźbe-i ilāhiyye istįlā idüp mirāt-ı tecelliyāt olan derūn-ı 

śafā-śıfātında fuyūżāt-ı ķudsiyye ve küşūfāt-ı ünsiyye mütecellį olduķda müśāǾid-i 

ebrāra śuǾūd içün diyār-ı Mıśr’da Seyyid Ĥüseyn Aħlāŧį ĥażretlerinüñ kenef-i 

terbiyyet ve ĥümā-yı ĥımāyetine ilticā eyledi. Meźkūr-ı mebrūruñ ħıdmetinde bir 

miķdār rūzgār-ı taĥśįl-i ŧarįķat ve tekmįl-i ĥaķįķat eyledükden śoñra mūmā ileyh aña 

icazet virüp irşād ü isǾad içün Tebrįz’e irsāl eyledi. Nažm: 

  Cehdį bekün ki bā-dil-i gümrāh ħvįş-rā 

   Der ĥalķa-i irādet-i ehl-i dil āverį356 

Mervįdür ki Mįr Timur nuĥūset-i mekŝūr vilāyet-i Tebrįz’e geldükde meclis-i 

hümāyūnında beyne’l-Ǿulemā bir mebĥaŝda münāzaǾa vü muħāśama vāķıǾ olup 

hįçbir cānibden ħaddinüñ cevāb-ı nişāne-i śıdķ u śavābe vāśıl olmamaġın ol maĥal 

münĥal olmadı. Ĥużżār-ı meclisden Cezerį ĥażretleri Şeyħ Bedre’d-dįn celįlü’l-

iǾtibār ve cezįlüǾl-iħtibārı źikr idüp įfā-yı įķā-yı ĥaķ ve imĥā-yı inĥā-yı bāŧıl itmek 

içün ol fayśal-ı rabbānį ĥüķm iħtiyār olınmaķ münāsibdür diyü sevķ itmegin Mįr 

Timur ol fāżılı fāśıl taǾyįn eyledi. Mevlānā mūmā ileyh iki ħaśmuñ ĥal ü Ǿaķd 

itdükleririşte-i mübāĥeŝeyi ķatǾ idüp faśl-ı ħuśūmet ve ķaŧǾ-i nizāǾ eyledi. ŞiǾr: 

  Televtü Ǿale’ŧ-ŧūde’l-eşemmi kelāmühü  

  Femālün ile’l-iśġāǿi min külli cānibin357 

                                                           
355Bilim, can kuşuna kanattır. Ruhunu bilim gökyüzüne götürür. Bilim, yüreğin canı gibidir. Bilimsiz 
akıl kuşkucu olur. 
356Bir gayret göster ve bu gümrah yüreğini gönül erbâbının ortamına getir. 
357Burnu havada olan taşa sözünü okudum. Her yandan dinlemeye akın etti. 
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Cümle-i Ǿulemā ol ĥükmüñ ĥükmine rāżį olup fażlına iǾtirāf ve baĥr-ı meziyyetinden 

iǾtirāfeyledükleri sebebden Mįr-i Timur aña Ǿizāz u iǾžām idüp bį-ĥad iĥsān eyledi. 

ŞiǾr: 

  Śārat rübāǾil-arżi fį eyyāmihi  

  MaǾmūretü’l-eŧrāfi ve’l-ircāǿ 

  Fāżat iyād-ı min yediyhi Ǿale’l-verā 

  Feyżen kefeyżi’l-mezenneti’l-vekfāǿ358 

Ol bedr-i semā-yı şuhūd ve mühr-i sipihr-i suǾūd yaǾnį Şeyħ Maĥmūd ĥażretleri 

meŧāliǾ-i meŧāmiĥ-i ĥissiyyenüñ cümlesinden el çeküp Bedlįs nām şehre andan diyār-

ı Mıśr’a varup nesķ-i sābıķ üzre Şeyħ Ĥüseyn Aħlāŧį’nüñ şeref-i śoĥbetleriyle 

müşerref iken merĥūm Şeyħ Aħlāŧį vefāt idüp yirine Şeyħ Bedre’d-dįn iclās eyledi. 

Altı ay seccāde-i irşāda cülūs eyledükden śoñra maĥrūse-i Ĥaleb’e gelüp andan 

Ķonya şehrini ve Tįre şehrini teşrįf eyledi. MıśrāǾ: 

  Biķüdūmiküm teşerrefe’l-ekvān359 

Rivāyet olınur ki baĥr-i sefįd içre vāķıǾ olan Cezāǿir’den Sāķız nām cezįre’nüñ reǿįsi 

nesįm-i besįm-i Ǿināyet-i ezeliyye ve śabā-yı śafā-yı hidāyet-i evveliyyenüñ 

tenessüminden istişmām-ı ŧayyib-i nükhet-i įmān eyleyüp śamįm-i ķalbden 

müselmān olmaġı taśmįm eylemegin Şeyħ Bedre’d-dįn ĥażretlerini kendü yanına 

daǾvet eyledi. Şeyħ daħı Cezįre-i meźkūreye varup ol sālik-i mesālik-i ihtidāya 

iltikāǿ eyledükde Şeyħüñ şeref-i telķįni berekātında anuñ devĥa-i lisānı zülāl-i 

kelime-i ŧayyibeden sįrāb u reyyān ve ġonca-i ķalbi şükufte ve ħandān olup şeyħ 

ĥażretlerine irādet getürdiler. Cezįre-i meźkūreden maĥrūse-i Edrene’ye varup 

vālideyninüñ ikisini daħı ĥayātda bulup anlaruñ ile mülāķāt eylediler. Rivāyet olınur 

ki Sulŧān Yıldırım Bāyezįd-ı saǾįdüñ evlād-ı Ǿižāmından Mūsā [73] Çelebi Rūm ili 

Ǿaskeriyle Edrene’de tasalluŧın eyledükde Şeyħ Bedre’d-dįn ĥażretlerini ķāđį-Ǿasker 

idindi. Merĥūm Çelebi Sulŧān Meĥemmed Ħān dimekle maǾrūf olan pādişāh-ı 

maġfiret-medār Ǿasker-i seyl-i reftār ile ke-katǾin mine’l-leyl ve defǾin mine’s-seyl360 

Edrene cāniblerini yıķayup Mūsā Çelebi’nüñ üzerine hücūm eyledükde mūmā ileyh 

muķāvemet idemeyüp Rūm illerine firār eyledi. Pādişāh ĥażretleri Mūsā Çelebi’nüñ 

                                                           
358 Yeryüzünün günleri bereketli geçmeye başladı. Etrafını imar edip ümit verdi. Ellerinin arasından 
verâ taştı. Taştı öyle taştı ki kifâyet oldu. 
359Sizin gelişinizle kainatlar şereflenir. 
360Geceden kesitler gibi selin sürüklemesi gibi 
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Śamoķov ŧaraflarında ardından yitişüp ķatl eyledükden śoñra Şeyħ ĥażretlerini ehl-i 

Ǿıyāliyle İzniķ’de ĥabs idüp ayda bin aķça ħarçluk taǾyįn eyledi. Şeyħ ĥażretleri bir 

gün furśatla ĥapsden firār idüp ķuyūdāt-ı müteferriķayı tefrįķ eyledükde emįr 

İsfendiyār’a varup ĥasb-i ĥālini beyān eyledükden śoñra Tātār vilāyetine gitmek 

isterem diyü müşāvere-kinān istiźān eyledi. La śavābe maǾ terkiǾl-muşāvere361 mįr-i 

mesfūr Selāŧįn-i ǾOŝmāniyye’den ħavfından aña icāzet virmeyüp Zaġra vilāyetine 

gitmege sevķ eyledi. Merĥūm Şeyħ Ħān Bedre’d-dįn ĥażretleri bu reǿy-i sedįd üzre 

Zaġra’ya varduķda yanına bį-nihāye eĥibbā vü eśdıķā cemǾ olup her biri bunuñ 

riǾāyetinde ĥasebüǾl-maķdūr saǾy-i mevfūr eyleyüp żiyāfet ŧarįķıyle niǾam-ı nā- 

mütenāhį beźl eylediler. BaǾżı müfsid şeyħ ĥażretlerine ĥased idüp salŧanat 

sevdāsındadur diyü Sulŧān Meĥemmed Ħān maġfiret-medāra ġamz eyledükleri 

eclden emr-i pādişāhı ile aħź olınup Mevlānā Ĥaydar ǾAcemį’nüñ iftāsıyla seyr-zede 

śulb olındı. Meźkūr-ı mebrūr ĥāl-i ĥayātında cenāb-ı rabbü’l-erbābuñ boynı baġlu 

ķulı olup her ħuśūśda ribķa-i rıżāǿu’llāha boyun virdügi sebebden dār-ı dünyāda ve 

dār-ı āħiretde Ǿulüvv-i şān ve semüvv-i mekān ĥāśıl itmiş idi. Bu maǾnā-yı įmā içün 

śulb olınup irtifāǾ ĥāline işāret içün ber-dār oldı. Beyt: 

  Ayaġı yirmi baśar zülfine ber-dār olanuñ  

  Źevķ-i şevķ ile virür cān u seri döne döne 

Müddet-i Ǿömrinde ĥabl-i metįn-i şerǾ-i Muĥammediyye teşebbüŝ üzre olduġı eclden 

anuñ miǾrācı berdārluķ olup ĥātime-i ĥālde ĥażįż-i nāsūtdan evcāt-ı lāhūta Ǿurūc 

eyledi. MıśrāǾ: 

  Leyse fi’d-dāri ġayr-i nā-diyār362 

Ĥālen mezār-ı şerįfį ol diyārda medār-ı sıġār u kibār olup merciǾ-i Ǿālemiyān oldı. 

Mūmā ileyh kendinüñ teśānif-i bedįǾasından fenn-i fıķhda Leŧāǿifü’l-İşāre nām metn-

i metįn ve Teshįl nām şerĥ-i rezįn u reśįni İzniķ’de maĥbūs iken tenmįķ u tensįķ 

eyledi ve daħı CāmiǾü’l-Füśūlįn nām kitāb-ı berāǾat-niśāb ve Ǿilm-i śarfda metn-i 

maķśūduñ şurūĥından ǾUnķūdüǾl-Cevāhir adlu kitāb-ı müsteŧāb anuñ 

muśannefātındandur. ŞiǾr: 

  Ān name ki camiǾ-i füśūl er best 

 

                                                           
361

İstişarenin terk edilmesi ile doğruluğa ulaşılmaz. 
362Evde ev sahibi dışında kimse yoktur. 
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  Taĥśįl-i üśūl-i fıķh-rā ħoş sebeb-est363 

Ve Ǿilm-i taśavvufda Meserretü’l-Ķulūb ve Vāridāt nām iki kitāb-ıǾicāz-āyāt anuñ 

vāridātındandur. Mervįdür ki Seyyid Cürcānį ĥażretleri ol fāżıl-ı refiǾü’l-cenāb ve 

münįǾü’l-melik meħāǿil-i feżāǿilini źikr idüp medĥ-i belįġ ile medĥ ider idi 

ceǾale’llāhü maķāmehü kā ismihi maĥmūdenve merāmūhü meşhūden.364 

 

Teźyįl: İbni ǾArab-şāh ki Yıldırım Bāyezįd Ħān’uñ evlād-ı kirāmına nice müddet 

ħvāce olmışdur. ǾAķūdü’n-Naśįĥa nām kitābında İbni Ķāđį Simavna ile Emįr 

İsfendiyār’uñ meclisinde cemǾ olup ŧarafeynden aĥvālümüzi biribirimüze taķrįr 

itdügümüzde mūmā ileyh “Benüm śāĥib-i Hidāye’ye bin ŧoķsan Ǿaded ġayr-ı mücāb 

suǿālüm vardur didi.” diyü naķl eyledi ve daħı sekiz yüz yigirmi senesinde śulb 

olınup emvāl-i metrūkesi vereŝesine Ǿiŧā olındı diyü taǾyįn eyledi. Menķūldür ki şeyħ 

ĥażretleri siyāset maĥalline varduķda “Baña bir sehl-i zemān įmān virüñ āb-dest alup 

iki rekǾat namāz ķılayum.” diyü icāzet alup edā-yı merām eyledükden soñra kibār-ı 

meşāyiħ Ǿādeti üzre bedenünden münseliħ olup cesedi meyyit gibi sāķıŧ oldı. 

Merĥūmuñ cesedini emr-i şerǾ-i şerįfi birini bulsun diyü maĥall-i meǿmūrda śulb 

eylediler ve daħı İbni ǾArab-şāh risāle-i meźkūrede tārįħ-i vefātını “Sekiz yüz 

yigirmi senesinde oldı.” diyü taǾyįn eyledi Allāhü aǾlemü bi-ĥaķįķati’l-ĥāl365. 

 

Mevlānā Aĥmed bin Meĥemmed bin ǾArab-şāh Ĥanefį Ǿafā rabbühü’l-ħafį lüŧfihu’l-

ħafį366 

Şām’dandur. Timur-leng maĥźūl-ı diyār-ı Şām’ı nehb ü ġāret eyledükde Semerķand 

ŧaraflarına İbni ǾArab-şāhı vālidesiyle ve birāderleriyle sürgün eyledükde diyār-ı 

Semerķand’uñmeşāhir-i Ǿulemāsından Seyyid Şerįf Cürcānį ile ve Ħvāce ǾAbdü’l-

evvel ile ve Ħvāce ǾUśame’d-dįn ile ve Şeyħ Şemse’d-dįn Cezerį ile muśāĥabet-i 

Ǿilmiyye idüp her birinüñ muśannefātını kendüden oķuyup Cezerį ĥażretlerinden 

Ǿulūm-ı ĥadįŝi ve kırāǿati taĥśįl ü tekmįl eyledi ve daħı sekiz yıldan śoñra deşt-i 

Ķıpçaķ’da İbni Bezzāzį’ye [74] mülāķį olup dört yıl andan taĥśįl-i Ǿusūl ü furūǾ 

eyledi. BaǾdehu diyār-ı Rūm’a gelüp Mollā Fenārį ile ve Mevlānā ǾAbdü’l-kerįm ile 

ve Mevlānā Burhāne’d-dįn ile muśāĥabet eyledi. Merĥūm Çelebi Sulŧān Meĥemmed 

                                                           
363Tüm konuları kapsayan o yazı fıkıh usulünü öğrenmek için iyi bir sebeptir. 
364Allah mekanını ismi gibi yapsın. Makamını mahmut, meramını meşhut kılsın. 
365Hallerin hakikatini Allah bilir. 
366 Gizli lutfuyla gizli bir şekilde Rabbi affetti. 
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Ħān’uñ evlād-ı kirāmına ħvāce olup on yıl miķdārı bum-ı Rūm’da ķarār eyledükden 

śoñra sekiz yüz yigirmi beş senesinde vaŧanı Dımışķ-ı Şām’a vāśıl oldı. Ol diyār-ı 

Ķudüs-i şiǾārda teǿlįf ü taśnįfe meşġūl olup Ǿilm-i maǾānį ve Ǿilm-i beyānda iki bin 

miķdārı ebyāt-ı laŧįfe ve uśūl-i fıķhda beş bin miķdārı ebyāt-ı bedįǾa nažm eyledi. Bu 

cümleden śoñra ħalķuñ tevārįħe meyl ü raġbetini ziyāde fehm itmegin Timur-leng-i 

bed-şiǾāruñ aħbār-ı nā-aħyārını ve eşrār-ı esrārını inşā idüp ǾAcāǿibü’l-maķdūr fį 

nevā’ib-i Timur diyü tesmįye eyledi ve CāmiǾü’-l-Hikāyāt nām kitābı Fārįsi’den 

Türkįye terceme idüp altı cild bir kitāb eyledi ve Tefsįr-i Ebu’l-Leys’i Türkiye 

terceme eyledi ve ǾUnkūdü’n-Nasįha nām ǾArabį risālesinde kendü aĥvāline 

müteǾalliķ bu tefaśįli ve nice nice menāķıbı taĥrįr eyledi. 

 

Mevlānā Ĥācį Paşa āmenehu’llahü teǿāla mimmā yaĥāfū ve yaħşį367 

Mevlānā Hācį Paşa’nuñ mevlid-i aślįsi vilāyet-i Aydın’dur. Zemān-ı taĥśįl ve evān-ı 

tekmįlde Ķāhire-i Mıśr’da Ǿulūm-ı Ǿaķliyyeyi Mübārek-Şāh Manŧıķį’nüñ berekāt-ı 

manŧıķı sebebiyle taĥśįl eyledükden ġayrı Şeyħ Ekmele’d-dįn ĥażretlerinüñ ħıdmet-i 

şerįfelerinde Şeyħ Bedre’d-dįn ile şerįk olup kemālāt-ı Ǿilmiyyeyi maǾan tekmįl 

eylediler. Hācį Paşa’ya bir maraż-ı hāǿil Ǿārız olup dik-i mevād-ı fāside āteş hücūm-ı 

pür-hümūm ile ġaleyān eylemegin fāżıl-ı merķūmuñ śafrası bulanup ĥayātıyla 

imtizāca mecāl muĥāl olduġın izǾān eyledi. Bu sebebden Ǿilm-i ŧıbba iştiġāle mużŧar 

olup bu fennüñ taĥśįlini teshįlüñ esbāb uǾalāmetine şurūǾ eyledi. ŞiǾr-i ǾArabį: 

  E’ŧ-ŧibbü sāǿisü’l-ebdān 

  Ve Ǿilmün yeżŧarrü ileyhi’l-insān368 

Āħirü’l-emr ol Ǿilm-i nāfiǾüñ lübbüne vāśıl ve müfredāt-ı mesāǿilinüñ rūĥına nāǿil 

olup kelimāt-ı rūĥ-ı efzāsı dem-i ǾĮsā nişān virdügi muķarrer olıcaķ māristān-ıMıśr 

aña tefvįż olınup riyāset ü ŧebābet fāżıl-ı merķūme sipāriş olındı. Ol ŧabįb-i kām-baħş 

ve müdebbir-i rūĥ-ı efzādaħı bu taķrįble Ǿilācāt-ı merżāya mübāşeret idüp ĥüsn-i 

tedbįr ile dārü’ş-şifā-yı ġaybdan nice ħasteler iĥyā eyledi. Fenn-i ŧıbba müteǾalliķ 

lisān-ı Türkį’de Teshįl nām muħtaśar-ı muǾteberi teǿlįf ü taśnįf eyledi ve Aydınoġlı 

Meĥemmed Beg’üñ adına Şifā nām kitābını ibdāǾ u iħtirāǾ eyledi. ŞiǾr: 

  Şod işāret-i Ǿüyūn-ı ĥikmet-eş baĥr-i şifā 

                                                           
367Allah onu, korkup çekindiği şeylerden korusun  
368Tıp bedenlerin temrenidir. Ancak insanın da muhtaç olduğu bir şeydir. 
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  Şod beşāret-i kelām-eş Ǿayn-i ķānūn-ı necāt369 

Bu fenne iştiġālinden muķaddem ŧavāliǾ-i Beyżāvį’ye bir şerħ-i laŧįf teǿlįf idüp fenn-i 

merķūmda ižhār-ı yed-i beyžā eyledi ve Ǿallāme-i Rāzį ĥażretlerinüñ Şerĥ-i 

MeŧāliǾınuñ taśavvurāt u taśdįķātına Seyyid Şerįf Cürcānį’den muķaddem ĥavāşį 

taĥşiye eyledi. Ol Seyyid-i sādāt-ı Ǿulemā ve ķudvet-i ķādāt-ı fużalā ĥāşiye-i 

MeŧāliǾde baǾżı mevāżıǾda Mevlānā Ĥācį Paşa’yı ħāme-i dūz-bānı lisānından 

dilemişdür. Lākin kendü zebān-ı pāk-i ratbu’l-beyānıyla fāżıl-ı merkūmuñ feżāǿil-i 

bāhire-i zāhiresine ve meĥāmid-i zehiyye-i behiyyesine şehādet idüp fażįlet-i tāmme 

ve meziyyet-i Ǿāmmesine müzekkį olmışdur. 

 

Mevlānā Şeyħ Ĥāmid bin Mūsā Ķayśerį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Mevlid-i aśįl-i cezįlleri Ķayśeriyye’dür. ǾUlūm-ı žāhire-i ŧāhire ve fünūn-ı bāŧına-i 

zāhire-i bāhireyi cāmiǾ bir nāfiǾ kimesne idi. Kerāmāt-ıǾaliyye ve maķāmāt-ı seniyye 

śāĥibi olan meşāyiħ-i müteǿaħħirįnüñ kibār-ı kerāmet-āŝārındandur ve maǾārif-i 

rūĥāniyye ve leŧāǿif-i raĥmāniyyeye žafer-yāb olup fütūĥāt-ı ġaybiyye ve füyūżat-ı 

lā-raybiyyeye dest-res bulan evliyā-yı müteǿellihįnüñ ekābir-i şeref-şiǾārındandur. 

ŞiǾr: 

  Seccāde-i şerǾ pįş-i ān pāk 

  Pįşanį-i ħod nihāde ber-ħāk 

  Tesbįh zi-źikr-i ān yegāne 

  Gerdįde be-şek dāne dāne 

  Misvāk çü dįde ez-lebeş kām 

  Cā kerde be-farķ-ı ehl-i İslām370 

[75] Maĥrūse-i Burusa’da tavatŧun idüp arķasıyla ekmek śatar idi. Maĥrūse-i 

meźkūrenüñ ahālįsi müşārün ileyh “Şeyħüñ ekmeginde bereket vardur. Anı almaķ 

ekmeklü bāzārdur.” diyü birbirinden müsāreǾat u mübāderet iderler idi. Merĥūm 

Mevlānā Şemse’d-dįn Fenārį Şeyħ Ĥamįd ĥażretlerinüñ şeref-i muśāĥabetiyle 

müşerref olup celāǿil-i feżāǿil-i nāfiǾasından müntefiǾ olmaġın fażl-ı kemāline iǾtirāf 

                                                           
369Hikmetinin gözlerinin işareti, şifa denizine döndü. Sözünün işareti, kurtuluş yasasının ta kendisi 
oldu. 
370Şeriat seccadesi, o temiz insan karşısında alnını topraklara koymuş. O eşsiz insanın zikirleri sonucu 
gözyaşları tesbih tanelerine dönüşmüştür. Misvak onun ağzı ile buluştuğundan beri İslam ehlinin 
başköşesinde yer almış. 
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ider idi. Merĥūmün maġfūrünleh Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān Ġāzį innemā yeǾmuru 

mesācida’llāhi men āmene bi’llāhi ve’l-yevmi’l-āħir371 feĥvāsınca miǾmār-ı hulūś-ı 

niyyet ve mühendis-i śıdķ-ı ŧeviyyetle maĥmiyye-i Burusa’da bir mevżıǾ-ārām āsāde 

cāmiǾ-i kebįr-i cāmiǾü’l-berekātı binā eyleyüp Şeyħ ĥażretlerinüñ anda vaǾž u teźkįr 

itmesini iltimās eyledi. Merĥūm Şeyħ ĥażretleri pādişāh-ı maġfiret-şiǾāruñ mültemis 

ü müstedǾāsını ķabūl idüp şerāǿif-i evķāt ve leŧāǿif-i sāǾātda ŧarįķa-i vaǾž üzre ifāża 

vü ifādeye iştiġāl eyledi. Meclis-i vaǾžında rütbe-i iǾdāddan efzūn cemāǾat cemǾ olup 

ol şemǾ-i cemǾüñ eŧrāfında enām-ı eyyām mānend-i ŧaǿifān-ı beyt-i ĥarām izdiĥām 

iderler idi. ŞiǾr: 

  Be-her menzil ki gerded nūr-ı deh şemǾ 

  Dü sed pervāne gerded gerd-i ū cemǾ372 

Kāffe-i ħalāǿıķ-ı cenāb-i celįlüǾl-meǿābına iķbāl idüp meclis-i saǾādet-i celįsine bu 

maķūle cemǾiyyet olduġından perįşān-ı ĥāl ve müteşettitü’l-bāl olmış idi. Derūn-ı 

tāb-nāki eştāt-ı esbāb-ı teferruķ-ı ĥāl ve teşettüt-i bāl ile ŧolmış idi. Bu sebebden 

Aķsaray nām ķaśabaya irtiĥāl idüp kendüyi keŝretden taħlįś eyledi. ŞiǾr: 

  Ber-ferāz-ı ŧārem-i vaĥdet zedem ħargāh-ı üns 

  Tā meger kār-ı perįşān-em peźįred eltiǿām373 

Naķl olınur ki mūmā ileyh evāǿil-i taĥśįlde ŧarįķat-ı taśavvufı Dımışķ-ı Şām’da 

zāviye-i bā-yezįdiyye sākinlerinden baǾżı meşāyiħ-i kirāmdan aħź eyledükden śoñra 

Ħvāce ǾAlį-i Erdebįlį ĥażretinden aħź-ı ŧarįķat idüp śuveri bu ittiśāl ile istiĥsāl-i ĥāl 

eyledi ve lākin bāŧında Üveysį ŧarįķında Ǿārif-i bi’llāh Bāyezįd-i Bisŧāmį’nüñ rūĥ-ı 

Ǿazįzinden aħź-ı ŧarįķat idüp sirren anuñ rūĥāniyyetinden istifāża eyledi. Mervįdür ki 

Ĥażret-i Ĥıżr Ǿaleyhi’s-selāmla muśāĥabet idüp esrār-ı esmār-ı Ǿilm-i ledünįyi andan 

aħź eyledi. ŞiǾr: 

  Zenedegi-i dil çü Mesįĥ ez-dem-eş 

  Sebze-i cān çün Ħıżr ez-maķdem-eş 

  Sįne-i Pākize-eş ez-kibr ü kįn 

 

 

                                                           
371Hiç kuşkusuz Allah’ın mescitlerini Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar eder (Tevbe, 18.). 
372Her evde ki on mumun ışığı yanarsa iki yüz kelebek oraya toplanır. 
373Birlik kafesinin üzerinde sevgi çadırı kurdum. Belki bu perişan durumum iyileşir. 
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  Ĥoķķa-i pür-gevher-i Ǿilm-ül-yaķįn374 

Mevlānā Ǿİyās’dan rivāyet olınur ki meşāyiħ-i kirāmuñ ekŝerinde tarįķ-i taśavvufda 

ħalel ü zelel vāķıǾ olup li-külli sārimin hefūt ve li-külli cevvādin kebūt375 

muķteżāsınca zellet vāķıǾ olmışdur ve lākin Şeyħ Ĥamįdü’d-dįn Ķayśerį’den ŧarįķ-i 

ĥaķda bu veche mine’l-vücūh zellet-i ķadem žuhūr itmemişdür. ŞiǾr: 

  Her ki-rā küş-eş ez-berā-yı Ħüdā-st 

  Heme kār-eş zi-įzed āyed rāst376 

Şeyħ ĥażretlerinüñ eĥibbāsından bir śūfį-i śāfį-i derūnı iki ķıŧǾa-i buķǾa zirāǾat u 

ĥırāŝet idüpbir ķıŧǾasını nefsi içün taǾyįn ve bir pāresini şeyħ ĥażretleri içün tebyįn 

eyledi. İttifāķ şeyħ ĥażretleri içün zirāǾat olınan tarladan bir dāne nesne ĥāśıl 

olmayup ķażā-yı ilāhį ile maĥśūl-i mezraǾa ħarmān miŝāli berbād olmış idi ve lākin 

kendü içün ĥırāŝet itdügi buķǾa nümā nümā olup anuñ mezraǾa-i āmāli ögüp bitmiş 

idi fi külli sünbületin miǿet-i ĥabbe377 feĥvāsınca her sünbülenüñ maĥśūli yüz dāneye 

yitmiş idi. İttifāķenşeyħ ĥażretleri bir ŧarįķla ol mezraǾalaruñ üstine varup “Bu iki 

buķǾanuñ ķanġusı bizimdür.” diyü istikşāf-i ĥāl eyleyicek śūfį şeyħüñ tarlasında 

maĥśūl ĥāśıl olmaduġından anı göstermege ĥįcāb idüp kendinüñ buķǾasını “Bu 

sizindür.” diyü irāǿet eyledi. Nažm: 

  Dürūġį ki ū sülĥāmiz şod 

  Beh ez-rāstį-yi fitne-engįz şod378 

Şeyħ ĥażretleri bu kelāmuñ istimāǾından mehmūm u maġmūm olup “MezraǾa-i 

dünyādan eŝmār-ı eşcār-ı āmāle dest-res bulmaķberħūr-dārluķ Ǿalāmetidegildür. 

Belki toħm-i günāhuñ kemāl-i nümüvv ü žuhūrundandur.” didi. Merĥūm şeyħ 

ĥażretleri Aķsaray’da vefāt idüp anda defn olındı mezār-ı şerįfi Ǿāmme-i 

Ǿalemiyānuñ ortasında Yemen-i bereket ile maǾrūf u meźkūr ve muşāhid-i merāķda 

enbiyā gibi meşhūrdur. ŞiǾr: 

  Taǿir-i rūh-eş ki ezįn köhne dām 

  Sidre-i neşįmen şed [76] ve ŧūbā maķām 

                                                           
374Hz. İsa’nın ölülere nefesiyle can vermesidir gönlümün yaşamı. Hızır’ın gelişi gibidir ruhumun 
tazeliği. Kin ve gururdan kalbinde iz yoktu. Bilgisi sayesinde mücevherlerle dolu kutu gibiydi. 
375Her kesin (şey, kural) için bir yanılma (istisna) ve her cömertin (soylu atın) bir sürçmesi (hatası) 
vardır. 
376Herkes Allah için çabalıyorsa Allah tarafından işi rast gelir. 
377Her bir başakta yüz tane olur (Bakara, 261.) 
378Barışa neden olan yalan savaşa sebep olan doğrudan daha iyidir. 
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Bād be-ferħunde maķarr-i müsteķar  

Ǿİnde melįk śamed müķtedir379 

Mevlānā Şeyħ Şemse’d-dįn Meĥemmed bin ǾAlį Ĥüseynį Buĥārį Ǿaleyhi’r-raĥmetu’l-

melikü’l-bāri 

ĤaķāǾiķ-ıkitāb-ı müsteŧāb ve deķāǿiķ-ı sünen-i seniyyeyi ĥāǿiz ve levāyıĥ-ı sevānıĥ-ı 

neǾūt-ı sāmiyāt ve rumūz-i kunūz-ı esmā vü śıfāta fāǿiz kimesne idi. Mıśbāĥ-ı śalāĥ-ı 

ĥāl ve çerāġ-ı ferāġ-ı bāl ile meşkūt-ı nubūt-ı kübrādan iķtibās-ı levāmiǾ-i envār-ı 

sāŧıǾa eyleyüp nūr-ı ceźve-i ceźbe-i ilāhiyyeye mažhar idi. Bāśıra-i baśįret ve dįde-i 

serįreti kuĥl-i mükāşefāt-ı celįle ile mukeĥĥel olmaġın cenāb-ı şeref-niśābı serāǿir-i 

ħaŧāǿir-i ceberūt ve sevāniħ-i ġarāǿib-i reġāǿib-i lāhūte vāķıfbir Ǿārif ve ŧarįķ-i 

taśavvufda ķadem-i rāsiħ ve ŝebāt-ı şāmiħa mālik bir sālik idi. ŞiǾr: 

Ķüŧb-i yaķįn noķŧa-i tevĥįd-i ū 

  ĦilǾat-ı dįn ħırķa-i tecrįd-i ū 

  Sırr-ı fenā-rā beh ez-ū kes ne-güft 

  Dürr-i beķā-rā beh ez-ū kes ne-güft 

  Evvel ü āħir-i her müntehi  

Ze-āħir-i ū ceyb-i temennā tühi380 

Vilādetleri Buħāra’da olup Ǿālem-i śabāda kerāmāt-i seniyye ve ħavārıķ-i Ǿādāt-ı 

behiyyesi śudūr u žuhūr eyledi. Ol diyāruñ meşāyiħ-i Ǿižām ve evliyā-yı kirāmıyla 

muǾāşeret idüp maķāmāt-ı Ǿāliyāt ve derecāt-ı sāmiyāta nāǿil olduķdan śoñra bilād-ı 

Rūm’a dāħil olup maĥrūse-i Burusa’da tavaŧŧun eyledi. Şeyħ Sadre’d-dįn-i Ķonevį 

ĥażretlerinüñ Miftāhü’l-Ġayb nām kitāb-ı ĥaķāǿik-i ilmāmını kendü ħaŧŧ-ı şerįfiyle 

yazup Mevlānā Şemse’d-dįn Fenārį’den oķuduķdan śoñra ol kitābuñ žahrına 

Mevlānā Fenārį ĥażretleri icāzet-nāme taĥrįr eyledi. Āyet-i iǾcāz-ı āyet ve el ķaytü 

Ǿaleyke meĥabbeten mini381 feĥvāsınca maĥabbet-i ilāhiyyeye mažhar olan kimesne 

maĥbūbü’l-ķulūb olduġı muķarrer olmaġın maĥrūse-i meźkūrenüñ ahālįsi aña 

ġāyetde maĥabbet eyleyüp Emįr Sulŧān diyü źikr iderler idi. ŞiǾr: 

                                                           
379O’nun ruhunun kuşu bu eski (köhne) tuzaktan (mekandan), Sidre’ye ve Tuba Makamına geçti. 
Makamı tuba gibidir. Hayırlı makamı istikrarlı olsun. Padişah nezdinde güçlü ve değerli olsun. 
380İnancın temeli onun tevhididir. Dinin cübbesi onun yalnızlığa sığınma elbisesidir Fenalık sırrını 
onun gibi kimse güzel söylemedi. Hayatın incisini onun gibi kimse güzel alamadı. Her şeyin başı ve 
sonudur. Onun sonuna ulaşmak imkânsız. 
381Ve senin üzerine kendimden bir sevgi indirdim (Taha, 39.). 
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  Ve iźā eĥabbe’llāhü yevmen Ǿabdehü  

  Elķā Ǿaleyhi mühabbeten li’n-nāsi382 

Bu sebebden esāŧįn-i selāŧįn-i meşāyiħ-i Ǿužām arasında laķab-ı meźkūr ile meşhūr 

olmışdur ve śįt ü śadā-yı vilāyeti vilāyetlerde ŧolmışdır. MıśrāǾ: 

  Bā-śeyt-i velāyet-eş vilāyet pür şod383 

Merĥūmün maġfūrünleh ĥażretleri evlād-ı emcādıyla fāżıl-ı merķūma kemāl-i 

taǾalluķ ile Ǿalāķa idüp mā-beynlerinde ĥabl-i metįn irtibāŧ merbūŧ olmaġın dürre-i 

yetįme-i kerįmesini aña tezvįc eyledi. Reşeĥāt-i insāniyye-i nisāniyyenüñ ol śadef-i 

pāki teķāŧurundan yetįme-i temįme-i salŧanat olmaġa sezā-vār dürer-i ġurer-i şāhvār 

yaǾnį evlād-ı emcād-ı büzürg-vār žuhūr eyledi. ŞiǾr: 

  Dürį āmed ez-lücce-i baĥr-ı baħt 

  Ki şod zįver-i tāc ü tezyįn-i taħt 

  Birūn āmed ez-kāneş ān laǾl-i nāb 

  Ki pervered bahr-ı negįn āftab384 

Selāŧin-i ǾOŝmāniyye Şeyħ ĥażretlerinüñ kerāmāt-ı çeşm-i žāhir-i beyn ile müşāhede 

idüp dįde-i beśāret-i dįde ile muǾāyeneten gördükleri eclden kemāl-i taǾžįm ile 

tekrįm iderler idi. Sefer-i hümāyūna ķaśd uǾazįmet eyleyüp kemer-i cezm ü ĥazm ile 

ġazā-yı ġarrā-yı žafer-ārāya bel baġladuķda ķılıcı andan ķuşanup duǾāsın alurlar idi. 

Nažm: 

  Yāft heme Ǿālemyān kām-ı ħvįş 

  Feyż-i duǾāy-eş der-i ĥācet güşūd 

  Ger neşüdį ū be-duǾā destgįr 

  Maślaĥat-ı ħalķ nedāred vücūd385 

Mervįdür ki Timur Ħān şeķāvet-Ǿunvān maĥmiyye-i Burusa’ya istįlā idüp leşker-i 

cerrār-ı Tātār ahālį-i vilāyete envāǾ-ı ĥaķārete cürǿet ve eśnāf-ı ħasārete cesāret 

eyledüklerinde sıġār u kibār ol ġavŝ-i büzürg-vāra istiġāŝe idüp ol gurūh-ı mekrūhuñ 

                                                           
382Eğer ki günün birinde Allah kulunu sevdi üzerine insanlara sevgi indiriverdi. 
383Vilayetinin şöhreti ile tüm vilayet doldu. 
384Baht denizinin ortasından bir inci geldi. Taç ve tahtın süsü oldu. O değerli lal madeninden çıktı. Ki 
güneş onu taş olması için yetiştirmişti. 
385Tüm dünya muradına erdi. Duasının feyzi hacet kapılarını açtı. Eğer o duası kabul görmezse demek 
ki halkın maslahatı var. 
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istidbārı içün tażarruǾ u niyāz eylediler. Şeyħ ĥażretleri ol müselmānlara Timur’uñ 

ordusında pālās libās giymiş bu maķūle ĥılye ile müteĥallį ĥaķįr śūret dervįş sįret bir 

naǾl-bend kimesne vardur. “Bizden aña selām idüp benüm içün şimdiden śoñra 

gitmenizi iltimās ider diyesiz.” didi. Ahālį-i Burusa Timur’uñ ordusında şaĥś-ı 

merķūmı bulup Emįr Sulŧān’uñ selāmını ve kelāmını ol kimesneye įśāl eyledükden 

śoñra semǾan ve ŧāǾaten “İnşāǿa’llāhü teǾālā yarın rıĥlet eyliyelüm.” diyü buyurdılar. 

Fi’l-vāķıǾ rūz-ı mesfūruñ irtesi Timur Ħān Ǿaskeriyle Ǿalā vechi’l-istiǾcāl irtiĥāl 

eyleyenler hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz otuz üç senesinde Emįr Sulŧān vefāt idüp 

nidā-yı iǾcāz ve edā-yı ircaǾı ile nefsi rażıyye-i marżıyyesi ĥįŧān-ı lāhūt ve mįŧān-ı 

ceberūta [77] revāne oldı. ŞiǾr: 

  Gįtį ki neşįmen-i zevāl-est 

  Āsūde delį der ū maĥal-est 

Mātemkede-ist tįre vü teng 

  Der vey ne vefā ne būy vü ne reng386 

Ķabr-i şerįfį merciǾ-i erbāb-ı münācāt ve melce-i aśĥāb-ı ĥācāt olup kāffe-i efrād 

insān eli heźālān-ı āŝār-ı rūĥāniyyetinden istifāde üzredür. ŞuǾarā-yı sālifeden 

Mevlānā ve Evvelānā Merĥūm Aĥmed Paşa Emįr Sulŧān’uñ ĥaķķında bu tārįħi 

buyurmışlardur. Tārįħ: 

İntiķāl-i Emįr Śulŧān 

Oldı tārįħ-i intiķāl-i emįr387 

Teźyįl: Kendüler nūr baħşįdür. Babaları Seyyid ǾAlį Buħārį ĥażretleri Ħvāce İsĥaķ 

Hatalānį’den ol daħı Seyyid ǾAlā Hemedānį’den mücāzdur. Silsileleri birķaç vāsıŧa 

ile Necme’d-dįn Kübrā ĥażretlerine vāśıldur raĥimehumu’llāhi teǾālā. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Ĥācį Bayram Anķaravį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Çıbıķ Śuyı dimekle maǾrūf nihāruñ yanında Engūrį nām ķaśabanuñ mużāfātından 

Śol-faśol nām ķaryede vücūda geldi. ǾUlūm-ı Ǿaķliyye ve fünūn-ı şerǾiyyeye iştiġāl-i 

tām ile meşġūl olup temehhür eyledükde Ǿādāt-ı sādāt-ı Ǿulemā üzre menāśıb-ı 

dünyeviyyeden Engūrį’de Melike Ħatun binā itdügi Ķara Medrese dimekle maǾrūf 

                                                           
386İşbu dünya ki yıpranmanın yeridir. Burada huzur bulmak imkânsızdır. Karanlık ve dar bir 
mutsuzluk hanesidir. İçinde ne vefa ne koku ve ne renk var. 
387Emir sultanın ölümü Sultanın ölüm tarihi oldu. 
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medresede müderris oldı. Rūz-ı āzālde debįr-i taķdįr-i taĥrįr itdügi muķadderāt-ı 

künye-i nüsħa-ı ecmālden śafĥa-i tafśįle naķl olınmaķ lāzım olmaġın mūmā ileyhüñ 

defātir-i aĥvālinde muĥarrer olan desātir-i aǾmāl žuhūra gelüp müderris iken 

müşerriǾ-i taśavvuf ve ŧarįķ-i ĥaķķa şurūǾ u taŧarruķ eyledi. Nažm: 

  Ez kütübħāne ü kütüb bügzeşt 

  Sākin-i ħalvet-i inābet geşt 

Der maķāmāt-ı faķr rāsiħ şod 

Ħāk rūb-ı der-i meşāyıħ şod388 

Zemān-ı ferāġat ve āvān-ı terk-i Ǿuzletde Şeyħ Ĥāmid ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine 

vāśıl olup anuñ bereket-i śoĥbetiyle kemālāt-i melekiyye ve melekāt-ı insāniyyeden 

ġāyet-i ġāyāt-i ķāśıyye ve nihāyet-i nihāyāt-ı naǿiyyeye nāǿil oldı. MıśrāǾ: 

  Tā ġāyet-i ġāyāt-ı kemālāt resįd389 

Eŧvār-ı edvār-ı seyr-i sülūk ve aǾlā-yı źirā-yı menāzil ü maķāmāta kemā-yenbaġį 

Ǿārif olup kerāmāt-ı Ǿayāniyye vü maǾneviyye aśĥābından idi. Enfās-ı nefįseleri ve 

berekāt-ı śoĥbetlerinüñ teǿŝįr-i pür-ŝemįri sebebiyle cemǾ-i keŝįr ve cemǾ-i ġafįr 

merātib-i Ǿāliyyeye vāśıl olup ser-çeşme-i vilāyetden nice yenābiǾ-i kerāmet tefeccür 

eyledi. Henūz şecere-i ruĥāniyyetinüñ ŝemerātı žuhūr eyleyüp devĥa-i ŧarįķınuñ 

ġusūn u fünūnı günden güne ser-firāz olmaķdadur. El-ĥaķ źeyl-i Ǿıśmetine yed-i 

tevbe vü inābetiyle iśābet eyleyenlere devlet el virdügi muķarrer ve ol ser-tāc-ı 

evveliyānuñ tācıyla mütevvic olsunlar. Tāc-dārān-ı melek ü melekūtle hem-ser 

olduġı muĥaķķaķdur. Ŧaraf-ı Śūfiyye’den ŧarįķ-ı Bayramı bir cādde-i ķavįme-i 

mustaķįmedür ki aña sālik olan vādį đalālete uġramayup ser-menzįl-i hidāyete 

müntehį olması muķarrerdür. Ŧāǿife-i Bayramiyye Ǿıyd-ı saǾįd-i āħirinde dārüǾn-

naǾįm-i cāvidānįnüñ temettuǾāt-ı laŧįfesinden mütemettiǾ olup ālā-yı vālā-yı 

mevāhib-i raĥmāniyye ile Ǿıyd-ı viśāle vāśıl olmaları muķarrer fehm olınur. Sulŧān 

Hācį Bayram ĥażretleri ķaśaba-i meźkūrede vefāt eyleyüp rūĥ-ı pür-fütūĥı berāziħ-i 

nāsūtiyyeden menāzil-i lāhūtiyyeye nāǿil ü mükāşefāt-ı tecelliyāt-ı Ǿıyd-ı viśāle vāśıl 

oldı. Ol zemānda neyyir ü mezār-ı şerįfi muķarrer-i įcābet-i daǾvāt ve müstefir-i 

istįcābete ĥācāt olup mülteŝim-i mülteǿim enām oldı. ŞiǾr: 

                                                           
388Kitap ve kütüphaneden geçti. Tövbe köşesine yerleşti. Fakirliğe azmetti. Şeyhlerin kapısının önünü 
temizlemeye başladı. 
389Olgunluğun sonunun sonuna ulaştı. 
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  Pįr-i ezreķ pūş-ı gerdūn der-mezār-eş yek mürįd 

  Ħādim-i hindūy şeb der-i ħānķāh-eş yek ġülām390 

Teźyįl: Ŝįķāt-ı aśĥāb-ı ŧarįķatden menķūldür ki Şeyħ Ĥāmid Ķayśerį ĥażretleri Şeyħ 

ŞücāǾ-i Ķaramanį’ye “Engūrį’de Ĥācį Bayram adlu bir müderris vardur. Añı daǾvet 

eyle gelsün.” diyü gönderdi. Şeyħ ŞücāǾ-i merĥūm daħı Engūrį’ye varup Hācį 

Bayramį Medresesi’nde ders dir iken bulup Şeyħ Ĥāmid ŧarafından daǾvet eyledükde 

Ĥācį Bayram “DaǾvete įcābet lāzımdur.” diyü ķalķup Ķayśerįye’ye varup Şeyħ ile 

mülāķį olduķlarında Şeyħ Ĥāmid Ĥācį Bayram’a Ǿulemā-yı zāhirüñ mevtāsınuñ 

merātibini ve erbāb-ı bāŧınuñ mevtāsınuñ merātibini gösterüp “Ķanġısı muĥtaruñ 

olursa añı iħtiyār eyle.” didi. Ĥācį Bayram Sulŧān aśĥāb-ı bāŧınuñ ĥāllerini rifǾatde ve 

kendülerini saǾādetde görmegin meşāyiĥ-i ŧarįķını iħtiyār idüp ŧarįķ-i tedrįsden 

ferāġāt eyledi. BaǾżı kitābda sekiz yüz otuz üç senesinde fevt oldı diyü bulundı 

revĥu’llāhi rūĥahü. [78] 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ ǾAbdu’r-Raĥmān Erzincanį raĥmetu’llāh 

Şeyħ Śafįyyü’d-dįn Erdebįlį ĥażretlerinüñ ħulefāsındandur. Mavŧın-ı aślįsini terk 

idüp diyār-ı Rūm’a geldükde Amasiyye ķurbında tavaŧŧun eyledi. Lākin Ǿalāǿik-i 

ħalāǿiķdan munķaŧiǾ olup Ǿuzlet ü ħalvete müdavemet ü münademetle irtifaǾ-ı ĥāl 

kesb itmek içün maķarr-ı muķarrer olan cibāl-i Ǿāliyede sākin olur idi. ŞiǾr: 

  Kūhhā müsteķar ebdāl-est 

  Hemçü otād pes ķavį ĥāl-est 

  Ĥaķ teǾālā ki kerd ħalk-ı cibāl 

  Bį-ižhār-ı Kibriyā vü celāl 

  Ķāle fįhā hüden ve irşādā 

  Ve ceǾaltel-cibāle evtādā391 

Mervįdür ki Şeyħ ĥażretleri bir gün eĥibbāsına ħiŧāben eśdıķāmızdan bir cemaǾāt bizi 

ziyārete gelse gerekdür. Anlara “Nüzl ü żiyāfet iĥżār eyleyüñüz.” didükde eĥibbāsı 

“Ĥālen bizüm ĥāżır ŧaǾāmımuz yoķdur. Ne çāre eylesek?” diyü tereddüd eylediler. 

Bu śadedde Şeyħ ĥażretleri śavmaǾalarından ŧaşra çıķup sefere-i ġaybdan nevāle 

                                                           
390Dünyanın mavi yaşlısı (gökyüzü) onun mezarında bir uşak, gecenin ayı onun dergâhında bir köle. 
391Dağlar iyi insanların ikametgâhıdır. Dolayısıyla dürüst ve şerif insanlar gibi sağlamdır. Allah 
dağları yarattı. Büyüklük ve celalini göstermeden dedi ki onda hidayet ve irşat vardır . Dağları sağlam 
kıldım. 
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recāsına eŧrāf u eknāfa nažar eyledükde ol gürūh-ı pür-şükūhuñ ĥavālįsinde rūz-ı şeb 

anlaruñ ile cįrān olan cįrāndan bir gurūh āhū ķarşu geldiler. Şeyħ ĥażretleri ol 

āhūlara ħiŧab idüp “Bizüm eżyāfımuz içün nefsini fedā idüp yolımuza ķurbān olan 

gelsün berü.” diyücek ol gürūhuñ biri cümleden teķaddüm eyledi. ŞiǾr: 

  ǾIyd şod be-ħarām tā medhūş u ĥayrān-et şevem 

  Ħançer-i Ǿāşıķ-kūşį berk-eş ki ķurbān-et şevem392 

Śūfįler fi’l-hāl ol āhūyı źebĥ idüp iĥźār u ŧabħ ider iken Şeyħ ĥażretlerinüñ didügi 

gibi bir bölük kimesne gelüp ol āhūyı ekl eylediler. Naķl olınur ki bir seĥer Şeyħ 

Ĥāmid ĥamįde seyrek-i çihre-i bā-behresinde gerd-i ĥüzn ve melāl ü simyā-

yınecābet-įmāsında ġubār-ı ġam vehm ü kilāl āşikār olup āyįne-i śafāsında jenk-i 

fütūr müşāhid oldı. Şeyħüñ ħıyār-ı eĥibbāsı istikşāf-ı ĥāl idüp bu bābdan fetĥ-i kelām 

eyledüklerinde cevāb virüp ŧaǿife-i Erdebįlį’ye şimdiye degin ġāyetle veraǾ vü taķvā 

ve ĥüsn-i Ǿaķįde üzre iken ĥālen şeyŧān-ı bed-gümān anlaruñ śudūrına duħūl ü dimāǾ-

i fāside gibiǾurūķına ĥulūl idüp “Ŧarįķa-i eslāfdan iħrāc u iżlāl eyledü.”diyü 

buyurdılar. Fi’l-vākıǾ emed-i medįd ve ahd-i baǾįd mürūr itmeden Şeyħ Ĥaydār’uñ 

umūr-ı dįnįyyede ve Ǿitiķādiyātda eslāf-ı eşrāfuñiǾtiķādātını taġyįr ü tebdįl ve ādāb 

uaĥvāllerini taĥvįl itdüġi ve ŧarįķ-i zıyġ-i đalālete gitdüġi ħaber istimāǾ olındı. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Ŧabduķ Emre raĥmetu’llāh 

Śaķarya nām nehre ķarįb bir ķaryede mutavaŧŧın idi. Müddet-i Ǿömründe ħalķ-ı 

Ǿālemden Ǿuzlet ü inķıŧāǾ üzre olup silāĥ-ı śalāĥ ile ĥabl-i Ǿalāķayı ķaŧǾ itmiş idi. 

Şemiyye-i kerįme-i iķŧāb üzre seccāde-i irşāda cülūs eyleyüp kerāmāt-ı Ǿāliye ižhār 

itmiş idi. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Yūnus Emre raĥmetu’llāh 

Bolı sancaġındandur. Sālifü’ź-źikr Ŧabduķ Emre’nüñ aśĥāb u eĥibbāsındandur. Ol 

mecźūb maĥbūb-ı rabb-i enāmuñ āŝār-ı terbiyyet-i berekātında mūmā ileyhüñ 

kerāmāt-ı keŝįresi žuhūr idüp śāĥib-i vecd ü ĥāl ve śāĥib-i kemāl oldı. Müddet-i 

keŝįre şeyħinüñ zāviyesinde hįzüm-keş olup ħıdmetde istiķāmeti 

berekātıylagetürdügi odunuñ arasında bir egri odun bulunmaķ vāķıǾ olmadı. 

Meŝnevį: 

                                                           
392Bayram oldu yürü ki sana hayran kalayım. Âşıkları öldüren hançerini çıkart ki sana kurban olayım. 
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  Rāstį kün ki rāstān restend 

  Der-cihān rāstān ķavį destend 

  Rāstkārān bülend nām şevend 

  Gec-rüvān nįm püħte ħām şevend393 

Žāhir-i ĥālde oķumaġa dili varmayup ħāme gibi ĥurūf-ı teheccįnüñ edāsında ķāśır 

idi. İmād-ı bostān-ı ķudsüñ ĥurūf-ı maǾārif-i ledüniyyesinde māhir idi. Lisān-ı 

Türkį’de nukāt u rumūz ve mezāyā-yı müştemil varśaġı üslūbında söyledügi 

kelimātından esrār-ı esmār-ı İlāhiyye’de maǾrifet-i tāmmesi olup Ǿilm-i tevĥįdde 

maķām-ı Ǿālį śāĥibi olduġı žāhir ü bāhirdür. Bu beytler anuñ kelimātındandur. Nażm: 

  Nažar eyle itiri bāzār eyle götüri 

  Yaradılanı ħoş gör yaradandan ötüri 

  Dimedinmi sev beni derdine dermān olayın 

  Sevdügümce artdı derdüm yaǾnį dermān eyledüñ [79] 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Ŧabaķa-i ħāmise Çelebi Sulŧān Meĥemmed Ħān ibni Sulŧān Yıldırım Bāyezįd Ħān 

ĥażretlerinüñ hengām-ı salŧanatında seccāde-i ders ü ifādede ve nişįmen-i fetvā vü 

ifāżada cülūs eyleyen Ǿulemānuñ maĥkeme-i muĥakkime-i şerǾde aĥkām-ı iĥkām-ı 

şerǾiyye eyleyen fużalānuñ beyānındadur. Aśĥāb-ı dāniş ü bįniş olanlaruñǾilm-i 

Ǿālem-ārālarına žāhir ü bāhirdür ki śafaĥāt ü cennāt-ı aĥvāllerinde nerfaǾü deracātin 

men neşāǿ394mesŧūr u muĥarrer olan selāŧįn-i Ǿižām ve maǾdelet-i fercāmdan ve 

cerāǿid-i ferāǿid-āmāllerinde innā mekkannā lahü fi’l-arżi395 mażmūn-ı meymūnı 

nevişte vü nibişte olan kirām-ı fiħām-ı ħavāķįn-i maǾdelet-i encāmdan ķanġı śāĥib-i 

vücūd-ı pādişāh-ı behbūddur ki ķalem-i taķdįr naķş-ıvücūdını levĥ-i hestįden maĥv 

itmeyüp maķŧaǾ-iĥayātında muŧŧaliǾküllü şeyin hālikün illā vecheh396 mażmūnını 

taĥrįr ve küllü men Ǿaleyhā fānin397 meknūnını tasŧįr itmege müsned-meşįd-i cihān-

bānįde cülūs eyleyen selāŧįn-i māżıyyeden ķanġı ħāķān keyvān-ı eyvāndur kidest-i 

ķażā añı āħir-i evcāt-ı derecāt-ı ĥayātdan ĥażįż-i Ǿadem ve meġāk-i ħāki indürmeye 

ve hücūm-ı hümūm-ı ecel añı cānından uśandurmaya ve igrendürmeye 

                                                           
393Dürüst ol ki dürüst insanlar kurtuldular. Dünyada dürüst insanlar daha güçlü dürüst insanlar şöhret 
olurlar. Ama gümrahlar yarı pişmiş veya pişmemiş olurlar. 
394İstediğimizi derecelerle yükseltiriz (En’am, 83.) 
395Biz ona ülkede imkan sağladık (Yusuf, 56.) 
396Onun yüzü haricindeki her şey helak olacaktır (Kasas, 88.) 
397Üzerindeki her şey yok olacaktır (Rahman, 26.) 
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MaŧlaǾ: 

  Zi-rifǾat ger nehį ber-āsmān pāy 

  Buved zįr-i zemįnet Ǿāķibet cāy398 

Müttekā-yı vālā-yı salŧanata ŧayanup gerde-bāliş nuħūt-ı ħilāfeti ķoltuġına alan 

ekābir-i selāŧįnden bu vāķıǾ olmadı ki diyār-ı ǾIrāķ u ǾAcem ve memālik-i Ĥicāz u 

İśfahān’a āvāze-i maǾdelet ü neśefet śalmış iken anuñ śįt-i śadāsı deyr-i Ǿālemde kem 

olmaya ve ķuvvet-i ŧāliǾle nāmūs-ı nāķūs-ı küffārı yirden yire çalmış iken hūy u hāy-

ı Ǿažįmeti aşaġa ķomayup eŧrāf-ı Ǿālem enįn ü ĥanįn ile ŧolmaya Meŝnevį: 

  Çi pür kįne buved įn sarā-yı sepenc  

  Çi miĥnet füzūn-est ü pür-derd ü renc 

  Be-ħāke Kıyāmerŝ benger çe kerd 

  Berāverd ez-gūr-i Behrām gerd 

  Ez-ū reft taħt-ı Süleymān be-bād 

  Rübūd ez-ser-i baħt tāc-ı ķübād 

  Hemān şāhd-est įn cihān-ı ħarāb 

  Ki ħūn-ı Siyāvüş būd-eş ħażāb 

  Hemān pür-şarāb-est įn bį-nižām 

  Ki ez-kelle-i cem bigerdand cām399 

Bu Ǿādet-i ķadįme-i müstedįme üzre beşinci pādişāh-ı saǾādet-nişān ki Çelebi Sulŧān 

dimekle muǾanvendür. Babası Yıldırım Bāyezįd Ħān’uñ nevbet-i salŧanatı temām 

olup müddet-i ħilāfeti encām bulduķda anuñ maķāmında cülūs idüp Ǿasker ĥamįs-i 

žafer-i enįs ile rubǾ-ı meskūnı ve eķālįm-i sebǾayı fetĥ idüp mesācid ü meǾābidde beş 

vaķtde eżān oķudup ŧanŧana-i dįn-i Aĥmedį ve dįde-i şerǾ-i Muĥammediyye [81] 

maķām-ı penç-gāhda iǾlā eyledi. Kūs-i salŧanat ve ŧabl-i ħilāfetle Ǿālemlere āvāze 

śalup rāst olup şeh-nāz māķāmında olup nevā-yı maǾdeletle śadā-yı Ǿadāleti ĥasebįye 

çıķardu. ŞiǾr: 

  Śedā-yı bülend-i celālet hemįn 

                                                           
398Yücelikten eğer gökyüzünü ayaklarının altına alırsan sonunda yer altında yer alacaksın. 
399Bu iki günlük dünya ne kadar kindardı. Ne kadar acı ve dertlerle doluydu. Kiyamers’in toprağına 
bak ne yaptı. Bahram’ın mezarını söktü. Padişahlık tahtını kaybetti. Baht başından padişahlık tacını 
çaldı. Bu değersiz dünya zaten şahitlik ediyordu. Siyavüş’ün kanını kına olarak kullanıyordu. Bu 
düzensiz dünya şarapla doludur. Ki Cemşid’in kafatasından kadeh yaptı. 
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  Resįd ez-zemįn tā be çarħ-ı berįn 

  Heme küşhā-yı zemįn pür enįn 

  Şude gūş-ı çarħ ez-enįn pür ŧanįn400 

Kitāb-ı devlet-i ǾOŝmāniyye’den bu beş pādişāh penç-i ķāǿime bir cüzv olup kitāb-ı 

salŧanatı bu beş bāb üzre mümehhed ķılındı. Hicret-i nebeviyyeden yedi yüz yetmiş 

yedi senesinde vücūda gelüp babası vefātında yigirmi yedi yaşında bulundı. Mūsā 

Çelebi’nüñ ve ġayrı ķarındaşlarınuñ fetreti defǾ olınca on iki yıl mürūr eyledi. Sekiz 

yüz on altı senesinde otuz ŧoķuz yaşında taħt-ı saǾādete müsteŝķılen cülūs idüp ol 

ser-firāz-ı Ǿālemiyānve dürretü’t-tāc-ı ādemiyān tāc-ı salŧanatı başına urundı. Siper-i 

şecāǾatle muħālifān-ı dįn ü devletden ķorundı. ŞiǾr: 

  Çü ān şāh sulŧān-ı āfāķ būd 

  Be-fermāndehį der-cihān ŧāķ būd 

  Çü mihr-i fürūzān ü bedr-i münįr 

  Biyārā-st gįtį be-tāc u serįr 

  Dem-i kernā hātif-i ħoş ħaber  

  Resānende-i śįt-i fetĥ ü žafer 

  Duhul her ŧaraf sāħtį pehn gūş  

  Zi-her sū demįde be-gūş-eş sürūş 

  Dil-i mescid ez-ŧāǾet-eş hoş-mend 

  Şude minber ez-ħuŧbe-eş serbülend401 

Zemān-ı sa’ādetinde žuhūr eyleyen Ǿulemānuñ esāmį-i sāmiyelerini śafĥa-i taĥrįrde 

tasŧįr ü taśvįre şurūǾ olundı. Çelebi Sulŧān Meĥemmed’üñ zemān-ı salŧanatı sekiz yüz 

on ay ve müddet-i Ǿömri ķırķ yedi yıl oldı. 

 

 

 

 

                                                           
400Senin şanının sesi yeryüzünden yüksek göklere ulaştı. Yeryüzündeki tüm kulaklar sesinden dolu. 
Feleğin kulağında senin sesin dolaşıyor. 
401O Padişah dünyanın sultanı olunca cihanda komutanlıkta en üstteydi. Parlayan güneş ve aydın ay 
gibi taç ve tahtı ile dünyayı süsledi. Güzel haberler getiren siren fetih ve galibiyetin haberini getirir. 
Davul her tarafta dikkatlice dinliyor. Her taraftan kulağına melekler fısıldıyordu. Mescit onun 
ibadetinden mutlu, minber konuşmasından onurlu. 
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ǾĀlim-i ǾĀmil-i Fāżıl-ı Kāmil Mevlānā Faħre’d-dįn ǾAcemį raĥmetu’llāhi teǾālā 

Bilād-ı ǾAcem’üñ Ǿāmme-iǿ feżāǿil-i intimāsından ħuśūśen Seyyid Şerįf Cürcānį’den 

telemmüź eyleyüp gūş-ı hūş ve gerden-i āmālį cevāhir-i zevāhir feżāǿil ü fevāħir ile 

teĥallį eyledi. Diyār-ı celįlü’l-iǾtibār Rūm’a geldükde Mollā Fenārį’nüñ oġlı 

Meĥemmed Şāh Efendi’nüñ ħıdmetine vāśıl olup maĥmiyye-i Burusa’da Sulŧān 

Medresesi’nde muǾįdi oldı. Şuyūh-ı ķadįm-i eslāf üzre baǾżı medārise müderris 

olduķdan śoñra merĥūmün maġfūrünleh Sulŧān Murād Ħān Ġāzį zemānında yevmį 

otuz aķça vażįfe-i nażįfe ile müftį oldı. Mevlānā-yı merķūm vefāt idinceye degin ol 

medreseden Ǿazl olunmadı. Merĥūm pādişāh-ı maġfiret-penāh olup ecell-i ecille-i 

nebāhuñ vażįfesini temettįǾ-i tebiǾāt-i müteferriǾāt-ı maǾāş ve tevsįǾ-i esbāb-ı eştāt-ı 

intiǾāş içün meblaġ-ı merķūmdan ziyāde itmek istedükde ķabūl itmeyüp sebebini bu 

minvāl üzre nesc eyledi ki levāzım-ı lāzıme ve ĥevāyic-i mühimmeye yitdügi deñlü 

beytü’l-māl ĥelāldür. Ammā vefķ-ı ĥācet ve ķadr-i kifāyetden ziyāde ĥelāl 

degülvebāldür. İħrācāt-ı nā-vācib ve müǿennāt-ı nā-mütenāsib tekeffül idüp kişi 

iltizām-ı mā-lāyelzem tekellüf eylemek beyne’l-fuĥūl nā-maķbūldür ve şeref-i 

iǾtidālden hażįż isrāf u seriķa tenezzül ü vuśūl nā-maǾķūldür. El-iķtiśād aķrabü’i-

le’s-sedād402 bu maķūle “Kār-ı nā-hem-vār ulü’l-aķdār olan aĥrāruñ Ǿameli ve bu 

güne vażǾ-ı nā-sāz kār-ı zevį’l-aħŧār olan ebrāruñ işi degildür.” diyü buyurdılar. ŞiǾr: 

Mebned ez-ser-i imsāk dest ber-kerden 

Ki ħiśletį-st nekūhįde pįş-i ehl-i tühį 

Mekün be-cānib-i isrāf tįz çendān meyl 

Ki herçe hest bį-yek reh künį zedest rehā 

Çü der miyāne-i įn her dü ķısm ān miķdār 

Tefāvütį-st ki ez-āftāb tā bį-sühā403 

Ol faħr-ı Ǿulemā-yı Ķāħire bir müteverriǾ-i müteberriǾ eǾazz ü eǾizzā veraǾ u ervaǾ 

kimesne idi. Źāt-ı feżāǿil-āyātı ķāǿil-i biǿś-śıdķ ve śāriǿ-i bi’l-ĥaķķ olup iżhār-ı ĥaķ 

eylemekde śıddıķ-ı meşreb ve fārūķ-ı sįret idi. ŞiǾr: 

  Śādiķü’l-ķūl ü nāŧıķ-ı ĥaķ-est 

  Hemçü śıddįk-ı rāst güffār-est 

                                                           
402Tasarruf doğruya daha yakındır. 
403Yemekte israf etme ki yoksullar nezdinde hoş bir özelliktir. İsrafa doğru yönelme ki ne var ne yok 
bir yerde hepsini heba edersin. Bu ikisinin arasında Güneşten Suha’ya kadar aralarında fark var. 
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  Pįşe-eş fırķ-i ĥaķ u bāŧil būd 

  Hemçü fārūķ rāstker-dār-est404 

Kelām-ı ĥaķķı söylemekde levmeǿ-i lāǿimeden ħavf itmeyüp kelimāt-ı belāġat- 

āyātınuñ ĥaķķ-ı śarįĥa muvāfaķatı meczūm u menśūś idi. MaŧlaǾ: 

  Mest-i Ǿaşķend Ǿāşiķān dāǿim 

  Lā yeħāfūne levmete lāǿim405 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ Ǿilm-i ĥadįŝden Buħārį nām kitābı vālid-i Ǿazįzinden ol daħı 

Mevlānā Ħˇāce-zāde’den ol daħı Mevlānā Faħre’d-dįn’den ol daħı Mevlānā Ħaydar 

Hirevį’den ol daħı Mevlānā SaǾde’d-dįn Taftāzānį’den oķuyup her biri naķl u rivāyet 

içün üstādından icāzet alup lafżen ü ħaŧŧan mücāz oldı. Silsile-i merķūme ve ǾanǾane-

i mersūme üzre [82] sıĥāĥ-ı melāĥ eĥādįs-i şerįfenüñ rivāyeti riǾāyetini ber ü dūş-ı 

hūşında ĥāmil olup mecālis ü meĥāfilde naķlini naķl idindi. Mervįdür ki ŧāǿife-i 

ĥurūfiye żālle-i mużıllenüñ reǿįs-i pür-telbįsi fażl-ı Tebrįzį’nüñ ittibaǾ-ı delālet-i 

ittibaǾından baǾżı mülāǾaneǿ-i mālāyaǾnį Sulŧān Meĥemmed Ħān İbni Murād Ħān 

ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine vāśıl olup kemāl-i iltifātlarına ķarįn ü rehįn oldılar. 

Kelimāt-ı bāŧılalarını śūret-i ĥaķda irāǿet itmekle nuķūd-ı maǾārif-i muzaħrefe ve 

muķaddemāt-ı müzeyyifelerine merĥūm u merķūmuñ mübārek ħāŧırları nevǾen māǿil 

olup sikke-i ķabūlleriyle meskūk oldı. Derūn-ı meźheb ü meźhebi nuķūş-ı 

meveddetleriyle ŧoldı. ŞiǾr: 

  ǾĀlem be-ferįb ü ĥįle meftūn bāşed 

  Ādem be-müzaħrefāt maġbūn baş ed 

  Ān-kes ki bebeined ser-i zülf-i ŧarrār 

  Elbette be-yek nigāh mecnūn bāşed406 

Ĥattā źikr olınan melǾūn-ı maŧrūdı eşbāǾ u etbāǾıyla dārü’s-saǾādeye alup envaǾ-ı 

iǾzaz u ikram ve eśnāf-ı riǾāyet ü iĥtirām eyledi. Vüzerā-yı śaff-ārā-yı āśaf-ārādan 

memdūĥü’l-ĥalķ ve maĥmūdü’l-ĥaķ Maĥmūd Paşa ĥażretleri bu vażǾdan ġāyetle 

rencįde olup kemāl-i mertebe ve mertebe-i kemālde bį-ĥużūr olduġından bunları ŧard 

u ibǾād eylemek aķśā-yı merāmı idi. Lākin meźkūrūn-ı melāĥidenüñ ĥaķķında 

                                                           
404Sözünde sadıktır ve haktan konuşuyor. Sadık insanlar gibi dürüst konuşuyor. Meleği hakkı batıldan 
ayırmaktır. Faruk gibi dürüsttür. 
405Âşıklar hep aşktan sarhoşlar, suçlanmaktan korkmuyorlar. 
406Dünya hile ve sahtekârlığa âşıktır. İnsanoğlu saçma şeylerle kendini kandırıyor. O güzelin saçlarını 
gören kişi tabii ki bir bakışla mecnun olur. 
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pādişāh-ı saǾādet-i dest-gāha nesne añmaġa cürǿet ü cesāret itmege ħavf ider idi. 

Muħālefetü’s-sulŧān eşeddü mine’n-nirān407 Bu ķażıyye-i nā-marżıyyeyi Mevlānā 

Fahre’d-dįn’e iǾlām idüp “Bu mādde-i fesād-ı rūĥ-ı Ǿālem meŝābesinde olan 

pādişāhuñ Ǿurūķ-ı pākinehenūz temām-ı ĥulūl u ceryān itmeden defǾ ü refǾine Ǿilāc 

nedür?” diyü müşāvere eyledi. NiǾmel-müvazeretü’l-muşāvere408 Mevlānā Fāżıl 

ǾAcemį ol melāĥidenüñ derūnį ĥalellerine muŧŧaliǾ olup iǾtiķādlerinüñ Ǿayārını 

bilmek içün kelimāt-ı bāŧıla-i Ǿāŧılalarını bi’ź-źāt istimāǾ itmegi murād idindi. Eger ol 

melǾūnlar da şįme-i semiyyet-i nā-meşrūǾıyyet istişmām olınur ise śāĥiblerini zehr-i 

ķahr ile helāk idüp ol semmüñ ĥükmüni žuhūra getüreler ve eger şehd-i şekker gibi 

şįrįn ü leźįź olup çāşnį-i şerǾa ve leźźet-i ĥaķķa muvāfıķ olur ise aña göre bir şerbet 

baġlayalar. Nažm: 

  Ey ez şerǾ neyāyed yādet 

  Mįşeved daġdaġa-i ilĥādet 

Der-dilet naķş şod ez-pįr-i küneşt 

  Ki kesį bāz niyāmed zi-beheşt 

  İn heme daġdaġa-i gümrāh-ist 

  Ne ze ħallāķ u müǾįn āgāh-ist409 

Bināǿen Ǿalāźālik Maĥmūd Paşa ĥażretleri Mevlānā Faħr-i ǾAcemį’yi saǾādet-

ħānesinde bir kūşede pinhān idüp ol mülāǾaneyi žiyāfet ŧarįķıyla daǾvet eylediler. 

Źikr olınan gürūh-ı şeķāvet-şükūh vezįr-i meźkūrı kendü meźheb-i nā-

meheźźeblerine ŧālib žann idüp meźheb-i bāŧıllarına müteǾalliķ muśāhabete şurūǾ 

eylediler. El-kelāmüyücerrü’l-kelām410 feĥvāsınca meǿāl-i maķāl ve encām-ı kelām-ı 

ĥulūle müncer olup meźheb-i fāsid ve meslek-i kāsidleri vādį-i đalāletüñ 

müntehāsına müntehį olduķda mevlānā-yı mezbūra ġayret-i ĥaķ istįlā idüp nār-ı 

ĥamiyyet ile dįk-i ġażabı ġaleyān eyledi. Ol faħr-ı aħyār-ı źevįǾl-iħtiyār bį-iħtiyār 

kemįn-i kemūndan āşikār olup mülĥid-i mesfūre seb ü şetm eyledi. Mülĥid-i mezbūr 

mevlānā-yı mesfūruñ ħavf u ħaşyetinden ĥavme-i ĥimā-yı ĥımāyet-i pādişāhįde dāħil 

olmaķ recāsına dār-ı selām ve medār-ı emān olan serāy-ı cennet-nişāna ŧoġrı firār 

                                                           
407Sultana muhalefet etmek ateşten beterdir. 
408Yardımlaşmanın en iyi yolu istişaredir. 
409Şeriatı hiç hatırlamazsın. Bir şeyle meşgul olup ve o dinsizliğe sebep olur. Dinsizlerin pirinin 
sözünü kalbine yazmışsın. Çünkü kimse cennetten dönmemiş. Bunlar hepsi seni gümrah ediyor. Ne 
ahlaktan ne de dürüstlükten haberleri var. 
410Laf lafı açar. 
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eyledi. Fāżıl-ı mūmā ileyh ol mülĥid-i meşǾūmuñ dārü’s-saǾādede ardundan yitişüp 

bir vechile şiddet-i ĥiddet irāǿet eyledükde pādişāh-ı maġfiret-penāh bu muķabelede 

muķāveleden istiĥyā eyleyüp müdāfaǾa vü münazaǾadan sükūt eyledi. MaŧlaǾ: 

  Ĥükmį ki ān mūvāfiķ-i emr-i ħüdā buved 

  Ħüd zehre-i müħālefet-i ān kerā buved411 

Fāżıl-ı mūmā ileyh sulŧān-ı saǾādet-Ǿunvānuñ hużūr-ı şerįfinden mülĥid-i merķūmı 

fiǾl-ĥāl aħź idüp keşān-ber-keşān maĥrūse-i Edrene’nüñ Üç Şerefelü nām camiǾine 

iĥżār eyledi. Ol cāmiǾ-i şerįfüñ müǿeźźinleri śalā vü nidā idüp kāffe-i enām ve 

Ǿāmme-i ħāś u Ǿāmı ol cāmiǾa cemǾ eylediler. Bu maĥalde Mevlānā FaĥreǾd-dįn 

minbere suǾūd idüp ol gürūh-ı mekrūhuñ teźāhib-i bāŧılalarınuñ büŧlānını ve 

kendülerüñ zendeķasını ve küfrüni beyān u tibyān eyledükden śoñra ķatl 

olınmalarınuñ vücūb u lüzūmunı ve bu ħuśūśa iǾānet idenlerüñ ŝevāb-ı [83] Ǿažįm ile 

müŝāb olduķlarını ħalķa bi’t-temām iǿlām u ifhām eyledi. Źikr olınan melāǾįn-i 

ĥurūfiyye ki ĥurūf-ı đalālet ve āyāt-ı cehālet śafĥa-i cebįnlerinde mesŧūr u 

muĥarrerdür. Cümlesini cāmiǾ-i şerįfden muśallāya iletüp reǿs-i nesnās-ı vesvāslarını 

feźūķū Ǿaźābe’l-ĥariķ412 feĥvāsınca nār-ı dūzaħdan zevķ olsun diyü iĥrāķ-ı bi’n-nār 

eyledi. MıśrāǾ: 

  Her kim işteddį didi ki fį’n-nāri fi’s-saķar413 

Ol ĥarįķ-i nār-ı đalāletüñ derūn-ı nā-pākinde müntehįc olan nār-ı ilĥād ve āteş-i żılāl 

kemāl-i iştiǾāl ile müşteǾal olmaġın revzene-i dehānından ŧaşra urup zebāne-i zebānı 

evcinden ħār u ħāşāk vücūdı iĥtirāķ buldı. Dūd-ı siyāhından rūy-ı nā-pākį çarħ-ı 

kenūd-ı kebūd gibi dünyāda ve āħiretde ķara oldı. Žalle vechühü müsvedden ve hüve 

kežįm414 Alāyıh-ı ŧāǿife-i meźkūrenüñ baķıyye-i ġayr-i naķıyyesi naśś-ı ķaŧıǾ şemşįr-i 

şerįǾatüñ delālet-i ķaŧǾıyyesiyle ķatl olınmaķ maķŧūǾ u meczūm olduķda ol ŧāǿife-i 

nāķıśa-i ĥurūfiyyenüñ tįġ-i eceli ĥurūf-ı cezm gibi āħįr-i Ǿömrlerinde ĥarf-i 

ĥayātlarını ķaŧǾ u cezm eyledi. Faħr-i ǾAcemį ĥażretleri teheyyüc-i nāǿire-i şerįǾat-ı 

bāhire itmekde iķdām u ihtimām üzre olmaġın meźkūrlaruñ ķatli içün tehiyye itdügi 

āteşi kendüleri üfürür iken mübārek śaķalları yanar idi. Mervįdür ki mevlānā-yı 

mesfūruñ maraż-ı mevtinde Mevlānā Ŧūsį Ǿıyādete gelüp istįśā eyledükde Mevlānā 

                                                           
411Allah tarafından onaylanan hükme kim karşı çıkmaya cesaret edebilir. 
412Öyleyse tadın ateş azabını (Ahkef, 34). 
413Herkes duyduğunu cehenemde söyler. 
414O öfkeli bir halde iken yüzü kararadurdu. 
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Faħre’d-dįn ĥażretleri silsile-i kelāmı böyle Ǿaķd eyledi ki şeǾāǿir-i şerāyiǾ-i 

Muĥammedį’yi iżhār içün žuhūr-ı śudūr-ı Ǿavām ve ruǿs-ı rüǿesā-yı ħalāǿiķı đarbet-i 

Ǿaśā-yı şerįǾatdan ħālį itmeyüp đurūb-ı merāsim-i şerǾ-i şerįfi đarben tenfįź ile gez 

didükden śoñra ġayrı nesne tekellüm itmeden teslįm-i rūĥ eyledi. Mevlānā-yı 

müşārün ileyh maĥmiyye-i EdreneǾde vefāt idüp gencįne-i sįne-i pür-sekįnesinde 

olan ħazįne-i bį-girāne Ǿirfān u zevāhir-i cevāhir-i ħulūś u įmān ile medfen-i ħāk-i 

pākde defn olındı. ĶıŧǾa: 

  Cezāǿllahü Ǿannaǿl-mevte ħayra afānihi 

  Ebr-i benā men külli birin ve erǿef 

  YüǾaccilü taħallüśü’n-nüfūsi mine’l-eźā 

  Ve yednį mine’d-dāri’l-letį hiye eşrefün415 

Teźyįl: BaǾżı meşāyiħ-i aħyārdan mesmūǾdur ki Mevlānā Faħr-i ǾAcemį maĥrūse-i 

Edrene’de Dārü’l-Ĥadįŝ cāmiǾinüñ miĥrābı öñünde medfūndur ve daħı Üç Şerefelü 

cāmiǾ ķurbında anlara müntehį bir medrese vardur. 

 

Mevlānā Burhāne’d-dįn Ĥaydar bin Meĥemmed Hirevį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Mevlānā SaǾde’d-dįn Taftāzānį’nüñ telāmiźesindendür. İķdām-ı aķdām ve muraķķat-

ı cihd-i tām ile derecāt-ı ŧabaķāt-ı Ǿāliye-i feżāǿile ħurūc idüp meǾāric-i medāric-i 

maǾārif ü Ǿulūma Ǿurūc eyledi. Müktesebāt nažariyyesinüñ pāye-i Ǿulyāsına silm-i 

bürhān ile Ǿurūc eylemek ŧāķ-i ŧāķat-i insāniyyeden Ǿālįdür. Kendinüñ üstādı 

SaǾde’d-dįn’üñ Keşşāf’a yazduġı şerĥe ĥāşiye tesvįd idüp Seyyid Şerįf’ün įrād itdügi 

iǾtirāżāta cevāb-ı bā-śavāb ifāża eyledi ve daħı fenn-i muǾāyeneden Įżaĥ nām kitāba 

bir şerĥ-i veŝįk-ı vāŝįk tenmįķ u tensįķ eyledi. ŞiǾr-i ǾArabį: 

  Televvüĥ müǾāyenehā bį-ecyādi lafžühā 

  KeǾaķd-i Ǿala ħūd terāǿit bi’l-hüdüc416 

Ve Ferāǿiż-i Sirāciyye’ye bir şerĥi vardur diyü istimāǾ olınur. Fe-mā vuśūlį 

muķadder olmayup žafer müyesser olmadı. Māǿe-i tāsiǾanuñ üçünci Ǿaşrında vefāt 

eyleyüp ĥāme-i rūĥı pençe-i şāhįn ĥümāma giriftār oldı. 

 

                                                           
415Allah ölümün işini rast getirsin ki ölüm bizim için her iyilikten iyidir ve merhametli 
o canların eziyetten kurtuluşunu hızlandırır. Ve daha üstün olan diyara yaklaştırır. 
416Manaları lafzının güzelleriyle ortaya çıkar. Hevdec üzerinden görünen şuh bir kadının taktığı bir 
gerdanlık gibi. 
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Teźyįl: Ŧabaķāt-ı Nuĥāt’da mesŧūrdur ki Mevlānā Meĥemmed Kāfiyeci ve Mevlānā 

Ħusrev ol fāżıl-ı vālā-rütbetden telemmüź eyledi raĥimetu’llāhi teǾālā. 

 

Mevlānā Ķarāmānlu Śarı YaǾķūb raĥmetu’llāh 

Muĥaķķıķ u mudaķķıķ mütevāżıǾ u müteħaşşiǾ nįk nefs ve kerįmüǾl-ahlāķ idi. 

Fevāħir-i Ǿulūm mefāħir-i rüsūmda müşāreket-i Ǿāmmesi ve ħavāś-ı fünūn-ı mezāyā-

nümūnla münāsebet-i tāmmesi var idi. Müǿellif-i ŞaķāǾik’uñ vālidesi ŧarafından 

cedd-i pākį Telvįĥ nām kitāb-ı müsteŧābı sünnet-i ĥasene-i aśĥāb ŧaleb üzre 

oķuyupuśūl-i feżāǿili andan aħż eyledi. Eŝnā-yı ķırāǿatde mesāǿil-i uśūlden bir 

mesǿele taķrįr [84] olınsa aña müteferriǾ olan mesāǿil-i ferǾiyye-i merǾiyyeyi źikr 

idüp ŧarįķ-i teferruǾını aśl u ferǾ ile beyān ider idi. Enfās-ı müteberrike ve kelimāt-

ınāfiǾasından sākinān-ı hücerāt-ı buķāǾ-ı ŧaleb istifāża eyleyüp ķavānįn-i fünūn-ı 

sāmįyyeyi cemǾ-i keŝįr andan aħź eyledi. Maĥrūse-i Burusa’da yegāne-i zemān 

Mevlānā Yegān ile muśāĥabet-i Ǿilmiyye eyleyüp kendinüñ baǾżı işkālāt-ı vāridesini 

añaǾarż eyledükde cevāba teśaddį itmeyüp Mevlānā Yegān aña bį-pāyān istiĥsān u 

ķıyāsdan bįrūn-ı ikrām u iǾzāz eyledi. İnnā lenenśürü rüsülenā417āyetiyle ve 

yaķtülūne’n-nebbįyyine bi-ġayr-i ĥaķķin418 Ǿāyetinüñ tevfįk u taŧbįķi bābında bir 

risāle-i laŧįf teǿlįf eyledi. Zįrā muǾāśır olduġı Ǿulemā ile ortalarında bu iki āyet bir 

birine münāķıż u muǾārıżdur diyü baĥŝ vāķıǾ olup Mevlānā YaǾķūb cümlenüñ 

ħilāfında olmış idi. Bu sebebden rūy-ı žāhir-i kelām-ı şerįfde olan ħat u ħal-i teǾāruż 

u tenāķużı defǾ ü refǾ idüp ruħsāre-i şāhid ĥaķķı tecliye içün ol risāleyi teǿlįf eyledi. 

Müǿellif-i ŞaķaǾiķ bu risāleye üstinde muśannifi Śarı YaǾķūb’uñ ħaŧŧıyla žafer bulup 

fātiĥasından ĥātimesine degin münderic olan ĥaķāǿik u defāǿiķa muŧālaǾa ŧarįķıyla 

muŧŧaliǾ olmaġın śāĥib-i risālenüñ tederrüb ü tedebbür ve tebaĥĥur u teĥabbürine 

şāhid-i ķavį bu risāle kāfį vü vāfįrdür diyü istimāǾ olınur. Ve lākin žafer müyesser 

olmadı. Ŝiķāt-ı tuķāt-ı Ǿulemādan maķbūlü’l-kelām ve śādıķu’l-ķavl bir fāżıl-ı eǾālį-i 

ahālį zemāneden bir müderrisden müderris daħı kendinüñ pederinden ol daħı 

Mevlānā Śarı YaǾķūb’uñ kendüden naķl eyledi ki Ǿaāem-i ruǿyāda cenāb-ı risālet-

menzilet śallāl’llāhu Ǿaleyhi ve’s-sellem ĥażretlerinden suǿāl idüp luĥumü’l-Ǿulema-i 

mesmūmetünfemen şemmehā marıza ve men ekele mate419 “Ĥadįŝ-i şerįfinüñ nažm-ı 

münįfi bu nesķ üzre mi vāķıǾ olmışdur yoħsa ġayrı Ǿibāret mi buyrulmışdur?” diyü 

                                                           
417Hiç kuşkusuz peygamberlerimize (Mümin, 51.) 
418Yardım eder zafere erdiririz (Mümin, 51.) 
419Alimlerin etleri zehirlidir; onları koklayanlar hasta olur, yiyenler ölür. 
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istiħbār eyledüm. Rasūl-i Ekrem śallāl’llāhu Ǿaleyhi ve’s-sellem yā YaǾķūp 

lüĥūmü’l-Ǿulemā-i mesmūm420 diyesin diyü emr eyledi. Nāķil-i merķūm naķl eyledi 

ki “Ķażıyyeyi bir mecmūǾasınuñ žahrında kendü ħaŧŧıyla taĥrįr ü tasŧįr idüp ol 

müderrisden böyle işitdüm.” diyü tasvįr-i merām eyledi raĥmetu’llāh. 

 

Mevlānā Ķara YaǾķūb İdrįs Bin ǾAbdu’llāh Ĥanefį raĥmetu’llāh 

Ķara YaǾķūb dimekle meşhūrdur. Bilād-ı Ķaraman’uñ mużāfātından Nigde nām 

ķaśabaya nisbet olınup aña iżāfetle meşhūr u maǾrūfdur. Hicret-i hilāliyye-i 

nebeviyye-i Muśŧafāvįye’nüñ yedi yüz seksen ŧoķuz senesinde maŧmūre-i Ǿademden 

maǾmūre-i vücūda geldi. ŞiǾr: 

  Ez-müĥįŧ-i fażl zįbā gevheri āmed pedįd 

  Ber sipehr-i şerǾ-i rūşen āħiri āmed pedįd421 

Kendü diyārında mebādį-i iştiġāl u istikmāli terbiyyet ü terkįb idüp istintāc-ı meŧālib-

i behiyye eyledükden śoñrafenteşirū fį’l-arżı vebteġū min fażli’llāhi422 mūcibince 

seyr-i sülūk-ı maķāmāt-ı sāmiyāt itmek içünbilād-ı Ķuds-ābād Şām ve Mıśr’a rıħlet 

eyledi. Rübemā esferü’s-seferi Ǿani’ž-žaferi emed-i medįd ve Ǿahd-i baǾįdden śoñra 

ĥübbü’l-vaŧani mine’l-imāni423 feĥvāsınca ķuvvet-i įmān teķāżāsıyla mįŧān-ı ķadįme-i 

ķavįmesine Ǿavdet idüp Lārende nām ķaśabada iķāmet eyledi. MıśrāǾ: 

  Ve lev lā heva’l-evŧāni māĥinün nāziħün424 

Sekiz yüz otuz üç senesinüñ rebįǾü’l-evvelinde beytüǾl-aĥzān dünyādan Mıśr-ı 

āħirete rıĥlet eyleyüp müşāhede-i cemāl-i Yūsuf-ı ĥayāt-ı cāvidānįye vāśıl oldı. 

Fünūn-ı muǾtebere-i muǾtevereden Ǿuśūl-i Ǿulūm olan Ǿilm-i Ǿuśūlde ve mebānį-i 

sebǾü’l-meŝānį olan Ǿilm -i meǾānįde ve sāǿir Ǿulūm-ı ǾArabiyye’de mahāret-i tāmme 

taĥśįl idüp biĥār-ı ziħār-ı kirdār-ı tebaĥĥür eyledi. Meśābįĥ nām kitāb-ı müsteŧābı ve 

Hidāye nām kitāb-ı müşgįn-i nüfesāyı şerĥ idüp ġavvāśān-ı baĥr-ı Ǿirfān içün ferāǿid-

i fevāǿid-i bį-nihaye dürer-i ġurer-i Belāġā’ya ifāża eyledi ķaddesaǿllāhü sırrahü’l-

Ǿazįz. 

 

                                                           
420Alimlerin eti zehirli olur. 
421Fazilet ortamından güzel bir mücevher ortaya çıktı. Şeriat gökyüzünde parlak bir yıldız ortaya çıktı. 
422Öyle ise yeryüzüne dağılıp Allah’ın nimetlerini arayın. 
423Vatan sevgisi imandan gelir. 
424Olmasa idi vatan sevgisi gurbete düşen sıla hasreti çekmezdi. 
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Teźyįl: Mūmā ileyh Eşraķü’t-Tevārįħ adlu bir kitāb-ı laŧįf teǿlįf idüp ol kitābda 

ĥażret-i Ādem Ǿaleyhi’s-selāmdan ħatm-i rasūl-i kirāma degin kāffe-i enbiyā-yı 

Ǿižāmuñ aĥvālini ve ĥātime-i enbiyānuñ kendülerinüñ aĥvālini ve āl-i aśĥābınuñ 

tefāśįl-i aĥvāllerini ve aśĥāb-ı meźāhibüñ [85] ve aśĥāb-ı ĥadįŝüñ ve aśĥāb-ı taśānįf-i 

muteķaddimenüñ mufaśsal u meşrūĥ aĥvālini źikr eyledi. Ħātime-i kitābda ħātime-i 

müctehidįnüñ yaǾnį İmām Meĥemmed bin Meĥemmed bin Meĥemmed Ġazālį’nüñ 

źikriyle ħatm-i kitāb eyledi. 

 

Mevlānā Bāyezįd-i Śūfį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh  

Ol fāżıl-ı bāliġ nažar kāmil-i hord u nįgūfer bir źāt-ı şerįf cemįlüǾl-menāžır idi. 

Selāŧįn-i ǾOŝmāniyye’den Sulŧān Bāyezįd Ħān Ġāzį ĥażretleri kendü şeh-

zādelerinden Sulŧān Meĥemmed Ħān içün ol müdebbir-i dānāyı ħˇāce naśb idüp 

zemān-ı taǾallümini ol çāpük-süvār Ǿarśa-i feżāǿile teslįm eyledi. 

 

Mevlānā Fażlu’llāh Ǿaleyhi’r-raĥmetu’llāh 

Mūmā ileyh faķįh u nebįh müteverriǾ u müteşerriǾ mažhar-ı fażl-ı rabbānį idi. Źikr 

olınan celį’lü’s-sulŧānuñ zemān-ı salŧanatında Gekbūze nām ķaśabada ķāđį olup 

külliyāt-ı mehām-ı ħāś u Ǿāmı ıślāĥ u įżāĥ itmekde bezl-i mechūd ider idi. ǾUśūl-i 

meśālih-i şerǾiyye ve furūǾ-ı mesāǿil-i ferǾiyye-i merǾiyyenüñ ĥıfž u viķāyesi nihāye-

i āmāli idi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. 

 

Mevlānā Ebū ǾAbdu’llāh Meĥemmed Bin Süleymān Bin Saǿd Bin Mesǿūd Rūmį-i 

Ĥanefį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Berġama nām ķaśabadandur. Ǿİlm-i naĥvden Kāfiye nām kitāba keŝret-i iştiġāl ile 

meşġūl olmaġın aña nisbet olınup Kāfiyeci Muĥyi’d-dįn laķabıyla mülaķķab oldı. 

Ġurre-i ŧurre-i müteǿaħħirįni ve dürre-i zümre-i muśannifįn celālü’l-milleti ve’d-dįn 

Mevlānā Suyūŧį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh ĥażretleri Ŧabaķāt-ı Nuĥāt’da böyle yazmışdur 

ki ol üstād-ı esātiźe-i Ǿizām keŝe’r-rallahu teǾālā emsalehümül-fiħāmi ila ķıyamiǾl-

yevmu yevmüǾl-ķıyām425 yedi yüz seksen sekiz senesinde Berġama nām ķaśabada 

vücūda geldi. MatlaǾ: 

  Zi-baĥr-ı fażl ü hüner güheri pedįd āmed 

                                                           
425Allah Te’âlâ o yüceler gibilerini kıyamet gününe kadar çoğaltsın 
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  Zi-evc-i burc-ı şeref aħterį pedįd āmed426 

Źāt-i pākini źemāǿim-i efǾāl-i nāķıśadan taħliye idüp teǿkįdāt-ı teǿyįdāt-ı ilāhiyye ile 

taĥliye eyledükde mesned-i feżāǿilde müsned-i ileyh olup ĥüsn-i ĥāl ile meşhūr-ı 

āfāķ oldı. Mübtedā-yı mebādį-i iştiġālinde nesķ-i maǾhūd üzre beźl-i mechūd idüp 

ķaŧǾ-i feyāfį-i feżāǿil veŧayy-ı bevādį-i berārį-i fevāżıl eyledügi śadedde iķdām-ı 

seyāĥat ile ķadem-ber-ķadem bilād-ı Tātār ve ǾAcem śavbına rıĥlet eyledi. Bu ŧarįķla 

ser-menzil-i merāĥil-i revāĥil-i melekāt-i insāniyyeye vāśıl ve bu taķrįble ġāyet-i 

ġāyāt-ı müktesebāt-ı beşeriyyeye nāǿil oldı. Nažm: 

  Elmer-i leyse bįbāliġin fį arżihi 

  Keśśaferi leyse biśāǿidin fį vekrihi427 

Eŝnā-yı seyāĥatda iǾlām-ı Ǿulemā ve iclāl-i fużalādan Mevlānā Şemseǿd-dįn Fenārį 

ve Mevlānā Burhāneǿd-dįn Ĥaydar ve Mevlānā Vācid ile Metn-i MecmaǾı şerĥ 

eyleyen Ferişteoġlı ile ve Ĥāfıžü’d-dįn ibni Bezzāzį ile muśāĥabet-i Ǿilmiyye idüp 

bunlardan çoķ nesne aħź eyledi. Mülūk-i memālik-i Mıśr’dan Eşref Barspāy nām 

melik-i melek-ārānuñ zemānında Ķāhire-i Mıśr’a varup ol diyāruñ fużalāsıyla 

muśāĥabet-i Ǿilmiyye itdügindecümlesi fāżıl-ı merķūmuñ fażįlet ü meziyyetine ķāǿil 

ü rāżį oldılar. Sevābıķ-ı ezmāndan berü ķarǾ-ı ebvāb-ı esmāǾ eźān eyleyen ŧanŧana-i 

meĥāǿil-i feżāǿilini ve ħalķuñ kaħ-ı śemāħ-ı sāmiǾalarına vāśıl olan zemzeme-i 

źevārif-i Ǿavārifini ĥadd-i mesmūǾ u meǿmūlden ziyāde buldılar. ĶıŧǾa: 

Nām-ı tū çü ħürşįd-i felek kerd saŧūǾ 

  Der-her küncį yāft kemāl-i tū şüyūǾ 

  Kerd-em çü süħan be-ħażret-et dānest-em 

  Fażl-ı tü füzūn-est zi-ĥadd-i mesmūǾ428 

Bu sebebden ol Ǿayn-ı Ǿulūm ve baĥr-ı ziħār-ı fühūmuñ ĥıyāż-ı zāhire-i Ǿulūm-ı 

zāhiresinden diyār-ı Mısr’uñ mütecerriǾān-ı Ǿuyūn-ı Ǿulūm tecerriǾ ü temettuǾ idüp 

riyāż-ı maǾārif-i zāhiresinden ictinā vü iķtinā eylediler. Źikr olınan melik Barspāy 

fāżıl-ı müşārün ileyhe iǾzāz u iǾžām içün İbni Hümām nām İmām-ı Hümām’uñ yiri 

meşįħat-i şeyħūniyyeyi aña iǾŧā eyledi. Devĥa-i aśl-ı Ǿilmuñ münşa Ǿibātından efnān-

                                                           
426Fazilet ve sanat denizinden bir mücevher ortaya çıktı. Şeref kulesinin tepesinden bir yıldız ortaya 
çıktı. 
427Nasıl ki kartal kendi yuvasında avını avlamazsa Er kendi yurdunda muradına ermez. 
428Senin adın gökyüzündeki güneş gibi yükselince her köşede senin kemalin şöhret oldu. Seninle 
konuşmaya başlayınca anladım ki senin faziletin dinleyicinin seviyesinde değil. 
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ı fünūn-ı maķūlātda [86] yaǾnį Ǿilm-i Ǿuśūl ü kelām ü naħv ü taśrįf ü beyānda ve 

fenn-i cedel ü manŧıķ u heyǿetde meydānı olmış idi. ŞiǾr:  

  Gül ü ħürşįd şed ālūfte-eş çün dįd taśvįr-eş 

  Zemįn ü āsmān begreft bā-ĥüsn-i cihāngįr-eş429 

“Sāǿir gūy-ı rubāyān-ı beydā-yı beyżā-yı ifādeden ķaśb-ı sabķ benümdür.” diyü 

“Rehān-ı mefāħir ile müfāĥir geçenleri geçüp menāzil-i fāśıye ķatǾ eyledüm.” 

diyenlerdensebķat itmiş idi. Fenn-i fıķhda ve Ǿilm-i tefsįr ü ĥadįŝde yed-i ŧūlā taĥśįl 

idüp iŝbāt-ı Ǿulemā-yı sālifenüñ ol fünūnda iŝbāt itdügi kitāblar gibi kitāblar teǿlįfü 

taśnįf eyledi. Ammā ekŝer-i müǿellifāt-ı bedāyiǾ-i elįfiǾulūm-ı Ǿaķliyyede olup 

maǾķūlāta müteǾalliķ muśannefātıĥadd ü Ǿadd ve ŧabaķa-i iĥśā vü iĥśārdan bįrūndur.  

 

Mevlānā Suyūŧį ĥikāyet eyledi ki Mevlānā Muĥyi’d-dįn Kāfiyeci’den bir gün 

“Ŧabaķāt-ı Nuĥāt nām kitābumda yazmaķ içün kendinüzüñ muśannefātuñuzdan 

esāmį-i sāmiyelerini taǾdād eyleñüz.” diyü iltimās eyledüm. Bu muķābelede cevāb 

virüp “Benüm teśānifimüñ esāmįsi yādumdan yād olmışdur. Ben anuñ taǾdād u 

tibyānına ķādir degilem.” didi. Ol vaĥįd-i zemān ve ferįd-i āvānuñ ekŝer-i taśānįfi 

muħtaśarātdur. Bu cümlenüñ ecel ü ecmel ve nāfiǾ u enfaǾı ķavāǾid-i aǾrābuñ şerĥi 

ve kelimeteyn-i şehādete şerĥ üslūbında yazduġı risālesidür ve daħı Ǿilm-i ĥadįŝde 

bir muħtaśar-ı muǾteberi ve Ǿilm-i tefsįrde Teysįr ismiyle müsemmā üç cüzǿ miķdārı 

bir muĥtaśar-ı muǾteveri vardur. Bu iki muħtaśarı nāme-i mufāħaret-i ittiĥāź idüp 

anlaruñla mübāhet ü mücāhāt eyledi. Ǿİlm-i ĥadįŝ ve Ǿilm-i tefsįrde fużalā-yı 

müteķaddimįnden daǾvā-yı teķaddüm idüp “Bu Ǿilmi ben iħtirāǾ eyledüm. Benden 

muķaddem bu meydānda tek u pūy eylemiş kimesne yoķdur. Hįçbir fāris-i ĥāris-i 

miżmār feżāǿil-i ablaķ-ı aķlām ve kemiyyet-i ħāmesini benüm yekrān-ı ħāmemden 

bu meydānda icāle itmedi.” didi. Lākin bu kelāmdan fehm olınan budur ki Şeyh 

Muhyi’d-dįn Kāfiyeci ĥażretleri İmām Zerkeşį’nüñ Burhān nām kitābına ve Celāl 

Balķį’nüñ MevāķıǾ-ı ǾUlūm adlu bir kitāb-ı müsteŧābına žafer bulmayup bu iki 

kitāba müŧālaǾaları sebķat itmemiş ola. Merĥūmün maġfūrünleh Mevlānā Muhyi’d-

dįn Kāfiyeci umūr-ı dįniyyede ve iǾtiķādiyātda mebāhic-i mebāhic-i Ǿaķāǿid-i śaĥįĥa 

üzre olup kendülerde selāmet-i fıŧrat ve dįn ü diyānet ġāyetde ve śafā-yı ħāŧır u zühd 

ü Ǿiffet nihāyetde idi. Sālikān-ı mesālik-i sūfiyyenüñ cümlesine ĥüsn-i iǾtiķād idüp 

                                                           
429Güneş ve çiçek onun resmini görünce perişan oldular. Dünyayı alan güzelliği nedeniyle yeryüzü ve 
gökyüzü tutuldu. 
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aśĥāb-ı śalāĥa maĥabbet ve gürūh-ı mekrūh-ı erbāb-ı bidǾ ü đalāletden nefret üzre 

idi. Firāz-ı Ǿömr-i dırāzdan tenezzül-i kinān neşįb-i meşįb semtine müteveccih olup 

vādį-i ĥayātuñ nihāyetine varmış ikenyine keŝret-i Ǿibādet saǾādetiyle müstesǾid olup 

ervāĥ u āśālde Ǿibādete iştiġālde dāǿim-i ķāǿim idi. ŞiǾr: 

  Būd pįri ki rūz ū şude şeb  

  Ve āmede cān-ı ħaste-eş ber-leb 

  Śübĥ-i ümįd ū resįde be-şām 

  Ve āftab-eş güzeşte ez-ser-i bām 

  Lįk būde Ǿibādet-eş pįşe 

  Fikr ü źikr-i ħüdāy-eş endįşeh430 

Müddet-i Ǿömrinde ķalįl ü keŝįr mālik olduġı māli beźl-i śadaķa idüp maķdūrını 

aśhāb-ı faķr u fāķaya śarf ider idi. Mūmā ileyh diyār-ı Mıśr’da ġarįb olup maĥsūd-ı 

emŝāl olmaġın muħālefān-ı bed-gümānān elinde ġarįb ġarįb iħānetler ile mühān u 

maħźūl idi. ŞiǾr: 

  Her şeb bereved zi-sįne ārām-ı ġarįb 

  Vez şerbet-i ġam telħ şeved kām-ı ġarįb 

  Gūyend ki ez-mer ki beter nįst ġamį 

  Şek nįst kez-ān beter buved şām-ı ġarib431 

Lākin aǾdā vü āǾvānuñ tįr-i tįz-i setįr ve çenk-i çenk ü cefāsına teĥammül idüp 

ħalķuñ degme eźāsından alınmaz idi. Ħilāfet-i aśliyyesinde vaśįǾü’ś-śadr ve fasįĥü’l-

ķalb olmaġın ferd-i āferįdenüñ taǾcįz ü tażyįķından ŧarılmaz idi. ŞiǾr: 

  Serį kez teĥammül bemānd tühį 

  Ĥarām-eş buved tāc-ı fermāndehį432 

Mevlānā Suyūŧį ĥikāyet eyledi ki “Fāżıl-ı merķūmuñ śoĥbet-i şerįf ü meclis-i 

sāmįlerinde on dört yıl miķdārı mülāzemet ü müdāvemet eyledüm. Her vardıġumda 

istimāǾ itdügüm ĥaķa’iķ-ı bāriǾa-i rāǿiķa ve deķāǿiķ-ı fāǿiķa istimāǾ eyledüm. Ol 

                                                           
430Yaşlı birisinin gündüzü gece olmuştu. Ve sonunda vücudu yorulmuştu. Umudunun sabahı gece 
olmuştu. Ve güneş artık onun evinden çekip gitmişti. Ancak hâlâ mesleği ibadet etmekti. İşi gücü 
Allah’ı düşünmekti. 
431Her gece bu yabancının yüreğinden huzur kaçıp gidiyor. Ve mutsuzluk şerbeti ile tadı kaçıyor. 
Diyorlar ki ölümden beter acımız yok ki. Şüphesiz yabancının gecesi ölümden daha beterdir. 
432Sabırdan boş kalan başa taç ve padişahlık haramdır. 
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ĥaķāǿiķ-ı gūş-ı hūşumda şünūf-ı Ǿāliye-i ġāliye yirine āvize olup her sözi ķulaġumda 

küpe oldı. MıśrāǾ: 

  Āvįze şed kelām-ı tū der guşvār-ı men433 

İttifāķan bir gün muśāĥabet-i Ǿilmiyye eŝnāsında baña zeyd-i ķāǿim-i Türkį’nüñ 

iǾrābını suǾāl eyledi. Ben daħı bu suǾālden [87] münfaǾil olup beni mübtedā 

maķāmına ķoyup ŧıfl-ı ebced-ħˇān gibi baña iǾrāba müteǾalliķ nesne istifsār idersin 

böyle kesr-i Ǿarż ve ħıfż-ı ħāŧır eylemek muķteżā-yı maķāmdan ħāricdür.” diyü 

iǾtirāż semtinden Ǿarż-ı merām eyledi. Mevlānā Kāfiyeci bu kelāmda yüz on üç 

mebĥaŝ vardur. Bu maķūle ķįl ü ķāle müteĥammül olan maĥal münĥal olınca basŧ 

olınan maķālātda çoķ fāǿide vardur. Aña bināǿen anuñ iǾrābına müteǾalliķ fetĥ-i 

kelām ve keşf-i maķāl eyledüm. Şeyh ĥażretlerinden bu maķūle kelimāt-ı nāfiǾa 

istimāǾ itdügümde ol mebāĥiŝ-i maǾdūdeyi sizler Ǿalā vechi’t-tedķįķ taĥķįķ itmeden 

“Ben sizüñ meclis-i saǾādet-i celįsüñüzden ķıyām itmezem. Elbetde ifāde 

eyleyüñüz.”diyü ilĥāĥ u ibrām eyledüm. Mevlānā-yı mūmā ileyh fi’l-hāl ol mebāĥiŝi 

ĥāvį teźkire ibrāz idüp teźkįr-i ĥāl eyledükde ol teźkireden istįżāĥ-ı maķām ve istįfā-

yı merām eyleyüp mebāĥiŝ-i mesŧūreyi bį-ķuśūr istinsāħ eyledüm. Müǿellif-i Şaķāǿiķ 

ol ĥāvį-i ĥaķāǿiķuñ istiŝnāya müteǾalliķ bir müsteŝnā risālesine žafer bulup ol derc-i 

necb-i naĥb-i leŧāǿifde derc olınan ferāǿid-i fevāǿidden müntefiǾ olduġını silk-i 

beyānda nažm eyledi. Merĥūm-ı merķūm Şeyħ Muĥyi’d-dįn Kāfiyeci sekiz yüz 

yetmiş ŧoķuz senesinden şehr-i cemāziye’l-evvelinüñ dördünci güni leyle-i cumǾada 

vefāt idüp rūĥ-ı pür-fütūĥı sākinān-ı melāǿ-i iǾlā ve ķuŧŧān-ı sidretü’l-müntehā ile 

ķarįn oldı. 

 

Teźyįl: Ol zemānuñ fużalāsından şehāb-ı Manśūr on beytden ziyāde bir merŝiye 

diyüp muŧtaliǾ-i kelāmı bu nažm-ı şerįf vāķıǾ oldı. Beyt: 

  Bektü Ǿale’ş-şeyħi Müĥyiddįn Kāfiyeci  

  ǾÜyūnenā bidümūǾin min demi’l-müheci434 

ǾĀrif-i Bi’llāh ǾAbdü’l-laŧįf Maķdisį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Beytü’l-maķdis bį-şedd-i dal ev bi-ĥifef ve’n-nisbeti’l-leyhi Maķdis bi-vezni meclis 

ve Maķdisį bi-vezni Muĥammedį. 

                                                           
433Sözün kulağıma küpe oldu. 
434Gözlerimiz canların kanından gelen gözyaşlarıyla Şeyh Muyiddin Kafiyeci için ağladı. 
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BaǾżı ħulefāsınuñ icāzet-nāmesinde kendülerüñ nisbetlerini ħaŧŧ-ı şerįfleriyle 

ǾAbduǿl-laŧįf bin ǾAbdu’r-raĥmān bin Aĥmed bin ǾAlį bin ĠanįmüǾl-Ķudsiyyü’l-

Enśārį diyü yazmışdur. Yedi yüz seksen altı senesinüñ silkinde münselik olan şehr-i 

Receb’üñ yigirminci gicesi vāķıǾ olan leyle-i cumǾada vücūda gelmişdür. MıśrāǾ: 

  Şod pedįd aħteri zi-bürc-i kemāl435 

Evvelā Ǿulūm-ı žāhire-i žāhireye meşġūl olup tekmįl-i kemālāt itdükden śoñra derūn-

ı nezāhet-i meknūnında maĥabbet-i İlāhiyye ĥādiŝ olup ŧarįķa-i taśavvufa meyl ü 

velāǿ istįlā eyledi. Bu ceźbe-i śāliĥa-i fāyiĥa ile ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ ǾAbdü’l-Ǿazįz 

ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine vāśıl olup bāǾa-i himmet ile ŧayy-ı menāzil-i Ǿāliye ve 

ķaŧǾ-ı meŧālib-i meǿārib-i sāmiye itdükden śoñra seccāde-i irşāda cülūs eyleyüp 

aśĥāb-ı istimdād-ı imdāda icāzet oldı. ŞiǾr: 

  Tā ne konį rūy-i be-deryā delį 

  Nübüvved-et ez-güher-i dil ĥāsilį 

  Tā nezenį ħeyme be-pehlūy-ı dil 

  Hemçü dil ez-dil neşevį behre-gir436 

Merĥūm Şeyĥ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretleri ārāżį-i muķaddisede olan enbiyā-yı Ǿižām 

ve evliyā-yı kirām raĥimehumu’llāhü’l-melikü’l-Ǿilām437 ĥażretlerinüñ ħāk-i pāk-i 

türbet-i ŝüreyyā rütbetlerine rūmāl olmaķ içün ķuds-i şerįfe varduķda Şeyħ ǾAbdü’l-

laŧįf kendü devlet-ĥānesine inzāl idüp kemāl-i mertebede iǾžām u iclāl eyledi. ŞiǾr: 

  Be-ħāne ki çenin mihmān fürūd āyed  

  Hümā-yı sedre de-rān āsitān fürūd āyed438 

Bu taķrįble mā-beynlerinde bį-nihāye muśāĥabet sebķat eyleyüp teĥākkį-i serāǿir-i 

żamāǿir muķteżāsınca ķalb-i şerįfleri biri birine münceźib oldı. MaŧlaǾ: 

  Ez-ezel bįnem pür-ez-mehret dil-i ġam dįde-rā 

  Bāz mįbįnem giriftār-ı cemālet dįde-rā439 

                                                           
435Kemal kulesinden bir yıldız ortaya çıktı. 
436Kalbini denize açmayıncaya kadar kalbindeki mücevherden bir fayda elde edemezsin. Kalbine 
yaklaşmayıncaya kadar kalbinden faydalanamazsın. 
437Melik ve bilen Allah onlara rahmet eylesin. 
438Eve böyle bir misafir gelirse gökyüzündekiler o eve iner. 
439Ezelden senin sevginden mutsuz yüreğimi görüyorum. Gözlerimi de senin güzel yüzüne hayran 
bakışlarını görüyorum. 
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Merĥūm Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretleri ķuds-i şerįfeden ķalķup teveccüh-i 

müstevcihü’t-turfe ile ĥacc-ı şerįfe müteveccih olduķda Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf Ķudsį 

anlaruñ ile bile gitmege isticāze vü istįźān eyleyüp bu ŧarįķla cādde-i ĥaķka istirşād u 

istimdād kendinüñ aķśā-yı ķaśārā-yı meǿāribi olduġını iǾlām eyledi. Bu eŝnāda Şeyħ 

ǾAbdü’l-laŧįf’üñ vālide-i şerįfesi merįża bulunmaġın Şeyħ Zeyne’d-dįn ĥażretleri 

ġayrı maślaĥatdan bu muķaddemdür diyü Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf’i gitmekden menǾ 

eyledi. El-cennetü taĥte aķdāmi’l-ümmehāt.440 Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretleri Şeyħ 

ǾAbdü’l-laŧįf’i yanınca bile alup gitmedügine iǾtiźār içün [88] temşįt-i teslįt idüp 

fuĥūlüǾl-aĥvālüñ Ǿināyet-i bį-ġāyetiyle bu seferden śıĥĥatle Ǿavdet olınduķda seni 

maķśad-ı merāmına įśāl eylemek muķarrerdür diyü vaǾd-i aŝįķ-i tevŝįķ eyledi. El-

ĥarįsiķ bū Ǿadi’l-kerįm441 feĥvāsınca ol ĥürr-i Ǿāķilüñ vaǾd-i kerįmine iǾtimād idüp 

zemān-ı encāza degin tevaķķuf eyledi. ŞiǾr: 

  Mekün vaǾde ü ger kerdį vefā kün 

  Ŧarįķ-i bį-vefā-yı-rā rehā kün 

  Ez-ān ĥażret ki feyyāż-ı vücūd-est 

  Ħiŧāb-ı cümle evfū bi’l-Ǿuhūd set442 

Fi’l-vāķıǾ Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretleri kaǾbe-i müşerrefeden Ǿavdet eyledükde 

Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf’i Ħorāsān semtine bile alup gidüp ol daħı anuñ ħalvet-i salvet-i 

baħşlarında riyāżet ü mücāhedeye meşġūl oldılar. Bu üslūb üzre birķaç zemān 

geçdükden śoñra Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretlerinüñ emr-i şerįfleriyle Cām nām 

ķaśabaya varup Şeyħ Aĥmed Nāsefį Cāmį’nüñ merķad-ı şerįflerinde ħalvet-i 

erbaǾįniyyeye dāħil oldılar. Eŝnā-yı ħalvetde Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf ĥażretleri kendüye 

Ǿārıż olan aĥvāl-i ħüccete āmālį Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį’ye mürāsele ŧarįķıyla Ǿarż 

ider idi. Ħātime-i aĥvālde Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf’e āyet-i Naśr vārid olup mürāsele ile bu 

ĥālidaħıǾarż eyleyicek Şeyħ Zeyne’d-dįn icāzet-nāme tesvįd idüp ol şeyħ-i kerāmet-

nihāde irşād u imdāda icāzet buyurdılar. MaŧlaǾ: 

  İcāzet dād bā irşād ü isǾād 

  Ki tā yāband ez-imdād-eş āmdād443 

                                                           
440Cennet anaların ayakları altındadır. 
441Kerim’in vaadine göre ekin eken 
442Söz verme ve eğer verirsen yerine getir. Vefasızlık işin bir tarafa bırak. Varlığın feyzi olan o kişi  
Herkese ‘’ahdine vefa et’’ diyor. 
443İrşat ve imdat ile izin verdi ki yardımlarından faydalansınlar. 
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Menķūldür ki merĥūm Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf ĥażretleri ķaśaba-i Cām’da mānend-i cām-

ı muśaffā taĥśįl-i śafā idüp bāde-i Ǿirfānla mest olduķdan śoñra Dımışķ-ı Şām-ı ķuds-

ābāda andan Ķonya nām ķaśabaya irtiĥāl idüp ol şehr-i dil-keş ki merām-ı dil-i 

müstehāmān-ı tįre-dilān anda ĥāsıldur, aña dāħil oldılar. ŞiǾr: 

  Be-ħāk-eş rifǾat ez-yümn-i ķadem dād 

  Zemįn-rā zįnet-i bāġ-ı irem dād 

  Feżāyį dįd çün cennet naǾįm-eş 

  Ki cān-rā tāze gerdāned nesįm-eş 

  Zi-ābeş yāfte neşv ü nümā ħāk 

  Direħtān-eş keşįde ser be-eflāk 

  Çenān bālįde rūzį her nihālį 

  Ki der cāy-ı deger rūyed be-sālį444 

Źikr olınan Ķonya nām ķaśabada yatan meşāyiħ-i Ǿizām ve evliyā-yı kirāmuñ 

mezārāt-ı müteberrikelerini ziyāret idüp her birinde mükāşefāt-ı Ǿacįbe vāķıǾ oldı. 

Evvelā Şeyħ Celāle’d-dįn-i Belħį’nüñ mezār-ı kerāmet-medārında Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf 

ĥażretleri çeşm-i cān ve dįde-i mükāşefe ile kendinüñ bedeni Ǿüryān gördi. Şeyħ 

Śadre’d-dįn Ķonevį’nüñ merķadınuñ etrāfında olan şibākuñ arasından Şeyħ Śadre’d-

dįn ĥażretleri “El benüm etek senüñ.” diyü Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf’üñ zeyl-i pākine 

yapışup dāħil-i şibāke cezb eyledi. MaŧlaǾ: 

  Çāk şod sįne-em ez-ĥasret-i pįrāhen-i tü 

  Māh-ı Yūsüf ruħ-ı men dest-i men ü dāmen-i tü445 

Şeyħ Şemse’d-dįn Tebrįzį’nüñ mezārında ol imām-ı hümām sāmį-śıfāt iķāmet-i 

śalāvāt eylemek iltimās eyledi. Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf ĥażretleri daħı ol mültemisi edā 

idüp nisbet-i meşrūǾa üzre ķażā-yı viŧr eyledi. Bu kerāmāt-ı Ǿacįbenüñ vuķūǾından 

śoñra maĥmiyye-i Burusa’ya teveccüh idüp Ķonya’dan sefere çıķduķları eyyāmuñ 

evvel güninde at üzre gider iken ġaflet ü ġalebe idüp revzene-i çeşm-i žāhirini ĥįcāb-ı 

ħˇāb ile mesdūd olduķda ħāŧif-i ġaybdan bu ħiŧāb istimāǾ olındı ki eǾāli-i ahālį-i 

maǾārif-i ilāhiyye saña muntažırlardur. Sürātle gitmek gereksin. MaŧlaǾ: 

                                                           
444Adımlarının bereketi ile toprağı değerlendirdi. Yeryüzünü İrem gibi süsledi. Cennet gibi bir ortam 
gördü. Ki esintisi insana yeni bir hayat bağışlıyordu. Suyundan topraklar bereketlendi ve ağaçlar 
göklere yükseldi. Nihal bir günde öyle büyüdü ki diğer bir yerde olsaydı bir sene sürerdi 
445Senin hasretinden göğsüm parçalandı. Ey Yusuf gibi güz ayım, eteğini tutup yalvarıyorum 
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  Men müntažıram kiyār-em ez-rāh resed 

  Cān müjde deh-em ki yār nāgāh resed446 

İmtiŝālen li-źālike’l-ĥiŧāb-ı şitāb idüp şehr-i ŞaǾbān’uñ evvel güninde maĥrūse-i 

Burusa’ya girdiler. Ol diyāruñ Ǿulemāsından bir cemāǾatle şehr-i mezbūruñ Ǿaşr-ı 

āħirinüñ evvelinden ġāyet-i Ramażāna degin ħalvet-i erbaǾįneye dāħil oldılar. 

Eyyām-ı ħalvetüñ evvel güninde bu maķūle cemǾiyyet dünyāda olmaz, dār-ı āħiretde 

cennetde olur diyü ķāǿili nümāyān degil bir śadā-yı meserret-nişān ķarǾ-ı esmāǾ u 

eźān eyledi. Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf Ķudsį ĥażretleri iki beyt diyüp bu iki beytin her bir 

kelimesinüñ evvel ĥarfiyle kendü silsilesinüñ meşāyiħ-i kirāmınuñ esāmį-i 

sāmiyelerinüñ evvel ĥarflerine bi-tariķı’ŧ-ŧevşiǾ işāret eyledi. Ol iki beyt bunlardur. 

ŞiǾr: 

  ǾAlāzįn-i Ǿizzį ya cebāǿib-i mühecciǾā [89] 

  NeciyāǾalā nehcin ġilā nevǾ gūna 

  ǾAfā külli resmin cāze serā metāǾafā 

  Kifāh-ı cerā bahr-i zehį hįne Ǿavnihi447 

Meźkūrlaruñ esāmį-i şerįfleri tertįb üzre bunlardur. ǾAbdü’l-laŧįf Ķudsį, Zeyne’d-dįn 

Ĥāfį, ǾAbdu’r-raĥmān Şerbįnį, Yūsuf ǾAcemį, Ĥasan Şemşįrį, Maĥmūd Iśfahānį, 

Nūre’d-dįn Naŧanzį, ǾÖmer Sühreverdį, Necįb Sühreverdį, Aĥmed Ġazālį, Nessāc 

Ebį ǾAlį Gürkān, Ebį ǾAlį, Ebū ǾOŝmān Maġrebi, Ebū ǾAlį Kātib, Ebū ǾAlį Rūdbārį, 

Cüneyd-i Baġdādį Sırrį Saķaŧį, MaǾrūf-ı Kerħį, İmām ǾAlį bin Mūsā Er-rıżā, İmām 

Mūsā Kāżım, İmām CaǾfer-i Śādıķ, İmām Meĥemmed Bāķır, İmām Zeyne’l-

ǾAbidįn, İmām Ĥüseyn bin ǾAlį, İmām ǾAlį İbni Ebį Ŧālib kerrema’llāhü vechehu ve 

rađıya’llāhüǾanhum ecmaǾįn448 mervįdür ki ekābir-i meşāyiħ-i Zeyniyye’nüñ yanında 

muǾāvenet-i iĥyā ve muķābele-i aǾdā içün ve defǾ-i żarar ve celb-i nefǾ içün iştiġāl 

caǿiz olmayup ŧarįķlarında bunı iħtiyār itmemişler idi ve lākin Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf 

Ķudsį ĥażretleri bunı Şeyħ ǾAbdü’l-Ǿazįz’üñ ŧarįķından aħź idüp bu ĥālini ŧāǿife-i 

Zeyniyye’den evvel ol iħtiyār eyledi. Merĥūm-ı merķūm Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf 

ĥażretleri maķāmāt-ı Ǿāliyāt-ı rabbāniyye ve merātib-i sāmiyāt-ı sübĥāniyyenüñ 

                                                           
446Ben yârimin gelmesini bekliyorum. Canım mutlu ol ki yar erken geldi 
447İzzetimin mekanı yücelerde süslenmiştir ey dostlar, Varlığının yüce türüne sırdaştır (veya “türü 
kurtarıcıdır”), Tüm hataları affeder, affettiği zaman sırrımı mükafatlandırır (veya “sırrıma izin verir”), 
Denizin güzelce akmasıiçin O’nun izni (yardımı) yeter. 
448Allah tümünden razı olsun 
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beyānında Tuĥfe nām bir kitāb-ı laŧįf teǿlįf eyledi. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz 

elli altı senesinüñ şehr-i rebįǾü’l-evvelinüñ ġurresinde penç-şenbe güni maĥmiyye-i 

Burusa’da vefāt idüp zāviye-i maǾrūfede defn oldı. Ķabr-i şerįfinüñ üstinde mānend-i 

felek-i tāsiǾ-i vāsıǾ ve mānend-i sidde-i vālā aǾlābir ķubbe binā olındı. Ħalāyıķ-ı 

Ǿālem teberrüķen ol türbeyi ziyāret iderler nevvera’llāhü ķabrehu.449 

 

Şeyħ ǾAbdu’r-raĥįm bin Emįr ǾAzįz Merzifonį raĥmetu’llahi teǾālā Ǿaleyh 

Menķūldür ki Śarı dāniş-mend dimekle maǾrūfdur. Ķaśaba-i Merzifon’da vücūda 

gelüp ķābiliyet-i kemālde kemāl-i ķābiliyete bāliġ olduķdan śoñra bilād-ı Mıśr’a 

varup Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretlerinüñ şeref-i śohbetleriyle müşerref oldı. 

MıśrāǾ: 

  Ze śüĥbeteş şeref bį-ĥisāb yāft künūn450 

Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfįǿnüñ derūnį maĥabbet ve Bāŧınį meveddetlerine ve maǾnevį 

ĥimāyet ü Ǿināyetlerine mažhar olup anlaruñ ile Ĥāf’a varduķlarında kerreten baǾde 

kerreten şerāǿif-i ħalevātına dāħil oldı. Eŝnā-yı ħalvetde kelime-i tevĥįdi Ǿalā ŧarįķı’t-

teyaķķun telaķķun idüp ħırķa-i mübārekeyi giydükden śoñra ħaŧevāt-ı mücāhedāt ve 

edevāt-ı riyāżāt ile meǿāric-i medāric-i maķāmāt-ıǾāliyyeye Ǿurūc eyledi. Şeyħ 

Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretlerinden irşād u imdād içün icāzet alup Vaśāyā-yı Ķudsiyye 

nām kitābını ve saǿir müǿellefātını ve mürevveyātını ve Şeyħ Şehābe’d-dįn 

Sühreverdį ĥażretlerinüñ İǾlāmü’l-Hudā ve ǾAvārifü’l-MaǾārif nām iki kitāb-ı 

feżāǿil-āyātının aķl ü rivāyet itmek içün mücāz oldı. Ol zeynü’l-evliyā-yı kirāmuñ 

işāret ü beşāretiyle Şeyħ ǾAbdu’r-raĥįm ĥażretleri kendinüñ mavŧın-ı aślįsi 

Merzifon’a rıĥlet idüp ķaśaba-i mezbūrede tavaŧŧun eyledi. Merhūmün ve 

maġfūrünleh Sulŧān Murād Ħān Ġāzį ĥażretleri Şeyĥ ǾAbdu’r-raĥįm ħıdmetlerine 

yevmį beş aķça taǾyįn itmiş iken üç aķça ziyāde idüp MerzifonǾda olan Ǿimāretden 

on müdd-i ġalle daħı taǾyįn eyledi. Şeyh ĥażretlerinüñ bu važįfeye ve bu ġalleye 

telaķķį-i bi’l-ķabūl itdüginden žāhir-i ĥālde vāridāt-ı nā-vācibe raġbetleri fehm 

olmaġın bu ħilāf-ı žāhir vażǾuñ śudūrınuñ sebebi kendülerden istikşāf olınduķda 

cevāb virüp “Nefs-i ġaddāruñ dehān-ı ĥırś u eziyyeti bu az loķma ile sed içün bu 

važįfeyi ķabūl eyledüm. Eştāt-ı esbāb-ı maǾāş u inŧiǾāşuñ inŧižāmına dāǾį olan āyādį-i 

                                                           
449Allah, O’nun kabrini nurlandırsın. 
450Onunla konuşmaktan büyük bir şeref kazandı. 
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muħtelifeyi ol velį-i āyādį ve nuǾmānuñ yed-i Ǿulyāsına ĥaśr idüp dest-i iĥtiyācı 

ġayrdan ķatǾ u ķaśr eyledük.” diyü bir kelime-i cāmiǾa ifāża eyledi. ŞiǾr: 

  Ķurś cūy mey-şįken ü mey şekįb 

  Tā ne-ħurį gendüm-i ādem ferįb 

  Tā şikemi nān ü dem-i āb hest 

  Kefce me-kün ber ser-i her kāse dest451 

Merĥūm Şeyħ-i maġfiret-maķrūn ķaśaba-i Merzifon’da vefāt idüp ħafāyā-yı zevāyā-

yı melek ü melekūt aña fetĥ olınduķda bir kūşede defn olındı. MesmūǾdur ki 

Minhācü’r-Reşād adlu bir kitābı daħı istimāǾ olundı. Mervįdür ki beş aķça važįfe 

olduġı sekiz yüz otuz beş senesindedür ve üç aķça ziyāde olduġı sekiz yüz ķırķ beş 

senesindedür. ŞiǾr: 

  İķtifā münhec-i Ǿilm nāfiǾ 

  CāmiǾ mābeyne fıķih ve eźeb 

  Fe hüve fi’d-dünyā kenecim-i ŧāliǾ 

  Eşrefü’l-kevn behŝüm ġürb452 

Ĥālen cümle-i ħalāyıķ anuñ merķad-ı [90] şerįfini ziyāret idüp meyāmin-i 

rūĥaniyyetiyle teyemmün ü teberrük iderler. Mūmā ileyhüñ ĥāl-i ĥayātında ve 

zemān-ı vefātında ķuvvet-i ruĥāniyyetiyle žuhūra gelen kerāmet-i Ǿayāniyyesi ve 

velāyet-i maǾnevįyyesi ĥad üǾadden bįrūn ve mertebe-i iĥśādan efzūndur. Ġalebāt-ı 

ħalecāt-ı Ǿaşķ u şevķ zemānlarında Rūmį maħlaś ile Türkį eşǾār diyüp ol eşǾār sūz-

nāk ile ħalķ-ı Ǿālemi yaķar yandırur idi. Aśĥāb-ı Ǿaşķı şemǾ-i dil-sūz gibi cānından 

uśandırur idi. Mervįdür ki Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretleri Şeyh ǾAbdu’r-raĥįm’i 

diyār-ı Rūm’a gönderdükde “Ol mažhar-ı āteş-iǾaşķ-ıilāhį ile memālik-i meźkūreye 

āteş śaldum.”didi raĥmetu’llāh. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ ǾAbdül-muǾtį raĥmetu’llāhi teǾālā 

Şeyħ Zeyne’d-dįn Ħāfį’nüñ ħulefāsındandur. Źikr olınan Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf ve Şeyħ 

ǾAbdu’r-raĥįm ve Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį nām bu üç kişinüñ esāmį-i sāmiyeleri esmā-yı 

                                                           
451Bir kuru ekmek peşinde ol ve sabırlı ol. Ki hiç bir şey seni kandırmasın. Kuru ekmek ve içecek 
suyun varsa başka kaselere el uzatma. 
452Sen faydalı bir ilmin peşine düş ki o ilim fıkıh ve edebiyatı kapsıyor olsun. O dünyada parlayan bir 
yıldız gibidir. Kâinatı aydınlatır ardından batar gider. 
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ĥüsnānuñ birisine mużāf olup Ǿabd lafžıyla maśdar u muǾanven olmaġın aśĥāb-ı 

ĥadįŝden ve aǾlām-ı Ǿulemādan Ǿabādla diyü źikr olınanlar gibi meşāyiħ-i Zeyniyye 

arasında bunlar daħı Ǿabādla diyü yād olınurlar. Mūmā ileyh Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį 

mālikį meźheb olup mevlid-i aślįsi bilād-ı ġarbiyyedendür. Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį 

ĥażretlerinüñ şeref-i hıđmetleriyle tekmįl-i ŧarįķat tehźįb-i ĥaķįķat idüp irşād u isǾād 

içün icāzet alduķdan śoñra śafāsı Ǿömre süren ĥarem-i ħürremden sāye-i beyt-i şerįf 

gibi ħālį olmayup kaǾbe-i şerįfede temekkün u tavaŧŧun itmegin meşāyiħ-i Ǿižām 

arasında şeyħü’l-ĥarem diyü mülaķķab oldı. Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį ĥażretlerinüñ 

kerāmāt-ı Ǿayāniyye ve velāyet-i maǾneviyyesi eŧrāf-ı vilāyetde meşhūr olup iķŧāǾ-ı 

erbāǾ-ı rubǾ-ı meskūnde meźkūr oldı. MıśrāǾ: 

  Ahvāl ū be-maşrıķ ü maġrib şüyūǾ yāft453 

Evliyā-yı sālifeden Ħˇāce ǾAbdu’llāh Semerķandį ve Seyyid Ķāsım Envārį ve Şeyħ 

Zeyne’d-dįn Ĥāfį ve Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį ĥażretleriyle muśāĥabeti sebķat eyleyen 

meşāyiħ-i kirāmdan sinn-i şerįfi yüz yigirmiden mütecāviz iken meĥāsininde eŝer-i 

beyāż āşikār olmayan Şeyħ Maĥmūd Sındį’den mervįdür ki sinįn-i sālifeden bir 

senede iķāmet-i menāsik-i ĥac içün kaǾbe-i şerįfenüñ şeref-i ziyāretiyle temettuǾ 

eyledigümde Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį ile mülāķį oldum. Meźkūr-ı mebrūr Ǿalāǿiķ-i 

ħalāǿiķdan kemāl-i ınķıŧāǾ üzre olup riyāżāt-ı şāķķa ile murtāż olmaġın aña kemāl-i 

mertebede maĥabbet idüp anuñla mā-beynümüzde mevāħāt-ı ekįde ve mevālāt-ı 

şedįde vāķıǾ oldı. MıśrāǾ: 

  Naĥnü ravĥānün ħalelnā bedenen454 

Bir gün eŝnā-yı muśāĥabetde Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį baña “Senüñ içün Ħvāce 

ǾAbdu’llāh’ı gördi didiler. Gerçek midür şimdiki ĥālde sen anı görseñ bilür misün?” 

didi. Ben daħı vāķıǾan bundan aķdemşeref-i ruǿetleriyle müşerref olup “Dįdār-ı 

meserret-āŝārını görüp ŧururam. Şimdiki ĥālde daħı göricek bilürem.” didükden śoñra 

Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį ĥażretleri Ħvāce ǾAbdu’llāh “İşte bunda ŧāǿife-yi ŧāǿife 

arasındadur. Göreyüm göricek bilür misin?” didi. Ben de fi’l-ĥāl yirümden kalķup 

ŧāǿifān-ı ĥarem-i muĥterem arasında Ħvāce ĥażretlerini ŧavāf ider iken bulup anuñ 

yanınca bende ŧavāfa başladum. Ħvāce ǾAbdu’llāh benden muķaddem maķām-ı 

İbrāhįm’e varup namāza şurūǾ idüp ben daħı ŧavāfdan fāriġ olduġumda Ħvāce gibi 

                                                           
453Onun hakkındaki haberler batıya ve doğuya yayıldı. 
454Biz aynı bedende iki canız. 
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maķām-ı maǾhūd-ı maĥmūdda namāza şurūǾ eyledüm. Ħvāce ĥażretleri ben henūz 

itmām-ı merām itmeden ġayb erenlerine ķarışup perį gibi gözden nihān oldı. MıśrāǾ: 

  Ān perį ez-nažar-em ġāǿib şod455 

Bu ķıśśadan śoñra Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį’nüñ yanına varduġumda “Senüñ Ħvāce 

ǾAbdu’llāh’ı bildüginde şübhemüz ķalmadı. VāķıǾan bilürmiş.” diyü buyurdılar. Bu 

mā-beynde nice şühūr u duhūr-ı mürūr idüp çoķca zemān güźerān eyledükden śoñra 

eŧrāf-ı Ǿālemi seyāĥat eyleyerek maĥmiyye-i Semerķan’da varup Ħvāce ǾAbdu’llāh 

ile mülāķį olduġumda “Sebķat eyleyen mācerāyı işāǾat itme.” diyü tenbįh eyledi. 

BaǾd-ı zemān girü Mekke-i müşerrefeye varup Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį ĥażretlerinüñ 

kendülerini iştihār-ı siyār ile meşhūr görüp āvāze-i [91] kerāmetlerini ǾIrāķ u Ĥicāz’a 

sāǿir ü dāǿir bulduġumda ķadįmį āşināluķ iķtiżāsıyla şeref-i pā-būsıyla teşerrüf 

eyledüm. Şeyħ ǾAbdü’l-muǾŧį ĥażretleri mükālemāt-ı keŝįreden śoñra encām-ı 

muĥāŧabayı aña müncer ķıldı ki Ħvāce ǾAbdu’llāh Semerķandį ĥażretlerini vech-i 

meşrūh üzre “Saña gösterdügümüz eclden bizi anlar daħıǾarśa-yıǾālemde teşhįr 

eyleyüp şöhretümüze sebeb oldılar.” diyü buyurdılar. 

 

Şeyħ Zeyne’d-dįn Ebū Bekr Meĥemmed bin Meĥemmed Ĥāfį raĥmetu’llāhü’l-kāfį 

Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį dimekle meşhūr u meźkūrdur. MuŧŧaliǾ-i iǾmārından 

maķŧaǾına degin bilād-ı Rūm’a dāħil olmayup egerçi memālik-i ǾOŝmāniyye’yi 

ķudūm-ı şerįfiyle teşrįf itmemişdür. Ve lākinǾinde źikri’ś-śāliĥįn tenezzelü’r-

raĥmeti456 feĥvāsınca istinzāl-i aķŧār-ı emŧār-ı ġumām-ı raĥmet-i ilāhiyye içün ism-i 

sāmįsi silk-i źikrde münselik ķılındı. Menāķıb-ı şerįfesi ve aĥvāl-i şeref-āmāli raķam-

zede-i aķlām-ı müşkįn-i erķām olan kitāb-ı müsteŧāb müskiyyü’l-ĥitāmda derc olındı. 

Velādetleri diyār-ı ĦorāsānǾdan Ĥāf nām ķaśabada vāķıǾ olup yedi yüz elli yedi 

senesinüñ şehr-i rebiǾü’l-evvelinüñ on beşinci güninde vücūda geldi. MaŧlaǾ: 

  ŦülūǾ kerd be-teǿyid-i ĥaķ zi-bürc-i kemāl 

  Meh-i ħüceste rüħ-ü aħter-i hümāyūn fāl 

  Ez-in Nihāl-i şeref tāze geşt aħter-i din 

                                                           
455O melek gözümden kayboldu. 
456Salihler anıldığında rahmet iner. 



266 

  Canān-ki tāze şeved berg-i gül zi-bād-ı şümāl457 

Fünūn-ı žāhire-i zāhireyi ve Ǿulūm -ı bāŧına-i kāmineyi cāmiǾ u ĥāvį olup şerǾa-i 

şerįǾate mutābaǾat ve sünen-i sünene muŧāvaǾat itmekde muvaffaķ min Ǿındi’llāh idi. 

MaŧlaǾ: 

  Śūret-i ū rāst be-mįzān-ı şerǾ 

  Cān-ı vey ü zendegi ez-cān-ı şerǾ458 

Meşāyiħ-i Zeyniyye’nüñ aħyār-ı ħıyārı arasında evliyā-yı kerāmāt-ı Ǿāliye olan eǾāli-

i evliyānuñ aǾlāsıdur. Bedāyit-i aĥvālinde Ǿilm-i taśavvufu Şeyħ Nūre’d-dįn ǾAbdu’r-

raĥmān Mıśrį ĥażretlerinden aħź eyleyüp Ǿunvān-ı müfāħaret idinmek içün icāzet-

nāme aldı. Bu icāzet-nāmenüñ derc-i mażmūnunda cevāhir-i kelām ve leǿāli-i 

merāmı ĥażret-i Şeyħ ǾAbdu’r-raĥmān Mıśrį bu silk üzre derc eyledi ki Şeyħ 

Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretleri ŧarįķ-i taśavvufda istiǾdād-ı kemāl ve kemāl-i istiǾdād ile 

mutaśavvuf olup vāridāt-ı ġaybįyyenüñ ve fütūĥāt-ı lā-raybiyyenüñ ķabūline ķābil 

olduķda ġıbbe’l-istiħāretiǾl-muǾtādesene-i ĥüsne-i maǾhūde üzre yedi gün ħalvet-i 

salvet-baħşa dāħil oldı. Nažm: 

  Rū be-ħalvet neşįn ü zārį kün  

  Der fürū bend ü çille dārį kün 

  Her ki pür-şod ez-įn ü vezān ħālį 

  Der-memālik velį şod ü vālį 

  Dil-i ū defter-i firişte şod 

  Be-ĥürūfį diger niveşte şod 

Ħalvet įnest ü çile įn bāşed 

  Śıfat-ı Ǿārifān çenįn bāşed459 

Eyyām-ı ħalvetüñ leyle-i rābiǾasında fettāĥ-ı müşkilāt kilįd-i futūĥāt ile ebvāb-ı 

fuyūżātı fetĥ idüp şerāǿif-i ifāżāt-ı sübĥāniyye ile teşrįf eyledi. Ķuvvet-i istiǾdādāt-ı 

ezeliyyesiyle yevmen-fe-yevmen belki anen-fe-anen ķaŧǾ-ı derecāt-ı Ǿāliyyāt ŧayy-ı 

                                                           
457Allah’ın izniyle kemal kulesinden doğdu. Hayırlı yüzlü ay ve hümayun şanslı yıldız, bu şeref 
nihalinden din yıldızı yenilendi. Çiçeğin yaprağının kuzey rüzgârından canlandığı gibi. 
458Onun yüzü şeriatın tartısıdır. Onun can ve hayatı şeriattan gelmiş. 
459Git bir köşeye ve ağla. Kapıyı kapat ve kırk gün orada kal. Herkes bununla dolarsa ve ondan 
boşalırsa memleketlerde vali ve hâkim olur. Onun yüreği meleklerin defteri olur. Başka harflerle 
doldurulur. Bir köşeye gitme ve kırk gün yalnızlık çekmek işte böyle olur. Ariflerin sıfatı işte böyle 
olur. 
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maķāmāt-ı sāmiyyāt idüp mažhar-ı vāridāt-ı mütevāliye ve mevrid-i lāyiĥāt-ı sāniħāt-

ı mütevāliye oldı. Keŝret-i teraķķiyāt-ı bedįǾa ile maķām-ı ĥaķįķat-ı tevĥįde vāśıl 

olup itmām-ı eyyām-ı sebǾadan muķaddem ķuyūd-ı tefrįķa-i ħavāŧırı ŧarĥ u ŧard 

eyledi. Yedinci rūz-ı pįrūzuñ temāmında levāmıǾ-ı āfitāb-ı tevhįd-i ĥaķįķį-i żātı žāhir 

olup meşkūt-ı tecelliyāt-ı źāt-ı źāt-ı śamediyyetden nūr-ı hüviyyet anda āşikār u 

pedįdār oldı. Cümle erbāb-ı tefrįd ve kāffe-i aśĥāb-ı tevĥįd ıśŧılāĥı üzre cemǾü’l-cemǾ 

diyü taǾbįr olınan maķām-ı vālā ki cumūǾ-ı efrād u evtāduñ biñde biri ol mertebe-i 

külliyeye vāĥid-i ebǾed-i vāĥid vāśıl olur. Ol ferd-i kāmil aña nāǿil ve bunuñ 

verāsında teraķķiyāt-ı sāmiyyeyi şāmil oldı. Cenāb-ı mucįbü’d-daǾvātdan mesǿūl u 

mutażarrıǾdur ki yevmen-fe-yevmen ileri gelmekle imām-ı hümām mütteķįn ü pişvā-

yı muķtedā-yı muvaĥĥidįn olup miĥrāb-ı kerāmetde cemāǾat-i evliyā aña tābiǾ u 

muśallį olalar. Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį ĥażretlerinden rivāyet olınur ki “Ŧarįķa-i 

ŧarįķatı tekmįl içün seyāĥat semtine sālik olup maĥrūse-i Ķāhire-i MıśrǾdan Ħorāsān 

vilāyetine gider iken yolda maĥmiyye-i Baġdād’da bu icāzet-nāmeyi żāyiǾ eyledüm. 

Nice müddetden śoñra diyār-ı Mıśr’a varup Şeyħ ǾAbdu’r-raĥmān Mıśrį ĥażretlerini 

raĥmet-i raĥmāna vāśıl u naǾįm-i cāvidānįye nāǿil olmış buldum.” Merĥūmuñ Ǿibādet 

itdügi maħśūś [92] ħalvet-serā-yı ünslerini ziyāret içün ĥücreye dāħil olduķda icāzet-

nāmesinüñ śūretini bulup bir nüsħasına dest-res müyesser oldı. ŻāyiǾ olan icāzet-

nāme ile bu nüsħa taŧbįķ olınup ikisinüñ daħıǾarāǿis-i nefāǿis-i ġavānį-i 

muǾāniyesinüñ rūy-ı ġarrālarında zülf-i müşkįn yirine āvįze olan sevād-ı elfāž yekser 

berāber idi. Her birinüñ nuķūd-ı meǾānį-i müheźźibe-i müźehhibeleri vezn ü 

miķdārda ber-ā-ber olup bir iki ĥarfden ġayrı ziyāde vü noķśān yoġ idi. Nüsħa-i 

meźkūrenüñ bulunmasında iki iĥtimāl vardur. Birisi evāǿil-i aĥvālde taĥrįr olınan 

icāzet-nāmenüñ bir śūreti Şeyħ ĥażretlerinüñ yanında ķalmaķdūr. İkincisi ol icāzet-

nāmenüñ żāyįǾ olduġı Ǿālem-i maǾnįde aña maǾlūm olup bir śūretini śoñradan 

yazmaķdūr. ǾAlā kile’t-taķdįreyn şeyħ-i merhūmuñ vaĥdet-ħānesi keŝretden ħālį 

olmayup mütereddidān-ı cādde-i ĥaķįķat ol ĥücreden muŧŧaśıl-ı munķaŧıǾ degil iken 

ve daħı müddet-i medįdeden berü ol ĥücre der-beste olmayup āyende vü revendenüñ 

ķadem-i tereddüdi andan kesilmemiş iken derūn-ı ĥücrede āşiķār ŧuran nüsħaya ferd-i 

āferįdenüñ sūǿ-i nažarı ve yed-i teŧāvül ve iżāǾası taǾalluķ itmedügi şeyħüñ kerāmet ü 

velāyetine delālet-i ķaviyye ile delālet ider. Naķl olınur ki Şeyħ ǾAbdu’r-raĥmān 

Mıśrį ĥażretleri rüǿesā-yı fuķarāya ilbās eyledügitāc-ı ibtihāc-ı baħşı Zeyne’d-dįn 

Ĥāfį ĥażretlerine daħı teberrüken ilbās eyledi. Anlar daħı “Bu tāc-ı ber-ser-tāc-ı 

evliyānuñ başı birāderi yādigārıdur. Ĥaķ teǾālā bu devleti benüm başımda ķomış 
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imiş.” diyü taǾžįmen başı üzre yir eyledi. Ol zeyn-i evliyā-yı sāmį-menzilet eŝnā-yı 

seyāĥatde maĥmiyye-i Baġdād’a geldükde Pįr-i Tāc-ı Geylānį nām bir kimesne “Ol 

tācı devlet-i sermedi bilüp baña iĥsān eyleyüñüz.” diyü iltimās itmegin Şeyħ 

Zeyne’d-dįn Ĥāfį muħālefet itmeyüp ŧarįķa-i aśĥāb-ı ŧarįķat ki mürüvvetdür. Ol 

ŧarįķat üzre aña iǾŧā eyledi. ǾĀlem-i menāmda ol tāc müştemil olup eǾālį-i ser-

firāzān-ı evliyādan nice ser-bülend-i ercümend kimesneleri esāmįsiyle źikr ü Ǿadd 

eyleyüp “Bunlar beni baş üzre ŧutar iken sen beni bir denį vü fāsıķ u fācire virüp evc-

i Ǿālįden ĥażįż-i źillete pāmāl eyledüñ.” diyü istiġāse eyledi. Nažm: 

  Düzd-rā pįş-i rüħat rāh mede 

  Ħarne-i ħırs-rā külāh mede 

  Mede ey ħvāce bį-kerr ü zinhār 

  Kürd-rā cübbe Türk-rā destār 

  Zinde-rā tövbe deh ki dāred cān  

  Mürde ħod tövbe kerd ez-āb ü zi-nān 

  Ne-tüvān dįv-rā be-rāh āverd 

  Seri dįvāne-rā külāh āverd460 

Fi’l-vāķıǾ bu vāķıǾanuñ irtesi ol kimesneyi bir meyħāne küncinde bülbüle-miŝāl 

şarāb ile māl-ā-māl ve sāġir-i şikeste gibi ufanık yatur buldılar. ŞiǾr: 

  Dįd mestį fetāde ber-ser-i rāh 

  Cāme ħümrį vü nāme kerde siyāh 

  Ħāk-ı reh-rā be-çehre fersūde 

  Ber-ser-i ħāk-i rāh büġnūdeh461 

Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį’nüñ rüfeķāsından biri ol tācı ol ĥarįfüñ başından alup “Sen bu 

ĥarįfüñ sürbį devletine lāyıķ degilsin benüm başım tācısan.” diyü taķbįl ü telŝįm 

eyleyerek şeyħ ile maślaĥatlarına revāne oldılar. Şeyħ Zeyne’d-dįn Ĥāfį seksen bir 

yaşında iken sekiz otuz sekiz senesinüñ şehr-i şevvālinüñ ikinci güni leyle-i eĥadda 

                                                           
460Hırsızın sana yaklaşmasına izin verme. Ayının bağırmasından korkma. Ey büyük insan hiç firsat 
vermeden Kürd’e gömlek, Türk’e sarık verme; yaşayan biri için tövbe ettirmek gerekli. Ölen zaten 
ekmek ve sudan tövbe etmiştir. Deve doğru yolu göstermek imkânsızdır. Nitekim deliyi aldatmak da 
mümkün değildir. 
461Yolda düşen bir sarhoşu gördü. Elbisesini şarapla kirletmiş ve hesabını tartıştı. Yolun toz toprağını 
yüzüne bulaştırmış, yolda topaklarda uyumuş. 
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vefāt idüp evliyāǿi taĥte ķübbāyi462 ħalvet-ħānesinden fį maķǾadi śıdķınǾinde melįkin 

müķtedir463 nüzhet-gāhınaǾurūc u velūc eyledi. ŞiǾr: 

  Resįde-est ū be-dār-ı maķǾad-i śıdķ 

  Ķarįb ān melįk-i müķtedir būd 

  Be-maķśūd-ı aśįl-eş geşt vāśil 

  Be-menzilgāh-ı ķurbet müstaķar būd464 

Nūrü’llāhü mażcaǾahü465 

 

Teźyįl: Ol gencįne-i esrār-ı esmār-ı lāhūtiyye ve ol defįne-i hazįne-i lāyıĥāt-ı sānihāt-

ı ceberrūtiyye evvelā Mālįn nām ķaśabada defn olınmış iken Dervįş-ābād nām 

mevżıǾa naķl olındı. Ol medfen-i pāk ve merķad-i tāb-nākden daħı Herāt’da muśallā 

ķurbına naķl olınup anda defn olındı. Bu üç mevziǾ anuñ rūĥāniyyeti berekātında 

maǾmūr olup ĥalķa-i çeşm gibi merdüm-nişįn oldı. Her bir mevżiǾde Ǿālį binālar 

yapılup CumǾa namāzı ķılınur oldı. Şeyħüñ şeref-i rūĥāniyyetiyle mümeyyin ü 

müteberrik olup cümlesi mižān-ıįcābet-i ĥācāt oldı. Mervįdür ki āħir-i ĥayātında üç 

gün kendüden ġıybet eyledi. BaǾdehu ifāķat bulup kendüye geldükde bir yıl miķdārı 

sükūt ġalebe idüp ĥāmūş oldı. Bu evķātda kendülere [93] cenebāt-ı ilāhiyye istilā 

idüp bir an cenbenüñ tuvārdından ħālį olmadı. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Pįr İlyās raĥmetu’llāhi teǾālā vāsıǾa 

Nevāhį-i AmasiyyeǾde sākin olup zemānesinde olan Ǿulemā ortasında celāǿil-i feżāǿil 

ile meşhūr ve mefāħir-i žāhire-i bāhire ile meźkūr idi. Emįr Timur ol diyāra 

uġraduķda mevlānā-yı meźkūrı vilāyet-i Şįrvān’a irsāl idüp maǾāşına kifāyet 

eyleyecek miķdārı važįfe taǾyįn eyledi. Mevlānā-yı mūmā ileyh mużŧar olup ol diyār-

ı ķalįlü’l-iǾtibārda nāçār Ǿalā-vechi’l-ıżŧırār sükūn iħtiyār idüp erbāb-ı ŧaleb ve aśhāb-

ı arebe ifāde vü ifāża eyledi. Ol vilāyetüñ meşāhįr-i cemāhįr-i evliyā-yı kirāmından 

mažhar-ı Ǿirfān-ı Rabbānį Şeyħ Śadre’d-dįn Şirvānį ĥażretleriyle śohbet idüp basŧ-ı 

bisāŧ-ı mücāleset eyledükde anuñ şeref-i śohbeti berekātından mıķnātıs-ı 

maĥabbetu’llāhuñ cāźibesiyle münceźib Ǿila’llāh oldı. Medāric-i saǾādāt olan 

                                                           
462Velilerim kubbelerimin altındadır. 
463Bir doğruluk makamında (meclisinde) muktedir bir padişahın huzurunda (Kamer, 55.) 
464Dürüstlüğün evine vardı. O padişahın yakınında güçlüydü. Esas amacına ulaştı. 
İstediği yakınlığa varmıştı. 
465Yattığı yer Allah’ın nurudur. 
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meǾāric-i sādāt üzre ħalvet-i erbaǾįniyyeye dāħil olup mücāhedāt-ı keŝįre ve riyāżāt-ı 

Ǿazįzeye Ǿalā-vechi’l-istikmāl iştiġāl eyledi. ŞiǾr: 

  Ķadr-i dil ü māye-i cān yāften 

  Cüz be-riyāżat ne-tüvān yāften 

  Tüsen-i ŧabǾ-ı tü çü rāmet şeved 

  Sikke-i iķbāl be-nāmet şeved466 

Mevlānā İlyās’a ħavāŧır-ı muħtelife sebebiyle baǾżı evķātda tefrįķa-i ħātır vāķıǾ olup 

fetret ĥāśıl olur idi. Bu maķūle zemānda Şeyħ Śadre’d-dįn Şįrvānį ümmį olmaġın ol 

fütūrı defǾ idemeyüp meźkūruñ āyįne-i żamįr-i śafā-peźįrinden refǾ-i jenk ve defǾ-i 

keder itmege ķādir olmaz idi. Bu sebebden Şeyħ Pįr İlyās vaŧan-ı aśįl-i cezįline 

irtiĥāl idüp on iki yıl miķdārı mücellā-yı riyāżāt-ı śafvet-āyātıyla tecliye-i derūn ve 

taśfiye-i bāŧın eyledi. Şeyħ Zeyne’d-dįn Ħāfį ĥażretlerinüñ diyār-ı Ħorāsān’da āvāze-

i celālet-i şān ve ŧanŧana-i mesār ve menāfiǾ-i irşādı Şeyħ İlyās’uñ ŧāķ u revāķ-ı 

sāmiǾasına vāśıl olduķda Ǿizz-i ĥużūr-ı müstevcibü’s-sürūrlarına rūmāl olmaġa 

taśmįm oldı. Bu eŝnāda Ǿālem-i ruǿyāda çeşm-i cān küşāde olup mübeşşirāt-ı 

mümeŝŝilāt-ı ġaybiyye-i merāyā-yı miŝālde nümāyān olduġında ĥażret-i risālet-penāh 

Ǿaleyhi śalavātün illā lehü ĥażretleri śāĥib-i vāķıǾaya ħiŧāben ķıble-nümā ķalbini 

Şeyħ Śadre’d-dįn Şįrvānį semtine teveccüh idüp “Anuñ berekāt-ı ħıdemāt-ı 

müteberrikesiyle istifāża eyle.” diyü đelālet eylediler. Merĥaben birrū’ yāfe innahā 

tecme’u beyne’l-humābįn ve be innehā baǾdel-maşrıķįn467 Şeyħ Pįr İlyās imtiŝālen-

li’l-emr Şįrvān semtine müteveccih olup maķām-ı maĥmūd-ı maǾhūde ķarįb 

varduķda Şeyħ Śadre’d-dįn ĥażretleri aśĥāb u aĥbābına “Bugün Şeyħ Pįr İlyās bize 

gelse gerekdür. Aña istiķbāl eylenüz.” diyü tenbįh eyledi. Şeyĥ Pįr İlyās daħı ol śadr-

ı evliyā ve reǿįs-i etķıyānuñ ħāk-i pāyelerine rūmāl olup mübārek ellerini leb-i taǾžįm 

ile telŝįm eyledüklerinde Şeyħ Śadre’d-dįn Şįrvānį ĥażretleri bünyān-ı kelāmı bu esās 

üzre teşyįd eyledi ki efrād-ı evliyā-yı Ǿižām ve eĥād-ı etķıyā-yı kirāmdan az 

kimesneye bu saǾādet müyesser olmışdur ki “Ĥażret-i rüsūm-ı ekrem śallā’llāhü 

Ǿaleyhi ve’s-sellem irşād eyleye.” diyüp vāķıǾa-i meźkūre kendinüñ maǾlūmı 

olduġını iǾlām eyledi. Mūmā ileyh müddet-i keŝįre mücāhedāt u riyāżāta meşġūl olup 

meŧālib-i Ǿāliye ve meǿārib-i sāmiyyeye vāśıl olduķdan śoñra Şeyħ Śadre’d-dįn 

                                                           
466Kalbin değerini bilmek ve canın esasını öğrenmek sadece riyazet ile gerçekleşiyor. Senin doğa atın 
uysallaşırsa şans ve baht sana yüzünü gösterecek. 
467

Rüyaya merhabalar olsun, çünkü rüya sevenleri kavuşturur ve kötüleri uzaklaştırır. 
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ĥażretlerinüñ icāzetleri ile śıla-i raĥm içün kendü diyār-ı celįlü’l-iǾtibārına Ǿavdet 

eyledi. İnne aǾceli’ŧ-ŧāǾatiŝevāben śiletü’r-raĥm.468 BaǾd-ı zemān Şeyħ Śadre’d-dįn 

ĥażretlerinüñ vefātını istimāǾ eyledükde irşād u imdāda mübāşeret eyledi. Şeyħ Pįr 

İlyās Amasiyye’de kendinüñ ĥadįķa-i cennet-nişānında vefāt idüp gülşen-i ķudsde 

şükūfte olan ġonca-i maķsūd-ı ĥaķįkįyi būya ve bülbül-i cān-ı zārı bāġ-ı ħulde gūyā 

oldı. Fenā-yı fenā ibtinā-yı Amasiyye’de Sevādiye diyü yād olınan mevżiǾde defn 

olındı. Naķl olınur ki mūmā ileyhüñ zemān-ı vefātında ġassāl ġusl içün cesed-i 

şerįfini bir nehr kenārında serįr üzre vażǾ idüp yumaġa mübāşeret eyledi. Bu śadede 

ittifāķen ol yārüñ bir cānibi münhedim olup cesed-i pāki serįrden düşmek muķarrer 

olduķda elleriyle serįrüñ bir cānibineyapışup kendülerini [94] düşmekden taħlįś 

eyledi. Ĥāl-i hayātında imātet-i şimātet-i nefs idüp ihyā-yı merāsim-i şerǾ-i 

Muĥammedį eyleyen ǾĮsā nefslerelmūǿminūne lā yemūtūn469 mażmūnınca ĥaķįķatde 

zinde-dil olduķları sebebden anlardan ihyā āŝārı žuhūr eyleyüp taśarrufāta ķādir 

olmak bedįǾ u baǾįd degildür. ŞiǾr: 

  Zendegį yāft ān-ki cān derbāħt 

  Ve’z berāy-ı dilį revān derbāħt 

  Her ki-rā rāhat-ı revān bāyed 

  Cān dehed tā dilį biyāsāyed470 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Zekeriyyā Ħalvetį raĥmetu’llāhi 

Şeyħ Pįr İlyās ĥażretlerinüñ aśĥābından idi. Pįr İlyās ĥażretlerinüñ vefāt eyledükde 

“Seccāde-i ħilāfete ķanġı kimesne cülūs ider?” diyü istiħāre vü istişāre içün cümle-i 

aĥbāb ve kāffe-i aśĥābı Ǿalām-ı ġuyūb ve keşşāf-ı kürūbuñ cenābına teveccüh 

eyledüklerinde “Şeyħ Zekeriyyā cülūs ider.” diyü mübeşşir-i ġayb ve mübessir-i lā-

rayb ŧarafından tebşįr olındı. Bu dāǾiyye ile cümlesi anuñla bįǾat eyleyüp seccāde-i 

irşāda iclās içün ol muħtār-ı bā-iħtiyārı iħtiyār eylediler. Şeyħ Zekeriyyā maĥmiyye-i 

Amasiyye’de vefāt idüp murġ-ı rūĥı beĥābiĥ-i cinān ve riyāż-ı rıđvān śavbına ŧayerān 

eyledükde sirāclar mescidüñ civārında defn olındı. Müddet-i ĥayātında leŧāǿif-i 

maǾārif-i ķudsiyye ve celāǿil-i feżāǿil-i ünsiyyeye mažhar olup ekŝer-i evķātda ķaŧǾ-i 

merātib-i sāmiyātda mücāhededen ħālį olmaz idi. MıśrāǾ: 

                                                           
468Sevap açısından en acil itaat sıla-yı rahimdir (akrabalık bağını gözetmektir). 
469Müminler ölmez. 
470Canını feda eden kişi hayat bulur. Hem de bir temiz yürek içinse herkes huzur istiyorsa  
bir yüreği sakinleştirmek için canını feda etmesi lazım. 
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  Şarŧ-est der-müşāhede-i tū mücādele471 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ ǾAbbu’r-raĥmān Çelebi ibni Mevlānā Ĥüsāme’d-dįn 

raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Vālidesį Şeyħ Pįr İlyāsǾuñ kerįmesi idi. Peder-i ĥamįde-seyri Gümüş nām ķaśabadan 

olmaġın Gümüşlüoġlı dimekle maǾrūf idi. Ŧarįk-i taśavvufa Şeyħ Zekeriyyā’nuñ 

đelālet ü irşādıyla sülūk idüp ĥıdmetinde tehźįb-i aħlāķ-ı demįme ve teźhįb-i śıfāt-ı 

zemįme ider iken Şeyħ Zekeriyyā vefāt idüp Şeyħ ǾAbduǾr-raĥmān Çelebi anuñ 

maķāmına cülūs eyledi. Meźkūr-ı mebrūr Ǿāşık u śādıķ müvaĥĥid ü muĥaķķıķ śāĥib-i 

meşreb śaĥįhüǾl-Ǿaķįde idi. ŞiǾr: 

  ǾAşķ-ı pįşe-i śadāķat endįşe 

  Lāǿubālį ve pāk meşreb idi 

  Źāt-i pākinde ġill-i ġiş yoġ idi 

  Ħūb-ı ŧabǾ ve śaĥįĥ-i meźheb idi 472 

Ġalebāt-ı ceźebāt-ı maĥabbetu’llāhla sūz u güdāz ve şūr u şaġab istįlā idüp 

keremiyyet-i keyfiyyet bāde-i źikr ve sekr-i źikr ile mest ü medhūş olduķda elkerįm 

ŧurūb473 feĥvāsınca çarħ-ı merķaǾ-ı pūş gibi bį-riyā ve semǾa-i raķś u simāǾ ider idi. 

ŞiǾr: 

Bügesl ez-pāy-ı ħod įn lenger-i gül 

Kām-zen şü be-sūy-ı kişver-i dil 

Āstįn ber ser-i Ǿālem afşān 

Dāmen ez-ŧįnet-i ādem afşān 

Naġme-i cān şenev ez-çenk ü semāǾ 

Beçeh ez-cism be-āheng-i semāǾ474 

Lisān-ı Türkį’de pederinüñ ismi münāsebetiyle Ĥüsāmį maħlaś idinüp Ǿaşk u vecd ü 

ĥālüñ merātibine mütaǾallıķ kelimāt-ı manžūme nažm itmiş idi. Mūmā ileyh fenā-yı 

                                                           
471Seni görmek için mücadele etmek şart. 
472Mesleği aşk ve düşüncesi dürüstlüktür. Laubali ve temiz düşünceliydi. Temiz karakterinde hile ve 
aldatma yoktu. Yaratılışı ve ahlakı düzgün, mezhebi doğruydu. 
473Mert ve cömert kimse neşeli olur. 
474Ayağından bu ağır demiri ayır. Kalp ülkesine yönel. Elini bu dünyadan arıt. Eteğini insanlığın 

kötülüklerinden temizle. Çengden can bestesi dinle. Sema ahengi ile tenden uzaklaş. 
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fenādan dār-ı āħirete intiķāl eyledükde sevād-ı AmasiyyeǾde YaǾķūp Paşa 

Zāvįyesi’nde defn olındı ŧāba’llāhü ŝerāhü.475 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Şücāǿe’d-dįn Ķaramanį raĥmetu’llāh 

Rūz-ı şeb silāh-ı śalāĥı istiǾmāl ile mekāǿid ü mefāsid-i nefs-i bed-kirdār ile 

muķābele itmekde şücāǾ u dilįr idi. ŞiǾr: 

Üstüvār şücāǾ bāş ü delįr  

  Der-nüfāź-ı ümūr-ı şerǾ çü şįr476 

Şeyħ Ĥāmid Ķayśerį ile muśāĥabet idüp şeref-i hıdmetlerinde ŝābit-ķadem olmaġın 

merķāt-ı himmetle ĥażįż-i nefsāniyyetden zirve-i rūĥāniyyete Ǿurūc eyledi. ŞiǾr: 

  Ħvāhį şefer ü büzürg-vārį 

  Mįkūş be-hemmeti ki dārį 

  Fi’l-cümle be-herçi dest sāyį 

  Himmet çü ķavį buved berāyı477 

Teźyįl: Merĥūm Sulŧān Murād Ħān-ı ŝānįden maĥrūse-i Edrene’de bir gün źikri 

edebden ħāric bir maĥalde zıllet-i ķadem vāķıǾ olup helākį muķarrer olduķda mecźūb 

u jülįd-mū bir kimesne müştemil olup pādişāhı ol mühlikeden [95] ħalāś idüp dest-gįr 

olduķdan śoñra ġıybet eyledi. Pādişāh ol kimesne ile mülāķatı murād idinüp 

Edrene’nüñ śüleĥāsını getürdüp istedügi kimseyi bulamayup Ǿāmme-i ħalķı iħżār 

emr eyledi. Ol şehrüñ ħalķını Ǿumūmen birer birer gözden geçürüp aralarında Şeyħ 

ŞücāǾ-i Ķaramanį’yi görüp kendüye dest-gįr olan kimesne idügini bilüp kemāl-i 

nevāziş ile nüvāziş eyledükden śoñra Debbāġlar Maĥallesi’nde ĥalel mezārı ve 

zāviyesi olan maĥalde bir mescid ü zāvįye binā itdürüp fuķarāsına Murādiyye 

evķāfından ŧaǾāmiye važįfe taǾyįn eyledi. Şeyh ŞücāǾ ĥażretleri kendinüñ mezārı 

cānibinüñ dįvārını kerpiç ile binā idüp her bir kerpici üçer iħlāś ile yirine vażǾ eyledi. 

Merĥūm Sulŧān Süleymān Ħān zemān-ı salŧanatında Edrene’ye geldüginde ol 

mescidi cāmiǾ idüp Ǿādet-i maǾrūfe üzre devir-ħˇānlar ve muǾarrif ü ħaŧįb taǾyįn 

eyledi. Lākin evvel-i Ǿaśrda ol zāviyede seccāde-nişįn olan Cerrāĥ-zāde Muśŧafā 

Çelebi ol dįvārı yıķdurmayup teberrüken įķā eyledi. Şeyħ ŞücāǾ ĥażretleri ol binānuñ 

                                                           
475Allah, mezarını pak ve hoş kılsın. 
476Kararlı, korkusuz ve deli ol. Şeriatın işlerinde aslan gibi ol. 
477Eğer şeref ve büyüklük istiyorsan elinden gelen çabayı sarf et. Sonuç olarak istediğine ulaşabilirsin 
eğer oldukça gayretli olursan. 
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miǾmārınuñ vāķıǾasına girüp İslām’a daǾvet itmegin irtesi ol miǾmār müselmān olup 

kelime-i şehādet-i gūyā ve şükūfe-i hidāyeti būyā eyledi. Bu taķrįble adını hidāyet 

ķoyup cādde-i ĥaķķa ihtidā itdüginden kināyet eylediler revveĥu’llāhi rūĥahü. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Mužaffereǿd-dįn Lārendį raĥmetu’llāh 

Şeyħ Ĥāmid Ķayśerį’nüñ sa’ādet-i muķārenetiyle müstesǾįd olup śohbetleri 

berekātında maķāmāt-ı Ǿāliyye ve kerāmāt-ı seniyyeye mužaffer oldı. MıśrāǾ: 

  Mužaffer şod be-envāǾ-i kerāmāt478 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Bedre’d-dįn raĥmetuǿllāh 

Şeyħ Ĥācį Bayram ĥażretlerinüñ şeref-i śohbetleriyle ve bereket-i muśāĥabetleriyle 

merātib-i seniyye-i Ǿacįbe ve meŧālib-i semiyye-i ġarįbeye vāśıl olup leźzāt-ı fuyūżāt-

ı rabbāniyyeden źevķ-i Ǿažįm u ĥažž-i cesįme nāǿil oldı. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Bedre’d-dįn Aĥmer raĥmetu’llāh 

Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ aśĥāb u aĥbābındandur. Dest-i inābet ve yed-i tevbe ile źeyl-i 

himmetine teşebbüs idüp ve edā-yı tarįķatüñ müntehāsına vuśūl içün Şeyh’üñ eline 

etegine düşmiş idi. ŞiǾr: 

  Śoĥbet-i dānā dehed-et śad kemāl 

  Śoĥbet-i nādān küned-et pāymāl 

  Bā-gül-i śad bereg çü bülbül nişįn  

  Ger ŧalebį rāyiĥa bā-gül nişįn 

  Gerçe ne būy-est ü ne rengį der-āb 

  Ez-eŝer-i śoĥbet-i gül şod gülāb479 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Baba Neĥĥāsį Ankaravį raĥmetu’llāh 

Şeyħ Bedre’d-dįn gibi bunlar daħı Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ aśĥābından idi. Ol 

ĥażretüñ bedriķa-i irşādınuñ imdādıyla ŧarįķ-i taśavvufuñ müntehāsına vāśıl u nāǿil 

                                                           
478Tüm faziletlere nail oldu. 
479Akıllı birisi ile konuşmak sanabinlerce değer kazandırır. Aptallarla konuşmak ise seni değersizliğe 
sürükler.  Bülbül gibi çiçek ile oturup kalk. Güzel kokular istiyorsan çiçekle otur. Suyun ne kokusu ne 
de rengi var. Ancak çiçekle ilişkide olduğundan dolayı sonunda çiçek suyu olur. 
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oldı. Mess-i vücūdını şeyħüñ cevher-i irşādıyla zer-i ĥāliś idüp kimyā-yı saǾādete 

žafer buldı ķaddesa’llāhü sırrahu’l-Ǿazįz. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Muśliĥi’d-dįn Ħalįfe raĥmetu’llāh 

Cādde-i ķavįme-i mustaķįme-i taśavvufda Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ vādįsini meslek 

idinüp anuñ eŝer-i saǾādet-eŝerine gitmekle müntehā-yı menāzil ü maķāmāta vāśıl 

olduķdan śoñra rütbe-i irşād ve mertebe-i isǾāda vuśūl buldı. ŞiǾr: 

  Ez-erbiyeti māst ki-āb güher gerded 

  Ħūn der teh-i nāfe misk ez-fer gerded 

  Vān āhen-i tįre rūy-ı bį-ķıymet-rā 

  İksįr çü terbiyet künd zer gerded480 

ǾĀrif-i Bi’llāh ǾÖmer Dede raĥmetu’llāh 

Maĥmiyye-i Burusa’dandur. Ŧarįķa-i Śūfiyye’yi Ĥācį Bayram Sulŧān ĥażretlerinden 

aħź idüp taĥśįl-i [96] merātib-i semiyye-i sāmiye eyledükden śoñra irşāda icāzet aldı. 

BaǾżı eĥibbāsından menķūldür ki ibtidā-yı sülūkında Şeyħ Ĥāmid Ķayśerį 

ĥażretlerinden istimdād eyledi ve lākin müntehā-yı mübteġā-yı āmānda Ĥācį Bayram 

ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine vāśıl olup anuñ yanında tekmįl-i ŧarįķat eyledi 

ķaddesa’llāhü sırrahu’l-Ǿazįz. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Bolulu Şeyħ Śalāĥa’d-dįn raĥmetu’llāh 

Bunlar daħı Ĥācį Bayram’uñ eĥibbāsındandır. Mūmā ileyhüñ irşād u ıślāĥıyla śalāĥ-ı 

ĥāl taĥśįl idüp fuyūżāt-ı ilāhiyyeye śāliĥ olduķdan śoñra ol bādiye-i peymā-yı beydā-

yı kerāmet meydān-ı ĥaķįķatde ser-menzil-i aǾlāya vāśıl oldı raĥmetu’llāh. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Lüŧfu’llāh raĥmetu’llāh 

Zümre-i ümerādan olup aślda İsfendiyār Beg neslindendür. Ĥikāyet olınur ki mavŧın-

ı ķadįmi Balıkesrį’den ķalkup baǾżı ekābir iltimāsıyla ĥamām binā itdürmek içün 

ķaśaba-i Engūrį’ye varduķda mürşid-i vālā-maķām Sulŧān Ĥācį Bayram binā üzerine 

uġrayup Şeyħ Lüŧfu’llāh ile muśāĥabete şurūǾ eylediler. Eŝnā-yı muśāĥabetde Şeyħ 

                                                           
480Verdiğimiz terbiye ile su, mücevher olur. Kan göbeğin dibinde onur sayesinde misk olur. 
O değersiz siyah demir eğer iksir ile terbiye olursa altın olur. 
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Lüŧfu’llāh ķaśaba-i Balıkesrį’yi vaśf-ı belįġ ile vaśf u taǾrįf idüp ol cānibe gitmegi 

terġį bitmegin Ĥācį Bayram Sulŧān telaķķį-i bi’l-ķabūl idüp gitmegi tasmįm eyledi. 

Mažhar-ı lüŧf-i ilāh olan Lüŧfu’llāh Efendi ol mürşid-i kāmil ve muķbil-i maķbūlüñ 

gitmege iķbāl itdüginden taǾyįn-i zemān iltimās idüp “ǾAceb ne zemānda gitmek 

cāǿiz ola?” didükde şeyħ ĥażretleri “Zümre-i fuķarānuñ kuyūd u Ǿalāǿiķi ve mevāniǾ 

üǾavāǿiķi yoķdur. Bizüm yanumuzda şimdi daħı gitmek cāǿizdür.” didi. Mezbūr 

Lüŧfu’llāh eśnāf-ı ālāf-ı behcet ü sürūr ile mesrūr olup “NiǾme’r-refįk” diyüp şeyħ 

ĥażretleri ile ve Ǿāmme-i eĥibbā vü eviddāsıyla biǿesrihim ķaśaba-i meźkūreye 

revāne oldılar. Eŝnā-yı seferde bir gün Ĥācį Bayram Sulŧān o gice gider iken eĥibbāsı 

Şeyħ Lüŧfu’llāh’a ħiŧāben “Şeyħ ĥażretlerinüñ sizüñ haķķınızda ĥüsn-i himmet ve 

yümn-i taķviyyetleri vardur. Ĥalvet-i erbaǾįniyyeye dāħil olsañuz maķśūd-ı ĥaķįķįye 

vāśıl olmañız muķarrerdür.” didiler. Ĥācį Bayram Sulŧān bu sözi gūş-ı hūşıyla 

istimāǾ eyledükde bį-tevaķķuf ŧurı varup ardınca gelen fuķarāsı ol māh-ı burc-ı 

kerāmetüñ yanında benātü’n-naǾş gibi müctemiǾ olduķlarında ŞiǾr: 

Be-gerd-eş maĥremān-ı meclis-i ħāś 

  Ki kerdendį nişāt ez-cām-ı iħlāś 

  Be-pįş-eş her yek-i zān ħayli bį-pāk 

  Şude sābit-ķadem çün ķüŧb-i eflāk481 

Şeyħ ĥażretleri Ǿinān-ı yekrān-ı kelāma bu vechile tāb virdi ki “Mürşid-i kāmilüñ 

nažara-i vāĥidesiyle ŧurfetü’l-Ǿaynda sālik ü vuśūl-ı ĥaķįķiyye ĥāǿiz olmaķ cāǿizdür.” 

diyü merāmuñ ĥuśūle vuśūlünde ħalvet ü mücāhede lāzım degildür. İnşāǿallāhü 

teǾālā bu kişi daħıǾan-ķarįb maķśūdına vāśıl olur. Şeyħ Lüŧfu’llāh Efendi kendinüñ 

ĥaķķında şeyhüñ bu maķūle behcet-encām kelām söyledügi sürūr ile Fi’l-ĥāl atından 

inüp şeyħ ĥażretlerinüñ mübārek ayaķları tūrābına rūmāl oldı. MaŧlaǾ: 

  Be-yek nāgāh ez-ser pāy kerd ū 

  Cebįn ez ħāk śandal-sāy kerd ū482 

Ol ķuŧb-ı aķŧab ve leb-i erbāb-ı elbāb ķaśaba-i meźkūreye varup anda sākin olmaķ 

içün bir ħāne-i irem-ābād bünyād eyledi. Zemān-ı iķāmetinde Şeyħ Lüŧfu’llāh 

ĥażretlerini irşād u isǾād eyleyüp maķāmāt-ı Ǿāliyyeye ve ĥālāt-ı behiyyeye įśāl 

                                                           
481 İçtenlik şarabının sarhoşları, o özel meclisin mahremleridirler. O  korkusuz insanların her biri onun 
nezdinde göklerin sütunu gibi kararlı ve hazır bulunmuş. 
482Bir anda onu ters çevirdi. Alnını topraklara sürdü. 
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eyledükden śoñra ķaśaba-i meźkūrede añı seccāde-i irşāda iclās idüp Şeyħ Ĥācį 

Bayram kendüler Engūrį cāniblerine Ǿavdet eylediler. Şeyħ Lüŧfu’llāh Balıkesrį’de 

vefāt idüp nidā-yı ercaǾį ile nidā-yı ceberūt ve nādį-i melekūta rücūǾ eyledükde 

merķad-ı maǾhūdede defn olındı. ŞiǾr: 

  İlahį nūr-ı įmān hemreh-eş bād 

  Civār-ı lüŧf-i ĥaķ menzilgeh-eş bād483[97] 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Ŧabaķa-i sādise Sulŧān Murād Ħān-ı ŝānįnüñ zemānında medāris-i taǾlįm ve beķāǾ-ı 

tefhįmde seccāde-i ifādeye cülūs eyleyüp çerāġ-ı iştiġāle iştiǾāl ile bį-nihāye çeraġ 

uyaran muķtebesān-ı meşkūt-ı nübüvvenüñ tefāśįl-i aĥvāllerinüñ beyānıñdadur. 

 

Müstekşifān-ı esrār-ı bedāyiǾ-i fıŧrat ve müsteftiĥān-ı āśār-ı vedāyiǾ-i fiŧnat 

ĥażretlerine maǾlūmdur ki bāĥāt-ı sāĥāt-ı Ǿālemde jāle gibi śafā-yı ŧįnet ve nuķā-yı 

cibillet ile mecbūl olup gülzār-ı saǾādetde ser-firāzluķ ile ķopan esāŧįn-i salāŧįn-i 

gerdūn-ı āyįneden ve bāġ-ı vücūd-ı gülşen-i şuhūdda külli jāle-bār gibi āb-ı reviyle 

mevśūf olan ħavāķįn-i pür-Ǿizz ü temkįnden biri nice müddet fevāyic-i revāyic-i 

maǾdelet ile dimāġ-ı Ǿālemiyānı muǾaŧŧar eylese elbetde ol gül-i bāġ-ı salŧanat ve 

şükūfe-i gülzār-i ħilāfet tünd-bād-ı ecel ile pejmürde olup Ǿāķıbet-i raġbetden ķalur. 

Meŝnevį: 

  Belį įn-est resm-i dehr-i bed-kįş 

  Ki dāred der-pey-i her nūş-i śad nįş 

  Nemįrūyed derįn bostān-ı ġaddā  

  Gülį kū-rā nebāşed zaĥmet-i ħār 

  Buved her sūd-rā dāǿim ziyānį 

  Buved her nevbahārį-rā ħazānį484 

Ol nihāl-i saǾādetüñ Ǿaķabinde bir şāħ-ı vālā peydā olup nev-bāve-i miyve gibi aña 

ħayr-i ħalef olur. Ol daħı rūz-ı bürūz-ı bürūz idüp ser-firāzluķ ile imtiyāz bulur. Beyt: 

  Felek kįst sergeşte-i herze-gerd. 

                                                           
483Allah’ım iman ışığı her zaman onunla olsun. Tanrının lütfunun kapısı her zaman ona açık olsun. 
484Evet dinsiz hayatın geleneği böyle. Her güzelliğin arkasından bir kötülüğü var. Koskoca bu 
bostanda dikensiz çiçek çıkmıyor. Her faydalı bir işin her zaman bir zararı vardır. Her bahar sonunda 
sonbahar var. İlk önce saadet fidanı olur, ardından yücelik dalı çıkar, ham olgunlaşan meyve gibi. 
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  Şeb ü rūz bā-ehl-i dil der-neberd 

  Setāned zi-nüşįrevān tāc u taħt . 

  Dehed bā-diger pādişāh mülk ü raħt 

  Yeki-rā ze-zer be-ser efser nehed .  

  Yeki-rā be-ħāk-ı siyeh ber-nehed485 

Bu ķānūn-ı ķadįm-i müstedįm üzre Çelebi Sulŧān Meĥemmed Ħān merĥūm vefāt 

eyledükde anuñ Ǿaķabinde müşārün ileyh Sulŧān Murād Ħān-ı ŝānį ĥażretleri sekiz 

yüz yigirmi beş senesinde taħta cülūs eyledi. Şiǿr: 

Çü ān şe mülk-ra āverd der-dest  

Be-şüġli salŧanat-deh cāmiyān best  

  Çinān mį-zįst ez-demsāzı-i baħt 

  Ki mįnāzįd ez-ū hem tāc ü hem taħt  

Çü nergis-i şūħ çeşmān-ı sitem-kār  

Heme der- Ǿahd-i ū ez-ġıśśe bįmār  

Be-zindān-eş delįrān der-selāsil 

  Çü der çāh-ı zeneħdān-ı bütān dil 

ŻaǾifān-rā be-sān-ı rişte-i çeng  

Sūy-i ħvįş ez-nevāziş dād āheng486 

Müşārün ileyh Sulŧān Murād Ħān ĥażretleri altıncı pādişāh olmaġın ķaśr-i bį-ķuśūr 

salŧanat-ı manend ķaśr-i müseddis-i müǿessis oldı. Çarħ-ı heftümįn gibi kemāl-i 

mertebede metānet ü rezānet buldı. NaŧǾ-ı ħilāfet ve nerd-i salŧanatda kaǾbeteyn-i 

himmet ü Ǿazįmet ile düşeş atup her seferde naķş-ı murāda [99] yaǾnį fetĥ ü žafere 

dest-res bulup maķām-rān-ı Ǿibād-ı Ǿinād-ı pįşe-i enāmı venerd-bāzān-ı Ǿanede-i 

Ǿabede-i eśnāmı şeşdür. Ķahr u helākde ķamer eyledi. Meŝnevį : 

Śenem ħānehā-rā ze-bünyād kend  

                                                           
485Felek kimdir, boş gezen bir serseri. Gece gündüz işi âşıklarla savaşmaktır. I.Hüsrev’den taç ve tahtı 
alıyor, diğerine padişahlık tacını ve tahtını bağışlıyor. Birisinin başına altından yapılmış bir taç 
koyuyor. Başka birini ise siyah toprağa oturtuyor. 
486O padişah memleketi ele geçirdikten sonra saltanat işine azmetti. Bahtı yaver gittiği için öyle 
yaşıyordu ki hem taç ve hem taht ondan gurur duyuyordu. Ama nergisin gözleri gibi zalim birisiydi. 
Onun çağında herkes mutsuzluktan hastalanmıştı. Deliler ve pehlivanlar hapishanede zincirliydi 
güzellerin gamzesinde âşıkların esir olduğu gibi. Güçsüzler de saz teli gibi olmuşlardı. Kendilerini 
okşayarak saz çalıyorlardı. 
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Bā-helāk-ı küffār āteş fekend 

Zi-her dįn be-cüz dįn-i Yezdān-ı pāk  

Fürū-şüst yek-pāregį levĥ-i ħāk487 

Velādetleri sekiz yüz altı senesinde vāķıǾ olup büŧūn-ı kemūn-ı Ǿademden kehvāre-i 

vücūda ķadem baśduķları sene ol senedür sekiz yüz yigirmi dört senesinde erįke-i 

ǾOŝmāniyye’yi şeref-i cülūśıyla teşrįf eyleyüp yigirmi bir yıl salŧanat sürdükden 

śoñra ķırķ ŧoķuz yaşında sekiz yüz elli beş senesinde vefāt eyledi. ŞiǾr: 

Rūĥ-eş hümā-yı devlet-i dārü’l-ķarār bād  

Źāt-eş ķarįn-i raĥmet-i perverdigār bād488 

ǾĀlim-i ǾĀmil-i Fāżıl-ı Kāmil Mevlānā Meĥemmed bin Armaġan bin Ħalįl 

raĥmetu’llāhü’l-melikü’l-celįl 

Mollā Yegān dimekle Ǿunvān bulmışdur. Kāffe-i Ǿulūm-ı meǾālį-i rüsūmı Aydın ili 

vilāyetinde bir fāżıl-ı fażįlet şiǾārdan telemmüź eyleyüp tekmįl-i kemālāt eyledükden 

śoñra Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį’den daħı iktisāb-ı fünūn iǾcāz-ı nümūn eyledi. 

Şįme-i müstedįme-i Ǿulemā üzre maĥmiyye-i Burusa’da baǾżı medāris-i felek-āsāda 

müderris olup ŧarįk-i ifādede meĥaŧ-i riĥāl olan ġāyet-i menāzil-i ķāśıye ve nihāyet-i 

merāĥil-i nāǿiyeye nāǿil oldı. Ru’ūs-ı ekābir-i Ǿulemā ve śudūr-ı eǾāzim-i fużalā 

ortasında riyāset ü śadāret Mevlānā Şemse’d-dįn-i Fenārį’den śoñra mevlānā-yı 

mezbūrda nihāyet bulup ders ü fetvāda cāh u celāl ve Ǿizz ü iclāl anda ħatm oldı. 

ŞiǾr: 

AǾnį bihi śadrü’ś-śüdūr ve men lehü 

BāǾa ŧavįl fį’l-Ǿulūmi müfįd  

Ķāżį-i ķażā rabbü’s-semāǿi bi-ennehü 

Fį külli cāh ma Ǿaleyhi mezįd489 

ǾĀmme-i Ǿavām ve ħavāś-ı enām ikrām-ı tām ve iǾžām-ı mālā-kelām ile taǾžįm ü 

tekrįm eyledükden ġayrı merĥūm u maġfūrünleh Sulŧān Murād ĥażretlerinüñ Ǿizz-i 

ĥużūrında daħı muǾazzez ü mükerrem ü mübeccel ü muǾažžam olup kemāl-i iclāl ü 

                                                           
487O güçlü ve akıllı insan evleri yerle bir etti. Dinsizleri öldürerek her yeri ateşe verdi. Allah’ın dini 
dışında tüm dinleri yeryüzünden sildi süpürdü. 
488Umarım ruhu cennette bahtlı ve mutlu olsun. Umarım kendisi Allah’ın rahmeti ile buluşsun. 
489Kastettiğim en önde olan kimsedir ki her kim cömert olur ise ilimlerde faydalı olur. Göğün rabbi 
şuna hüküm vermiştir kiher cahta ve makamda onun üstünde bir kimse yoktur. 



280 

ikrāmına mažhar oldı. Bu minvāl üzre nihāyet-i ġırret ve ġāyet-i saǾādetde iken cāh u 

celāli terk idüp şeref-i ĥacc-ı şerįf ile müşerref olduķdan śoñra diyār-ı Rūm’a Ǿavdet 

eyledi. Ol fāżıl-ı feżāǿil-i niśāb kaǾbeden geldükden śoñra nisāb-i ĥayātdan bį-behre 

olıncaya degin girįbān-ı āmālini teŧāvül-i dest-i menśūbe-i manśıba giriftār itmeyüp 

dāmān-ı aĥvālini ālāyiş-i ārāyiş-i cāh ile min-baǾd ālūde itmedi. 

 

Mūmā ileyh źekį vü kavįyyü’l-fehm ebyażullevn ve ŧavįlü’l-ķame ve kebįru’l-liĥye490 

bir kimesne idi ve lākin ķuvvet-i ĥāfıžası żaǾf üzre olmaġın śadr-ı śaffe-i śadrında 

mütemekkin olan nuķūş-ı müteħayyile ŧayf-ı ħayāl-i miŝāl serįǾü’-l-intiķāl olup żayf-

i rāĥil gibi gelüp gitmekde idi. Śafĥa-i levĥa-i ħāŧırında imlā olınan āyāt-ı beyyināt 

maǾlūmāt-ı Ǿilmiyye bārān-ı nįsān-ı nisyānla şüste olur idi. Śaĥāǿif-i ħāŧırında ŝebt 

olınan nesneler ŝābit ü pāy-dār olmayup maĥfūžātı bį-ŝebāt olur idi. Aśĥāb u 

aĥbābıyla Ǿıyş u Ǿişrete māǿil olup muǾāşeret itdügi kimesnelere eŧǾime-i nefįse-i 

henįǿe tehiyye ider idi. MaŧlaǾ: 

Der-mecālis niǾmet-i besyār dāşt 

MiǾdehā ez-keŝret-eş āzār dāşt491 

Mü’ellif-i Şaķāǿiķuñ ceddį Mevlānā Ħayre’d-dįn Mevlānā Yegān’dan oķuyup 

ĥadāǿiķ-i derūnı aķŧār-ı emŧār-ı seĥa’ib-i mevāhib ifāżasıyla sįrāb u reyyān oldı. 

Mervįdür ki Mevlānā Fenārį kendinüñ kerįmesini Mevlānā Yegān’a tezvįc eyleyüp 

mā-beynde Ǿaķd-i taǾalluķ Ǿaķd olınmaķ teklįf eyledi. Lākin Mevlānā Yegān 

kendinüñ Aydın vilāyetinde olan üstādınuñ duħter-i muħaddiresini tezvįc ideyüm 

diyü müteǾahhid olup naķż-ı Ǿahd itmek ise deǿb-i erbābü’l-bāb olmamaġın Mevlānā 

Fenārį ile pend-i muvāśalatı peyvend itmedi. Ĥubźen elvādıķ iźā ra’d ve’ś-śadıķ iźā 

vaǾd492 MaŧlaǾ : 

Dest-i vefā der-kemer-i Ǿahd kün 

Tā neşevį Ǿahd şeken cehd kün493 

Minvāl-i meşrūĥ üzre mā-beynde Ǿaķd-ı Ǿaķd-ı muśāheret vāķıǾ olmaduġından evlād-

ı Fenārį’nüñ ĥabl-i metįn-i maĥabbetlerinde Ǿuķde olup ser-rişte-i derūnlarında kerh 

ķaldı. MıśrāǾ: 

                                                           
490Kıvrak zekâlı beyaz renkli uzun boylu gür sakallı. 
491Meclislerde nimetlerden bol bol vardı. Mideler bu çokluktan rahatsız olurdu. 
492Şimşek çakarken sadık adam da vaat ederken iyi olur 
493Verdiğin sözü tutmaya çalış, sözüne durmayan biri olmamak için gayret göster. 
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Der-rişte-i muĥabbet-i įşān gireh māned494 

Mevlānā Yegān maĥrūse-i Burusa’da ķāđį iken bir ķażıyye-i şerǾiyye istimāǾ idüp 

şemşįr-i şerįǾat-ı muŧahhara ile ķaŧǾ-ı nizāǾ ve faśl-ı ħuśūmet eyledükde evlād-ı 

necābet-i nihād-i fenārı bu ĥükme inkār [100] idüp şerǾ-i şerįfe muħālifdür diyü ıśrār 

eylediler. Tafśįl olınan buġż u Ǿadāvet muķteżāsınca ol fāżıl-ı fāśıl lāzımü’t-tebcįli 

techįl-i ķaśd idüp tekrār mesǿele-i meźkūrenüñ görülmesi içün Ǿāmme-i Ǿulemā ile 

meclis Ǿaķd olınmaķ murād idindüler. Tāǿife-i meźkūrenüñ müteǾalliķātından baǾżı 

ħayr-ħˇāhları bu kişi bir fāżıl kişidür. Söyledügi sözde kendüye muĥliś bulmaķ 

muķarrerdür. Siz anuñla baĥŝ itmeñüz śoñra mülzem olursuz diyü menǾ 

eyledüklerince evlād-ı Fenārį memnūǾ olmayup maķśadı mezbūruñ ĥuśūli içün ilĥāĥ 

u ibrām eylediler. Bu sebebden cemǾiyyet olınup meclis-i maǾhūde ol Mevlānā-yı 

Sünnį El-müǿeŝŝir ĥāżır olduķda zümre-i muħālifān anı taĥaŧŧüme-i meslekine sālik 

olup “Ĥükm olınan mesǿele-i meźkūre mütūn-ı śıĥĥat-i meknūne muħālifdür. 

Elbetde elbetde bu ĥükmden rücūǾ olınmaķ gerekdür.” didükden śoñra naķl u sened 

ibrāz idüp tevŝįk-i kelām eylediler. Mevlānā Yegān iǾtirāż-ı mesfūre cevāb virüp “Bu 

ħuśūś egerce bizüm müźehheb-i müheźźibemüz üzre cāǿiz degildür. Ammā zümre-i 

müctehidįnden hümām-ı ekber yaǾnį İmām Züfer ĥażretlerinüñ meźhebi üzre 

cāǿizdür. BaǾżı meśāliĥ ü ĥükmi ĥāǿizdür. Anuñ içün bu ĥükmį fāǿizdür. Bu maķūle 

mesǿele-i żaǾįfe-i müctehid fįhā ittiśāl-i ķażā-yı ķāđį ile ķuvvet bulup naķż u 

intiķāżdan sālim olur. Ben bu ħuśūsda ĥükmüm ile temşįt-i taķviyyet eyledüm. Eger 

siz ķādir iseñüz naķl eyleyüñüz.” didi. Mevlānā Yegān ki yegāne-i zemāndur bu 

ŧarįķla ħüśamāsını ilzām u ifĥām eyleyüp her birini şerm-i keremle şerm-sār eyledi. 

ŞiǾr: 

Zed ŧabānca be-dest-i ħaclet ü şerm  

Rūy-ı şerm-i müħālifān şod germ 

Her yekį zān ŧabānca ħaclet kerd 

Raħ-ı rengįn ü sürħ-i ū şod zerd495 

Mevlānā Meĥemmed Şāh ibni Mevlānā Yegān Ǿaleyhi’r-raĥmetu’llāhi’d-deyyān496 

                                                           
494Onların sevgi ipinde bir düğüm kaldı. 
495Utanç eli ile bir tokat attı. Muhaliflerin utançlı yüzleri ısındı. Her biri o tokadı yiyince utandı. 
Rengârenk ve kırmızı yüzleri sarardı. 
496Hakim olan Allah ona rahmet eylesin. 
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Maĥmiyye-i Burusa’da Sulŧān Medresesi’nde müderris olmış iken istiķżā olınup 

iǾlām-ı şeǾāǿir-i şerāyiǾ-i nebeviyye anuñ ber ü dūş-ı źimmetine taĥmįl olındı. 

Maĥrūse-i meźkūrede ķāđį iken vefāt eyleyüp ķāđį-i ķażā anuñ şāhid-i vücūdını cerĥ 

ve müddeǾā-yı ĥayātını ŧarĥ eyledi. 

 

Mevlānā Yūsuf Bālį ibni Mevlānā Yegān Ǿaleyhi’r-raĥmetü’l-mennān 

Vālid-i mācidinden telemmüź idüp mefāħir-i Ǿulūm-ı fāħire-i zāħirede mertebe-i 

kemāle bāliġ ü vāśıl olduķdan śoñra Medįne-i Burusa’da baǾżı medāris-i irem-

bünyāda li-ecli’l-ifāde müderris olmış iken vefāt eyledi. Evāǿil-i telvįĥa ĥavāşi-i 

tenmįķ u tensįķ eyleyüp ĥaķāǿiķ u deķāǿiķını vażįĥ ü telvįĥ eyledi raĥmetu’llāhi 

teǾālā. 

 

Mevlānā Meĥemmed bin Beşįr Ǿaleyhi raĥmetu’llāhi’l-baśįr 

Vaŧan-ı aślįsinden maĥmiye-i Burusa’ya irtiĥāl idüp Sulŧān Bāyezįd Ħān Ġāzį 

Medresesi’nde ādāb-ı müteǿeddibįn üzre şerǾa-i taĥśįle şürūǾ eyledi. Eŝnā-yı taĥśįl-i 

tekmįlde medrese-i meźkūrede dāniş-mend olmış iken tefāvüt-i merātib-i istiǾdādāt-ı 

mütezāyide mūcibince rütbe-i baǾd rütbe-i muǾayyid ü müderris oldı. Seyyid Şerįf 

Cürcānį ĥażretlerinüñ Şerĥ-i MüŧālaǾa yazduġı ĥavāşįsini otuz altı kerre evvelinden 

āħirine degin muǾayyed iken ŧullāb-ı kemāl-i iktisāba oķutdan mā-Ǿadā medrese-i 

meźkūrede müderris iken müǿellif-i Şaķāǿiķ’üñ cedd-i pākine biñ dürlü cid u iķdām 

ile otuz yedinci defǾada taǾlįm eyledi. Ol fāżıl-ı feżāǿil-āyāt cümle-i evķātını Ǿulūma 

śarf idüp bedāyiǾ-i ezmān ve bużāǾa-i istiŧāǾasını iżāǾa itmedi. Yevm-i Ǿıyd ve rūz-ı 

cumǾadan ġayrı eyyām-ı esbūǾı taǾŧįl itmeyüp haftada altı gün bi-ŧarįķı’d-ders-i 

ifādeye mülāzemet eyledi. 

 

Mevlānā Şerefü’d-dįn Bin Kemāl Ķırımį  raĥmetu’llāh 

Kendü bilādında olan fużālādan cümle-i ecille-i Ǿulūmı taĥśįl idüp ħāśśaten Ǿulūm-ı 

şerǾiyyeyi müntehā-yı merātib-i insāniyyeye įśāl eyledi. Mervįdür ki fāżıl-ı mūmā 

ileyh Ĥāfıžü’d-dįn ibni Bezzāzį’den [101] telemmüź idüp bilād-ı Ķırım’da ifāża vü 

ifāde eyledükden mā-Ǿadā teǿlįf ü taśnįf üzre oldı. Ķırım nām bilād-ı şeref-ābād baǾżı 

enĥās-ı bed-nihāduñ istįlāsından memŧūre iken maŧmūre vü maǾmūre iken maġmūre-
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i şeref-i şerefden ħarāba müşerref olduķda iźā melike’l-erāzil meleke’l-efāżil497 

feĥvāsınca ol mekān-ı āsmān-ı nişānda cemǾ-i ŝüreyyā gibi müctemiǾ u muntažam 

olan iǾlām-ı Ǿulemā fāǿiżetü’l-envār evc-i rifǾatden ĥażįż-i źillete sāķıŧ u sāfil olup 

Ǿakd-i pervįn miŝāl-i aķŧār-ı emśāra perįşān oldılar. Bu dāǾiye ile Mevlānā Şerefü’d-

dįn daħı diyār-ı celįlü’l-iǾtibār-ı Rūm’a irtiĥāl u intiķāl eyledi . ŞiǾr: 

Leǿįmį çü ber śadr-ı Ǿālį nişest 

Küned ķadr-i ehl-i kerem pest dest 

Be-kef-i terāzū çü şed seng pür  

Fürū mįreved zer bekef-i diger498 

Sulŧān Murād Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān ĥażretleri Mevlānā Ķırımį ’ye ĥad ü 

Ǿadedden efzūn ikrām u iǾžām idüp ĥadd-i meǿmūlden ziyāde vāžįfe-i nažįfe taǾyįn 

itmegin vefāt idinceye degin vüsǾat ü vüsǾate vāśıl ve niǾmet-i bį-niķmetihi nāǿil 

olup şerāǿif-i evķāt-ı şeref-ġāyātı nāz u naǾįm üzre güźerān eyledi. MıśrāǾ: 

Der-nāz ü naǾįm mįkunedeşt evķātiş499 

Mevlānā Şerefü’d-dįn’üñ gerçi Menār nām metn-i metįne şerĥi vardur diyü 

istimāǾolındı ve lākin nefs-i kitāba žafer müyesser olmadı. 

 

Mevlānā Seydį Aĥmed Bin ǾAbdu’llāh Ķırımį  raĥmetu’llāh 

Mevlānā Şerefü’d-dįn Ķırımį ’den telemmüź idüp diyār-ı celįlü’l-miķdār-ı Rūm’a 

geldükde pādişāh-ı maġfiret-maķrūn Merzifon Medresesi’ni iǾŧā eyledi. Merĥūmün 

maġfūrünleh Sulŧān Meĥemmed Ħān zemānında maĥmiyye-i Ķosŧanŧıniyye’ye gelüp 

tavaŧŧun itmegin elli aķça važįfe taǾyįn olınup revvām-ı Ǿilm ve ŧullāb-ı kemāl ile 

müźākere ve erbāb-ı istimdād ve aśĥāb-ı istiǾdāda ifāde eyledi. Rivāyet olınur ki 

Sulŧān Meĥemmed Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān maĥrūse-i Edrene’ye gitmek 

içün dāħil-i Ķosŧanŧıniyye’den ħurūc eyledügi günde Mevlānā Seydį Aĥmed’i rikāb-ı 

hümāyūnına yanaşdırup zemān-ı kelām veǾinān-ı beyān-ı merāmı bu cānibe Ǿaŧf 

eyledi ki “Nefs-i Kırįm’da altı yüz müftį ve üç yüz muśannif ü müǿellif vardur. 

Anlaruñ vücūd-ı berekātında ol vilāyet Ǿilm ü śılāh ile meşĥūn ve Ǿadl ü dād ile 

                                                           
497Reziller erdemlilerin mülküne malik olur ise 
498Zalim birisi memleketin başına geçince değerli insanları küçük düşürür. Terazinin bir tarafına taş 
koyunca altının ağırlığı hiç olur. 
499Bolluk ve refah içinde zaman geçiriyordu. 
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ābādān iken dil-i Ǿuşşāķ gibi ħarāb oldı diyü istimāǾ olınur. Bunuñ sebebi nedür?” 

MaŧlaǾ: 

Ħarāb olubdur ol ābād gördüğüñ göñlüm  

Ġamuñla ŧopŧoludur şād gördüğüñ göñlüm 

Mevlānā Seydį Aĥmed cevāb virüp evāħir-i nižām u intižāmda bir vezįr-i bed-fercām 

ve vizr-i iltiǿām ĥadįŝ olup ol diyāruñǾulemāsına iħānet üzre olmaġın zümre-i erbāb-ı 

Ǿilm ve įķān-ı mānend-i ħāŧır-ı Ǿaşıķān perįşān olup ol şehr ki şehre-i dehr ve āşūb-ı 

Ǿālim idi. Ābād iken vįrān oldı ve anuñ derūnį vübįrūnį insān yirine zāġ u zaġan ve 

būm u şeb-pere ile ŧoldı. Ecille-i ħalķuñ menāzil ü mesākininde ŧavb-ı muķarnes 

yirine beyżā-yı būm ve ġurāb-ı āvįze olup tāķ u revāķ u saķf u bāmį ħāne-i Ǿankebūt 

gibi sūrāħ-ı sūrāħ ve der ü dįvārı burc-ı beden-i ķalǾa gibi raħne raħne oldı ve bi’l-

cümle helike melik ve zevāl-i devlete ve ħarābį-i vilāyet ve tebāhį-i memlekete bāǾiŝ 

ü bādį oldı. Nažm : 

Zįnhār ez-müdebbir müdebbir 

Bāyda ū-rā biriden dāber500 

Zįrā fırķa-i Ǿulemā ķalb menzilesindedür. “Eŧrāf u cevānibüñ śıĥĥati anuñ śıĥĥatına 

menūŧ ve āfetleri anuñ āfetine merbūŧdur. Ķalbde olan fesād u seķāmet sāǿir aǾżāya 

sirāyet itdügi muķarrerdür.” diyü ħatm-i kelām ve itmām-i merām eyledi. Merĥūm 

Sulŧān Meĥemmed ĦānǾaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān ol zemānuñ vüzerā-yı āśāf-

ārāsından Maĥmūd Paşa’ya mevlānā-yı merķūmuñ taķrįr itdügi kelāmı naķl idüp 

Beyt : 

Merd be-her cā şeneved ķıśśa  

Gįred az-ān ķıśśa be-ħüd ĥiśśe501 

Feĥvāsınca bu ķıśśadan ĥiśśe oldur ki “Kemāl-i Ǿimāret-i vilāyet ve zevāl-i emāret ü 

vilāyet mesned-i vezāretde cülūs eyleyen vüzerānuñ ĥarekāt-ı nā-şāyitesinden ve 

ħarābe-i maǾmūre-i Ǿālem anuñ teŧāvül-i dest-i žulmindendür. Selātįn-i Ǿāliyetü’l-

aħżāruñ ķalem-revinde olan ķara yazılu reǾāyānuñ midād gibi ķara yaslu olduġı 

vüzerā-yı kej-ŧabǾānuñ reǿy-i fāsidiyle fesāda dāl [102] olduġındandur. Sevād-ı ħaŧŧ-ı 

yār gibi siyeh rūzgār olan bį-ŧāliǾlerüñ zülf-i dil-dār gibibir küşte-baħt u ser-keşte-ħāl 

                                                           
500Geride kalanlardan aman uzak durun. Onun devamına son vermek lazım. 
501İnsan her yerde hikâyeler duyuyor. Ve o hikâyelerden ders alması lazım. 
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olduġı ġamze-i yār-ı kirdār-ı ħūn-ħvār ve çeşm-i dil-dār gibi fettān u sitem-kār olan 

śudūr-ı aǾyānuñ başı altındandur.” didi. Meŝnevį : 

Śāĥib-i ħayrāt-ı emįn şāhān bāş-end 

Maķbūl-i dil-i cihān penāhān bāş-end 

Hem ber-ciger sitemgerān nįş zen-end  

Hem merhem-i zaħm-ı dādħāhān bāş-end502 

Maĥmūd Paşa ĥażretleri bu kelāmı red śūretinde muħaddere-i cevābuñ ruħsārından 

bu vechle refǾ-i ĥįcāb itdiki bu ħuśūśda günāh pādişāhuñdur ki ol maķūle vezįri 

vezārete ķabūl eyleyüp śadr-ı dįvān-ı hümāyūnda iclās eyledi. Muķarribān-ı 

ĥażretden zįr-i bār u zer olan vezįr-i bed-kįşüñ rütbe-i teķarrübden ŧard u ibǾād 

olınmayup maķām-ı vezāretde maķām olduġı pādişāhuñ dūr-bįn olmaduġındandur. 

Nebāh-ı selāŧįnüñ anuñ gibi nā-merdüme raġbet itdügi Ǿevāķıb-ı umūra nažar 

ķılmaduġındandur. Merĥūmün ve maġfūrünleh Sulŧān Meĥemmed Ħān ol kelām-ı 

śıĥĥat-encāmı ķabūl eyleyüp vezįr-i saǾādet-maśįri bu sözde taśdįķ eyledi. MaŧlaǾ : 

Destūr-ı nįkħāvh çü bā-şāh yek dil-est 

ǾAķd-i umūr müntažam u şāh Ǿādil-est503 

Mevlānā Seyyid ǾAbdu’llāh’uñ Lebü’l-Elbāb nām metn-i metįne didügi şerĥ-i raśįne 

ĥavāşį ve Ǿallāme-i Taftāzānį’nüñ Telvįh nām kitābına ĥavāşį ve Şerĥ-iǾAķāǿid nām 

kitābına ĥavāşi taǾlįķ eyledi. Maĥrūse-i Ķośŧanŧįniyye’de vefāt idüp ħalvet-ħāne-i 

ķabrde müşāhede-i cemāl-i eĥadiyyetle bürū-mend olduķda maķām-ı maǾhūd u 

maĥmūdda defn olındı. Ĥālā mezār-ı şerįfi mežān-ı įcābet-i daǾvāt olup teberrüken 

ve teyemmünen mezār u medār-ı aśĥāb-ı ĥācetdür.  

 

Teźyįl: BaǾżı aĥfādından mesmūǾdur ki Tefsįr-i Beyżāvį’nüñ temāmına ķarįb yirine 

degin ĥavāşį tenmįķ eyledi ve daħı mūmā ileyhüñ kifāt-ı ķużāt ve dühāt-ı vülātdan 

Mevlānā Muĥyi’d-dįn adlu bir oġlı var idi. Kendü zümresinüñ eşrāfından idi. 

Maĥmiyye-i Ķośŧanŧıniyye’de Mevlānā Kestellį CāmįǾi yanında bir mescid binā idüp 

kendüsi ve pederi Mollā Ķırımį  anda defn olındı ve maĥrūse-i meźkūrenüñǾulemāsı 

içün bį-nihāye kitāb vaķf eyledi. 

                                                           
502Hayırseverler padişahların güvenlerini kazanıyorlar. Yoksullar tarafından kabul görürler Hem 
zalimlerin servetini ellerinden alıyorlar, hem de fakirlerin yaralarına merhem oluyorlar. 
503Eğer hayırseverler ile padişahın kararı aynıysa işler yolunda ve padişah adil birisi demektir. 
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Mevlānā Seyyid ǾAlāǾa’d-dįn ǾAlį Semerķandį raĥmetu’llāh 

Bilād-ı meźkūrede olan Ǿulemādan taǾallüm ü telemmüź eyleyüp müntehā-yı źirā-yı 

fażl u kemāle nāǿil olduķdan śoñra meslek-i taśavvufa sālik oldı. Ŧarįķ-ı taśavvufda 

ecell-i menāzil-i ŧarįķata ve ekmel-i merāĥil-i ĥaķįķata nāǿil olup ĥużūż-ı fuyūżāt-ı 

İlāhį’den ħaŧŧ-ı cesįm ile maĥžūž olduķdan śoñra bilād-ı Rūm’dan Lārende nām 

ķaśabada tavaŧŧun eyledi. Ǿİlm-i tefsįr Müstevcebü’t-Tevķįr’den dört cildde bir kitāb 

berāǾat-i elįf teǿlįf idüp tetmįm ü tekmįl itmege himmet eyledi. Lākin sūre-i 

mücādeleye müntehį olduķda kitāb-ı ĥayātı ħatm olup ŧūmār-ı Ǿömri maŧvį olmaġın 

itmām u ikmāl itmege mecāl olmadı ve Ǿavāǿid-i cezįleyi intiħāb idüp ol kitāb-ı 

müsteŧābda elfāž-ı faśįĥa ve Ǿibārāt-ı melįĥa ile derc eyledükden māǾadā la yüǾad u 

lā yuĥśā504 rumūz u mezāya ilĥāķ eyledi. Ol fāżıl-ı feżāǿil-küster muǾammer olup 

“Sinn-i şerįfi yüz elliden belki iki yüzden mütecāvizdür.” diyü istimāǾ olındı. Küllü 

şeǿyin iźā keŝüre raħħaśa’l-Ǿaķl ve’l-Ǿömr505 ŞiǾr: 

Her ki bāşed Ǿömr ū dūr dirāz 

                        Der-miyān-ı merdümān şed ser-firāz506  

ǾĀlim-i ǾĀmil-i Fāżıl-ı Kāmil-i Mevlānā Şemsü’l-milleti Ve’d-dįn Aĥmed bin İsmāǾįl 

Gürānį 

Kendü diyār-ı celįlü’l-iǾtibārında cümle-i ecille-i Ǿulūmı taĥsįl ü tekemmül idüp 

ħāśśaten Ǿilm-i Ǿuśūlde bāriǾ ü fāǿiķ olduķdan śoñra Ķāhire-i Mıśr’a irtiĥāl u intiķāl 

eyleyüp Ĥanefį meźhebi üzre anda tefaķķuh eyledi. Diyār-ı meźkūrede Ķurǿān-ı 

Ǿažįm-i lāzimü’t-taǾžįmi itķān ü aĥķām üzre ķıraǿāt-ı Ǿaşere ile ķıraǿat idüp keşşāf-ı 

müşkilātuñ ŧayyibį-i keşf ü teysįri ile Ǿilm-i ĥadįŝ ve fenn-i tefsįri aħź u żabŧ eyledi. 

ǾUlūm-ı meǿŝūre reh-i meźkūre ve fünūn-ı meşhūre-i mesŧūrede evvel-i Ǿaśruñ 

Ǿulemāsından isticāze eyleyüp Mevlānā Meǿŝer-eŝer’den yaǾnį İbni Ĥacer’den daĥı 

icāzet aldı. Fenn-i ĥadįŝ-i fażįlet-ŝevrįŝden [103] Śaĥįĥ-i Buħārį’yi rivāyeten ve 

dirāyeten oķuyup rivāyet ü dirāyetden rāvį vü reyyān oldı. Bu ħuśūśı Mevlānā İbni 

Ĥacer kitābında źikr idüp ol fāżıluñ ĥaķķında ĥüsn-i şehādet eyledi. Ķāhire-i 

zāhirede Ǿāmme-i fünūn-ı muǾciz-nümūndan ders-i Ǿām ŧarįķiyle Ǿaşāǿir-i muǾāşir-i 

nāsa ifāde vü ifāża idüp şeǾāǿir-i meşāǾir-i meǿŝer ü feżāǿilini āyāt-ı ķāŧıǾa-i iǾcāz-ı 

āyātla mānend-i beyżā ibdāǿ u iǾlā eyledi. Bu sebebden ol diyāruñ füĥūl-i fażįlet-

                                                           
504Uçsuz bucaksız (sonsuz sayıda). 
505Her şey artarsa ucuzlar akıl ve ömür hariç. 
506Her kesin ömrü uzun olursa halk arasında yüce olur. 
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micvelleri mevlānā-yı müşārün ileyhüñ mezziyetine iǾtirāf idüp mūcibe-i külliye-i 

feżāǿilini taśdįķ ü taĥķįķ eylediler. Mevlānā Yegān ĥażretleri KaǾbe-i şerįfeden gelür 

iken Mevlānā Gürānį ile Mıśr’da mülāķį olup şāhidān-ı feżāǿil-i meşhūdesini Ǿayn-ı 

Ǿilmü’l-yaķįn ile müşāhede eyledükde beytü’l-Ǿarūs-ı memālik olan diyār-ı Rūm’a 

gitmege terġįb eyledi. Mevlānā Gürānį daħı Ǿinān-ı iħtiyārını ol fāris-i śaĥn-ı 

feżāǿilüñ sevķ itdügi semte Ǿaŧf idüp Mevlānā Yegān ile diyār-ı Rūm’a dāħil oldılar. 

Mevlānā Yegān merĥūm Sulŧān Murād Ħān-ı maġfiret-Ǿunvān ile mülāķį olduķda 

Mevlānā Gürānį’yi ķapuda ķoyup kendüleri dāħil-i meclis-i hümāyūn oldılar. Eŝnā-

yı muśāĥabetde pādişāh “Rıđvān-ı maķrūn-ı mühādāt-ı emr-i mesnūndur. Ol 

diyārdan Yegān’a armaġan getürdük.” diyü hediyye ŧaleb eyledi. Men ķademe 

hediyyete nāle emniyyete507 bu muķābelede Mevlānā Yegān cevāb virüp “SaǾādetlü 

pādişāhuma Mevlānā Gürānį nām kimesneyi Mıśr’dan armaġan getürdüm. Ĥālen 

ķapudadur. Ol kişi nevādir-i ekābir-i müfessirįn ve ŧuĥaf-ı ŧaraf-ı muĥaddiŝįndendür. 

Bu maķūle ġarāǿib-i reġāǿib-i feżāǿil ile pįrāste olan ġarįb ü merġūb kimesneye 

raġbet lāzımdur.” diyü ĥadden ziyāde terġįb eyledi. Meŝnevį: 

Her ki āyed ze-ġurbet ey ŧālib 

Bāşed iķbāl ü Ǿizzet-eş vācib 

Ger şeved ehl-i fazl u ehl-i hüner 

MuǾteber dāred-eş kerr ü beşer508 

Fi’l-ĥāl ol fāżılı pādişāh-ı saǾādet-enįs meclis-i Ǿizzet-celįslerine getürdüp bir sāǾat 

muśāĥabet eyleyicek rüsūm-ı celāǿil-i feżāǿil ve ĥudūd-ı leŧāǿif-i maǾārifine vāķıf u 

Ǿārif olup ĥadd-i tevśįf ü taǾrįfden ħāric riǾāyet-i istiĥķāķı olduġına ķatǾ u cezm 

eyledi. Bu sebebden maĥrūse-i Burusa’da Ķapluca Medresesi’ni ve Yıldırım 

Medresesi’ni aña śadaķa eyledi. Rivāyet olınur ki Sulŧān Murād Ħān-ı maġfiret-

penāhuñ şeh-zādelerinden merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretleri Maġnisa 

sancāġına çıķup ŧurre-i perçem rāyet-i devlet-āyet ü nuśret-ġāyeti bād-ı nev-rūz ve 

nesįm-i fįrūz gibi revāyıĥ-ı fevāyıĥ-ı Ǿanberįn ile Ǿālemi misk ekin eyledükde 

pādişāh ĥażretleri birķaç defǾa taǾlįm-i Ķurǿān içün aña ħvāce irsāl eyledi. Meŝnevį : 

Ey ŧıfl ze-Ǿilm behre berdār 

Kez levĥ ü ķalem şevį ħaberdār 

                                                           
507

 Bu atasözü “Kim pabuç hediye getirirse emniyettedir.” 
508Ey talebe, gurbetten gelen herkese saygılı ve edepli davranmak şart. Eğer bir fazileti veya sanatı 
varsa halk ona güvenir ve değer verir. 
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Ŧıflį ki ķalem girift der-dest 

Dest-i heme-rā be-çūb ber-best 

Vān kes ki belevĥ ü ħaŧ perdāht 

Hergiz ez-siyeh sefįd neşnāħt509 

Mūmā ileyh şeh-zāde-i āzāde-i cevān-baħtuñ cenāb-ı şerįfį ser-keş olup ħāme gibi 

ser-firāz olduġından kimesneye baş egmeyüp pergār-ı pür-kār-ı kirdār yazup 

çizmekden ķıyı çizer idi. ŞiǾr: 

Nebüvved ānkes ki āmūzed tü-rā ĥarf 

Ez-ānet Ǿömr der-mekteb neşüd śarf 

Çe ġam ger ħaŧ nedārį ey nekū-fer 

Ki ĥüsn-i bį-ħaŧān bāşed nekū-ter 

Heme dāniş-verān der-dāniş-et lāl 

Buved ŧıfl-ı reh-et Ǿaķl-ı kühen-sāl510 

RuǾūnet ü ħuşūnet-i cevānįve saŧvet ü ceberrūt-ı salŧanat u kāmrānį iķtiżāsınca eli 

ķaleme ve dili okumaġa varmayup ħuŧūŧ-ı inžār-ı bāśire-i nāžırasını śafĥa-i levĥa-i 

taǾlįme tevcįh itmekden temenniǾ ü tereffüǾ ider idi. Bu sebebden pādişāh ŧarafından 

gönderilen ħvāceleri telaķķį-i bi’l-ķabūl itmeyüp Ķurǿān-ı Ǿažįmi ħatm itmek 

saǾādetinden mehcūr ü maĥcūr ķalmış idi. Bu merāmuñ itmām-peźįr olmasına pür-

Ǿatįd ü Ǿanįd ve tünd-rū vü saħt-dil kimesne lāzımdur diyüp bu evśāfla muttaśıf bir 

kişi tedārük itmege şurūǾ eylediler. Mevlānā Gürānį vüfūr-ı mehābet ü salābet ve 

mezįd-i necdet ü celādet ile maǾrūf u mevśūf olmaġın pādişāh-ı maġfiret-medār 

anları iħtiyār idüp şeh-zāde ĥażretlerinüñ cenāb-ı cennāt-nişānına taǾlįm içün anı 

irsāl eyledi. Lediyyü’l-irsāl fāżıl-ı merķūmuñ eline bir ķażįb virüp “Ol şeh-zāde-i 

[104] sāmį-rütbet ħuśūś-ı ķırāǿatda ihmāl ü tekāsül iderse ādāb-ı erbāb-ı taǾlįm üzre 

bu ķażįb ile đarb eyleyesün.” diyü ruħśat buyurdılar. Meŝnevį: 

Beyāmūzed edeb-rā cümle ŧıflān 

Ze-đarb-ı çūb ü dest-i üstādān 

                                                           
509Ey çocuk bilim peşine git ki kalem ve kâğıttan haberdar olasın. Elinde kalem tutan çocuk 
Herkesin elini tahtaya bağlar. Herkes kâğıt ve yazı işi ile uğraşırsa onun için siyah ve beyaz fark 
etmez. 
510Sana harfleri öğreten kimse yoktu. Bu yüzden hayatın okullarda geçmemiş Ey yüce insan, 
okuryazarın olmadığı için mutsuz olma! Ki yazma bilmeyen insanların iyiliği daha fazladır. Tüm 
bilim adamları senin bilimine hayran kalır. Yaşlıların aklı senin karşında çocuk aklı gibidir. 
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Tabanca mįħūred her kü ze-üstād 

Şeved bünyād-ı āmāl-i vey ābād511 

Mevlānā Gürānį elinde ķażįb ile şeh-zāde ĥażretlerine mülāķį olup anuñ cānibinden 

“Bu ķażįb nedür?” diyü istiħbār u istifsār olınduķda ol Ǿurve-i vüŝķā ve ĥabl-i metįn-

i żemįn olduġı ĥikmeti iblāġ idüp el-meǿmūrün maǾźūr512 feĥvāsınca meǿmūr 

olduķları umūrı yirine getürmek emr-i lāzım olup įķāǾ u įfāǿ itmege cürǿet ü cesāret 

muķarrer ü muśammem idügini iǾlām eyledi. MıśrāǾ: 

Nepįçem ser zi-fermān-ı şehenşāh513 

Şeh-zāde ĥażretleri Mevlānā Gürānį’nüñ bu kelāmını istimāǾ idicek istiǾcāb ü 

istiġrāb idüp nesįm-i taǾcib ile gül gibi ħande eyledi. Bu maĥalde mevlānā-yı feżāǿil-

intimā bį-pervā elinde olan ķażįb ile đarb eyleyüp đurūb-ı levāzım-ı ādāb ve ĥurūf-ı 

merāsim-i ulü’l-elbābı đarben ve cebren taǾlįm itmege cesāret üzre olduġını ižhār u 

iŝbāt eyledi. Şeh-zāde-i Dārā-reǿy ü Nerįmān-ĥarb bu đarbdan muĥkem münfaǾil 

olup milket-i ķalb-i śulb-i şerįfine Ǿasker-i ħavf u bed-ħvāh ruǾb u ħaşyet-i istįlā 

eyledi. MaŧlaǾ: 

Pedįd āmed zi-ħavf-eş ıżŧırābį 

Dil-eş-rā ġālib āmed ınķılābį514 

Ol ķadr-i merfūǾ ve şān-ı müfeħħem śāĥibini oķumaķdan śād olan reyn-i Ǿayn ve şįn-

i ġaynı defǾ ü refǾ idüp şeh-zādenüñ feħāmet ü istiǾlāsını ĥıfż u kesr itmekle kenz-i 

meǾānį ve ĥırz-ı emānį olan maķŧaǾ-ı śuĥuf-ı āsmānįyi mevśūlen oķumaġa imāle 

eyledi. Zemān-ı yüsrde Ķurǿān-ıǾažįmi ve Furķān-ı kerįmį itmām idüp bu teǿdįbüñ 

ŝemerātı berakātında ħātime-i kütüb-i İlāhįyyeyi ħatm eyledi. Bu vazǾdan pādişāh-ı 

saǾādet-encām temām ĥažž idüp kendinüñ müntehā-yı āmāline vāśıl olduġına mesrūr 

olduġından ol fāżıl-ı müntehįye bį-nihāye māl ü menāl irsāl üįsāl eyledi. Merĥūmün 

ve maġfūrünleh Sulŧān Meĥemmed Ħān devlet u saǾādetle evreng-i salŧanata ve 

müttekā-yı saǾādete cülūs idüp māhce-i iǾlām-ı žafer-iǾlām u saǾādet-fercāmı bāriķa-i 

ĥüsn-i māh-rūyān u serv-ķāmetān gibi nūr-baħş-ı Ǿālemyān olduķda Mevlānā 

                                                           
511Tüm çocuklara edep öğretiyor. Hocaların tokadı ve cezalandırmasıyla hocadan dayak yemiş herkes 
ki arzu ve isteklerine ulaşmış 
512Memur mazurdur. 
513Padişahın komutundan dönmem. 
514Onun korkusundan ıstıraba girdi.Yüreğinde bir devrim oldu. 
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Gürānį’ye vezāret teklįf eyledi. Mevlānā-yı mūmā ileyh telaķķį-i bi’l-ķabūl itmeyüp 

“Ol manśıb benüm şānuma münāsib degildür. Baña gerekmez.” diyü red eyledi. ŞiǾr: 

Meşū tū ŧalebkār-ı ān pāye 

Ki der-ħūrd-i ān nebuvedet māye 

Mekün ārzū-i maķām-ı bülend 

Ki netvāned āncā fikenden kemend515 

Āsitān-ı āsmān-rütbetde maķām-ı ħıdmetde olan ħuddām-ı Sidre-maķām emr-i 

vezāreti müntehā-yı źerā-yı mihām ve mübteġā-yı mürūm-ı merām idinüp śadr-ı 

dįvān-ı hümāyūnda cülūsı ġāyet-i gāyāt-ı mübteġıyāt ittiħāź eylemişdür. Her biri rūz 

u şeb ve kemend-i Ǿubūdiyyet ve mınŧıķa-i ruķıyyetimiyān-ı cān u cenāna bend ü 

peyvend ider iken cāh-ı vezārete ol zümreden ġayrı ħāricden kimse dāħil olursa ol 

ŧāǿifenüñ ķalb-i śulbleri münĥarif olup edā-yıħıdmetde tekāsül ü teġāfül itmek 

muķarrerdür. Devlet-i ǾOŝmāniyye’nüñ imtidādı belki günden güne iştidādı 

muǾažžam menāśıb-ı cāh u celāl ve aǾžam-ı merātib-i devlet ü iclāl olan emr-i 

vezāret ĥarem-i ħāśda ĥüsn-i terbiyyet ile mürebbį olan ķullara tevcįh olına-

geldügindendür diyü taķrįr-i merām ve taĥķįķ-i maķām eyledi. Merĥūm pādişāh-ı 

Ǿālem-penāh ĥażretleri źikr olınan leǿālį-i kelimāt-ı muntažamayı silk-i ķabūlde 

tanžįm idüp gūş-ı hūşına āvįze eyledükden śoñra mevlānā-yı mesfūra ķāđį-Ǿaskerlik 

teklįf eyledi. Mevlānā Gürānį bu manśıb-ı cezįli ķabūl eyleyüp muķteżā-yı ĥāl üzre 

manśıb-ı tedrįs ü ķażāyı erbāb-ı istiǾdād ve aśĥāb-ı istiĥķāķa sevķ itmege mübāşeret 

eyledi. Lākin inśıbāǿ-i menāśıb-ı Ǿāliye ve sihām u ķıdāĥ-ı merātib-i sāmiyyeyi 

aśĥāb-ı ferāǿiże taķsįm ü tevziǾ itmekde müstebid ü müstaķil olup taśĥįĥ-i kül ü 

Ǿaķdde ve taħrįĥ-i ķabż u redde ġayruñ ĥavl ü ŧavline Ǿavl itdügine rāżį olmaz idi. 

Ĥattā vāķıǾ olan menāśıbı vicāh-ı nebāh-ı erbāb-ı istiĥķāķa tevcįh itmekde kendinüñ 

mübelliġ-i Ǿilm-i belįġı ve reǿy-i sedįd-i bį-dirįġ ile iktifā idüp pādişāh-ı cihān-penāh 

ĥażretlerine [105] daħı Ǿarż itmez olmış idi. Ĥażret-i şehr-yār-ı kām-kār bu emr-i 

münkeri inkār idüp vāķıǾ olan menāśıb-ı Ǿaleyh ħāk-i pāy-ı kįmyā-āŝārına Ǿarż 

olınmaduġına ġāyetle dil-gįr olmış idi. Dürc-i ħāŧır-ı Ǿāŧırı inĥirāf u infiǾāl ile 

ŧolmışidi. Lākin bu maǾnāyı dile getürmekden ķaçup ižhār u işǾār itmege fāżıl-ı 

merķūmdan istiĥyā ider idi. Bu ħuśūśı vüzerāǿ-i ārā ārā ile mukāleme vü müşāvere 

                                                           
515Sen o makama ulaşmayı talep etme zira sende o beceri yok. Ulaşamayacağın yüce makamları arzu 
etme 
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idüp bu emr-i maĥźūr u maĥžūruñ menǾ ü defǾine žafer ŧarįķ-ı ĥįleye teŧarruķ 

itmekden ġayrı nesne ile müyesser degildür diyü taķrįr ü taĥķįķ eylediler. ŞiǾr: 

Ez-dām-ı fikr-i ħaśm be-ĥįlet-i tū ān gürįħt 

Ķad yüśliĥü’l-ĥadįd kemā ķalbe bi’l-ĥadįd516 

Erkān-ı devletüñ cümlesinüñ reǿy-i menśūblarını müttefiķ olup nihāyet-i ārāları 

buraya müncer olıcaķ bāb-ı mekrü ĥįleyi bu kūşeden fetĥ eylediler ki pādişāh 

ĥażretleri Mevlānā Gürānį’ye maĥmiyye-i Burusa’da ecdād-ı Ǿužāmuñ evķāf-ı 

şerįfesi ħarāb olmışdur diyü istimāǾ olınur. Anuñ teǿyįd ü teǿbįd ve temhįd ü teǿkįdi 

senüñ gibi müǿessis-i esās-ı meśāliĥ ve bānį-i mebānį-i mühimmātuñ reǿy-i rezįn ve 

fikr-i sedįdine mebnį vü mevkūfdur diyeler daħı bu ħıdmete göndermek baħānesiyle 

anı manśıb-ı śadāretden dūr eyleyeler. Fi’l-vāķıǾ mevlānā-yı merķūm ile esās-ı 

mekālimeyi źikr olınan mebnį üzre binā eyledüklerinde Mevlānā Gürānį maĥmiyye-i 

Burusa’ya gitmege şevķ gösterüp fermān-ı şerįf śudūr ider ise ben bu 

maślaħatuñǾuhdesinden geleyüm diyü manśıbdan infiśāle rıżā śūretiniirāǿet eyledi. 

ŞiǾr: 

Berāy-em kez reh-i ħıdmet ķalem-vār 

Kemer bend-em be-ser pūy-em derįn kār517 

Pādişāh ĥażretleri Mevlānā Gürānį’ye buña rāstvār ve bu merām temām olmaġa 

füsĥat-ı zemān ve vüsǾat-i evān gerekdür. Bu maķūle emr-i ħaŧįr istiǾcāl ile śalāh-

peźįr olmaķ mümkin degildür. Meŝnevį : 

Mekün der-mühemį ki dārį şitāb  

Zi-rāh-ı teǿennį Ǿinān ber-metāb 

Ki nākerde-rā mįtevān kerd zūd 

Çü şod kerde ān-geh nidām-et çe süd518 

Ammā maĥrūse-i meźkūrenüñ ķāđįlıġı ile evķāf-ı merķūmenüñ tevlįyeti biribirine 

żamm ile ķılup saña tefvįż olınsa maķsūd ĥāsıl olurdı didükden śoñraźikr olınan iki 

manśıbı Mevlānā Gürānį’ye tefvįż eyledi. Mevlānā Gürānį daħı mebānį-i kārį teǿsįs ü 

tarśįś idüp bir miķdār müddet-i ħidmāt-ı merķūmeyi kemā-yenbaġį edā eyledükden 

                                                           
516Düşmanın kurduğu tuzaktan senin çözümün ile kaçtı. Demir demirle düzelebilir. 
517Hizmet için kalem gibi azmedip başımla bu yolda yürüyeceğim. 
518İstediğine ulaşmak için acele etme. Asla sabırla düşünmeyi unutma. Zira yapılmamış işi hemen 
yapabilirsin. Ancak işi yaptıktan sonra pişman olursan faydası yok. 
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śoñra bir gün pādişāh-ı keyvān-ı eyvānuñ ħuddāmından birinüñ eliyle cādde-i şerǾ-i 

şerįfden ħāric bir ħuśūś içün mersūm-ı saǾādet-mevsūm ve miŝāl-i bį-miŝāl-i 

maǾdelet-mersūm vārid oldı. Merķūm-ı mersūmuñ mażmūnında münderic olan 

mefhūm maǾlūm olduķda Mevlānā Gürānį berlįġ-ı belįġ-ı belāġat-āyātı dest-i 

tehevvür ile münşaķ eyledükden ġayrı įsāleyleyen ġulām-ı şāhįye đarb u Ǿitāb eyledi. 

Bu ķażıyye-i ġayr-ı marżıyye pādişāh-ı saǾādet-dest-gāhuñ semǾ-i şerįfine vāśıl 

olduķda āteş-i ġażab ve naǿire-i ĥiddet-i iltihāb eyleyüpmevlānā-yı mesfūrı maǾzūl 

eyledi. Mevlānā Gürānį ol cāh-ı celįlü’l-mekāndan maǾzūl olup mihān u maħźūl ve 

muĥaķķar u mehzūl olduġına incindüginden diyār-ı Mıśr’a irtiĥāl idüp mukarrer-i 

aślını terk eyledi. ŞiǾr: 

Sefer kün çü cāy-et nāħüş buved 

Kez-in cāy reften be-dān neng nįst 

Ve ger teng bāşed tū-rā cāy-gāh 

Ħüdāy-i cihān-rā cihān teng nist519 

Ħıdįv-i saǾādet-pįrā-yı Mıśr sulŧānı Sulŧān Ķayıtbay’uñ ĥüsn-i iltifāt-ı bį-ġāyetine 

mažhar olup ol Ǿazįz-i Mıśr salŧanatuñ Nįl-i Nįl-i ikrām u iclāliyle Ǿizzet-i vāfire ve 

ĥaşmet-i mütekāŝireye nāǿil olup ırġad-ıǾįş ile taǾayyüş eyledi. Merĥūm Sulŧān 

Meĥemmed Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān ĥażretleri kendüden śudūr eyleyen 

kār-ı nā-üstüvāruñ žuhūrına nādim olup rasūl-i ferħunde-vuśūl ile Sulŧān 

Ķayıtbay’uñ śavb-ı meǾālį-şevbine mektūb-ı saǾādet-maśĥūbı irsāl idüp mażmūn-ı 

meymūnında mevlānā-yı fażįlet-iştimāli cenāb-ı vālāsına göndermek iltimās eyledi. 

Merĥūm Sulŧān Ķayıtbay kendüye gelen mektūbı Mevlānā Gürānį’ye gösterüp 

“Sulŧān Meĥemmed Ħān seni Rūm’a daǾvet eylemiş. Ammā gel gitme ben saña 

andan ziyāde Ǿizzet eylerem.” diyü kendinüñ yanında müstemir-i müsteķır olması 

ķaśāra-yıemniyātı olduġunı iǾlām eyledi. Mevlānā Gürānį Sulŧān Ķayıtbay’a cevāb 

virüp [106] “Bizüm sizüñ ile mā-beynimüzde olan maĥabbet-i ekįde-i sedįde ve 

meveddet-i ĥamįde-i şedįdedür. Ser-rişte-i übüvvet ünübüvvet ikimizüñ daħı 

süveydā-yı ķalbinde merbūŧdur. Bizüm bu Ǿalāķamuz ħançer-i müfāreķatla maķŧūǾ 

olmaz. Ke-źalik pādişāh-ı būm-ı Rūm ile mā-beynimüzde sebķat eyleyen ĥuķūķ-ı bį-

Ǿuķūķuñ intāc itdügi Ǿavāŧıf-ı maĥabbet-i Ǿažįme ve tevābiǾ-i nevābiǾ-i meveddet-i 

                                                           
519Eğer yerinden memnun değilsen yolculuğa çık. Bunu bil ki bulunduğun yerden gitmek ayıp değil. 
Eğer senin yerin dar ise bu dünya Allah için bile dar değil. 
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cesįme henūz nehc-i sābıķ üzre serāǿir-i żamāǿir-i merrede müstekin ü 

mużammirdür. Bi’l-fiǾl mā-beynimüzden kemer-i maĥabbet ve niŧāķ-ı meveddet 

münķaŧıǾ olmayup śalāt u muvāśalāt-ı maǾneviyye iki cānibden bile ŝabitdür. İmdi ol 

sulŧān-ı celiyyü’s-sulŧānuñ daǾvetine įcābet itmeyüp muķtiżıyāt-ı meyl ü maĥabbeti 

nāķıż-ı ber-nāķıś vażǾ śādır olacaķ olursa ve muķteżā-yı maķāma muħālif bir ĥālet 

žuhūr bulursa aña sebeb cenāb-ı şeref-nisābıñuz žann olınup ol vazǾ-ı fāsidüñ 

mefāsidi size rāciǾ olmaķ lāzım gelür. Şöyle ki mażmūn-ı mektūb bedāyįǾ-i meşĥūn 

ile Ǿamel olınmayup ādāb-ı maĥabbet riǾayet olınmaz ise añabaǿiŝ ü bādį ĥażretiñüz 

tevehhüm olınup benüm cānibümden olan muħālefet sizden bilinür diyü dāǾiye ile 

maĥabbet ü dostı iki cānibden bile şiķāķ ü Ǿadāvete mübeddel ķılınur. Bizüm size 

maĥabbetimüzüñ muķteżāsı sizi bu maķūle mevāżıǾ-ı töhmetden śaķınmaķdūr. İĥsān 

idüp bize icāzet virüñ gidelüm.” didi. ŞiǾr: 

Kesį kū ber-tū dāred ĥaķķ-ı ābį 

Ferāmūş-eş me-kün der-hįç bābį520 

Sulŧān Ķayıtbay bu reǿy-i śavāb-nümāy üzre mevlānā-yı meźkūruñ ĥavāyic-i seferini 

tehyiǿe idüp Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretlerine ķavāfil-i nevāzil-i iclāl u iǾžām ve 

revāĥil-i merāĥil-i iķbāl ü ikrām ile hedāyā-yı girān-bahā ihdā vü inhā eyledi. 

ŞiǾr-i ǾArabi : 

Li’l-hedāyā mine’l-ķulūbi mekān 

Ve ĥaķiķ-i bi-ĥubbiha’l-insān521 

Mevlānā-yı müşarün ileyh sekiz yüz altmış iki senesinde maĥrūse-i Ķosŧanŧıniyye’ye 

gelüp pādişāh-ı cihān-sitān ile mülāķį olduķda fevt olan merāsim-i levāzım-ı riǾāyeti 

ķażā itmek içün ŝāniyen Burusa ķāđįluġı iǾŧā olındı. Maĥrūse-i meźkūrede emed-i 

medįd-i şerįǾat-i nebeviyye-i Muśŧafaviyye üzre aĥkām-ı iĥkām-ı şerǾiyye 

eyledükden śoñra yevmį iki yüz aķça ile müftį olup ol śadr-ı şerįǾat ve ħulāśa-i 

Ǿulemā-yı bidāye-i aĥvālinden berü ĥāvį olduġı bedāyiǾ-i revāyiǾ-i mesāǿilüñ 

muħtārātını ĥasebü’l-istiftā iftā eyledi. Pādişāh ĥażretleri źikr olınan yevmįyeden 

ġayrı māh-be-māh yigirmi biñ aķça ve sāl-be-sāl elli biñ aķça cāǿize taǾyįn idüp 

riǾāyet-i ħaŧırı içün dāǿimā Ǿabįd ü cevārį ve tuĥaf-ı ŧaraf-ı hedāyā inhā ider idi. Bu 

minvāl üzre ekārim-i mekārim veǾažāǿim-i ġarāǿime vāśıl olup pādişāh-ı cihān-

                                                           
520Ona minnettar olan her kimseyi Her hâlükârda unutma. 
521Hediyelerin kalplerde yeri var. İnsan hediye sevmekte haksız değildir. 
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penāhuñ kenef-i ĥimāyet ve sāyed-i Ǿināyetinde Ǿįş-i raġįd ve niǾmet-i cezįleye vāśıl 

oldı. MıśrāǾ: 

Bā-niǾmet-i bisyār žafer yāfte-est522 

Mevlānā-yı mūmā ileyh GayetüǾl-Emānį fį Tefsįri’s-SebǾi’l-Meŝānį ismiyle 

müsemmā bir tefsįr-i şerįf teǿlįf idüp Ǿalāmetin Zemaĥşerį ve Beyżāvį haķķında 

müǿāħeżāt-ı keŝįre įrād eyledi ve fenn-i ĥadįŝde śaĥįĥ-i Buĥārį’ye kevŝer-i cārį ǾAlā 

Riyāżi’l-Buħārį Ǿunvānıyla maǾnūn bir şerĥ-i laŧįf teǿlįf eyleyüp şerāĥından İbni 

Ĥacer’i çoķ yirde menǾ ü ĥacr ve Kirmānį’yi mevāżıǾ-ı keŝįrede tįġ-ı iǾtirāż ile cerĥ 

eyledi ve Ķaśįde-i Şāŧıbiyye’nüñ şurūĥından Şerĥ-i CaǾberį’ye ĥavāşį-i laŧįfe-i 

maķbūle taǾlįķ eyledi ve bi’l-cümle şerāǿif-i evķāt-ı şeref-ġāyātı ders ü fetvāya 

maśrūf u teǿlįf ve taśnįf ü Ǿibādete maǾŧūf olmaġla fünūn-ı mütedavile-i sāmį-

rütbetde ħuśūsan Ǿilm-i tefsįr ü ĥadįŝ ve Ǿilm-i ķırāǿatda yed-i beyżā ibdā idüp 

feżāǿil-i Ǿilmiyyesini āyāt-ı sāŧıǾa ile rütbe-i iǾcāze eyledi. Şeref-i taǾlįminde bir 

mertebe-i meymenet var idi ki ŧālibān-ı maķāśıd-ı istikmāl anuñ āŝār-ı enfās-ı 

müteberrikesiyle çoķ çoķ fevc fevc temehhür ü teberruǾ eyleyüp merātib-i vālā ve 

meǾārib-i Ǿulyāsına vāśıl u nāǿil olmışlardur. Rivāyet olınur ki Mevlānā Gürānį 

ĥażretleri her gice śuĥuf-ı merfūǾa-i āsmānda āyāt-ı beyyināt-ı seyyārāt ve vuķūf u 

iǾşār-ı ŝābitāt āşikār olduġından ĥavāşį-i āfāķda sūre-i Nūr mesfūr ve āyet-i Allāhü 

velįyyü’l-leźįne āmenū yüħricühüm mine’ż-żulümāti ile’n-nūr523 mesŧūr olıncaya 

degin Ķurǿān-ı Ǿažįmi ħatm ider idi. İttifāķ bir gice telāmiźesinden bir fāzıl-

ınebihü’ş-şān bir maślaĥat içün [107] mevlānā-yı merķūmuñ saǾādet-ħānesinde yatup 

ħvāba varduġında Mevlānā Gürānį kendinüñ Ǿādet-i ķadįme ve şįme-i müstedįmesi 

üzre yatsı namāzını Ǿalā vechi’l-ihtimām itmām eyledükden śoñra Ķurǿān-ı Ǿažįme 

fātiĥa-i fātiĥasından iħlāśla iftitāĥ u bedeǿ eyleyüp ŧūmār-ı şeb deycūr-ı maŧvį 

olıncaya degin ħatm eyledi. Ol şaħś-ı bā-iǾtibār her bār bālįn-iħvābdan baş 

ķaldurduġınca fāżıl-ı Gürānį’yi ķırāǿata meşġūl bulup Ķurǿān-ı Ǿažįmi mevśūlen 

tilāvete iştiġālde müşāhede eyledi. Mevlānā Gürānį’nüñ bir gicede ħatm-i Ķurǿān 

itdügi emr-i iǾcāb-ı įcābı Ǿayn-ı Ǿibret ile temāşā eyledükde baǾżı ħuddāmdan suǿāl 

idüp “Bu vazǾ bunlaruñ Ǿādetleri midür? Her gice böyle ħatm-i Ķurǿān-ı şerįf 

iderlermi?” diyicek “Ĥāl bu minvāl üzredür. Gice pister-i rāĥatda istirāĥat itmeyüp 

śabāĥ olınca ħatm-i Ķurǿān eylemek dāb-ı mukarrerleridür.” diyü cevāb virdi. Fi’l-

                                                           
522Çok sayıda nimetlerle galip olmuş. 
523İnanan kimselerin dostu Allah’tır ki onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır (Bakara, 257.). 
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vāķıǾ evrāķ-ı iŧbāķ-ı ĥayātı temām olup śuĥuf-ı iǾmārı ħatm olıncaya degin ħatm-i 

Ķurǿān-ı şerįf itmek Ǿādetini terk itmeyüp bu vażǾ-ı laŧįfden ferāġat itmedi. Ālü’l-

Ķurǿān ālü’llah524 Mevlānā-yı mūmā ileyh edįb ü erįb ve tünd-śūret ve mehįb ü 

ŧavįlü’l-ķāme kebįrü’l-liĥye ve nāŧıķ-ı bi’l-ĥaķ bir kimesne idi. ĶıŧǾa : 

  Ki münāžira bā-kūh eger süħan rānį 

  Beher zeh ķāmet-i gerdūn çenįn dü tā nabuved 

  Be-kūhsār eger bāng ber-zened süħŧat  

  Ze-bįm-i beǿs-i tū-eş zehre-i śedā nebuved525 

Mūmā ileyh mübārek śaķalını boyayup aġarduġı içün aña renk ider idi.  

Bālā ter ez siyāhį reng-i diger nebāşed  

MıśrāǾıyla Ǿāmil olanlaruñ renginde idi. Pādişāh-ı gerdūn-mekān ve sulŧān-ı Ǿālį-şān 

ĥażretlerine ve vüzerā ĥażretlerine ism-i sāmįleriyle ħiŧāb idüp her birini nām-ı 

nāmįleriyle yād ider idi. Ol serdār-ı ser-firāz Ǿulemānuñ feżāǿil-i beşeriyyede yed-i 

ŧūlāsı olmaġın aśĥāb-ı eyādį geçinen zümre-i ümerā ile ol kişi merĥabāya el 

virmeyüp selām u kelāmda ol ŧāǿifeye baş egmez idi. 

ŞiǾr: 

  ǾĀlimān ħod-rā hemį dāred Ǿazįz  

  Ān gürūhį-rā bekün Ǿizzet tü nįz 

  Śāĥib-eş-rā Ǿilm dāred muǾteber 

  Baħşed āŝār-ı kemāl-eş kerr ü fer526 

Ĥatta şehr-yār-ıǾālį tebār-ı pādişāh-ı kām-kār ile mülāķį olduķda aślā inĥināba māǿil 

olmayup taķbįl-i yed itmekde müsāmaĥa-künān muśāfaĥa ile iktifā ider idi. Rūz-ı 

Ǿįdden ġayrı eyyāmda daǾvet olınmadan varmayup kendü kendüden pādişāh-ı 

merĥūmuñ mulāķāt-ı mübāhāt itmeleriyle teşerrüf itmez idi. Merĥūm Sulŧān Bāyezįd 

Ħān ĥażretleri zemānında tehniyyet-i Ǿįd içün bir Ǿarefe güni darü’s-saǾādeye varup 

pādişāh ĥażretleri ile mülāķį olmaķ murād idindükde pādişāhuñ ħuddām-ı sidre-

maķāmından birisi devletlü pādişāh ĥażretleri ŧarafından Ǿarż-ı selām eyledükden 

                                                           
524Kuran ehli Allah ehlidir. 
525Eğer dağları muhatap alıp konuşursan, gökyüzü önünde eğilir. 
Eğer dağlara hitap edersen, korkudan sesini çıkartamaz. 
526Bilim insanları her zaman kendilerine değer veriyor. Sen de o gruba saygıyla davran.Aslında bilim 
ona değer katıyor. Faziletleri onlara makam ve değer katıyor. 
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śoñra “Tilķāǿ-i liķāǿ-i ferĥat-iltiķā ve müşāhede-i revāǿ-i meserret-ertūvālarına bu 

gün baǾżı māniǾ vardur. “İrteye teǿħįr olınsun.” diyü buyurdılar.” didi. Ol fāżıl-ı 

faśįĥü’l-beyān teǾallül-künān gurre-i kelāmı ŧurre-i ħiŧāb ile bu vech üzre pįrāste vü 

āreste ķıldı ki “Ĥālā rūy-ı zemįn gül ile ālūdedür. Tekrār varup gelmekle çizmemüz 

mülevveŝ olur. Bu televvüŝden tenezzüh içün elbetde şimdi buluşmaķ lāzımdur.” 

diyüp Ǿicālet-i mülāķāta ibrām u iķdām eyledi. Źikr olınan ħıdmetkār pādişāh-ı kām-

kāra varup eglenmeden ol ŧarafdan mülāķāta iźn ü icāzet olduġı ħaberini getürüp 

“Çizmeñüz çamur olmasun diyü pādişāh ĥażretleri kendülerüñ atdan indügi mevżiǾ-i 

hümāyūnda inmege ruħśat buyurdular.” didi. Lehü’t-tažįm ve’t-tekrįm527 ĥaķķā 

rivāyet olınur ki Mevlānā Gürānį merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān ile mülāķį olup 

muśāĥabet eyledüklerince “Sizüñ muŧaǾǾim ü mülbbisiñüz ĥarāmdur. Dāmān-ı 

Ǿıśmet ve girįbān-ı nüzhetiñüzi elvāŝ-ı muĥarremātdan tenzįh ü taķdįs eylemek 

lāzımdur.” diyü kelimāt ider idi. ŞiǾr: 

  Ber āh-ı cehālet meşü tiz-kām 

  Me-ber dest-i mekn-et be-kesb-i ĥarām 

  Ki ger kise-et-rā dehed ferbehį  

  Küned sine-et-rā ze-imān tuhį528 

Źikr olınan devĥa-i maķāl ve nihāl-i ķįl ü ķāl ol gül-i gülzār-ı iclālüñ saŧĥ-ı bāġdur ve 

tünde merkūz olup ħāŧır-ı nişān olmış idi ve gülşen-i ķalbinde temekkün bulmış idi. 

MıśrāǾ : 

  Şod nihāl-i tįz-i tū der-bāġ-i dil ħāŧır nişān529 [108] 

Cihān-sitān ile meclis-i hümāyūnlarında yimek yir iken Meĥemmed Ħān ĥażretleri 

“Bundan muķaddem bize ŧaǾāmıñuzda çeşnį-i ĥürmet ve libāsıñuzda mülābese-i 

televvüŝ-i şerǾį vardur.” diyü buyurmışduñuz. Ĥālā bu ekl olınan ŧaǾāmda bizüm ile 

müsāhemet ü müşāreketiñüzden size ĥarām ŧaǾām ekl eylemekde ruħśat vargibi.” 

diyüp seng-i iǾtirāż ile ŧokındı. Fāżıl-ı Gürānį bu iǾtirāża cevāb virüp “Ekl olınan 

ŧaǾāmuñ pādişāh ĥażretlerinden cānibi ĥaram ve benden cānibi ĥāldür. Anuñ içün ekl 

iderüm.” diyü buyurdı. Pādişāh ĥażretleri ol ŧaǾāmuñ kāsesini döndürüp mevlānā-yı 

                                                           
527Azamet ve cömertlik O’na mahsustur. 
528Cehalet yolunda hızla yürüme. Elini haram lokmaya uzatma ki eğer keseni doldurursan  
yüreğin imandan boşalır. 
529Senin keskin fidanın yüreğimin bahçesinde hatır nişanı oldu. 
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merķūm girü ol ŧarafdan bį-pervā ekl eyleyicek pādişāh-ı vālā-maķām zimām-ı 

kelāmı ilzām semtine śarf idüp “Bu ŧaǾāmuñ bu cānibi ĥarāmdur diyü taǾyįn itmiş 

idiñüz. Pes ol cānibden nice ekl itdiñüz.” diyü iǾtirāż eyleyicek Mevlānā Gürānį 

ĥażretleri “Bu defǾa daħı şāriǾi menǾ ü defǾe şürūǾ idüp ekl olınan ŧaǾāmuñ pādişāh 

ŧarafından ĥarāmı ve benüm ŧarafumdan ĥelāli ķalmamaġın sevķ-ı İlāhį ile taĥvįl 

olındı. Yoħsa ben ĥarām ŧarafından tenāvül itmedüm.” diyü cevāb-ı bā-śavāb ifāża 

eyledi. Mervįdür ki Mevlānā Gürānį’nüñ Ǿizz-i ĥużūrında ķuŧb-ı evliyā Şeyĥ ibni 

Vefā raĥimetu’llahi Ǿaleyh ĥażretleri źikr olınup “Evvel-i Ǿaśruñ Ǿulemāsından 

ħusrev-i zümre-i Ǿulemā Mevlānā Ħusrev ĥażretlerinüñ meclis-i şerįflerine varup 

ekŝer-i evķāt anlaruñ muśāĥabetleriyle teşerrüf ider.” diyü söylendi. Mevlānā Gürānį 

ĥażretleri Şeyħ İbni Vefā ĥażretlerini vażǾ-ı mezbūrda taśvįb eyleyüp anuñ 

iśābetinüñ vechini bu śūretde beyān eyledi ki Mevlānā Ħusrev ve Şeyħ İbni Vefā gibi 

saǾādet-neşǿeteynine nāǿil bir kāmil ve devlet-i Ǿilmiyye vü Ǿameliyeye vāśıl bir 

fāżıldur. El-cinsiyyetü illetü’z-zam530 feĥvāsınca ol iki fāżıl-ı refįǾü’ş-şānuñ 

biribirine iżāfet ü inżimāmı maĥzeyne muśādif ve maĥallinde vāķıǾdur. ŞiǾr: 

  Meyl-i herkes be-sū-yı cins-i vey-est 

  Ānçe puħte-st cins-i ħām key-est 

  Zāġħāhed nefir-i nāħoş-ı zāġ 

  Çi şenāsed śafir-i bülbül-i bāġ531 

Ve lākin “Asāŧįn-i selāŧįn-i zemāne ile iħtilāŧımuz meşāyiħ-i Ǿužām ile irtibāŧımuza 

māniǾdür. Bizüm ol gürūh-ı kūh-ı şükūh ile Ǿalāķamuz şeyħ ĥażretleri ile mā-beynde 

ĥįcāb olup anlaruñ ile ittiśālimüze māniǾ oldı.” diyü buyurdılar. Ol üstād-ı nuķād-ı 

Ǿālem kendinüñ pūtiķa-i derūn-ı pākinde olan ġıll ü ġışş ü kederi āteş-i taśfiye ile 

iĥrāķ idüp aħlāķ-ı hıķd-ı ĥasedi ĥavśala-i hażmda iǾdām u ifnā itdüginüñ 

mübteġıyātındandur ki “Fāżıl-ı emāŝilden bir kimesne menāśıb-ı dünyeviyyede 

kendüden tevciĥ ü tafżįl olınsa irādetu’llāha ĥavāle idüp cenāb-ı Rabbü’l-erbābuñ 

yanında istiǾdād-ı fıŧrį ve istiĥķāķ-ı celįsi bizden ziyāde olmasa şāhid-i iķbāl ü devlet 

aña iķbāl itmez idi.” dir idi. Kıt’a : 

  Ey be-küş-eş fitāde der-pey-i cāh 

  Baħt u devlet be-kārdānį nįst 

                                                           
530Cinsiyet (vatandaşlık, uyruk vs.), zam (ilhak, kapsanma, eklenme vs.) sebebidir. 
531Herkes kendi türünün peşindedir. Pişmiş ne zaman pişmemişin peşinde olur? Karga, karganın kötü 
sesini sever, bahçe bülbülünün şarkısından ne anlar? 
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  Her ki-rā cāh u māl ü ĥaşmet hest 

  Cüz be-taǿyįd-i āsmānį nįst532 

Mervįdür ki Mevlānā Gürānį bir gün Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretlerine nikābet-i 

rūzgārdan şikāyet ŧarįķıyle ĥikāyet eyledi ki Mįr Timur bir maślaĥat-ı mühimme içün 

mānend-i berķ-ı tābān-ı şitābān ve miŝāl-i bād-ı vezān-ı dįvān u revān berįd-i pirį-i 

perįd irsāl idüp “Oġlum Şāhruħ Mįrzā ölürse daħı lāzım olduķda atını alasun.” diyü 

muĥkem sipāriş eyledi. Ol ķāśıd-ı Ǿāżıd-ı bād-pāy u śabā-reftār u şimāl-istiǾcāl edā-yı 

ħıdmetde Ǿalā mā-hüvel-meǿmūr saǾy-i mekŝūr idüp ħuŧvāt-ı śürǾatle ŧarfetü’l-Ǿaynda 

mesāfāt-ı baǾįdeyi pey-ender-pey ķatǾ u ŧayy ider iken ittifāķen Mevlānā SaǾde’d-dįn 

Taftāzānį ĥażretlerinüñ bir ķażāda āzāde ķonmış oturur iken üzerine uġrayup 

ŧavlasından at almaġa cürǿet ü cesāret eyledi. Berįd-i mūmā ileyh bu maķūle 

küstāħluķ itdüġi ecilden Mevlānā SaǾde’d-dįn ŧarafından teǿdįb ü taǾźįr 

olınupracǾü’l-ķahķari533 feĥvāsınca let ħūrde girüsine Ǿavdet eyledi. ŞiǾr: 

  Sefįhān-rā buved teǿdįb nāfiǾ  

  Cünūn-rā şerbet-i çūb-est dāfiǾ534 

Emįr Timur bu kār-ınā-hem-vārdan ħaberdār olıcaķ āteş-i ĥiddet ve nār-ı ġazab 

iltihāb idüp şerįr-i şerr u şūr ile SaǾde’d-dįn’üñ başına odlar yaķmaġı taśmįm itmiş 

iken āb-ı nāb-ı ĥilm ü sükūn ile ol āteşi [109] derǿ ü ıŧfā idüp nāǿire-i ĥiddetini teskįn 

eyledi. 

ŞiǾr: 

  Maslaĥat-i mülk be-rıfķ ü Ǿaŧā-st  

  Der-heme cā ĥükm-i siyāset ħaŧā-st 

  Mūy bįpįçid ze-pey şānegį-st 

  Ger bezenį estere dįvānegį-st535 

Bu ħuśūsda Timur bir çaķım ķav olmış iken defǾ-i ĥarāret idüp böyle sākin olduġına 

maǾźeret śadedinde şöyle basŧ-ı kelām eyledi ki “Eger bu fiǾlüñ maśdarı oġlum 

Şāhruħ Mįrzā olsa siyāset idüp ķatl itmek muķarrer idi ve lākin Mevlānā SaǾde’d-

                                                           
532Ey ki makam ve şöhrete azmetmiş olan kimse, baht ve makam için işi bilmen gerekmiyor. Mal ve 
şöhret ve haşmeti olan her kimse sadece Allah’ın onayı ile bunları elde etmiş. 
533Mağlup geri döndü. 
534Akılsızları terbiye etme faydalı olur. Deliliği, sopa şerbeti uzaklaştırır. 
535Memleketin maslahatı müsamaha ve merhamete dayanmaktadır. Her yerde siyasete dayalı kararlar 
yanlıştır. Saçlara düğüm düşerse tarayacaksın. Saçları dipten kesmek doğru değil. 
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dįn’üñ taśānįf-i meǿŝūre-i meşhūresişāyiǾ ü źāyiǾ olup kendü ķalem-revümden ħāric 

memālikde benüm seyf-i ĥayfumdan muķaddem duħūl eylemegin anuñ ķatlinden 

ferāġat eyledüm.” didi. “Men isteħafü’l-Ǿulemaǿiĥaffefa’llāhu ķadrehu.536 İmdi ĥālā 

benüm tesānįf-i bediǾatü’l-esālib ve müǿellefāt-ı muǾciz-āyātum senüñ tįr-i tesħįr ve 

şemşįr-i tedbįrüñden muķaddem peyk-i āvāze-i maǾdeletüñ ile diyār-ı Mekke-i 

müşerrefeye vāśıl u nāǿil olmışiken henūz sizüñ cenābıñuzdan bizüm ĥaķķımuzda 

çendān iĥsān nümāyān olmadı.” didi. Sulŧān Meĥemmed ĦānǾaleyhi’r-raĥmeti ve’l-

ġufrān mülāŧafe idüp “Eŧrāf u eknāfda olan iǾlām-ı Ǿulemādan senüñ teśānįfüñe 

raġbet sebķat itmeden kitāb-ı vālā-niśāba yazdurup irsāl ü įśāl eyledük. Ne ān ki 

onlar cānibüñden ŧaleb olmış ola veyā ol ŧāǿife ĥużuruñda raġbet bulmış ola hüner 

oldur ki buķāǾ-ı rubāǾ-ı rubǾ-ı meskūn ve ĥucurāt-ı ħuluvāt-ı Ǿālemde sākin olan 

ŧāliblerüñ ebvāb-ı ismāǾ u āźānından ŧāķ u revāķ-ı sāmiǾa ve nüzhet-serā-yı cenān 

cenān-ı nişānlarına seng-i śįt-i cemįl veźikr-i cezįlüñ dāħil olduġında her biri 

mānend-i eklām-ı teşmįr-i sāķ-ı iķdām idüp kitābını benān-ı cidd ü cehdile istinsāĥ 

eyleyeler idi. Yohsa onlar cānibinden ŧaleb olmadan irsāl itmekde ne Ǿālem vardur?” 

diyicek. Mevlānā-yı fażįlet-Ǿunvān istiĥsān idüp bu laŧįfeye ŧahsįn ü āferįn eyledi. 

Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz ŧoķsan üç senesinde ol mevlānā-yı celįlü’l-miķdāruñ 

ķuvvet-i żaǾf-ı şįb ü herem ile esās-ı Ǿāmir-i iǾmārı ġāmir ü ħarāb olup bünyān-ı 

çiŝmānı süķūŧ u hubūŧa tehāvį eyledükde müdāvį-i Ǿaķluñ tedbįri aña müncer oldı ki 

istinşāķ-ı ŧįb-i hevā iǾtidāl-i iĥtivā ile defǾ-i Ǿufūnet ve taĥśįl-i mevād-ı śıĥĥat itmek 

içün ħāric-i Kosŧanŧıniyye’de bir cāy-ı cān-baħş u rūĥ-perver ve nüzhet-gāh-ı cennet-

i ħażret-i rūĥ-küster ki āb-ı revān-ı revā-baħşı insānuñ Ǿurūķ u şįrāyinine revān gibi 

sārįve cān gibi cārįdür ve miyāh-ı zülāl-miŝāliǾaźūbet-i meźāķ-ı şįrįn ile reşk-i 

tensįm-i naǾįm ve maĥsūd-ıǾayn-ı selsebįldür ve śabā-yı śafā-yı fezā ve hevā-yı dil-

küşā-yı rūĥ-efzāsı enfās-ı raĥmāniyyeden nümūdār ve ĥarekāt-ı nāǾime ile riyāĥ-ı 

naǾįm kirdār-ı nüzhet-baĥş u behcet-şiǾārdur anda temekkün eyledi. ŞiǾr: 

  Beheşt ez-reşg-i āb-eş geşte giryān 

  İrem ez-şerm-i saĥn-eş geşte pinhān 

  Ber-ĥavuż-eş ki dādį mürde-rā cān 

  Be-ser mį geşt ber-ħāk āb-ı ĥayvān 

                                                           
536Allah kadrini düşürsün. 
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  Zi-ħāk-eş refte āb-ı rū çenān-rā 

  Zi-yād-eş rāĥat efzūde cihān-rā537 

Evāǿil-i faśl-ı rebįǾ ki sebze-i śaĥn-ı mįnā-gūn üzre naķķāşān-ı nāmiye-i rūzgār 

Mānį-vār bedāyiǾ-i nuķūş-ı reyyāĥįn ü ezhārdan aķlām-ı zümrrüdįn ile Ħıŧāyį ve 

Rūmį ve Çįnį varaķlar taĥrįr ve benefşį vü lāciverdį şemseler taśvįr itmiş idi. Bu 

faślda evrāķ-ı rengįn ve eŧbāķ-ı gūn-ā-gūn üzre Gülistān u Bahāristān’ı taĥrįr u tasŧįr 

eyleyüp eŧrāf u eknāfı cedāvil-i cedāvil-i cūybār ile mecdūl ķılmış idi. ŞiǾr: 

  Ze-ħaŧŧ-ı sebz-i ħāk-eş levĥ-i taǾlįm 

  Keşįde cūy-i āb-eş cedvel-ez sįm 

  Ez-ān levĥ-i mücedvel ħürda-dānān 

  Rümūz-ı sünǾ-i ĥay-ı pāk-ħānān538 

Gülşen-i Rāz sāniǾ-i perverdigāruñ deķāǿiķ u reķāǿiķını ve Manŧuķu’ŧ-Ŧayr rumūz-ı 

elsine-i murġān-ı ħoş-āvāzuñ bedāyiǾ ü revāyıǾını ġazel-ħvānān-ı Ǿanādil-i gūyā 

biribirine ırlayıvirmek içün hevā-yı nevrūzda naķş-ı bediǾ ve Ǿamel-i laŧįf taśnįf 

eyledi. Bu faśluñ evvelinden ħarįf faślına degin ol maķām-ı pür-iĥtirāmda ārām idüp 

ecmel-i vücūh-ı maǾāşile taǾayyüş eyledi. Sabbāġ-ı ħarįf ĥalel-i bį-ħalel bergü 

bārbāġ-ı verāġı sefįd ü sebz ü sürħ iken zerd eyleyüp libās-ı eśfar-ı Ǿālemi maśdūķa-i 

śafrāǿ-i fāķiǾün levnünhā tesürrü’n-nāzirin539 eyledükde ŞiǾr: 

  Çün mevsim-i śarśar-ı ħazān şod 

  Teb-i lerzan [110] naśib-i bostān şod 

Gerdįd zi-źerre-i ħazānį 

  Rüħsāre-i bāġ zaǾfirānį 

  Şod dide-i nergis-i çemen zerd 

  Renc-i yerķān-eş nā-tüvān kerd540 

                                                           
537Cennet onu kıskanmaktan ağlamaya başladı. İrem onun alanından utanıp gizlenir. Ölüye tekrar can 
vermek ab-ı hayatı toprağı zenginleştiriyordu. Toprağı, cenneti utandırır, onun hatırı, dünyanın 
huzurunu çoğaltır 
538Yeşil hattından toprağı, öğretim levhası su arkından gümüş bir bordür çekmiş. Etrafı bordür ile 
kaplanmış o levhadan akıllılar ve temiz insanlar hayatın sırlarını okuyorlar 
539Rengi sapsarı ve bakanları mutlu eder. 
540Mevsim sonbahar olduğu için üşümekten de titremekten de bostanın payını aldı Sonbahar yüzünden 
bahçenin yüzü sarardı. Nergisin gözü sarı çimenlere döndü. Sarılık hastalığı onu zayıflattı. 
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Mevlānā Gürānį bir ĥadįķa-i İrem-i intimā iştirā idüp anda sākin oldı. Müddet-i 

meźkūrede cümle-i ecille-i vüzerā haftada bir kerre bi-ŧarįķı’l-Ǿibādet ziyāret idüp 

teşerrüf iderler idi. MaŧlaǾ : 

  Nakş-i Ǿibādet er-çe be-śūret Ǿiyādet-est 

  Lakin be-noķŧa-i zi-Ǿiyādet Ǿibādet-est541 

İttifāķen mevlānā-yı ecellüñ ecel-i mevǾūd ve yevm-i maǾhūdı irįşüp maǾtāric-i 

medāric-i ceberrūta Ǿurūc itmek zemānı geldükde dāħil-i Ķosŧanŧıniyye’de olan 

saǾādet-ħānelerinde bir kūşe-i dil-peźįrde serįr vażǾ itdürüp anuñ üstinde basŧ-ı bisāŧ 

istirāĥat eyledi. Bir gün pįr-i nūrānį cehr-i mihr-i miĥrāb-ı sipihrde destār-ı nūr 

veŧaleb-sān-ı şaǾşaǾa ile Ǿarż-ı cemāl idüp Allāhü velįyyü’l-leźįne āmenū 

yüħricühüm mine’ž-žülümāt-ı ile’n-nūr542 maǾnālarını rūşen-i rūşen-beyān uǾayān 

ider iken ŞiǾr: 

  Śubĥ-dem kez nesįm-i mihr efrūz 

   Dür şod ŧürre-i şeb ez-ruħ-ı rūz 

  Şüst devrān bāb-ı çeşme-i mihr 

  Žülmet-i şeb zi-kārgāh-ı sipher543 

Ol ķuŧb-ı āfāk śalāt-ı işrāķı ķılup ol serįrüñ üstinde śaġ cānibine mużŧacaǾan ķıble-i 

şerįfeye teveccüh ü istiķbāl eyledi. Mevlānā Gürānį sevābıķ-ı ezmān ve sevālif-i 

eyyāmda kendülerden Ķurǿān-ı Ǿažįm taǾallüm eyleyen cumūǾ-ı ķurāǿu ĥuffāžı iĥżār 

itdürüp “Üstādlıķ ĥaķķını edā itmek günidür. Bu gün benüm üzerümde ikindüye 

degin tevĥįd ü tefrįd ve tilāvet-i Ķurǿān mecįd eyleyiñüz. Ola ki sizüñ tilāvetiñüz 

berekāt-ı bį-ġāyātı sebebiyle įmān ile Ķurǿān ile gitmek müyesser ola.” didi. 

NiǾme’ş-şefįǾ liśāĥıbihi yevmeǿl-ķıyamet544 zümre-i meźkūre Mevlānā Gürānį’nüñ 

kelām-ı şerįfini redd itmeyüp vefātına degin kırāǿat-ı Ķurǿān ve tilāvet-i Furķān’a 

yanında meşġūl oldılar. Bu ħaber-i şerer-eŝeri vüzerā-yıǾizzet-ārā istimāǾ idüp 

Ǿibādete geldüklerinde ķıdvetü’l-vüzerā Dāvūd Paşa ĥażretleri Mevlānā Gürānį ile 

mā-beynlerinde ķadįmden ŝābit olan şarŧ-ı farŧ-ı maĥabbetden bükā idüp istidrārü’l-

                                                           
541İbadet görünüşte ziyarete benziyorsa da ziyaret ibadettir. 
542İnanan kimselerin dostu Allah’tır ki onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır (Bakara, 257.) 
543Sabahleyin güneşin esintisi gündüzden gece uzaklaştı. Güneş çeşmesinin kapısı çok yavaş. Gecenin 
karanlığı feleğin düzenindedir. 
544Kendi dostuna kıyamet günü ne güzel şefaatçi(dir O). 
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Ǿiberāt istiħlāsu mine’z-züferāt545 feĥvāsınca ķaŧarāt-ıǾiberātını śafaĥāt u cennātı üzre 

icrā eyledi. ŞiǾr: 

  Kār üftād ez-tü mezāyā girįsten 

  ǾEyb-est der-ġam-ı tū tā merā nā-girįsten 

  Şeb tā be-rūz kār-ı men ü rūz tā be-şeb 

  Nālįden-est der-ġam-ı tü yā girįsten546 

Mevlānā Gürānį vezįr-i mezbūra “Ne aġlarsun? Senüñ bu aġlamaġa bāǾiŝ nedür?” 

diyü suǿāl eyleyicek Dāvūd Paşa cevāb virüp “Sizüñ mizāc-ı şerįfiñüzde žaǾf-ı ķavį 

teferrüs ü taĥaddüs idüp levĥa-i śafĥa-i çihreñüzde kilk-i ecel ile mersūm olan küllü 

ŝeniǿ hālikün illā vechehü547 āyetinüñ aĥkām u āŝārı žuhūr itmenüñ zemānı geldügini 

muķarrer bildüm. Anuñçün aġlarum.” didi. ĶıŧǾa : 

  Ebike femā enfaǾ mā fį’l-bükā 

  İnne’l-bükā li’lĥüzni teĥayyül 

  Ve hüve iźā ente temmeltehü 

  Ħariķa Ǿale’l-ĥindeyni maĥlūl548 

Mevlānā Gürānį ĥażretleri Dāvūd Paşa’yı bükādan menǾ idüp “Sen benümçün seyl-i 

bārān-ı eşk-i çeşmüñi nāvidān-ı müjgānuñdan revān u devān eyleme. Benüm evāǿil-i 

celāǿil-i iǾmārumdan bu zemāna degin Ǿālem-i nāsūtda zimmet-i himmete tevsįd ü 

taķlįd olınan beżāyiǾ-i bedāyiǾ-i evāmir-i celįleyi ħaǿife-i minhāc-ı meśāǿil-i lāǿiķa 

üzre edā olınup hįç birisi ĥaddü maĥdūd ve muǾayyen ü miķdārı mevǾūd u 

mübeyyenden taġyįr ü taĥvįl olınmadı ve merāsim-i levāzım-ı Ǿubūdiyyeti įfāda 

taķśįr ķılınmadı. Bu muķābelede dünyāda müntehā-yıǾarāǿim-i Ǿažāǿim-i erbāb-ı 

düvel ve aķśā-yı ķaśārā-yı meǾāric-i medāric-i aśĥab-ıǾaķd ve ĥall-i ķallü cell baña 

müyesser oldı. MütevaķķıǾ u müteżarrıǾdur ki min baǾd ĥuśūli müstevcib-i behcet-i 

dāǿime ve vuśūli müstetbiǾ-i meserret-i bāķiyye olan aǾla-yı vālā-yı meǿārib-i sįne-i 

semiyye ve eǾazz-ı eġarr-ı merātib-i behiyye-i rehiyye ki Ǿāfiyet ü Ǿāķıbet ü saǾādet-i 

ħātimetdür. Ĥāśıl ola ve ekārim-i mekārim-i dünyeviyye gibi eĥāsin-i meĥāsin-i 

                                                           
545Şartın olan aşırı sevginden bana isabet etmiş ibretlerle dolu zifirlerden kurtulmaktır 
546Senden bana bir iş geldi, o da ağlamaktır. Senin sevdandan ağlamazsam ayıp olur. Geceden 
gündüze, gündüzden geceye kadar benim işim sızlamak ve senin hasretinden ağlamaktır. 
547Onun yüzü haricindeki her şey helak olacaktır (Kasas, 88). 
548Ağlarım ağlamanın en iyi yanı ağlamak hüznü alır götürür. Ki eğer iyice düşünecek olursan onu 
iki yanak üzerinde erimiş bir dehşettir (deliktir). 
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uħreviyye daħı ĥuśūle vuśūl bula.” Ol fāżıl-ı fażįlet-şiǾār pādişāh-ı Ǿālį-tebār 

ĥażretlerine vüzerā ile hedāyā-yı teĥāyā ve tuĥaf-ı ŧarf-ı selām irsāl idüp cenāb-ı 

şerįflerine şöyle sipāriş eyledi ki “Aśĥāb-ı duyūnuñ zimmetde olan ĥuķūķını defnden 

muķaddem beytü’l-mālden [111] bį-ķuśūr edā idüp ibrā-yı źimmet eyledükden śoñra 

kendüleri namāzuma ĥāżır olup iķāmet-i imāmet eylesün ve daħıbenüm cesedümi 

ķabre vażǾ itmelü olduķda ayaķlarumdan sürüyüp teźellül içün laĥdüme vażǾ 

eyleyeler.” didi. Mevlānā Gürānį śalāt-ı žuhurı edā idüp ķıble cānibine müteveccih 

olduķlarında eźān-ı Ǿaśrdan birķaç defǾa suǿāl eylediler. BaǾde zemānin müǿeźźin 

ikindü eźānına ibtidā idüp “Allāhü ekber” didügi gibi mevlānā-yı maġfiret-penāh lā 

İlāhe illā’llah diyüp teslįm-i rūh eyledi. Pādişāh ĥażretleri merĥūm-ı merķūmuñ 

namāzını bi-nefsihi ķılup yüz seksen biñ aķça duyūn-ı müteferriķasını erbāb-ı 

ĥuķūķa beyyinesüz edā eyledi. Mevlānā-yı meźkūruñ meyyitini ķabre iletdüklerinde 

kendülerüñ vaśıyyeti üzre Ǿamel itmege cürǿet itmeyüp ancaķ cesed-i şerįfini bir 

ĥaśįr üzre vażǾ idüp ol ĥaśįri ķabr kenārına degin süriyüp anuñla laĥd-i pākine inzāl 

eylediler. Bu ĥādiŝe-i cān-sūz vevāķıǾa-i dil-dūzuñ vuķūǾında ħalāǿiķ-i Ǿālemden 

vażįǾ u vaķįǾ ve śaġįr u kebįr kāǿinen men kān nālān u giryān olup bükā vü girye ve 

enįn ü ĥanįn eylediler. ŞiǾr: 

  Gireft efgānm ü vāveylā çeb ü rāst 

  Ħalāǿiķ-rā nefįr-i Ǿām berħvāst 

  Kes ü nā-kes bed ü nįk ü zen ü merd 

  Heme feryād mįkerdend ez-įn derd 

  Zi-sūz-ı dil ne ez-rūy-ı tekellüf  

  Begüftend įn-süħan bā-śed teǿessüf 

Dirįġā ki ehl-i dįn-rā ser tü būdį 

  Dirįġ ez-dįn ki dįn perver tü būdį 

  Medāris-rā tü dādį ser-bülendį 

  ŞerįǾat ez-tü mįdįd ercümendį549 

                                                           
549Sağ sol her taraftan çığlık yükseldi. Halk her yerde bağırmaya başladı. Herkes, iyi kötü, kadın ve 
erkek herkes bu dertten feryat ediyordu. Vazifeden değil yürekleri acıdığı için. Bunu pişmanlıkla 
söylediler. Eyvah dinin başı sendin! Eyvah dini yürüten sendin! Okulları sen yücelttin. Şeriat senden 
değer kazanıyordu. 
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RibāǾ-ı Ǿulūm ve riyaż-ı fühūm ol maħdūm-ı saǾādet-maħtūmuñ vefātıyla ħalel-peźįr 

olup vücūd-ı şerįfinüñ noķśānıyla ĥįŧān u mįŧān İslām’a ŝelme vāķıǾ oldı. 

 

ǾĀlim-i ǾĀmil-i Mevlānā Mecdu’d-dįn raĥmetu’llāhi’l-melikü’l-muǿįn550 

Ol ħayr-ı aħyār-ı aħbār sįret-i maĥmūde śāĥibi bir źāt-ı büzürg-vār idi. Sulŧān 

Meĥemmed Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān ĥażretleri Mevlānā Gürānį’den śoñra 

anı ķāđį-Ǿasker naśb idüp żabŧ u rabŧ-ı aĥvāl-i Ǿasākir ve ĥallüǾakd-i menāśıb-ı 

Ǿulemāǿ-i zevi’l-meǿāŝiri aña tefvįżü taķlįd eyledi. 

 

Mevlānā Ĥıżr Beg ibni Celāle’d-dįn raĥmetu’llāhi teǾālā 

Naśre’d-dįn Ħvāce’nüñ nebįresidür. Neşǿe-i evveliyyesi kendinüñ vālid-i mācidi 

Sivriĥiśār nām ķaśabada ķāđį iken vāķıǾ olmışdur. Mebānį-i bį-mesānį-i Ǿulūmı 

peder-i saǾādet-eŝerinden taĥśįl ü tekmįl eyledükden śoñra Mevlānā Yegān 

ĥażretlerinüñ ħıdmet-i vālā-rütbetine vāśıl u nāǿil olup Ǿulūm-ı Ǿaķliyye vü 

naķliyyeyi ve sāǿir Ǿulūm-ı müdāveleyi anlardan taǾallüm ü telemmüź eyledi. 

Ĥadįķa-i ħāŧır-ı Ǿāŧırı eŝmār-ı eşcār-ı fażl-ı kemāl ile āreste olduķda ħoş çenān-ı bāġ-ı 

istifāża anuñ ifāżası ŝemerātından behre-mend ü bürū-mend olsun içün ķaśaba-i 

meźkūrede yaǾnį Sivriĥiśār’da müderris oldı. Mūmā ileyh tekmįl-i melekāt-ı 

mülkiyye ve taĥśįl-i kemālat-ı Ǿaliyye itmekde cidd-i cedįd ve kedd-i atįd üzre olup 

ĥaķaǿiķ-ı Ǿulūma vuśūlde şedįdü’ŧ-ŧaleb ve sedįdü’l-ereb olmaġın būm-ı Rūm’da 

gūş-ı hūş ve semǾ-i cenān işitmedüġi ve rüǿyet-i reviyyet ve baśar-ı baśįret taǾalluķ 

itmedügi bedāyiǾ-i revāyiǾ-i Ǿulūm-ı ġayr-ı meşhūreye vāśıl oldı. Ĥilye-i şuyūǾ ve 

zįver iştihār ile taĥallį bulmaduķ fünūn-ı keŝįreye dest-res buldı. Bu maķūle ġarāǿib-i 

reġāǿib-i Ǿulūm-ı garįbe-i Ǿacįbeye ǾıŧŧılāǾ-ı tām ile muŧŧaliǾ olan gürūh-ı saǾādet-

şükūhda Mevlānā Fenārį’den ġayrı anuñ gibi tevādür-i maǾlūmāt-ı ġarįbesi çoķ 

kimesne gelmeyüp eslāfında ve aħlāķında aña muǾādil kimesne žuhūr eylemedi. Ol 

yegāne-i zemān Mevlānā Yegān’uñ kerįmesini tezevvüc idüp žuhūra gelen evlād-ı 

emcādınuñ terceme-i menāķıb-ı maĥmūdesi muķteżā-yı maķām üzre maĥallinde bi-

Ǿināyeti’llāhi’l-melikü’l-mennān beyān u tıbyān olsa gerekdür. Merĥūmün ve 

maġfūrünleh Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretlerinüñ evāǿil-i salŧanatında bilād-ı 

ǾArabdan Ǿulūm-ı ġarįbe ve fünūn-ı Ǿacįbede kāmil bir fāżıl gelüp pādişāhuñ meclis-i 

sāmįlerinde Ǿulemā-yı Rūm ile mübāĥaŝe-i Ǿilmiyye eyledi. Eŝnā-yı baĥŝde ŧāǿife-i 

                                                           
550 Allah ona rahmeti ve yardımıyla hükmetsin. 
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meźkūreyi birer birer bevādį-i feżāǿilüñ şuǾāb-ı śıĥāb ve şevāhıķ u hezābına çeküp 

anları tįh-i Ǿacz ve śaĥrāǿ-i ĥayrete ilcāǿ eyledi. ŞiǾr:  

  Reftend [112] baķiye Ǿacz ü şermende şod-end  

  Der-Ǿarśa-i şerm-ü ĥayret efkende şod-end 

  El-ķıśśa be-girdāb-ı belā rū kerd-end 

  Sergeşte-i rāh-ı Ǿacz ü gerdende şod-end551 

Meydān-ı müsābaķada ķaśb-ı sebķi aħź itmek içün nevādir-i Ǿulūm-ı ġarįbeden 

mesāǿil-i müşkileye müteǾalliķ esvele-i muǾażżala įrād idüp derb ü bend-i cevābı 

bunlaruñ semtinden seddü bend itmek meslegine sālik oldı. Bu ĥāletle Ǿulemā-yı 

fażįlet-iştimāl mebhūt u lāl olup piste-vār anuñ cevābında aġız açmaġa ķādir olmadı. 

Merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān kendü ķalem-revinde olan Ǿulemānuñ ħāme gibi 

lisānı ķaśįr olduġına mużŧarib olup gird-āb-ı ıżŧırābda ser-gerdān oldı. Pādişāh-ı 

merĥūma ser-tā-pānār-ı ġayret ve āteş-i ĥamiyyet istįlā idüp şemǾ-i fānūs-ı ħayāl gibi 

oddan pįrāhen geymişe döndi. Çerāġ-ı şevķ u źevķı şemǾ-i küşte gibi söndi. ŞiǾr: 

  Ez-įn ġam rūz u şeb der-ıżŧırāb-est 

  Çü tār-i tāfte der-pįç ü tābe-set 

  Dil-i Ǿuşşāķ-veş pür-tāb ü sūzān 

  Çü zülf-i dil-rubāyān dil-perįşān552 

Fāżıl-ı meźkūruñ bu teġallübinde taķallüb-i bāl ve teferruķ-ı ĥāl ĥāśıl olmaġın evvel-i 

Ǿaśruñ Ǿulemāsından “Bu müşkilātuñ cevābına ķādir kimesne var mıdur?” diyü 

tecessüs ü taĥassüs idüp Sivriĥiśār Medresesi’nde Mevlānā Ĥıżr Beg ĥażretlerini 

buldılar. Zuħūr-ı fażl-ı zāhir ü zāhį ve vüfūr-ı nübl-i bāhir ü bāhį ile iĥāŧa-i kāmil ve 

şümūl-i şāmili olduġına icmāǾ-ı Ǿulemā ve ittifāķ-ı ārā olmaġın pādişāh-ı gerdūn-

ĥaşmet anı Sivriĥiśār Medresesi’nden getürdüp meclis-i hümāyūnında ǾArabdan 

gelen fāżıl ile cemǾ eyledi. Mevlānā Ĥıżr’uñ cevān u şāb olup sinn-i şerįfi Ǿaşere 

ŝelāŝįn içre olmaġın ve cümle-i eŧvār-ı edvārı sipāhiyāne olup zümre-i Ǿulemānuñ zį-

laŧįfi üzre olmamaġın şaħs-ı meźkūr Ĥıżr Beg Efendi’yi gördükde žāhir-i ĥālinden 

                                                           
551Gittiler ve kalanlar utandı ve çaresiz kaldı. Hayret ve utanca düştüler. Velhasıl bela girdabına 
yöneldiler. Çaresizlik yolunda hayrete düştüler. 
552Bu acıdan gece gündüz ıztıraptadır. Dokunmuş teller gibi kıvırmaktadır. Âşık yüreği yanmakta 
güzellerin saçları gibi yüreği perişan. 
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istiħfāf u istiĥķār idüp beyhūde ħande eyledi. Amma āħir-i kārda kendüyi şermende 

eyledi. ŞiǾr: 

  Mebįn ĥaķįr gedāyān-ı Ǿaşķ-rā ki įn ķūm  

  Şehān-ı bį-kemer ü ħüsrevān-ı bį-küleh-end553 

Mevlānā Ĥıżr Beg kemāl-i ġayret ve nihāyet-i hamiyyetinden meclis-i mezbūrda bį-

tekellüf mübāĥaŝe-i Ǿilmiyye idüp şaħś-ı meźkūr ile bį-mesāleme mükāleme vü 

muśāvele ile muķāvele eyledi. Şaħś-ı mezbūruñ įrād eyledüġi semūm-ı esvele-i 

bedįǾasını tiryāķāt-ı nāfiǾa-i ecvibe-i rayiǾa ile reddü defǾ eyledükden śoñra Mevlānā 

Ĥıżr Beg ol şaħśuñ bilmedüġi on altı fenden Ǿacāǿib-i keŝįre ve ġarāǿib-i eŝįreye 

müteǾalliķ mesāǿil-i müşkile-i muǾażżala suǿāl eyledi. Eŝnā-yı mübāĥaŝede esb-i 

feżāǿil ile şöyle hücūm eyledi ki şaħś-ı mezbūruñ yegrān-ı zebān-ı serįǾü’l-beyānı 

iǾnān-ı dehānda dermānde olup ħınk-iǾaķlı ĥareket-i fikriyyeden ķaldı. Ŧūb-ı 

meziyyeti çevgān-ı ġalebe ile Mevlānā Ĥıżr Beg Efendi çaldı aldı. Mevlānā Ĥıżr 

Beg’üñ minvāl-i taĥķįķ üzre nesc itdügi maķālātınuñ ve ŧırāz-ı śıdķ-ı sedād ile 

muŧarraz ķılduġı ĥalel-i kemālātınuñ evtār-ı ħayālāt-ı pür-eşkālātında ol şaħś-ı 

ħuśūmet-şiǾār tār-ı Ǿankebūta giriftār-ı meges-vār pā-beste olup dām-ı ĥayretde ser-

gerdān oldı. ŞiǾr: 

  Pābeste-i dām-ı ĥayret-eş mįkerd-end 

  Sergeşte-i rāh-ı żecret-eş mįkerd-end 

  El-ķıśśa be-śaĥrā-yı belā rü kerd-em 

  Efkende-i ħāk-ı miĥnet-eş mįkerd-end554 

Fünūn-ı merķūme-i mersūmede şaħś-ı mezbūrı ilzām u ifĥām idüp ol faħm-i 

lāzımü’t-tefħįmi Mevlānā Ĥıżr Beg feĥm-i ilzām ile tefĥįm itdügi sebebden pādişāh-ı 

maǾdelet-iştimāl mesrūrü’l-bāl ve mecbūlü’l-ĥāl olup sürūr u neşāŧından ķıyām u 

ķuǾūdda evżāǾ-ı muħalefetü’l-envāǾ eyledi. Bu sebebden pādişāh ol fāżıla ŝenā-yı 

cemįl ve taĥsįn-i cezįl idüp maĥrūse-i Burusa’da Sulŧān Medresesi’ni iĥsān eyledi. 

Medrese-i merķūmede Mevlānā Kestellį ve Mevlānā ǾAlį ǾArabį ve bunlaruñ emŝālį 

efāżıl-ı zemāna anuñ dāniş-mendi ve Mevlānā Ħayālį ve Mevlānā Ħvāce-zāde anuñ 

muǾįdi oldılar. Cenāb-ı şerįfi merciǾ-i aĥzāb-ı aśĥāb-ı istiǾdād olup evvel-i Ǿaśruñ 

                                                           
553Aşk dilencilerini küçük düşürme ki bu halk taçsız ve başsız padişahtırlar. 
554Onun hayranlığının tuzağına düştüyorlardı. Özleminin yolunda kayboluyorlardı.Velhasıl bela 
çölüne yöneldim. Onun sıkıntı toprağına gömülüyordular.  
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ķābillerinüñ mümtāzları anuñ ħıdmetinde cemǾ olurlar idi. Her biri ġāyet-i ġāyāt-ı 

feżāǿil-i beşeriyyeye vuśūl bulurlar idi. Şerāǿif-i leŧāǿif-i evķātını Ǿilm ü Ǿibādete śarf 

idüp cümle-i ecille-i ezmānını bu iki nesneye ĥaśr-ı ķaśr eyledi. [113] Evvel-i Ǿaśrda 

olan iǾlām-ı Ǿulemā ortasında ĥüsn-i ĥāl ile maǾrūf olup müstaķįmü’t-tabǾ ve 

serįǿü’l-fehm ĥadįdü’ź-źihn keŝįrü’l-ĥıfž bir kimesne idi. İĥāŧa-i kāmile-i şāmilesi 

ġāyetde ve ĥavśala-i fażįlet-i Ǿilmiyyesinde vüsǾat nihāyetinde iken ħalķ-ı Ǿālem ol 

ser-firāz-ı Ǿālemiyāna ķasįrü’l-ķāme olduġıçün Ǿİlm Ŧaġarcuġı diyü laķab vażǾ 

eylediler. Merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān maĥrūse-i 

Kosŧanŧıniyye’yi fetĥ eyledükde Mevlānā Ĥıżr Beg Efendi’yi ķāđį naśb idüp 

maĥmiyye-i mezbūrede seccāde-i şerįǾat-i nebeviyyeye cümleden muķaddem anı 

iclās eyledi. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz altmış üç senesinde ķāđį iken 

maĥkeme-i ķażā vü kaderde müŝebbit ü müseccil olan vaǾd-i maĥkūm üzre vefāt 

eyledi. Mezār-ı şerįfi Şeyħ Vefā ķurbında Necātį merĥūm yatduġı tekyededür. 

Mevlānā-yı mūmā ileyh lisān-ı ǾArabį ve zebān-ı Fārisį ve Türkįde zeĥāfāt-ı Ǿayb u 

noķśāndan sālim eşǾār-ı iǾcāz işǾār-ı ıśdār eyledi. ŚanǾat-ı nažmda ol baĥr-ı vāfir ü 

kāmilüñ bāǾa-i Ǿarįż ve yed-i ŧūlāsı olmaġın rütbe-i şiǾri şuǾrāya irgürdi. MaŧlaǾ: 

  Der-nažm bülend çü ŝüreyyā 

  Der-seicǾ leŧāǿif-eş müheyā555 

ǾAķāǿid-i İslāmiyye’ye müteǾalliķ manžūm bir Ķaśįde-i Nūniyye ibdāǾ eyleyüp 

Mevlānā Ħayālį raĥmetu’llāhü’l-melikü’l-müteǾālį anı şerĥ eyledi. El-ĥaķ metn ü 

şerĥi leŧāfetde biribirine muvāfıķ u muŧābıķ olup ikisi daħı kemāl-i leŧāfet üzre tensįk 

olındı. ŞiǾr: 

  Her dü maķbūl u muǾteber āmed  

  Her dü behter zi-yek dįger āmed556 

Eśnāf-ı eşǾārdan müstezād-ı ŧarįķası üzre vāķıǾ olan Tāǿiyye Ķaśįdesi bu maĥalde 

įrād olındı. Ķaśįde: 

  Yā men melikü’l-ins bilüŧfi’l-melikāt 

  Fį ĥüsn-i śafāt 

  ElǾārżü ve’l-ħāl ve iśdāġike ĥiffet 

  Eŧrāf-ı müĥayyāk 

                                                           
555Şiirde Süreyya yıldızı gibi yükseksklerde seci sanatı gibi inceliği hazır. 
556Her ikisi kabul gördü. Her biri diğerinden daha iyi. 
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  İn żāķa Ǿale’l-vasǾ Ǿibarāt-ı lisān 

  LāǾibrete fįhā 

  Ķad sāle Ǿalā bābike enhār dümūǾį 

  Leylen ve nehāren 

  Kerrere Ǿiddetü’l-vaśl ve śallehā bi-ħilāf 

  FalvaǾdü kefānį 

  Lev merre Ǿalā türebbį min cismike žil 

  Yā mūnis-i rūĥį 

  Fį ĥažžį iźā nüķile men fįhi miŝāl 

  Yaĥkįke bi-lüŧfi 

  Ĥareket cenūnį bi-fünūni’l-ĥarekāt 

  Yā cinnet-i źātį 

  Ve’l-cennetü keyfe iĥtecebet bi’ş-şehevāt  

  Min külli cihāt 

  Fi’l-ķalbi nükātün kütibet bi’l-Ǿiberāt 

  Taĥkį nükebātį 

  Fa’r-raĥmü Ǿale’s-sāǿil evlā’l-ĥasenāt 

  Yevme’l-Ǿaraśāt 

  Ve’ś-śabbü yürā leźźetehü fā’l-fuluvāt 

  Min źikr-i ferrāt 

  Ĥabāke mine’l-ķabri Ǿužāmį ve rıfātį 

  Min baǾdi vefātį 

  Min şārebehü’l-Ħıżr rūy-ı fi’ž-žulumāt 

  ǾAn Ǿayn-ı ĥayātį557  

                                                           
557Ey melikelerin güzelliğiyle insanlara malik olan çılgınlığımı harekete geçirdin hareketlerin 
sanatıyla güzel sıfatlarla ey benim cennetim! Eğer dil ibareleri genişliğine rağmen dar gelecek olursa 
kalpte öyle nükteler var ki ibarelerle yazılmıştır. İbret yok ki içinde cefamı anlatsın. 
Kapında gözyaşı seli akmıştır. Akana merhamet etmek en güzel iyiliktir. Gece gündüz mahşer günü 
vaat kurtardı beni Fırat’ı (tatlı suyu) anmaktan. Eğer mezarımın üzerinden senin bedeninden bir gölge 
geçse selamlar seni kabirden kemiklerim ve cüssem. Sen ki canımı teselli edersin. Vefatımdan sonra 
nazikçe anlatır sana bizzat benim hayatımı (hayat çeşmemi). 



309 

Rivāyet olınur ki Mevlānā Ĥıżr Beg nūniyye bir ķaśįde-i bedāyiǾ-i meknūn nažm 

eyleyüp ol ķaśįdeye ǾAcālet-i Leyleteyn diyü tesmiye idüp Sulŧān Meĥemmed Ħān-ı 

merĥūma įśāl eyledi. Pādişāh-ı sāmį-tebār daħı ol ķaśįde-i Ǿaśįdeyi Mevlānā 

Gürānį’ye irsāl eyledi. Mevlānā Gürānį ĥażretleri ŞiǾr: 

  Leķad zāde’l-hevā fį’l-baǾdi beynį 

  Ve beyne’l-beyyįni baǾde’l-meşriķįn558 

MaŧlaǾına iǾtirāż idüp “Ǿİbāret-i zād-ı lāzım istiǾmāl olınmaķ lāzım iken ol kişi 

müteǾaddį įrād eyleyüp ķāǿideden teǾaddį eyledi.” didi. Bu iǾtirāż Mevlānā Gürānį 

cānibinden ķaśįde-i meźkūrenüñ žahrına emr-i pādişāhį ile tesvįd olınup Mevlānā 

Ĥıżr Beg’den aña cevāb ŧaleb olınduķda Mevlānā Ĥıżr Beg cevāb virüp “Ǿİbāret-i 

zād müteǾaddį istiǾmāl olınur. Sāǿil-i mezbūr bundan ġāfil [114] ancaķ.” diyüp 

maķām-ı istidlālde fį ķülūbihim marażün fezādehümü’llāhü marażā559 āyet-i şifā-

baħşını taĥrįr eyledi. “MuǾteriżǾalįl ü ġalįl teşeffį-i śadr ĥāśıl eylesün.” diyü cevāb-ı 

şāfį ve delįl-i kāfį įrād u tasŧįr eyledi. Mevlānā Ĥıżr Beg ĥażretlerinüñ telāmiźesinden 

Mevlānā Meĥemmed ibni el-Ĥāc Hasan rivāyet eyledi ki “Ol üstād-ı sāmį-rütbeti bu 

ķıśśayı ĥikāyet eyledükde ve iżā tüliyet Ǿaleyhim āyātehü zādethüm imānen560 āyeti 

yazılup anuñla cevāb virilse daħı güzel olur idi didüm.” didi. Mevlānā Ĥıżr Beg bu 

sözi telaķķį-i bi’l-ķabūl idüp “Benüm bu cevābuma rükn-i ķıyāsdan ziyāde istiĥsān 

eyledi.” Ķaśįde-i meźkūrenüñ aħirinde ŞiǾr: 

  Elā yā eyyühe’s-sulŧān nažmį 

  ǾAcāletün leyletet evleyleteyn 

  MaǾaǿl-iştigāl fį eyyām-ı dersi 

  Ve mā fāraķtü şeġlį sāǾateyn561 

Ebyātında beyān olınduġı üzre nažm-ı mezbūruñǾAcālet-i Leyleteyn olduġı muķarrer 

olmaġın źikr olınan ismiyle tesmiye olındı. 

 

Teźyįl: Mevlānā-yı merķūmuñ tenfįź itdügi ĥücec-i şerǾiyyeden bir ĥüccetüñ imżāsı 

bu üslūb üzre vāķıǾ oldı. Śaĥĥu mażmūnuhu bi-ķavli Ǿudūli şehdi ve iŝmü kūbilū bi-

                                                           
558Aşk benim iki hicran arasındaki mesafeyi Doğu ile Batı arasındaki mesafe kadar artırmıştır. 
559Kalplerinde bir hastalık var Allah da onların hastalıklarını artırmıştır (Bakara, 10). 
560Eğer ayetleri onlara okunacak olur ise onların inancını artırır (Enfal, 2). 
561Ey sultan nazmı! Bir ya da iki gece acelesi ders günlerinde meşgul olmama rağmen ben işimi iki 
saat bile bırakmış değilim. 
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kabūl. Ħıżr bin Celāl imżā. Ķāđiyā fį diyāri İstanbul562 ve Teźkiretü’ş-ŞuǾāra śāĥibi 

Mevlānā Latįfį fāżıl-ı mezbūr içün “Ħıżrį taħalluś ider” diyü kitābında bu beyti įrād 

eyledi. Beyt: 

  Gel leşkeri ħaberlerini lāleden işit 

Kim şimdi geldi tozı ayaġındadur daħı  

Ammā ǾĀşıķį Çelebi “Maħlaśı yoķdur.” diyüp Mevlānā Laŧįfį’yi naħŧıǿe eyledi ve 

daħı maĥrūse-i Burusa’da Sulŧān Murād’uñ binā itdügi cāmiǾ-i şerįfe tārįħ dimişdür. 

  Min müberrātin min evāmirihi 

  Beyne külli’l-enām müǿtemirühü 

  Hüve sulŧān murādü’l-ġāzį 

  Ħallede’llāhü bi’l-Ǿalāŝemerühü 

  Śāra tārįħ-i ħatm-i mebnā 

  CāmiǾün zįde Ǿömr-i min Ǿömrihi563 

850 raĥmetu’llāhi raĥmeten vāsiǾatün 

 

Mevlānā Şükrü’llāh raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

BaǾżı ekābir-i Ǿulemānuñ ħaŧŧından menķūldür ki mūmā ileyh Şükrü’llāh’uñ 

babasınuñ adı Aĥmed’dür ve daħı merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān zemānında sekiz 

yüz altmış dört senesinde Minhācü’r-Reşād adlu bir kitāb teǿlįf eyledi. “Ħātime-i 

kitābda yüz ķırķ beş Ǿaded fünūn-ı mütedāvileden aħź eyledüm.” didi. Cümle-i enām 

ve kāffe-i ħavāś uǾavām arasında kemāl-i fażl u kemāl ile meşhūr bir fāżıl-ı mebrūr 

idi. Merĥūmün ve maġfūrünleh Sulŧān Murād Ħān ĥażretlerinüñ zemānında 

Ķaramanoġlı İbrāhįm Beg nām bir bed-Ǿahd ü peymān-şiken kendinüñ mürsile-i 

gerden-i āmāli ve taǾvįź-i bend-i bāzū-yı aĥvāli olan Ǿakd-i mįŝāķı naķż idüp ĥudūd-ı 

ħudūd-ı muħaddere-i memleket-i ǾOŝmāniyye’ye tecāvüz eyledükde bu sūǿ-i 

edebden iǾtiźār içün Sulŧān Meĥemmed Ħān-ı merĥūma Ķaramanį Mevlānā 

Ĥamza’yı irsāl eyledi. ŞiǾr: 

                                                           
562 Görüşlerindeki sıhhatli bakış ve şahit olunan adalet kendisini İstanbul diyârı kadısı olan Hızr bin 
Celâl’e kabul ettirdi. 
563İyiliklerinden emirlerinden tüm mahlukat içindedir. Kurultayı toplantısı o sultan Murad gazidir. 
Allah yükseklerde ölümsüzleştirsin ürünlerini.İnşaatının bitişi tarih oldu. Zeyd Camii ki onu her kim 
inşa ettiyse inşa etti. 
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  Çe tedbįr eger zān-ki bed kerdeįm  

  Çü dānįm rūşen ki ħod kerdeįm 

  Ħaŧāyi ki ez-bende āmed pedįd 

  Berān-et ħaŧ-ı Ǿafv bāyed keşįd564  

Mevlānā Ĥamza pādişāh-ı maǾdelet-şiǾārımuzuñ yüzi gözi nāme gibi dürük iken 

ħāme-i nevāzişiyle ħāŧırlarını yazup geldügi maślaĥatı beyāża çıķarduķdan śoñra 

kendilerüñ śaĥāǿif-i aĥvāllerinde olan ħuŧūŧ-ı hefevāt u zillātı sekįn-i maǾźeret-i 

sāŧıǾa ile ĥakk eyleyüp Ǿalā vechi’l-istįfā istiǾfā eyledükden śoñra maķarr-ı muķarrer 

ineķufūl ü rücūǾ eyledi. ŞiǾr:  

  Ze-erbāb-ı kerem lüŧfį vü rāy-ı ān nemį başed 

  Ki źeyl-i Ǿafv mįpūşend be-cürm-i günahkārān565 

Pādişāh-ı būm-ı Rūm’uñ Mevlānā Şükrü’llāh’uñ şān-ı meǾālį-nişānına iǾtināları olup 

śalāh-ı ĥāl ve ĥüsn-i meniş ve śıdķ-ı sedād ve lüŧf-ı perverişine iǾtiķād u iǾtimādı 

olmaġın muǾažžamāt-ı umūruñ itmāmını aña sipāriş ider idi. Bu sebebden Mevlānā 

Ĥamza gitdükden śoñra ardınca Mevlānā Şükrü’llāh’ı risālet ŧarįķıyla 

Ķaramanoġlı’na gönderüp “Şimdiye degin Ǿubūr uǾuŝūr iden siķaŧātuñ şįme-i 

büzürg-vārān üzre ķarįn-i Ǿafv olduġını kendüye iǾlām u ifhām eyle.” didi ve daħı 

maķarr-ı Ǿubūdiyyetde ŝābit-ķadem olup “Min baǾd cādde-i iŧāǾatden bir ķadem ŧaşra 

baśmamaķ içün eśnāf-ı tesvįf ve ālāf-ı taħvįf ile taĥlįf eyle.” diyü muĥkem sifāriş 

eyledi. Mevlānā Şükru’llāh pādişāh cānibinden Ķaramanoġlı’na “Senüñ bir ķaç defǾa 

Ǿahd-şikenlik itdügiñe baķmayup günāhuñı Ǿafv eyledük. ŞiǾr: 

  Besį tü Ǿahd şikenį vü min riżā-yı tü cüst-em 

  Besį tü mihr bir idi vü ez-tü men nebürid-em566 

Şemşįr-i žulm ve seyf-i ħayfile ķılduġuñ mežālim muķābelesinde mücāzāt itmeyüp 

ĥüsām-ı intiķāmı niyām-ı Ǿafv u iġmāżda pinhān eyledük. [115] Ammā bundan böyle 

ĥadd-i edebdenŧaşra çıķmayasun.” didi. Żamānāt-ı emānāt-ı nübüvvet ve beżāyiǾ-ı 

bedāyiǾ-ı risāletive māǾale’r-rasūli ille’l-belāġ567 diyü bį-kem ü kāsit iblāġ eyleyüp 

                                                           
564Çaresi yok meğer bir hata yapmışız. Ve açıkça kendi suçumuz olduğunun farkındayız. Köle 
tarafından da gerçekleşen hatayı affedip bağışlamak lazım. 
565Kerim insanlardan bundan başkası beklenmez. Ki günahkârların hatalarını affederler. 
566Nicedir sözünde durmadın ve ben rızanın peşindeydim. Nicedir sevgini benden kestin ve ben 
senden vazgeçmedim. 
567Elçinin bildirmekten başka sorumluluğu yok (Maide, 99.). 
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nāmūs-ı ekber ve sürūş-ı peyġāmber gibi peyām-ı maǾhūdı inhā eyledi. Ol fāżıl-

ıfeżāǿil-nihād melik-i mülk-i nejād yaǾnį Sulŧān Murād ĥażretlerinüñ yanında Ǿayn-ı 

iǾtibār ile manžūr olup marażiyyü’l-fuǿād u maķziyyü’l-murād olduġı gibi Sulŧān 

Meĥemmed Ħān-ı Ġāzį ĥażretlerinüñ ĥużūr-ıǾālįlerinde daħı maĥsūlü’l-merām u 

maķbūlü’l-kelām idi. ŞiǾr: 

  Buved maĥśūlü’l-merām ān yār-i makbūlü’l-kelām 

  Buved der-nezd-i şehān her rūz meysūrü’l-merām568 

Mevlānā Tāce’d-dįn İbrāhįm raĥmetu’llāh 

Ħaŧįboġlı dimekle meşhūr u meźkūrdur. Zemānesinde olan Ǿulemāǿ-i fażįlet-

intimādan Mevlānā Yegān ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine vāśıl olup taĥśįl-i fażįlet ve 

tekmįl-i mezįyyet eyledi. Merĥūm Sulŧān Murād Ħān-ı Ġāzį şįme-i pādişāhān-ı 

źevi’l-meġāzį üzre Mevlānā Ŧāce’d-dįn’e riǾāyet idüp baǾżı medāris-i Ǿāliye ve 

menāśıb-ı sāmiye tefvįż itdügi śadede yevmį yüz otuz aķça važįfe-i nažįfe ile İzniķ 

Medresesi’ni iĥsān eyledi. MıśrāǾ: 

  RiǾāyet-i Ǿulemā-yı sünnet-i selāŧįn-est569 

Mūmā ileyh şįbet-i Ǿažįme ve mehābet-i cesįme śāĥibi olup bir şeyħ-i nūrānį ve pįr-i 

Rabbānį idi. Rūy-ı pür-envār ve ruħsār-ı tāb-dārı şemǾ gibi par par yanup nūr-ı şįbet 

anuñ yüzinden manend-i mihr-i raħşān-ı dıraħşān idi. ŞiǾr: 

  Hemçü seĥer mihr zi-rūy-eş Ǿayān 

  Rāst ķadem ber-meĥek-i imtiĥān 

  Sebz libās-eş çemen-i maǾrifet 

  Mūy-ı sefįd-eş semen-i maǾrifet 

  Rūy-ı diraħşān-eş münevver çü ħūr 

  ŞaǾşaǾa-i şeyb-et-eş enver çü ĥūr570 

Mevlānā Tāce’d-dįn’üñ maħdūm-ı saǾādet-maħtūmı Mevlānā Muĥyi’d-dįn rivāyet 

eyledi ki Mevlānā Yegān ĥażretleri iķdām-ı Ǿazm-i śaĥįĥ ve iĥrām-ı ĥazm-i śādıķ ile 

                                                           
568Sözleri kabul gören o yârin meyvesi meramdır. Her gün padişahlar nezdinde sözü ve talebi kabul 
görünür. 
569Âlimlere değer vermek sultanların geleneğidir. 
570Sabah gibi sevgi yüzünden belli oluyor. Mehek taşı gibi doğulardan vazgeçmez. Yeşil elbisesi 
marifet çimenidir. Beyaz saçları marifetin çiçeğidir. Parlak yüzü güneş gibi aydın ve sakallarının ışığı 
güneş gibi parlıyor. 
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Mekke-i müşerrefeye gider iken ķaśaba-i İzniķ’e uġraduķda pederüm Mevlānā 

İbrāhįm merāĥil-i revāĥil-i iķbāl ile istiķbāl idüp bir menzil-i behişt-mümāŝilde inzāl 

eyledi. Sünnet-i seniyye-i nebeviyye üzre emr-i ikrām-ı żayfı itmām içün fāżıl-ı 

merķūmı żiyāfet eyleyüp ķıble-i Ǿıźār-ı Ǿıźārādan eĥallį ve iǾtināķ-ı gül-rūyān-ı 

raǾnādan eşehhįaŧǾime-i zįbā ve nefāǿis-i nüǾemā beźl eyledi. ĶıŧǾa: 

  Çü müşerref şevį be-mehmānį 

  Her çe dārį fedā-yı mehmān kün 

  Ve źerre-i merdümį ü dil-dārį 

  Her çe delħāvh-i ū buved ān kün571 

Mevlānā Yegān ĥażretleri ķıśśa-i meźkūrede ĥammāma girüp istįfāǿ-i ĥažž 

eyledükden śoñra ħurūc eyledükde vālid-i mācidüm üstādluķ ĥaķķını riǾāyet içün ol 

ser-firāz-ı śudūr-ı Ǿulemānuñ mübārek ayaķlarını āb-ı pāk ile ġusl idüp leb-i taǾžįm 

ile telŝįm ve şifāh-ı tebcįl ile taķbįl eyledi. ŞiǾr: 

  Ferāmūş me-kün ĥaķķ-ı üstād-ı Ǿilm 

  Ki ber-himmet-i ūst bünyād-ı Ǿilm 

  Eger der-dilet mihr-i üstād nįst  

  Be-dest-i ümįd-i tū cüz bād nįst 

  Mer üstād-rā her ki maĥkūm şod 

  Besį ber-neyāmed ki maħdūm şod572 

Bu vażǾuñǾaķabinde Mevlānā Yegān hevl-nāk āvāz ile “Bāreka’llāh Mevlānā 

Tāce’d-dįn MıśrāǾ: 

  Lüŧf-i iĥsān u kerem ancaķ olur var olasın 

didi. Henūz anuñ mehābet-efzā śadāsı daħı ķulaġumdadur. Her bār bu śadā-yı hevl-

şiǾār tįz-kār olınsa ķalb-i śalbüm mum gibi zemm olup nāǿire-i ħavf u ħaşyetden 

yüregüm eriyüp geçmek muķarrerdür.” didi. ŞiǾr: 

  Çün şemǾ ze-ħaşiyyet-i tū sūzān būd-em 

                                                           
571Eğer sana bir misafir gelirse ne var ne yok misafirine feda et. Ve azıcık dertleşme ve sevgi o ne 
isterse onu yap. 
572Bilim hocasının sende olan hakkını unutma. Ki bilimin temeli onun sayesinde oluşmuştur. Eğer 
yüreğinde hoca sevgisi yoksa senin umudunun elinde hava dışında başka bir şey yoktur. Herkes hocası 
tarafından reddedilirse hiçbir şey olmaz ve sonunda diğerlerinin hizmetinde kalır. 
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  Ez-naǿire-i ħevf fürūzān būd-em573 

Merĥūmün ve maġfūrünleh Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretlerinüñ evāǿil-i 

salŧanatında ķaśaba-i İzniķ’de vefāt idüp fį maķǾadi śıdķın Ǿınde melikin muķtedir574 

maķāmında müstaķir olup merķad-i pākinde defn olındı revvaĥu’llāhi rūĥahü. 

 

ǾĀlim ü Fāżıl Mevlānā Ħıżr Şāh 

Aśl-ı pāki vilāyet-i Menteşe’dendür. BaǾżı Ǿulūm-ı mühimmeyi ol diyāruñ 

Ǿulemāsından aħź itdükden śoñra [116] diyār-ı Mıśr’a irtiĥāl u intiķāl idüp on beş yıl 

miķdārı anda taĥśįl-i Ǿulūm ve tekmįl-i kemālāt eyledi. Mevlānā Ŧūsį’nüñ memālik-i 

ǾĀcem’den būm-ı Rūm’a geldügini istimāǾ eyledükde Mevlānā Ĥıżr Şāh daħı diyār-ı 

Rūm’a gelüp baǾżı mecālis-i Ǿilmde fāżıl-ı merķūm ile muśāĥabet-i Ǿilmiyye eyledi. 

Sünnet-i eŝįķa-i Ǿulemā üzre Ǿavāŧıf-ı ħusrevānį ve mevāhib-i ħaķanįden behre-mend 

olup Balaŧ Medresesi’nde yevmį on beş aķça ile müderris olmış iken merĥūm Sulŧān 

Murād Ħān-ı Ġāzį maĥrūse-i Burusa’da binā itdügi medresesini yevmį elli aķça 

važįfe ile aña tevcįh eyledi. Mevlānā Ħıžr Şāh ol medrese-i laŧįfe-i nažįfeyive elli 

aķça važįfeyi ķabūl itmeyüp eski važįfesini ve eski medresesini terk eylemedi. ŞiǾr: 

  Me-rā çü menzil-i dil sāĥ-et-i ķanāǾat şod 

  Be-māl ü cāh çe ĥāc-et be-ān-ü įn-çi nįyāz575 

Bu ħuśūśda minhāc-ı maǾżereti bu nehci üzre beyān eyledi ki “Meblaġ-ı merķūmı 

yaǾnį on beş aķçayı cümle levāzım u maśārıfuma tefrįķ u taķsįm idüp dāħil ü 

ħāricümi tevfįk u taŧbįķ eyledüm. Bu iki sebebi biribiriyle berāber gelüp idrārātum ile 

iħrācātum müsāvį oldı. E’r-rıża bi’l-kifāf yüǿeddį bi’l-Ǿifāf keff-i576 ķudretüme dāħil 

olan vāridātum ķadar maķdūr u miķdār-ı kifāyeden zāǿid olacaķ olursa teşevvüş-i bāl 

įrāŝ idüp rūz-ı mįzānda ĥisāb-ıǾasįr įcāb eylemek lāzım gelür.” didi. ŞiǾr: 

  Füzūn ze-tūşey-i şeker-pāre bār-ı ħar bāşed 

  Bürūn ze-gūşey-i beheşt-i irem seķar bāşed 

  Ziyād-et ez-ser-et er yek keleh be-dest ārį 

                                                           
573Mum gibi senin tevazuundan yanıyordum. Korkunun ateşi ile alevleniyordum. 
574Bir doğruluk makamında (meclisinde) muktedir bir padişahın huzurunda (Kamer, 55.)  
575Ben sağılığa kanaat getirince artık mal ve şöhret ve ona buna ne ihtiyacım var. 
576Fakirliğe rıza göstermek, O’nun kudret eline saygı duyulmasına sebebiyet verir (veya “O’nun 
kudret eline duyulan saygının göstergesidir”). 
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  Be-ħākk-ı pāy-ı ķanāǾat ki derd-i ser bāşed577 

Mevlānā-yı mesfūr ānāǿ-i revāĥ ve eŧrāf-ı śabāĥda Ǿilm ü Ǿibādete meşġūl olup 

evķāt-ı şerįfesini eŝmār-ı fażįlet-i Ǿācil ve intāc-ı saǾādet-i ācil itmege śarf ider idi. 

Eyyām-ı dersde ŧāliblere ifāde vü ifāża eyledükden śoñra bir ĥımār-ı bād-reftāra 

süvār olup öñinde ŝiyāb ve üstinde kitāb ile kendinüñ bāġçesine varup gelür iken 

müŧalaǾa idüp bu ŧarįķ ile yolda daħı tażyįǾ-i evķāt itmez idi. Bu yolda geçen zemān 

żāyiǾ gitmez idi. Cibillet-i bį-ĥįleti lüŧf u mülāyemet üzre mecbūl olup herkes ile 

tevāżuǾ u teħaşşuǾ üzre muǾāmele ider idi. ŞiǾr: 

  TevāżuǾ kün ki yābį ercümendį 

  Ferūten şev ki yābį ser-bülendį 

  Ger ez-rah-ı tevażuǾ ħāk bāşį 

  Çü gerd-i gerd ber-eflāk bāşį578 

Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz elli üç senesinde kendü ķaśabasında vefāt eyleyüp 

Dervįş Meĥemmed ve Zeyne’d-dįn Meĥemmed adlu iki oġlı ķaldı. Büyük oġlı 

Dervįş Meĥemmed’üñ aĥvāli bi-Ǿināyeti’llāhi’l-ķarįb Ǿan ķarįb imlāǿ ü inşāǿ olsa 

gerekdür ve lākin küçük oġlı Zeyne’d-dįn Meĥemmed baǾżı diyārda ķāđį olup sinn-i 

şebābda ķażıyye-i marżıyye-i naśafet ve müddeǾā-yı dād u maǾdeleti tenfįź ü tescįl 

üzre iken vefāt eyledi. 

 

Teźyįl: BaǾżı efāżıl-ı zemāneden ki meźkūr Dervįş Meĥemmed Mevlānā Ħıżr Şāh 

Efendi’nüñ śulbį oġlıdur, ammā Zeyne’d-dįn Meĥemmed kendinüñ oġlı degil Dervįş 

Meĥemmed’üñ oġlıdur. Mevlānā Ħıżr Şāh’uñ oġlı oġlıdur. Bu naķlüñ nāķili 

meźkūruñ aķrabāsından ve tuķāt-ı ŝuķāt-ı fużalādan olmaġın bu rivāyet eśaĥh olmaķ 

recāsına teźyįl olındı. Mūmā ileyhüñ vefātına tārįĥ dinilmişdür. ŞiǾr: 

  Ħayr-i ħalķu’llāh üstādü’l-verā  

  Müftį-i Įrān-zemįn müşkil-güşā 

  Ĥıżr-ı şāh u ābrū-yı memleket  

  Mürġ-i cān-eş ez-ķafeś şod çün rehā 

                                                           
577Eğer eşeğe haddinden fazla şekerleme yüklersen onun için İrem ve cennet değil, cehennem olur. Bu 
sana baş belâsından başka bir şey olmayacaktr. 
578Alçakgönüllü olursan yücelirsin. Alçakgönüllü olarak toprak gibi olursan toz taneleri gibi dünyayı 
dolaşırsın. 
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  Sū-yi Ǿiliyįn girift güft ĥaķ 

  Kentü ħayrū’l-ümmeti āncā biyā 

  Ger ne-reftį ū be-daǾvet pįş-i haķ 

  Çün şod-ı tārįħ-i ū der-raĥmetā579 

Tārįĥ-i diger 

  Rūĥ-i ustādi’l-enām ħażar-ı şāh 

  Kāne isrārü’l-Ǿulūmi ĥāvįyā 

  Śāra tārįħ-i ķażāǿ-i naĥbehü 

Raĥmetu’llāhi Ǿaleyh dāĥįmā sene 853580  

Ve daħı Mevlānā Ħıżr Şāh’uñ Metn-i Tecrįd’e şerĥi ve Şerĥ-i Mevāķıf’a ve Telvįĥ’e 

taǾlįķātı ve Mollā-zāde’ye ĥāşiyesi vardur ve daħı ātiyü’ź-źikr Balaŧ ķāđįsı Mevlānā 

ǾAbdü’l-laŧįf anuñ babasıdur. Müǿellif-i Şakā’iķ oġlı ile babayı bir ŧabaķada źikr 

idüp oġlı taķdįm eyledi. Bu cümle ŝuķāt-ı Ǿulemādan birinüñ ħaŧŧından mütercem ü 

menķūldür raĥmetu’llāhi teǾālā.  

 

[117] ǾĀlim-i ǾĀmil-i Fāżıl-ı Kāmil Mevlānā Meĥemmed bin Ķāđį Ayaŝluġ 

raĥmetu’llāh 

Ecnās-ı nās arasında Ayaŝluġ Çelebisi dimekle meşhūr u meźkūrdur. MuŧŧaliǾ-i źāt-ı 

śafā-śıfātında źekāǿ-i fażl u źekā peydā vü hüveydā olup ķuvvet-i ŧabįǾat ve cevdet-i 

ķarįĥa ile mevśūf u maǾrūf idi. Ānāǿ-i leyl ve eŧrāf-ı nehārda Ǿilm ü Ǿibādete meşġūl 

olup ravża-i derūnında ħār u ħāşāk-i taǾallüķāt-ı māsivāyı ķalǾ u ķamǾ eyledükden 

śoñra devĥa-i kemālāt u nefsāniyyeyi anda naśb eyledi. EǾālį-i mevālįden Mevlānā 

Yegān ile muśāĥabet-i Ǿilmiyye idüp taĥśįl-i kemālāt eyledükden śoñra Aġrās 

Medresesi’ne müderris oldı. Medrese-i meźkūrede ol menbaǾ-ı Ǿulūm-ı zāħire dil-

teşnegān-ı zülāl-i mefāħire āb-ı ĥayāt-ı ifāżasıyla cān-baħş olup iĥyāǿ-ı fünūnı iĥyā 

üzre olduġı zemānda Mevlānā Ħvāce-zāde ve Mevlānā Ayas mevlānā-yı müşarün 

ileyhden taǾallüm ü telemmüź eylediler. İbni SāǾatį’nüñ Metn-i MecmaǾ nām 

                                                           
579Halkın hayırı o yüce hoca İran’ın hâkimi, sorunların çözümü padişahın huzurundadır ve 
memleketin kaşıdır. Can kuşu kafesten kaçınca gökyüzüne uçtu ve Allah’ı çağırdı. Milletin hayır ve 
bereketiydi. Eğer o Allah’ın daveti üzerine gitmemişse o zaman o nasıl Allah’ın merhametine layık 
olmuştur? 
580O tüm canlıların hocası ve mehruban padişahın ruhu. Sanki ilim sırlarını haviymiş gibi ölümünün 
tarihi oluverdi. 
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kitābına bir şerĥ-i laŧįf taśnįf idüp ol śadef-i dürer-i maǾārifde fevāǿid-i celįle ve 

ferāǿid-i cezįle derc eyledi. Źikr olınan kitābda şurūĥ-ı ĥidāye ĥaķķında muǿāħeźāt-ı 

keŝįre įrād eyleyüp her bāb u her kitābuñ āħirinde ġayrı kitāblarda taĥrįr ü tenmįķ 

olınmaduķ mesāǿil-i mütenāsibe-i mütenāsıķa tensįķ eyledi. Müǿellif-i şaķāǿiķ anı 

müŧālaǾa idüp istifāde itdüklerini bu mevżıǾde ifāde eyledi. 

 

Teźyįl: Mevlānā ǾArab-zāde merĥūmuñ ħaŧŧından menķūldür ki Mevlānā Ayaŝluġ 

Çelebi İmām Faħr-i Rāzį’nüñ Tefsįr-i Kebįr’ini telĥįś idüp aña taśarrufāt-ı Ǿacįbe-i 

ħāśśa ilĥāķ eyledi. Bu tefsįrüñ üçünci cildine ve Metn-i MecmaǾ’a yazduġı şerĥe 

Sulŧān Meĥemmed Ħān-ı merĥūmuñ evķāfında žafer bulup ikisine daħı iki yıl 

miķdārı müŧālaǾa eyledüm. 

 

Fāżıl-ı Kāmil ǾAllāme-i Zemāne Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn Ŧūsį raĥmetu’llāh 

Diyār-ı ǾAcem’de olan Ǿulemādan taǾallüm idüp Ǿulūm-ı Ǿaķliyyede ve fünūn-ı 

naķliyyede müntehā-yı merāķį-i insāniyyeye irtiķā itmegin muǾāśır olduġı efāżıl u 

emāŝile tefevvūķ eyledi. Kāffe-i Ǿulūm-ı feżāǿil-rüsūmda müşāreket-i tāmmesi olup 

ħaśāǿis-i fünūnuñ her birinde mahāret-i kāmile ve meziyyet-i şāmilesi var idi. 

Muvaŧŧan-ı aśliyyesinden rıĥlet idüp diyār-ı bā-iǾtibār-ı Rūm’a geldükde Sulŧān 

Murād Ħān-ı Ġāzį ĥażretleri ikrām u iclāl idüp maĥrūse-i Burusa’da Sulŧān 

Medresesi’ni elli aķça važįfe ile aña śadaķa eyledi. Merĥūmün ve maġfūrünleh 

sulŧān-ı cennet-mekān yaǾnį Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretleri maĥrūse-i 

Ķosŧanŧıniyye’yi fetĥ idüp şemşįr-i cihāngįr ile tesħįr eyledügi zemānda eyyām-ı 

sālifeden berü meǾāyid-i küffār-ı ħāksār olan kenāǿis-i nā-üstüvārdan sekiz Ǿaded 

kenįseleri medrese idüp demdeme-i demāme-i küfri ders eyledi. ŞiǾr: 

Tįġ-eş ne tįġ-i śāǾiķa-i merd-efken-est 

Dest-eş ne dest muǾcize-i rūĥ-perver-est 

Ez-tįġ-i ū beca-i śālįb ü kenįsā 

Der-dār-ı küfr mescid ü miĥrāb ü minber-est 

Ān-cā ki būd naǾre-i naķūs-ı rāhibān 
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Eknūn ħürūş u naǾre-i Allāhuekber-est581 

Deyden-i edyān-ı bāŧıla üzre olan śuĥuf-ı merfūǾa-i mensūħayı oķudup mebānį-i 

meǾānį-i sebǾu’l-meŝānį olan fünūn-ı berāǾat-nişānı anuñ yirine oķutmaķ emr eyledi. 

Zemzeme-i rehābını āvāze-i ħuŧbe-i belāġat-nişāna tebdįl idüp aśvāt-ı nevāķįs-i 

küffār-ı bį-nevāmįsi gül-bāng-i tevĥįd ü taķdįse taĥvįl eyledi. Bu śadedde 

medreselerüñ birisini yevmį yüz aķça važįfe ile Mevlānā Ŧūsį’ye ve birisini Mevlānā 

Ħvāce-zāde’ye ve birisini Mevlānā ǾAbdü’l-Kerįm’e ve bāķįlerini birer fāżıla tefvįż ü 

taķlįd eyledi. Elsine-i nāsda Müderris Köyi dimekle meźkūr olan ķaryeyi Mevlānā 

Ŧūsį’ye temlįk itdügi sebebden Müderris Köyi dimekle meşhūr oldı. Medāris-i 

ŝemān-ı āsmān-Ǿunvān bünyān olınduķda źikr olınan müderrisįni ifāde vü ifāża içün 

ol medreselere naķl eyledi. Eŝnā-yı fetĥde Mevlānā Ŧūsį’ye ĥālen Zeyrek CāmiǾi 

dimekle meşhūr olan mevżiǾ-i maǾhūd ve maķām-ı maĥmūd taǾyįn olındı. Ol 

zemānda ol mevżiǾ-i felek-bünyānda ķırķǾaded ĥücre var idi. Her bir ĥücrede bir 

ŧālib sākin olup mevlānā-yı mesfūrdan rūz-be-rūz istifāża [118] ve istifāde iderler idi. 

Mervįdür ki Sulŧān Meĥemmed Ħān-ı Ġāzį bir gün destūr-ı mükerrem vezįr-i 

müfeħħem yaǾnį Maĥmūd Paşa ile medrese-i meźkūreye varup Mevlānā ǾAlį Ŧūsį 

ĥażretlerine “Bizüm maĥżarımuzda Ǿādet-i ķadįmeñüz üzre ŧalebeye ifāde eyleñüz.” 

diyü fermān buyurdılar. Bināǿen Ǿalā źalik kāffe-i ŧalebe-i bercįs mertebe-i mevżiǾ-i 

istifāde ve mevķiǾ-i istifāżada ĥāżirūn olup Mevlānā Ŧūsį kendü maķāmında cülūs 

eyledi. Bu maĥalde mūmā ileyhüñ śol cānibinde Maĥmūd Paşa ayaġ üzre ŧurup 

yemįninde yümn ü devletle Sulŧān Meĥemmed cülūs eyledi. İkisi daħı ıśdāf-ı esmāǾ 

ü eźānlarına ebr-i nįsān lisānından ne maķūle kelimāt-ı leǿālį ibrāķ-ı işrāķ eyleye 

diyü müteraķķıb ŧurdılar. Mevlānā Ŧūsį sevābıķ-ı eyyāmda ifāde idegeldügi kitāb ki 

Seyyid Şerįf Cürcānį’nüñ Ĥāşiye-i ǾAżd nām kitābı idi, bu kitābdan medārise itdügi 

maĥalden pādişāh-ı feżāǿil-perverüñ ĥużūr-ı pür-ĥubūrında ders diyüp ol maĥalle 

müteǾalliķ ĥall-i müşkilāt ve fetħ-i bāb-ı muǾżılāt eyledi. Pādişāh-ı nįk-manžar ve 

şehr-iyār-ı vālā-maĥżaruñ ĥużūrıyla ol baĥr-ı züħār ve deryā-yı dāniş-dįrįne kenār-

bād-ı ferĥatla cūş-ı ħurūşa gelüp ıśdāf-ı derūnından gūşvāre-i selāŧįn olmaġla sezā-

vārdurur. Şāh-vār u derārį-i ābdār ibrāz u ıśdār eyledi. Mā lāǾaynün raǿet ve lā 

üźünün semiǾat582 feĥvāsınca ķarǾ-ı ismāǾ eźān itmedük fünūn-ı feżāǿil-meknūndan 

                                                           
581Kılıcı kılıç değil erkek deviren yıldırımdır. Eli el değil, ruha hayat veren mucizedir. Onun 
kılıcından dolayı kilise ve hac yerine gavur  memleketinde mescit ve minber var. Rahiplerin çanlarının 
çaldığı yerde Allahuekber sesi duyuluyor. 
582Ne gözün gördüğü ne kulağın işittiği şey. 



319 

cevāhir-i zevāhir-i ferāǿid-i cezįle ve leǿalį-i mütelālį-i mevāǿid-i Ǿavāǿid-i cemįle 

neŝr eyledi. MıśrāǾ: 

  Der-rişte-i taĥķįķ küned nažm cevāhir583 

Bu sebebden pādişāh-ıǾizzet dest-gāh-ı mesrūr u maĥbūr olup kemāl-i mertebe ve 

mertebe-i kemālde şevķ u źevķinden ķalķdı ve oturdı. Ol serv-i bāġ-ı salŧanat u 

ħilāfet bād-ı mufāħaretle śalındı ŧurdı. MıśrāǾ: 

  Śalındı bāġda şimşād gāhį rāstgāhį kec 

Mevlānā Ŧūsį’nüñ celaǿil ü feżāǿilini Ǿayne’l-yaķįn ile muǾāyene vü müşāhede idüp 

kemālāt-ı Ǿaliyyesini iźġān buyurduķları bāǾiŝden riǾāyet-i ħāŧır-ı Ǿāŧırları içün on biñ 

aķça ile bir ħilǾat-ı girān-māye iĥsān idüp her ŧālibe beş yüz aķça śadaka eyledi. ŞiǾr: 

  Mā zāle minhü’l-cemil meǿlūfen 

  Fekem ifādü’l-enām maǾrūfen 

  Yeminühü bi’s-simāĥi mā beraĥte 

  YüżāǾifühü’l-mükerremāti tażǾįfen584 

Pādişāh-ı nįk-ħıśāl ol fāżıl-ı feżāǿil-iştimāl ile medrese-i meźkūreden ķalķup “Şeh-

süvārān-ı śaĥn-ı ifādeden Mevlānā ǾAbdu’l-kerįm’üñ medresesine varup nesaķ-ı 

sābıķ üzre ŧāliblere ifāde eyle.” diyü emr eyledi. Mevlānā ǾAbdü’l-kerįm Mevlānā 

Ŧūsį maĥżarında sāĥa-i ders ü ifādeye pāy-ı cesāret baśmaġa cürǿet itmeyüp verā-yı 

perde-i iǾrāż u imtināǾa tesettür eyledi. Pādişāh-ı bedįǾü’l-beyān “Ol fāżıl-ı fażįlet-

nişānuñ nūn-ı dehānında kilk-i zebānı ĥareket itmedügine sebeb ve dāl-i żaǾf-ı bāl 

olup şįn-i şįn iĥtimāli taķrįre sād olduġını maǾlūm idinmegin MevlānāǾAbdü’l-

kerįm’üñ ķāf-ı ķabāĥatine dāl bu ĥāl kāfįdür.”diyü Ǿadem-i cesāretini taǾyįb eyledi. 

ŞiǾr: 

  Ǿİlm śübĥį-st saǾādet-engįz 

  Cehl şamį-st đalālet-engįz 

  Nekd gencine-i Ǿālem-i Ǿilm-est 

  Ĥāśıl ez-güher-i ādem Ǿilm-est 

                                                           
583Araştırma ipliğinde mücevherleri sıralıyor. 
584O hep iyilik yapmasıyla bilinegelmiştir. Mahlukata ne kadar da çok iyilik etmiştir. Eli hep 
bağışlama eli olmuştur. iyilikleri kat kat katladıkça katlamıştır. 
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  Ġarķa-i baĥr-i ŧaleb şev çü śadef 

  Ki üfded-et gevher-i maksud-ı be-kef585 

Mervįdür ki merĥūm pādişāh-ı maġfiret-penāh şįme-i kerįme-i müstedįmesi üzre bir 

gün Mevlānā Ħvāce-zāde’nüñ medresesi yanına uġrayup anı ŧāliblere ifāde itmege 

tehiyyā üzre bulıcaķ dāħil-i medreseye dāħil olmayup ancaķ iclāl ü ikrām ile selām 

virdükden śoñra istiĥśāl-i melekāt-ı celiyye ve istikmāl-i kemālāt-ıǾaliyye itmek 

bābında temşįt-i tavśiyyet eyleyüp Ǿulūm-ı Ǿāliyeye iştiġāl ile menāśıb-ı dünyeviyye 

ve merātib-i uħreviyyeye vuśūli tebşįr eyledi. Mevlānā Ŧūsį’yi Medāris-i Ŝemān-ı 

cinān-nişāndan babası Sulŧān Murād Ħān-ı Ġāzį’nüñ maĥrūse-i Edrene’de binā itdügi 

Üç Şerefelü Medresesi’ne terfįǾ idüp mużmerāt-ı mefāsid-i cehli ŧālibān-ı maķāśıd-ı 

istikmālüñ żamāǿirinden refǾ ü defǾ içün yevmį yüz aķça śıla ile medrese-i 

merķūmede müderris naśb eyledi. Mervįdür ki Sulŧān Meĥemmed Ħān Mevlānā Ŧūsį 

ile Ħvāce-zāde’ye emr idüp “Fużalā-yı muķaddimįn-i müteǿellihįnden imām-ı 

hümām ĥüccetü’l-İslām Ebū Ĥāmid Meĥemmed bin Meĥemmed Ġazālį’nüñ Ǿilm-i 

kelāmından [119] taśnįf itdügi Tehāfüt-i Felāsife nām kitābıyla ĥükemā ortasında 

muĥākeme içün birer kitāb-ı bį-nažįr taĥrįr eyleñüz.” diyü fermān eyledi. İmtiŝālen 

li’l-emri’l-Ǿālį Mevlānā Ħvāce-zāde dört ayda bir kitāb-ı müsteŧāb Mevlānā Ŧūsį altı 

ayda Źuħr  Ǿunvānıyla maǾnūn bir kitāb-ı berāǾat-niśāb ibdāǾ u iħtirāǾ eyledi. Cümle-

i ecille-i Ǿulemā “Mevlānā Ħvāce-zāde’nüñ kitābınuñ ve ŧāb-ı ħiŧābı ziyādāt-ı ziyāde-i 

menāfiǾ ile mümtelį olup fevāǿid-i Ǿaliyyesi fevķa’l-ġāliye ġāliyedür.” diyü tercįĥ 

idüp ol ĥaber-i fāħir ve baĥr-ı zāħirüñ Žuħr nām kitābından anı tafżįl ü taķdįm 

eylediler. ŞiǾr: 

  Ve hāźā kitāb mā erāhü müşābihen 

  Keġayr-ı kitābiǿllāhi min sāǿiri’l-kütübi586 

Źikr olınan taśānįf-i fażįlet-elįfüñ muķābelesinde fāżılān-ı merķūm aña onar biñ aķça 

iǾŧā idüp her birine envāǾ-ı iǾzāz u ikrām eyledi. Lākin Mevlānā Ħvāce-zāde 

ĥażretlerine meblaġ-ı merķūmdan fażla bir baġla iĥsān idüp ol çābük-süvār-ı 

miżmār-feżāǿilüñ ķaśab-ı sebakı aħź itdügine bunuñla işāret eyledi. Bu ķażıyye-i 

ġayr-ı marżiyyenüñ vuķuǾından Mevlānā Ŧūsį’nüñ āyįne-i żamįr-i śafā-yı semįri 

muġber olup mįnā-yı ħāŧır-ı Ǿāŧırı seng-i infiǾāl ile şikeste olmaġın yüz aķça ile 

                                                           
585Bilim saadet getiren bir sabahtır. Cehalet gece vakti yolunu kaybetmektir. Dünyanın hazinesinin 
nakdi bilimdir. Sedef gibi talep denizine dal. Ve istediğin inciyi elde et. 
586Bu öyle bir kitaptır ki ona benzer bir kitap görmüyorum diğer kitaplar içinde Allah kitabından 
başka. 
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müderris olduġı Üç Şerefelü Medresesi’ni terk idüp maķarr-i ķadįm-i kavįmi diyār-ı 

ǾAcem’e rıĥlet eyledi. Ol hümā-yı hümāyūn-bālüñ ŧāǿir-i ħāŧırı būm-ı Rūm’dan uçup 

bu vazǾdan ķalbi remįde olmaġın āşiyāne-i yevm-i bevār olan ǾAcem diyārına 

mużŧaribü’l-bāl ittiśāl eyledi. ŞiǾr: 

  Ze-ānca ki nebāşed-et ħarįdār 

  Fi’l-ĥāl metāǾ-i ħod berį dār 

  Her cā ki be-çeşm ħvār bāşį 

  Āncā nefesi çi kār bāşį587 

Merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān ol medresenüñ civārında bir medrese daħı binā idüp 

yüz aķça važįfeyi iki medreseye Ǿalā ŧarįķı’t-taśnįf taķsįm ü tevzįǾ eyledi. Mevlānā 

Ŧūsį şeǿve-i iķdām ile ķatǾ-ı menāzil ve ŧayy-ı merāĥil idüp ŧūmār-ı Ǿarįż-i arż-ı arįzi 

maŧvį vü pįçįde eyledükde şehr-i Tebrįz’de kendinüñ telāmiźesinden Şeyħ İlāhį 

ĥażretleriyle mülāķį oldılar. Eŝnā-yı muśāĥabetde sevābıķ-ı ĥuķūķ-ı bį-Ǿuķūķ 

teźekkür olınup ĥaķķ-ı taǾlįm ü taǾallüm teźkār olınduķda tecdįd-i Ǿahd ü vedād 

olınup iki ŧarafdan mevālāt-ı ķadįme-i ķavįme ve muvāħāt-ı müǿekkide müǿeyyide 

ķılındı. Źikr olınan şehr-i Tebrįz ki sivād-ı İrem-ābādı ħāl-i ruħsār-ı aķŧār-ı emśār ve 

sivād-ı Ǿuyūn-ı aǾyān-ı bilād-ı rubǾ-ı meskūndur anuñ ĥadįķalarından ireme źāti’l-

Ǿimād elletį lem yüĥlaķ miŝlühā fį’l-bilād588 āyet-i kerįmesinüñ feĥvāsına mā-śadaķ 

bir nüzhet-gāh-ı rūĥ-perver ü rūĥ-küsterde nüǾemā-yı mütevāfire ve ālāǿ-i mütekāŝire 

tehiyye idüp mevlānā-yı merķūmı żiyāfet eyledi. ĶıŧǾa: 

  Sevād ū be-śıfat çün mezįd mįna-reng 

  Hevā-yı ū be-meŝl çün nesįm-i cān-perver 

  Śabā nemūde be-ħāk-eş ŧarāvet-i ŧūbā  

  Hevā sereşte der-āb-eş ĥalāvet-i kevŝer589 

Bu mevżiǾde ġudūbet ü ĥalāvetiyle reşk-i naǾįm bir cūy-ı besįm ve maĥsūd-ı çeşme-i 

ĥayvān bir nehr-i revān var idi. Mevlānā Ŧūsį ol āb-ı revānuñ kenārında ġarįk-i baĥr-

ı ĥayret ve müstaġraķ-ı deryā-yı fikret olup cülūs itmiş idi. Şeyħ İlāhį ĥażretleri anuñ 

sįmā-yı necābet-įmāsında āŝār-ı ĥayret ve meħāǿil-i żecret müşāhede idüp ġurre-i 

                                                           
587Eğer alıcın yoksa o zaman satacağın malı topla. Ezik sayıldığın yerde bir an olsa bile neden 
duruyorsun? 
588Memleketler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlu İrem(Fecr, 7-8.)  
589Onun gözleri (ruhu) renkli mina taşları ve onun havası hayat verici esinti gibidir. Saba rüzgârı 
toprağına Tuba ağacının tazeliğini verdi. Hava suyuna Kevser tadı kattı. 
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cebįn-i aĥvālinde çįn-i ĥüzn ü melāl ve zülf-i pür-çįn-i āmālinde girih-endūh u külāl 

gördükde “Bu ġām u vehmüñ aślı nedür?” diyüp gördügi fikret ü ĥayretüñ sebebini 

istiķśā eyledi. MıśrāǾ: 

  Fütūr-ı ħāŧır ū az birūn müşāhede şed590 

Mevlānā Ŧūsį cevāba müteśaddį olup “Maśdūķ-ı manŧūķ elif lam mim gulibeti’r-

rūm591 olan memālik-i bį-mehālik-i Rūm’uñ ħalķı Ǿumūmen zümre-i Ǿulemāya tevfįr 

ü tevķįr ve tekŝįr-i tekbįr idüp mecālis ü meĥāfilde rüǿesā-yı aśĥāb-ı fünūna baş üzre 

yir iderler. Feżāǿil-i insāniyyede yed-i ŧūlāsı olup engüşt-nümā-yı Ǿālem olan śudūr-ı 

nühūr-ı fużelāyı yed-i ihsān ile nevāziş idüp dest-i lüŧf ile el üzre ŧutarlar. Ħuśūśan 

ħadāyıkān-ı şehr-yārān-ı ǾOŝmānįden yaǾnį Sulŧān Meĥemmed Ħān kendinüñ ābā vü 

ecdādından geçen salāŧįn-i dįn-perverüñ Ǿulemāya itdükleri raġbetden belki meşārıķ 

u meġāribde olan ħavākįn-i şerǾ-küsterüñ eyledügi Ǿizzetden ziyāde raġbet ü Ǿizzet 

idüp menāśıb-ıǾaliyye-i Ǿaliyyeyi tevcįh ider. Bu ķāǾide üzre aǾyān-ı ülü’l-ebśāruñ 

[120] bu kimesneye kāmil nažara Ǿināyetle itdükleri inžār-ı Ǿaliyyeden dūr ve leŧāǿif-i 

Ǿavāŧıf-ı ħusrevāne ile tevcįh olınan menāśıb-ı sāmiye-i semiyyeden mehcūr u 

mahcūr olduġumdan teşevvüş-i ħāŧır ve teşeffüt-i bāl istįlā idüp baña ħaylį hümūm 

haylį hücūm ķılmış idi. Bu zemāna degin ol ġuśśa gitmeyüp ķalmış idi. Ĥālā bu cāy-ı 

meserret-baħşda şeref-i śoĥbet-i vālā-rütbetiñüz ile ferāġat-ı ħāŧır Ǿārıż olup 

sįnemüzde sürūr ve derūnumuzda ĥubūr ĥāśıl oldı. Anuñ mulaĥażasında idüm.” didi. 

ŞiǾr: 

  Şād ber-ān-em ki derįn deyr-i teng 

  Şādį ü ġam her dü ne-dāred direng 

  Encüm ü eflāk be-geşten der-end 

  Rāĥat u miĥnet be-güzeşten der-end592 

Bu münāsebetle Şeyħ İlāhį ĥażretleri refāġ-ı bāl ve ferāġ-ı ħāŧır-ı Ǿāmme-i meǿārib 

ve kāffe-i meŧālibden evlā vü uħrādur dimek mażmūnını ifāde eyleyen MaŧlaǾ: 

  Dilā gidā-yı ü rindį ze-pādişāhį beh 

 

                                                           
590Dışarıdan sakinleşmesi görüldü. 
591Elif Lam Mim, Rumlar yenildi (Rum, 1-2.) 
592Bu dar dünyada çok mutluyum çünkü ne mutluluk ne de mutsuzluk beklemez. Gökyüzü ve yıldızlar 
bir yerde durmayıp dolaşıyorlar. Huzur ve huzursuzluk da durmaz ve geçer 
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  Demi firāġ-et ħāŧır ze-herçi ħvāhį beh593 

Beytini oķuyup “VāķıǾan ferāġat-i ħāŧır saǾādet-i Ǿažįmedür. Aśĥāb-ı Ǿakl u ħıred 

nüzhet-serā-yı derūnını gerd-i ħavāŧırdan refte ve levĥ-i sįnesini ħuŧūŧ-ı ķuyūd-ı 

müteferriķadan şüste eylemek gerekdür.” didi. ŞiǾr: 

  Ħāne-i dil-rā ze-ġerd-i ġayr-ı pāk ü refte sāz  

  Levĥ-i ķalb-et ez-ķuyūdāt-ı ħavāŧır şüste sāz594 

Mevlānā Ŧūsį ĥażretleri bu ĥāletden bį-iħtiyār śayĥa vü nevĥa idüp ġalebāt-ı ceźebāt-

ı İlāhiyye ile zebūr-ı Ǿaķldan meslūb ve ġaşyü cünūna maġlūb oldı. BaǾde zemānin 

Ǿālem-i Ǿaķla geldükde kendüyi ħavāŧır-ı müteferriķa ve Ǿalāǿiķ-i avāǿiķden āzāde 

bulduġına ĥamd ü ŝenā eyledi. Źikr olınan diyār-ı şeref-şiǾārdan Māverāǿü’n-nehr 

cāniblerine revāne olup faħrü’l-Ǿārifįn źuħru’s-sālikįn Ħvāce ǾAbdu’llāh Naķş-bendį 

ĥażretlerinüñ ħıdmetlerine vāśıl oldı. Merĥūm-ı merķūmuñ ħvān-ı şeref-i śoĥbeti 

berekātında ĥużūż-ı mevāhib-i ledüniyyeden źevķ alup mānde-i maǾārif-i źevķiyyeye 

dest-res buldı. Bu taķrįble nāǿil-i leŧāǿif-i vicdāniyyeye nāǿil ve maķāmāt-ı ŝenįyye-i 

semįyyeye vāśıl oldı. Mevlānā-yı müşarün ileyh Seyyid Şerįf Cürcānį’nüñ 

muśannefātından Şerĥ-i Mevāķıf’a ve Şerĥ-i ǾAżd ĥāşiyesine ve Keşşāf’a yazduġı 

ĥāşiyeye ve Şerĥ-i MeŧāliǾ’a yazduġı ĥāşiyeye ve Muħtaśar Şerĥi’ne ĥavāşį tenmįķ 

eyledi. SaǾde’d-dįn Taftāzānį ĥażretlerinüñ Telvįĥ nām kitābına ĥāşiye tensįķ eyledi. 

Bu taśānįf-i bedįǾanuñ cümlesi ecille-i füĥūl ortasında ķarįn-i ķabūl olup śanādįd-i 

Ǿulemā arasında maķbūl oldı. ŞiǾr: 

  Tilke’t-taśānįf fi’l-afāķı ķad žaherat 

  Rāyetü’l-Ǿilmü fi’d-dünyā bike eşteheret 

  Allāhü derreke min źevi’l-fażlı ve’l-edeb 

  KevāmiǾü’l-fażlı min taśnįfiküm berraķte595 

Ŝüķāt-ı Ǿulemādan bir fāżıl naķleyledi ki “Mevlānā Ŧūsį’nüñ ekābir-i telāmiźesinden 

bir devletlünüñ oġlı bir ŧālibden Ǿālem-i śaġarda oķumaġa varup gelüp ħıdmetlerine 

mülāzemet ider idüm. İttifāķen bir gün şįme-i müstedįmemüz üzre yine oķumaġa 

varup ol ŧālible muśāĥabet-i Ǿilmiyye ider iken Mevlānā Ŧūsį ĥücreye girüp 

                                                           
593Ey kalbim, yoksulluk ve dilencilik saltanattan daha iyi. Huzur ve kafanın rahat olması her şeyden 
daha iyi. 
594Yüreğinin evini diğerlerinin toz toprağından temizle. Kalbini bağlandığı şeylerden temizle. 
595Sen fazilet ve edep sahipleri içinde yeganesin aferin sana.fazilet tasnifinizle parıldamıştır. 
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meclisimüzi şeref-i ĥużūr ile teşrįf eyledükden śoñra ĥücrede olan ferş-i laŧįfe-i 

nažįfe ve vesāǿid-i nefįse-i şerįfeye nažar idüp ġāyet begendiginden “Bāreke’llāh bu 

esbāb ne güzel esbāb olur.” diyicek ol śāĥib-ı ĥücre “Bu ferş-i vesāǿid köhne 

nesnelerdür. Bunuñ gibi pelāslar pesend olmaġa lāyıķ degildür.” diyü cevāb virdiler. 

Mevlānā Ŧūsį ĥażretleri “Bu kelāmuñ senüñ eskiden ķudretüñe ve ķadįmden 

devletüñe delālet ider.” diyü įhām-ı laŧįf ile terfįķ-i kelām eyledi. Rāvį-i meźkūr 

kelām-ı ekābirde nikāt u mezāya olduġına şuǾūr u Ǿuŝūr-ı evvel bu kelām-ı bedįǾada 

vāķıǾ oldı.” didi. 

 

Teźyįl: Mevlānā Ŧūsį Semerķand’da sekiz yüz seksen yedi senesinüñ Ramażānınuñ 

yedinci güninde vefāt eyledi revveĥa’llāhü rūĥahü. 

 

ǾĀlim-i Rabbānį Ĥamza Ķaramanį şerefehu’llāhü teǾālā bi’l-mene’ś-śamadānį596 

Evvel-i Ǿaśruñ Ǿulemāsından Ǿulūm-ı şerǾiyyeyi ve fenn ü ĥadįŝ ü tefsįri ķırāǿat idüp 

fünūn-ı meźkūruñ her birisinde bāriǾ ü māhir oldı. Aķdām-ı iķdām ile meǾāric-i 

medāric-i feżāǿilüñ müntehāsına vāśıl olup mirķāt-ı Ǿazm ve süllem-i himem-i 

Ǿulyāsıyla aǾlā-yı derecāt-ı Ǿāliyāt-ıǾulūm-ı sāmiyāta Ǿurūc eyledi. [121] ǾUlüvv-i 

şānla aķrānından mümtāz olan ser-firāzlardan tefevvuķ idüp emŝālinden istiǾlā 

eyledi. Ervāĥ u āśālde ders ü fetvāya iştiġālde rūz-be-rūz istikmālde olduġı ĥālde 

ādāb-ı fużalā-yı sālife üzre teǿlįf ü taśnįfe meşġūl olup Ǿallame-i Beyżāvį’nüñ tefsįr-i 

şerįfine beyne’l-fuĥūl ķabūl-i tāmla maķbūl ĥavāşį taĥrįr ü tasŧįr eyledi. ĶıŧǾa: 

  Tercümān-ı ķāǿil vaĥy-est der-aŧvār-ı ġayb 

  Ħāme-i muǾciz-nümāy u ŧabǾ-ı ĥikmet-perver-eş 

  Naġme-i mürġān-ı Ǿarş ne-mįküned çarħ istimāǾ 

  Ez-śarįr-i kelk destān sāz-ı maǾnā güster-eş597 

Hicret-i nebeviyyeden miǿe-i tāsiǾanuñ evāǿilinde vaŧan-ı ķadįm-i aślįsinde vefāt 

idüp ġuraf-ı žuruf-ı ravża-i rıđvāna revāne oldı raĥmetu’llāh. 

 

Teźyįl: ŞuǾarā-yı sālifeden Mevlānā Nižāmį Fermānį anuñ ĥaķkında bu tārįħi didi. 

 

                                                           
596 Benzersiz iyiliklerle Allah onu şereflendirsin. 
597Gizlilik dünyasının vahiy tercümanıdır. Onun mucize gibi kalemi ve hikmet geliştiren düşüncesi. 
Kuşlarının şarkısını dünya dinlemiyor hikâyeler yazan kalemin bağırışının yüzünden. 
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Tārįħ :  

  Ey müķtedā-yı Ǿaśr-ı ǾAlį resm-i ĥamza-i isim . 

  Kez-Ǿilm ü fażl buved hemįşe fütūĥū 

  Der-ġurre-i meh-i ramażān çün vefāt kerd  

  Tārįħ naķl geşt ki raĥmet be-rūĥ-ı ū598 

Merĥūm-ı merķūmuñ tefsįri Taķşįrü’t-Tefsįrü fi’t-Teysįrü ve’t-Tesyįr ismiyle 

müsemmādur. Ĥālen sūre-i Āl-i Ǿİmrān āħirine degin maĥrūse-i Ķosŧanŧıniyye’de 

Şeyħ Tāce’d-dįn vaķfı nāmına Şeyħ Ĥācį Efendi’nüñ zāviyesinde mevcūddur. Bu 

ķāđįye Leys Çelebi dimekle maǾrūf Mevlānā Nūreǿd-dįn’üñ ħaŧŧından menķūldür 

raĥmetu’llāh. 

 

ǾĀlim üǾĀmil Ferįd ü Vaĥįd Mevlānā ibni Temcįd raĥmetu’llāhi’l-ĥamidü’l-mecįd 

Śāliĥ ü mütedeyyin ve müteverriǾ ü müteberriǾ śalāĥ-pįşe vü nįk-endįşe bir kimesne 

idi. Müǿellif-i Şaķāǿiķ vālidinden naķl eyledi ki mevlānā-yı mezbūr Sulŧān 

Meĥemmed Ħān ĥażretlerinüñ meǿħaź-ı müktesebāt-ı Ǿilmiyyesi olup üstādı olmış 

idi. Şerāǿif-i muķārenetiyle şeref bulmış idi. ǾAllāme-i Beyżāvį’nüñ tefsįr-i ħāŧır-ı 

lāzımü’t-tevķįrlarına ĥavāşį tenmįķ eyleyüp bir kitāb-ı laŧįf teǿlįf eyledi. Beyt: 

  Merā sevād-ı kitāb-ı tü der-śaĥife-i çeşm 

  Besį şerįfter ez-dįde-i cihān-bįn şod599 

Lākin kāffe-i ĥavāşį-i keşşāfda müderric olan Ĥaķāǿiķ-i Müheźźebe ve Daķaǿiķ-i 

Müźehhebe’yi telħįś idüp kendinüñ kitābında derc eyledi. Müǿellif-i Şaķāǿiķ “Lisān-ı 

ǾArabįde ve lisān-ı Fārisį’de anuñ baǾżı eşǾārın gördüm. Ol gördügüm eşǾār gūşvāre-

i rūzgār olmaġa sezāvār-ı nažm-ı ĥasendür.” diyü şehādet eyledi. 

 

ǾĀlim-i ǾĀmil Seyyid ǾAlį ǾAcemį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Mervįdür ki kendü bilādında kerāǿim-i melekāt ve Ǿažāǿim-i kemālāt ile müteĥallį 

olan sādāt-ı Ǿulemādan istimdād eyledükde Seyyid Şerįf Cürcānį ĥażretlerinden daħı 

telemmüź eyledi. Selāŧįn-i ǾOśmāniyye’nüñ fażl-ı mütevāfir aśĥābına taǾžįm-i 

mütekāŝir itdüklerinüñ śįt-i müŧeŧāǿiri gūşına vāśıl olduķda bu ümmįd ile vaŧan-

                                                           
598Ey ali çağının muktedası ve aslanın yolunu takip eden kimse. Bilim ve fazilet açısından her zaman 
başarılıydı. Ramazan ayının başında vefat ettiği için tarihi o zaman kaydedildi. Allah rahmet eylesin. 
599Benim gözümde senin kitabın (bilimin) tüm dünyayı görebilen gözlerden daha değerlidir. 
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ıaślįsinden rıĥlet idüp būm-ı Rūm’a Ǿazįmet eyledi. Bu ŧarįķ ile ķaŧǾ-ı menāzil ve 

ŧayy-ı merāĥil idüp śaĥāǿif-i arżı pįçįde itdükde Ķasŧamonı’da vālį olan Emįr İsmāǾįl 

Beg merĥūm ile muvāśalat u müķārenet idüp kemāl-i ikrām u iǾžāmına ķarįn ü rehįn 

olduķdan śoñra maĥmiyye-i Edrene’ye gelüp Sulŧān Murād Ħān-ı Ġāzį ile mülāķį 

oldı. Ol fāżıl-ı feżāǿil-nişāna maĥrūse-i Burusa’da Yıldırım Ħān Medresesi virilüp 

merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretlerinüñ meclis-i şerįflerinde iǾlām-ı Ǿulemā 

ile mübāĥaŝe-i Ǿilmiyye idüp fażįlet ü meziyyetini ižhār eyledi. ŞiǾr: 

  Güşād-end bā-hem zebān-ü ħitāb 

  Besį şod zi-her sū suāl ü cevāb 

  Be-sā remz-i ĥikmet ki perdāħ-tend 

  Be-sā serr-i müşkil ki ĥal sāħt-end600 

Seyyid Şerįf Cürcānį’nüñ taśānįf-i bedįǾasından Küçük Ĥāşiye dimekle meşhūr olan 

Ĥāşiye-i Şemsiyye’ye ve Ĥāşiye-i Şerĥ-i MuŧālaǾa ve Şerĥ-i Mevāķıf’a ĥavāşį taǾlįķ 

eyledi. Müǿellif-i Şaķāǿiķ vālidinden naķl eyledi ki Mevlānā ǾAcemį Hasan ħaŧŧa 

mālik olup bir nüsħa Keşşāf taĥrįr eyledi ki śaĥāǿif-i rūzgārda ĥüsn-i ħatt u śıĥĥat ile 

Ǿalem ve meǾālim-i kemāl-i leŧāfetle muǾallem oldı. ŞiǾr: 

  Merā sevād-i [122] kitāb ü ħaŧŧ-ı bedįǾ-i şumā  

  Besį şerįfter-ez misk ü nāfe-i çįn şod 

  Nemūd ħaŧŧ-ı tü-em vaĥį-i āsmānį ez-ān  

  Ki ĥarf u noķŧa-i ū çün hilāl ü pervįn şod601 

Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz altmış senesinde vefāt idüp murġ-ı rūĥı āşiyāne-i 

bedenden feżā-yı Ǿālem-i melekūt ve beydā-yı beyżā-yı ceberrūta pervāz eyledi 

raĥmetu’llāh. 

 

Mevlānā Seyyid ǾAlį Ķomanatį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Memālik-i ǾOŝmāniyye’den Toķat nām ķaśabaya ķarįb bir mevżiǾde žuhūr eyledi. 

ǾUlūm-ı külliyede fażįlet-i celiyyesi olup ħıyār-ı seciyye-i seniyye üzre mecbūl idi. 

Ekŝer-i evķātda Ǿibādete meşġūl idi. Ǿİlm-i fıķhda Viķāye nām kitāba Ǿİnāye nām bir 

                                                           
600Birbiri ile konuşmaya başladılar. Her taraftan sorular v cevaplar geldi. Birçok hikmetin sırlarını 
açıkladılar. Bir sürü sorunu çözdüler. 
601Benim için sizin kitap (bilim) ve benzersiz hattınız Çin miskinden daha yüce ve değerlidir. Senin 
hattın benim için gökyüzünden gelen vahiy gibidir zira. Harf ve noktaları ay ve Pervin yıldızı gibidir 
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şerĥ-i laŧįf teǿlįf idüp Rįĥ-i Şāmil nām kitāba daħı bir şerĥ-i nažįf taśnįf eyledi. Źikr 

olınan Ǿİnāye nām kitābında mesāǿil-i fıķhıyyeden muĥįt ü ĥāvį olduġı müsteśfā-yı 

maǾlūmāt ve müsteķśā-yı mesmūǾātını derc idüp muħtārāt-ı kütüb ü fürūǾ ortasında 

anı nihāyet-i fażįlete şāhid-i ķavį ve burhān-ı sāŧıǾ idindi. ŞiǾr: 

  Allāh der-belāġat ħażǾetlehā  

  Himemi’n-nüfūs ve nühmetü’l-Ǿuķalāǿ602 

Mevlānā-yı merķūmuñ zebānında lüknet olup ĥüsn-i edāya miknet yoġ idi ve lākin 

taĥrįr ü tasŧįrde mānend-i āb-ı revān serįǾü’l-ceryān ve Ǿazbü’l-beyān idi. Hicret-i 

nebeviyyeden miǿe-i ŝāminenüñ evāħirinde vefāt idüp şeh-bāz-ı rūĥ-ı ķudsį-i pervāzı 

āşiyāne-i žulmānį-i cismānįden nişįmen-i aśįl-i nūrānį-i rūĥānįye pervāz eyledi. 

 

Teźyįl: Ǿİnāye nām kitābuñ dįbācesinde “Seyyid Ĥüseyįn bin Seyyid ǾAlį Ķomanatį 

mevlüden ve’s-Sivasį muĥtedā” diyü yazılmışdur. Āħir-i kitābda “Sekiz yüz yigirmi 

yedi senesinüñ şühūrından şehr-i cemāźiyele’l-evvelįnüñ evāǿilinde taśnįf ü teǿlįfe 

bedeǿ idüp sekiz yüz otuz iki senesinüñ şehr-i Śaferinüñ evāsıŧında itmām eyledüm.” 

dinilmişdür. Şaķāǿiķa muħālifdür. 

 

ǾĀlim-i ǾĀmil Mevlānā Ĥüsāme’d-dįn Toķatį raĥmetu’llāh 

İbni Meddās dimekle maǾrūfdur. Meddās Türkįde mestçi dimekdür. Ĥalįfe-i saǾādet-

ĥalįķası zühd ü śalāĥ ve Ǿiffet ü felāĥ üzre olup müteverriǾ ü müteberriǾ kimesne idi. 

Derūn-ı necābet-meknūnında źāt-ı Ǿilme maĥabbet-i nihāyetde ve ders ü ifādeye 

muvāžabet-i ġāyetde idi. Şeyħ ǾAbdü’l-ķāhir Cürcānį’nüñ Ǿilm-i naĥvde taśnįf itdügi 

ǾAvāmil Māǿe nām kitāba ķālib-i įcāzda müferriǾ bir şerĥ tenmįķ eyledi ki anuñ 

vicāzet-i elfāżıyla müteżammin olduġı fevāǿid-i ferāǿid-i yetįme fusĥat-ı ebvāb 

üfuśūl ile kütüb-i mebsūŧada bulınmaz idi. Müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ vālidinüñ ħāl-i 

büzürg-vārı Mevlānā Meĥemmed bin İbrāhįm Niksarį ol kitābı muśannifinden 

oķuyup anlar daħı müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ vālidine ol daħı Ǿālem-i śıġarda oġlı 

müǿellif-i Şaķāǿįķ’a taǾlįm eyledi. Seyyid Şerįf ĥażretlerinüñ Şerĥ-i Tecrįd’e yazdıġı 

ĥavāşįye ve esbāb-ı ķavs-ı ķazĥa taǾlįķāt ibdaǾ u iħtiraǾ eyleyüp ĥüsn-i intižāmla 

Ǿıķd-i pervįne elek aśdı. “Āħir-i taǾlįķada bu taĥķįķāt-ı bedāyiǾ-i intimā meźheb-i 

ĥükemā üzredür. Ammā ehl-i sünnet ve cemāǾate ve Ǿulemā-yı müteşerriǾįne bunuñ 

                                                           
602Canların meyil gösterip akıllı kimselerin akıllılarının önünde diz çöktüğü belagat ne güzel 
belagattir. 
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emŝālinden iǾrāż u sükūt idüp lisān u cinānını bundan taŧhįr ü tenzįh eylemek 

evlādur. Ĥuśūśan lafż-ı ķazĥ şeyŧānuñ esāmįsinden olmaķ istimāǾ olınur.” didi. 

 

Teźyįl: Mevlānā Ĥüsām Çelebi fetāvā-yı Bezzāziyye’de “Ŧāǿife-i śūfįyenüñ devrānı 

küfrdür” diyü yazılan mesǿeleyi redd içün bir risāle tesvįd idüp ol risālede cevāzını 

taĥķįķ eyledi. Ammā ġālibā devrüñ merdūdiyyeti ve cevāzı ehline dāǿirdür vecidd ü 

ĥāl ehline cāǿiz olduġı žāhirdür. 

 

Mevlānā İlyās bin İbrāhįm Sinabį raĥmetu’llāh 

Celįlü’ź-źāt cemįlü’ś-śıfāt ĥadįdü’ŧ-ŧabǾ şedįdü’ź-źekā serįǾü’l-fıŧnat idi. Źāt-ı cemįl-

i lüŧf-ı ŧabǾ ve ĥüsn-i śūret üzre mecbūl olup meŧāyibe vü mümāzeĥaya māǿil sebķ-i 

rūĥ bir fāżıl idi. Mirǿāt-ı żamįr-i münįr-i śafā-peźįri āyįne-i Ǿālem-nümā-yı İskender 

gibi pāk ü śāf olmaġın mesāǿil-i fünūn [123] anda muĥarrer u muśavver idi. ǾĀmme-i 

ĥaķāǿiķ-i Ǿulūm anuñ meclā-yı mücellā-yı derūnında cilve-ger idi. Fıķh-ı Ekber nām 

kitāba bir şerĥ yazmışdur ki śaĥįfe-i rūzgārda anuñ gibi kitāb imlā vü inşā olınmadı. 

Ķurǿān-ı Ǿažįmüñ āyāt-ı iǾcāz-āyātından bir ķaç āyetüñ tefsįrine müteǾalliķ bir risāle 

ibdāǾ idüp fenn-i tefsįrde ħaźeķāt u mahāretini anuñla ižhār eyledi. İǾlām-ı Ǿulemā-yı 

müteķaddimįnden fāżıl-ı Rabbānį Mevlānā SaǾde’d-dįn Taftāzānį’nüñ Şerĥ-i 

Maķāśıd’ına ĥavāşį tenmįķ ü tensįķ idüp müteraśśıdān-ı merāśıd-ı kelāmı mevāķıf-ı 

Ǿulyā ve maķāśıd-ı kübrāsına įśāl eyledi. ŞiǾr: 

  Be-lafž-ı metįn li’l-maķāśıd-ı şāriĥ 

  Ve maǾnā mübįn li’l-mevāķif-i nāhik603 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ “Mevlānā İlyās’uñ Fıķh-ı Ekber şerĥini ve bu kitāb-ı müsteŧābı 

müŧālaǾa idüp müntefiǾ oldum.” didi. Źikr olınan celāǿil-i feżāǿilden fażla ĥüsn-i 

ħaŧŧa mālik olup sürǾat-i kitābetde yed-i beyżā peydā eyledi. ŞiǾr: 

  Ķalem bį-yümn-i yemįn-et çi germ-rū mürġį-st 

  Ki ħaŧ be-Rūm bered dem-be-dem zi-Hindübār604 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ vālid-i Ǿazįzinden naķl eyledi ki fenn-i fıķhdan muħtaśar-ı 

ķudūrįyi bir günde ve Seyyid Şerįf’üñ Ĥavāşį-i Şerĥ-i Şemsiyye’sini bir gicede 

                                                           
603Maksatları şerh eden sağlam bir lafız ile tutumları aşırı kılan apaçık bir mana ile.  
604Kalem, sağ elinin uğuru ile sıcak huylu bir kuş olmuş. Ki her an Hindistan’dan Rum’a yazılar 
götürüyor. 
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yazup her birini bu maķūle zemān-ı ķalįlde itmām eyledi. Maĥrūse-i Burusa’da 

Sulŧān Medresesi’nde müderris iken vefāt idüp śaĥįfe-i ĥayātda merkūz olan 

müsevvidāt-ı vücūdı ħāme-i tırāş-ı mevtle maĥkūk oldı raĥmetu’llāh. 

 

Mevlānā İlyās bin Yaĥyā bin Ĥamza Rūmį raĥmetu’llāh 

Merzifon nām ķaśabada fetvāvü tedrįs ü ķażā menāśıbınuñ cümlesine bir yirden 

mutaśarrıf oldı. Fenn-i fürūǾı Faśl-ı Ħiŧāb ve Fuśūl-i Sitte nām kitāblaruñ ve ġayrı 

muśannafāt-ı muǾtebere-i maǾtūrenüñ śāĥibi Mevlānā Meĥemmed bin Meĥemmed 

bin Maĥmūd Ĥāfıżį-i Buħārį ki Ħvāce Meĥemmed Pārsā dimekle meşhūrdur, 

anlardan aħź eyledi. Sekiz yüz yigirmi bir senesinüñ silkinde münselik olan şehr-i 

ŞaǾbānuñ yigirmi birinci güni rūz-ı cumǾada Buħārā’da ifāde içün icāzet aldı. Ħvāce 

Meĥemmed Pārsā ĥażretleri ķudūtü’l-verā baķıyyetü’l-iǾlāmü’l-hedā ĥāfızü’l-ĥaķķu 

ve’d-dįn Şeyħ ibni Ŧāhir bin Meĥemmed bin Meĥemmed bin Meĥemmed ibni Ĥasan 

bin ǾAlį Ŧāhirį ĥażretlerinden aħź idüp ħalķa taǾlįm ü tefhįm içün yedi yüz yetmiş 

altı senesinüñ şehr-i ŞaǾbānınuñ evāħirinde nefs-i Buħārā’da icāzet aldı. Şeyħ Ebū 

Ŧāhir daħı Mevlānā Śadru’ş-ŞerįǾa ǾAbdu’llāh bin Maĥmūd bin Meĥemmed 

Burhānį’den aħż idüp yedi yüz ķırķ beş senesinden şehr-i Źi’l-ķaǾdede nefs-i 

Buħārā’da icāzet aldı raĥmetu’llāh. Mūmā ileyh Ħvāce Meĥemmed Pārsā ĥażretleri 

isticāze itdügi zemānda yigirmi yaşını ikmāl etmiş idi. 

 

Mevlānā Meĥemmed bin Ġāżį Mįnās raĥmetu’llāh 

Ķāđį Mįnāsoġlı künyeti ile meşhūrdur. Evvel-i Ǿaśruñ Ǿulemāsından telemmüź idüp 

źāt-ı feżāǿil-şiǾārını hilye-i celiyye-i maǾārif ile pįrāste vü ārāste itmegin Ǿulūm-ı 

fāǿiķada aķrānından fāǿiķ oldı. Ǿİlm-i tefsįr ve fenn-i ĥadįŝ berāǾat-ı tevrįŝde fenn-i 

fıķha ve uśūl ü Ǿilm-i kelāmda kāmil bir baĥr-ı şāmil idi. ǾAllāme-i Taftāzānį’nüñ 

Şerĥ-i ǾAķaǿid’ine ĥavāşį tenmįķ idüp meǾāķid-i Ǿaķāǿid-i İlāhiyyeyi Ǿıķd-i şerǾ üzre 

Ǿaķd eyledi. Nevādir-i Ǿulūm-ı bediǾa ve bedāyiǾ-i fünūn-ı nādireye muŧŧaliǾ olmaġın 

Ǿilm-i tılsımātuñ ve Ǿilm-i neyyir-i necātuñǾacāǿib ü ġarāǿibi müştemil bir kitāb-ı 

bedāyiǾ-i şiǾār ıśdār idüp kütüb-i muǾteberede žafer müyesser olmayan ǾAcāǿib ü 

Ġarāǿibi ol kitābda derc ü įrād eyledi. ŞiǾr-i ǾArabį : 

  Sefāǿįn-i elfāž-ı baĥr-ı bedāyiǾ 
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  Müzeyyenetün meşħūnetün bi’l-ġarāǿib605 

Menāśıb-ı Ǿāliyyetü’l-meratįbden maĥmiyye-i Edrene’de baǾżı medārise müderris 

olup ders ü ifāde üzre iken vefāt eyledi nevvera’llāhü mużbeĥahü. 

 

Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįnǾAlį Ķoçĥiśārį raĥmetu’llāhi’l-bārį 

Zemānesinde ifāde iden Ǿulemādan taǾallüm ü telemmüź idüp nāǿil-i feżāǿil-i 

beşerįyyeye nāǿil olduķdan śoñra bilād-ı ǾAcem’e irtiĥāl ü intiķāl idüp Mevlānā 

SaǾde’d-dįn Taftāzānį ve Seyyid Şerįf Cürcānį ĥażretlerinden taǾallüm eyledi. 

Fāżılān-ı merķūmānuñ inžār-ı Ǿaliyyesi berekātında Ǿayn-ı Ǿakl ve baśar-ı baśįreti 

nūr-ı įkān [124] u ittiķān ile müteķarrir olup her gördügi maĥallüñ deķāǿiķ ü 

reķāǿiķını Ǿayne’l-yaķįn mertebesinde maǾlūm idinür oldı. Çeşm-i fikret ve Ǿayn-ı 

Ǿibreti nūr-ı iśābet ile ŧoldı. Elŧāf-ı aǾŧāf-ı İlāhiyye ile bu gūne füyūżāt-ı 

Rabbāniyyeye žāfir olduķda vaŧan-ı aśįline yaǾnį diyār-ı Rūm’a Ǿavdet idüp baǾżı 

medāris-i Ǿāliyyeye müderris oldı. ǾAllāme-i Taftāzānį’nüñ Şerĥ-i Miftāĥ’ına ĥāşiye 

taśnįf idüp ebvāb-ı muġlaķāt-ı müşkilātı miftāĥ-ı beyān-ı daķįķle fetĥ eyledi. Ol 

kitāb-ı müsteŧābda taĥķįķāt-ı bedįǾa įrād idüp esrār-ı belāġate müteǾalliķ delāǿil-i 

iǾcāzı ĥāvį çoķ nesne beyān eyledi. ŞiǾr: 

  Eger ne bāb-ı maǾānį-ez ū şedį meftūĥ  

  Be-hįç bāb ne-kerdį kesį beyān-ı Ǿulūm606 

Bu ĥāşiye ol fāżıluñ Ǿulūm-ı ǾArabiyyede mahāret-i tāmmesi olduġına şāhid-i 

ķavįdür.  

 

 Težyįl: Mevlānā ǾArab-zāde merĥūmuñ ħaŧŧından menķūldür ki mevlānā-yı mūmā 

ileyhüñ adı Meĥemmed’dür. Kendinüñ ħaŧŧıyla yazılmış gördügüm Ĥāşiye-i 

Miftāĥ’uñ dįbācesinde kendü ismini Şemse’d-dįn Meĥemmed ibni ǾAlį diyü taǾyįn 

eyledi ve ĥāşiyenüñ adını Keşfü’r-Rumūz vażǾ eyledüm diyü taśrįĥ ü tebyįn eyledi 

ve Ǿilm-i fürūǾdan Kenzü’d-Deķāǿiķ nām metni şerĥ eyledi. 

 

 

 

                                                           
605Lafız gemileri bitip tükenmez bir denizdir. Gariplikler ve nefsin arzuları ile doludur. 
606Eğer meraklıların kapısı onun vasıtasıyla açılmasaydı asla kimse bilimleri açıklayamazdı. 
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Mevlānā Ķāđį Balaŧ raĥmetu’llāh 

Ol Ǿālim-i Ǿāmil bāriǾ-i kāmil bir fāżıl-ı celįlü’l-feżāǿil ve kāmil-i cemįlü’l-efāżıl idi. 

Źekā-yı źekāsınuñ levāmiǾ-i sevāŧıǾ-ı envārı berekātında Ǿilm-i naĥvde Ževǿ-i 

Muśāĥib’e ĥavāşį teǿlįf idüp ol dürc-i pākde dürer-i ġurer-i ferāǿid-i fevāǿid-i 

maķbūle derc eyledi. ŞiǾr: 

  Nūr-ı taĥķįķ diraħşān zi-meǾānį-i daķįķ  

  Hem-çū ħūrşįd ki imā küned ezvāc-ı hilāl607 

Teźyįl: Ķāđį Balat’uñ ismi ǾAbdü’l-laŧįf’dür. Babası Telħįś-i Miftāĥ śāĥibi Ħatįb-i 

Dımışķį Mevlānā Celāle’d-dįn bin Meĥemmed bin ǾAbdu’r-raĥmān Ķazvįnį’dür ve 

daħı Evrād-ı Zeyniyye’yi bir nefįs kitāb eyledi revveĥu’llāhi rūĥahü. 

 

Mevlānā Faķįh Baħşāyiş raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

ǾĀbid ü zāhid ve śāliĥ ü mütedeyyin ve nįk-nefs ü mübārek-nefes idi. Müktesebāt-ı 

nažariyye-i beşeriyyeyi ol fāżıl-ı Faķįh Baħşāyiş İlāhį ile taĥśįl ü tekmįl idüp Ǿulūm-ı 

muǾtebere-i maǾtūreye iştiġāl-i tām ile meşġūl oldı. Müǿellif-i Şaķā’iķ “Ben ol 

kāmilüñ Sulŧān Murād Ħān adına baǾżı risālelerini gördüm.” didi. 

 

Mevlānā Meĥemmed bin Ķuŧbe’d-dįn İzniķį ķuddise sırrahü 

Mevlānā Fenārį’den Ǿulūm-ı şerǾiyye ve fünūn-ı Ǿaķliyyeyi aħź idüp mirǿāt-ı 

müteħayyilesi mücellā-yı śuver-i nefāǿis-i Ǿulūm olmaġın ve cāh-ı nebāh-ı efāżıl 

ortasında ser-firāz oldı. Fażįlet-i tāmme ile aķrānından imtiyāz buldı. MıśrāǾ: 

  Bā-fażl der-zamāme-i ħod ser-firāz şod608 

Cenāb-ı Rabb-i Ǿizzet’den hidāyet-i bį-ġāyet ve Ǿināyet-i bį-nihāyet ol źāt-ı 

maĥmidet-āyātuñ ķarįn-i ĥāl-i ferħunde-āmāli olmaġın meslek-i taśavvufa sālik olup 

şerįǾat ü ŧarįķat ü ĥaķįķati cemǾ eyledi. Müǿellif-i Şaķā’iķ Mevlānā Ķuŧbe’d-dįn-

zāde’nüñ ĥaķķında “Ĥüsn-i şehādet idüp baǾżı kütüb-i mütedāvilenüñ ĥavāşįsinde 

taĥrįr ü taǾlįķ itdügi kelimāt-ı bāriǾa-i reşįķa ve taĥķįķāt-ı fāǿiķa-i raķįķasını gördüm. 

Ol gördügüm kelimāt-ı laŧįfeden anuñ fażįlet ü meziyyetine ŧamāniyyet ü yaķįn ĥāśıl 

eyledüm.” didi. Pįşvā-yı müteŧarrıķān-ı şerǾ-i Nebevį yaǾnį Şeyħ Śadre’d-dįn-i 

                                                           
607Doğru ve detaylı anlamlardan doğan araştırma ışığı güneş gibi ayın zevcesine işaret eder. 
608Fazileti ile çağında yüce oldu. 
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Ķonevį ĥażretlerinüñ Miftāĥü’l-Ġayb nām kitābını şerĥ idüp miftāĥ-ı beyānla künūz-

ı rümūz-ı Ǿilm-i taśavvufdan ve ħazāǿin-i defāǿin-i esrār-ı esmār-ı İlāhiyye’den çoķ 

nesne açdı. MıśrāǾ: 

  Besį mikerd fetĥ-i remz ü esrār609 

Kendinüñ üstād-ı kām-kārı yaǾnį Mevlānā Fenārį ol kitāb-ı müsteŧāba yazduġı şerĥde 

ħıyām-ı kelāmı tār-ı zülf-i yār gibi ıŧnāb ıŧnāb üzre basŧ idüp rişte-i merāmı ŧūl-ı emel 

gibi dūr u dırāz eyledi. Bisāŧ-ı maķāli minvāl-i taŧvįl üzre nesc idüp minhāc-ı merāmı 

[125] bir vasįǾ ü fasįĥ vādįde įrād eyledi ki anuñ nihāyetine vuśūl ü žafer ancaķ 

müntehį olan kemmel-i evliyāya müyesser idi. Lākin Mevlānā Ķuŧbe’d-dįn-zāde 

tafśįl ü taŧvįlden ictināb u ishāb-ı itǾāb-engįzden iĥtirāz idüp menāfiǾ-i 

ledünniyesinden mübtedį daħı müntefiǾ olsun diyü iħtiśār iħtiyār eyledi. MıśrāǾ: 

  İħtiśār evlā-st der-hercā ze-taŧvįl-i kelām610 

Ve daħı Şeyħ Śadre’d-dįn-i Ķonevį’nüñ Nüśūś nām kitāb-ı berāǾat-fercāmını şerĥ 

eyleyüp nüśūś u füśūś kelimātında manśūś u muķarrer olan maķāśıdı naśśan ižhār 

eyledi. ŞiǾr: 

  Ez-ĥüsn-i naķş-ı śūret-i tevķiǾhāy-ı tū 

  Mensūħ geşt naķş-ı taśāvįr-i mānevį611 

Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz seksen beş senesinde vefāt eyleyüp ŧāǿir-i ķuds-i 

āşiyānı maķarr-ı ŧāvūs-ı nāmūs-ı ekber olan müntehā-yı Ǿālem-i bālāya Ǿurūc eyledi 

ŧābeǿü’l-lāhü ŝerāhü ve ceǾaleǾü’l-cenneti meŝvāhü.612 

 

Teźyįl: Aśĥāb-ı nažmdan bir şāǾir-i māhir anuñ vefātına bu tārįħi didi. Tārįħ 

  Şeyħā min hāźihi’d-dāri inteķal  

  Cennetü’l-firdevsi śārete menzilā  

  Ķūl li-men maŧlūbihi tāriħihi  

  Raĥmetüǿllāhi Ǿileyhi dāǾimā 613 

                                                           
609Birçok sır ve şifreyi çözdü. 
610Her yerde lafı uzatmak yerine öz konuşmak daha iyidir. 
611Senin imzalarının resminden dolayı mani’nin resimleri geçersiz oldu. 
612Allah rahmet eylesin ve cennet dinlenme yeri olsun. 
613Şeyhimiz bu diyardan intikal eyledi. Firdevs cenneti oldu onun menzili. İstediği şey tarihi olan 
kimseye şunu de ki Allah ona rahmet eylesin her zaman. 
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Ve daħı Evrād-ı Zeyniyye’yi şerĥ idüp žāhir ü bāŧını anda cemǾ eyledi. BaǾżı ŝiķāt-ı 

nāsdan menķūldür ki Mevlānā Ķuŧbe’d-dįn-zāde Muĥyi’d-dįn Efendi İzniķ’de olan 

Sulŧān Orħan Medresesi’ni ve İzniķ ķāđįlıġını ve fetvāyı cemǾ eyledi. Ol diyārda 

śukūk ü temessükātı ve śuver-i fetāvāsı bį-nihāyetdür revveĥu’llāhi rūhahü’l-Ǿazįz. 

 

Mevlānā Fetĥu’llāh Şįrvānį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

ǾUlūm-ı Ǿaķliyye ve Ǿulūm-ı şerǾiyyeyi Seyyid Şerįf Cürcānį ĥażretlerinden ve 

fünūn-ı riyāżiyyeyi Ķāđį-zāde Rūmį’den Semerķand’da telemmüź eyledi. Bu maķūle 

esāŧįn-i selāŧįn-i fużalāǿ-i refįǾu’l-cenāba ittiśāl ile iǾlā-yı źerā-yı feżāǿil ve müntehā-

yı evcāt-ı derecāt-ı kemālāta vāśıl olduķdan śoñra bilād-ı Rūm’a gelüp Emįr İsmāǾįl 

Beg zemānında nefs-i Ķasŧamonı’da tavaŧŧun eyledi. Ķaśaba-i meźkūrede kütüb-i 

maǾķūleden Kitāb-ı Telvįĥ’i ve Şerĥ-i Mevāķıf’ı ve Ķādį-zāde Rūmį’nüñ 

muśannefātından Şerĥ-i Eşkāl-i Teǿsįs ve Şerĥ-i Çaġmįnį’yi müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ 

vālid-i Ǿazįzinüñ ħālį Mevlānā Meĥemmed Niksarį’ye kendü aħź itdügi minvāl üzre 

taǾlįm ŧarįķiyle ifāde eyledi. Mevlānā Meĥemmed Niksarį daħı müşārun ileyh 

Fetĥu’llāh Şįrvānį’den istifāde itdügi gibi müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ vālid-i mācidine 

ifāża eyleyüp anlar daħı müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ kendülerine üstāddan gördügi gibi 

taǾlįm ü tefhįm eyledi. Ol mažhar-ı fetĥ-i Rabbānį yaǾnį Fetĥu’llāh Şįrvānį Şerĥ-i 

Mevāķıf’uñ ilāhiyyātına ĥāşiye tensįķ idüp Şerĥ-i Çaġmįnį’ye bi’t-temām ve Şerĥ-i 

Mevāķıf’uñ evāǿiline taĥķįkāt-ı bāriǾa-i bedįǾayı şāmil taǾlįķāt-ı fāǿiķa taǾlįķ eyledi. 

ŞiǾr: 

  Cihān ze-feyż-i Ǿulūm-ı tü ān çenān pür-şod 

  Ki hįç eşǾarį-i daǾvį-i ħalā ne-küned614 

Merĥūmun ve maġfūrünleh Sulŧān Meĥemmed Ĥan ĥażretlerinüñ evāǿil-i 

salŧanatında vefāt eyleyüp ķaśaba-i meźkūrede genc-i medfūn gibi defn olındı 

nūrü’llāhi ķabrehū. 

 

Mevlānā ŞücāǾa’d-dįn İlyās raĥmetu’llāh 

Elsine-i nāsda Müfred ŞücāǾ dimekle meşhūr iken şehr-i Üsküb’de İsĥāķiyye’de ķırķ 

yıl müderris olmaġın baǾżı kimesne Üsküb Şeyħi diyü laķab vażǾ eyledi. Ol 

muĥaķķıķ-ı Rabbānį müdeķķiķ-i Śamedānį mücābü’d-daǾavāt olup Ĥażret-i Rabb-i 

                                                           
614Cihan senin biliminin feyzinden öyle doldu ki herhangi birçok bilen, eksikliklerden bahsedemez. 
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Ǿizzet yanında maĥśūlü’l-merām ve maǾķūlü’l-kelām idi. Müǿellif-i Şaķāǿiķ Mevlānā 

Zeyrek-zāde Rükne’d-dįn ĥażretlerinden naķl eyledi ki “Babam Mevlānā Zeyrek 

müddet-i keŝįre müşārun ileyh Mollā ŞücāǾ’dan oķuyup Ǿulūm-ı meǿŝūre-i 

meşhūreyi andan istifāża ve istifāde eyledi ve daħı naķl eyledi ki Mevlānā ŞücāǾ 

erbāb-ı taśavvuf üslūbı üzre ŝiyāb-ı ħaşine giyüp fuķarā-yı śūfiyyenüñ melābisini 

geymek mülābesesiyle ol zümreye iltibās eyledi.” ŞiǾr: 

Žāhir-i ħod-rā meyārāy ey faķįr 

Tā çü badr-i bāŧin-et gerded münįr 

Ŧālib-i her śūret-i zibā me-bāş  

Der-hevā-yı aŧlas u dįbā mebāş615 [126] 

 

Mevlānā İlyās Ĥanefį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

ǾUlūm-ı Ǿaķliyye vü naķliyyede mütemehhir ve fünūn-ı fıķh u ǾArabiyyetde 

mütebaĥĥir kimesne idi. Celāǿil-i feżāǿil-i žāhire-i zāhirede müteferrid olduķdan 

māǾadā Ǿażįmet-i ķaviyye-i ķavįme ile meslek-i taśavvufa sülūk idüp Ǿilm-i žāhir ile 

Ǿilm-i bāŧını cemǾ itmiş idi. Bu ŧarįķ ile kümmel-i enāmuñ ŧarįķına gitmiş idi. ŞiǾr: 

Žāhir ü bāŧın be-sāz ārāste bā-ĥüsn-i ĥāl  

  Tā ki yābį behre ez-lüŧf-i Ħüdā-yı bā-kemāl616 

Meźkūruñ bundan ziyāde aĥvāl-i şeref-āmāline ıŧŧılāǾ müyesser olmamaġın bu 

miķdār ile iktifā olındı revveĥu’llāhi rūhahü. 

 

Mevlānā Süleymān Çelebi ibni Ħalįl Paşa raĥmetu’llāh 

Peder-i necābet-eŝeri merĥūm Sulŧān Murād Ħān ĥażretlerinüñ zemān-ı salŧanatında 

vezįr olup ser-rişte-i intižām-ı mehām-ı salŧanat ve ĥabl-i metįnü’t-teǿām-ı aĥkām-ı 

ħilāfet anuñ yed-i beyżāsına tefvįż ü taķlįd olındı. Nuķūd-ı aĥvālinde āŝār-ı ħulūś u 

necābet zer-i nāb gibi nümāyān olup kelām-ı nāfiź ve ŧabǾ-ı nāķıd śāĥibi olduġı 

ecilden vezįr olup śadr-ı dįvān-ı keyvān-ı eyvāna zįver-baħş oldı. ŞiǾr: 

  Bülend ķadr vezįri ki der-zemāne ne-dāşt  

  ǾAdil-ü şübhe be-ĥazm-i metin-ü raǿy-ı śavāb  

                                                           
615Ey yoksul insan, görünüşünü düzeltmeye çalışma. İzin ver için ay gibi parlamaya başlasın. Her 
güzel yüze talip olma. Diba ve Atlas peşinde olma. 
616İç ve dışını hal güzelliği ile süslersen kamil Allah’ın lütfundan faydalanırsın. 
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  Müĥiŧ-i devr-i felek bā-heme Cenāb-ı RefiǾ  

  Ne-mįresįd ze-ĥaşmet be-dān refiǾ-i cenāb617 

Vezįr-i meźkūruñ zemān-ı ĥayāt ve eyyām-ı śıĥĥatinde oġlı Süleymān Çelebi ķāđį-

Ǿasker olup Ǿasākir-i manśūreye müteǾalliķ meśāliĥ-i sevāniĥ-i mühimme ve vāķıǾāt-

ı ĥādiŝāt-ı mülimmede anuñ cenābına mürācaǾat olındı. Lākin vaǾde-i lā yesteǿħirūne 

sāǾate ve lā yüstaķdimūn618 irişmekle babasından muķaddem vefāt eyleyüp rāh-ı 

Ǿadem ve fenāǿ-i fenāya andan evvel gitdi. Cezālet-i ensāb ve celālet-i aĥsāb ve 

leŧāǿif-i meǿŝer ve şerāǿif-i mefāħir-i kābiren-Ǿan-kābiren aña mevrūŝ olup gūş u 

gerden-i āmāli zįb ü zįver-i menāķıb-ı ĥamįde ve ārāyiş-i feżāǿil-i pesendįde ile 

pįrāste vü ārāste idi. 

 

Teźyįl: Maĥrūse-i Edrene ķażāsına tābiǾ ķurādan sekiz yüz elli bir senesinde vaķf 

olan Küremidlü nām karyenüñ vaķf-nāmesi źikr olınan ķāđį-Ǿasker Süleymān 

Çelebi’nüñ imżāsıyla mümżādur raĥmetu’llāhi teǾālā. 

 

Mevlānā Ĥasan bin Emįr ǾAlį raĥmetu’llāh 

Bu kişi Şaķāǿiķ’da mesŧūr u muĥarrer degildür. Lākin sekiz yüz yigirmi altı 

senesinde ķāđį-Ǿasker iken yazduġı Temessükāt-ı ŞerǾiyye’den birķaç temessükleri 

manžūrumuz olmaġın ilĥāķ olındı. Bundan ġayrı aĥvāline vuķūf u şuǾūr olmamaġın 

bu miķdār ile iktifā ķılındı raĥmetu’llāh. 

 

MEŞĀYİĦ-İ ŦABAĶA-İ SĀDİSE rıđvānu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Aķbıyıķ Sulŧān raĥmetu’llāh 

Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ aśĥābındandur. Eŝnā-yı ħalvetde āteş-i riyāżetde ķāl olup 

naķd-i vaķt olmaġla ol niķād-ı nuķūd-ı maǾārif-i İlāhiyyeye ebvāb-ı gencįne-i dünyā-

yı denįye meftūĥ u mekşūf olup ferāħ-ı desti al virdi. Ħazāǿin-i defāǿin-i taśavvurda 

güncāyişden bįrūn-ı sürħ ü sefįde vāśıl olup bį-nihāye derāhim ü denānįre nāǿil oldı. 

MiǾyār-ı dil-i saĥįĥü’l-Ǿayārı MıśrāǾ: 

  Erenler naķde ķılmışdur duǾāyı 

                                                           
617Yüce bir vezir ki o çağda onun gibi kararlık ve doğru karar vermekte benzeri yoktur. Gökler, tüm 
yüce etrafı ile birlikte haşmet konusunda onun yüceliğine ulaşamıyordu. 
618Ne bir saat geç bırakılırlar ne bir saat erken (Araf, 34.). 
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MıśrāǾı feĥvāsınca naķd ile iktifā eylemek cānibine māǿil olup bu rütbe-i ĥaķįr ve 

mertebe-i nāçįzüñ verāsında olan merātib-i cilye-i Ǿaliyye ve meŧālib-i seniyye-i 

semiyyeye vuśūle himmet itmedi. Ĥācį Bayram Sulŧān ĥażretleri ol kāmilüñ bu şeyǿ-

i ķalįle meftūn olup “İksįr-i mücāhedātla işini altun itmedügüni münāsib görmedügi 

ecilden kelimāt-ı dürer-bārına ŧarĥ-ı cevher-i nuśĥ u pend idüp māl ü menāl ĥabāb-

miŝāl menāl-i fenā vü intiķāldür. Sįm ü zer žılāl-i ħūrşįd gibi serįǾü’z-zevāldür. ŞiǾr: 

   Ĥarām-eş Ǿiķāb ü ĥelāl-eş ĥesāb 

   Maķāmį nedāred çū žill-i siĥāb619 

ǾĀlem-i beķāda meŧālib-i Ǿāliyye-i ġālibe var iken bu maķūle zeħārif-i dünyeviyye-i 

fāniyye ile iktifā sezā ve bu gūne temvįhāta ibtilā revā degildür.” didi. ŞiǾr: 

  Dest-i ħāli ze-direm bā-dįnār  

  Ger ser-efrāz şevį hem-çū çenār620 

[127] Bu muķābelede Aķbıyıķ Sulŧān cevāba müteśaddį olup ed-dünyā mezraǾatü’l-

āħire621 feĥvāsınca “Dār-ı dünyā mezraǾa-i āħiret ve münbit-i toħm-ı saǾādetdür. 

Anuñ neşv ü nemāsı berekātında māǿide-i fāǿide-i uħreviyye ĥāśıl olur. Benüm daħı 

meylüme bāǾiŝ budur.” didükden śoñra Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ nažarından rūy-ı 

gerdān oldı. Ĥācį Bayram Sulŧān ĥażretleri Aķbıyıķ Sulŧān’uñ bu vechle kendüden 

yüz döndürüp münĥarif gitdügine ħāŧır-ı perįşān olmaġın katǾ-ı Ǿalāka-i derūnį ve 

istįsāl-i ittiśāl-i maǾnevį idüp “Şimden girü benden saña imdād u ifāża olmaz.” didi. 

Bu eŝnāda Aķbıyıķ Sulŧān ĥażretleri ħāric-i zāviyeye müteveccih olup ŧaşra gider 

iken başı berāberi tācı başından düşüp ser-bürehne ķaldı. Ol serdār-ı evliyā ve ser-

firāz-ı aķŧābuñ infiǾālinden Aķbıyıķ Sulŧān kendinüñ başına belā gelüp bu ser-güźeşti 

Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ başı altından olduġını ve āŝār-ı infiǾāli başdan burada žuhūr 

bulduġını fehm itmegin āħir-i Ǿömrine degin teźellülen başına nesne geymeyüp 

mecnūn-miŝāl jūlįde-mūy u şūlįde-ħıśāl gezdi yüridi. ŞiǾr: 

  Şude laǾl-i leb-i şįrįn-i tū ĥayrānį-i mā  

  Ve-z ser-i zülf-i tū būd-est perįşānį-i mā622 

                                                           
619Yücelikle yabancı ve işi para pulla bulut gölgesi kadar değeri yok. 
620Çınar ağacı gibi başın yükseklerde olursa elin para puldan boş olur. 
621Dünya âhiretin tarlasıdır. 
622Senin lal gibi tatlı dudağına hayran kaldık. Bizim perişan halimiz senin saçlarının kıvırcığındandır. 
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Müǿellif-i Şaķāǿiķ vālid-i Ǿazįzinden naķl eyledi ki Aķbıyıķ Sulŧān’uñ Mevlānā 

ǾArabį ĥażretlerinden oķur bir oġlancıġı var idi. Ol oġlancıķ daħı babası Aķbıyıķ 

Sulŧān gibi mekşūfü’r-reǿs ve mürselü’ş-şiǿr gezüp aķrānınuñ baş açıķ yigregiydi. 

Aķbıyıķ ĥażretleri mevhibe-i İlāhiyye ile ol ķadar sįm üzere mālik oldı ki sākin 

olduġı evüñ her küncinde gūyā bir genc olup her kūşesinde māl-i firāvān mānend-i 

genc-i şāyegān-ı rāyegān yatur idi. Lākin ol sįm ü zerüñ ĥıfž u żabŧıyla muķayyed 

olmayup aśĥāb-ı fuķarā vü fāķaya ve erbāb-ı iĥtiyāca Ǿale’l-ıŧlāķ infāķ ider idi. 

Aķbıyıķ Sulŧān keşf ü kerāmāt ve ħavārıķ-ı Ǿādāt śāĥibi olup ekŝer evķātda ġalebāt-ı 

ceźebāt-ı İlāhiyye ile müstaġraķ idi. ŞiǾr: 

  Ħired çū revnaķ-ı dįvānegān-ı Ǿaşķ-ı tū dįd  

  ǾÜķķāl-i Ǿaķl be-yefkened ki el-cünūn-ı fünūn623 

Neşve-i bāde-i şevķ-i maĥabbetü’llāh ile sekr üzre olduġı zemān dāǿire-i Ǿaķlda 

olduġı ezmāndan efzūn idi. ŞiǾr: 

  Ber-müśĥaf-ı irādet-i aĥvāl-i Ǿāşiķān-rā 

  Çūn fāl ber-güşād-em lā-yaǾķilūn ber-āmed624 

Maĥmiyye-i Burusa’da bir maĥall-i cinān-āsāda ġuref-i ŧaraf-ı dārü’n-naǾįmden 

nişāne bir ħāne iştirā eyleyüp anda sākin olur iken vefāt eyledi. Ĥālen maĥrūse-i 

meźkūrede aña intimā ile meşhūr olan mekān-ı şerįfde defn olınup mezār-ı maġfiret-

medārı ol deryāda merciǾ-i ħāśś ü Ǿāmm oldı ŧāba’llāhu ŝerāhü ve ceǾale’l-cenneti 

miŝvāhü.625 

 

Mevlānā Şeyħ Meĥemmed ki Yazıcıoġlı dimekle meşhūrdur. 

Mūmā ileyh ķuŧb-ı evliyā-yı Ǿirfān Ĥācį Bayram Sulŧān ĥażretlerinüñ şürefāǿ-i 

ħulefāsındandur. Medįne-i Gelibolı’da tavaŧŧun eyleyüp aǾķāb-ı ŧāǾatde belki aĥķāb-ı 

sāǾatde ŧāǾat ü Ǿibādāta meşġūl idi. Müddet-i Ǿömrinde Ǿavāǿiķ-ı Ħālıķ olan Ǿalāǿiķ-ı 

ħalāǿiķden inķıŧāǾ üzre olup fi’l-leyli ve’n-nehār bi’s-serrü ve’l-cehār626 cenāb-ı 

büzürg-vār veĥażret-i perverdigār śavbına teveccüh-i tām ile müteveccih idi. Zebān-ı 

Türkįde Muĥammediyye nām bir kitāb-ı maĥmidet-nižām nažm idüp mebdeǿ-i 

                                                           
623Akıl senin aşkının delilerini görünce en akıllılar aklı bıraktılar ki deliliğin kendisi bir sanattır. 
624Düşkünlükten âşıklar hakkında fala bakınca “akılsızlar” çıktı. 
625 Allah taksiratını affetsin,  mekânını cennet eylesin. 
626Gece ve gündüz gizlice konuşuyorlar. 
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Ǿālemden ħātime-i enbiyā-yıǾaleyhi’ś-śalāti ve’s-selām ĥażretlerinüñ vefātına degin 

olan aĥvāli elfāž-ı bedįǾu’l-beyānla tıbyān eyledi. ŞiǾr: 

   Źihn-i müşkil güşā-yı derāk-et 

   Şerĥ-i tefsįr-i ġayb-rā keşşāf 

   Be-rübāyed be-kelk-i çihre güşāy 

   Ħem-i nūn ez-şekenc-i gįsū-yı kāf627 

Mežāhir-i ževāhir-i śıfāt u esmā olan źevāt-ı Ǿāliyyātuñ ve ecrām-ı Ǿulviyyāt ve 

ecsām-ı süfliyyātuñ keyfiyyet-i ibdāǾ u įcādını ve aħbār-ı aħyār-ı vefāt-ı rasūl-i emįn 

Ǿaleyhi śalātü’llāhü’l-melikü’l-emįn ve menāķıb-ı ħulefāǿ-i rāşidįni ve aĥvāl-i pür-

ehvāl-i ĥaşr ü meşr ve ķıyām-ı ķıyāmet ve nār u cenneti nuśūs-ı śādıķa-i fāǿiķadan 

istinbāŧ olınduġı üzre luġāt-ı śanįǾa-i bedįǾa ile anda įrād eyledi. Fātiĥa-i kitābdan 

ħātimesine degin ĥurūf-ı hecādan her ĥarfde kürretü büǾdi kürretü ķaśįd ve ķıŧǾahū628 

üslūbınca [128] maķāśıdını buĥūr-ı muħtelife ile manžūmen edā eyledi. Leŧāǿif-i 

maǾārif-i śūfiyyeden vāridāt-ı fāyiżāt-ı źevķiyye-i vicdāniyyeyi inbāǿ-i ebnāǿ-i 

nāsūtuñ aĥvāl-i şįrįn ü nemekįnį ile ħalŧ idüp ikisini şįr ü şekker gibi imtizāc itdürdi. 

ŞiǾr: 

Ey kerde dem-i Mesįĥet iĥyā-yı memāt  

Der-her şeker-et taǾbįye śad-tüng-i nebāt 

Ez-ħaŧŧ u Ǿibāret-i tū-Ǿām rūşen şod  

K-ender žülemāt çūn buved āb-i ĥayāt629 

Źikr olınan kitāb-ı feżāǿil-intisāb bāǾiŝ-i ħilķat-i Ǿavālim olan ġurre-i ġarrā-yı nūr-ı 

Muĥammedį’nüñ cibāh-ı nebāh-ı enbiyādan žuhūrātını ve intiķālātını beyān itmegin 

ve Ǿālem-i vāķıǾada cenāb-ı risālet-menzilet ĥażretlerinüñ śavb-ı śavāb-meǿābından 

“Bu maķūle kitāb taśnįf eyle” diyü işāret-i pür-beşāret śudūr eylemegin Yazıcı-zāde 

Efendi bu kitābı teǿlįf ü taśnįf idüp Muĥammediyye diyü tesmiye eyledi. ŞiǾr: 

  Lafž-eş şude māye-i emānį 

  Āyine-i şāhid-i maǾānį 

                                                           
627İyi anlayan ve sorunları çözen zihnin gizlilik şehrini keşfeder. Maskeleri kaldıran kalemi ile Kaf 
harfinin kıvırcık saçlarından Nun harfinin yayını çıkartır. 
628Zaman zaman Kaside ve Kıt'a olmuştur. 
629Ey ki Mesih gibi nefesin ölülere hayat veriyor. Her bir şekerinde yüzlerce akide şekeri bulunur. 
Senin yazı ve ibarelerinden anladım ki karanlıkta nasıl hayat suyu bulunur. 
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  Der-ruy-eş ez-ān żamįr-i enver  

  Śed şāhįd-i maǾnevį muśavver630 

Ve Şeyħ Muĥyi’d-dįn-i ǾArabį ĥażretlerinüñ Fuśūś nām kitābını Ǿalā-ŧarįķi’l-icmāl 

şerĥ idüp baǾżı müteşābihāt-ı müşkilenüñ teǿvįl ü tevcįhine çoķluķ taǾarruż 

eylemedi. Ħudūr-ı eşkāl ve sütūr-ı aǾżālde müstetir olan Ǿarāyis-i nefāyis-i ĥaķāǿiķ-i 

cemįlenüñ vücūh-ı taĥķįķātına ĥall-i keşf ü ĥall ile zįnet-baħş olmadı. Kerāmāt-ı 

zāhire-i ŧāhiresi ve ħavārıķ-ı Ǿādāt-ı bāhire-i zāhiresi muķarrer ve levāmiǾ-i sevāŧıǾ-ı 

velāyeti mānend-i necm ebher-i ezherdür. Maĥmiyye-i Gelibolı’nuñ ħalķı anuñ ķabr-

i şerįfini “Mežān-ı įcābet-i edǾiyedür” diyü iǾtiķād eylemişlerdür.  

 

Teźyįl: Mūmā ileyhüñ Maġāribü’z-Zemān adlu bir ǾArabį mufaśśal kitābı daħı 

vardur. Kendinüñ Muĥammediyye nām kitābı ve birāderi Aĥmed Bįcān’uñ Envārü’l-

ǾĀşıķįn adlu kitābı, bu ikisi andan mütercemdür. Bu maǾnā Envārü’l-ǾĀşıķįn’de 

muśarraĥ u mesŧūr u muķayyeddür ve daħı mūmā ileyhüñ Sūre-i Fātiĥa’yı tefsįri 

vardur. Ol tefsįrüñ dįbācesinde “Ben bu tefsįri melāĥide-i vücūdiyyeyi redd içün 

taśnįf eyledüm.” diyüp Ǿunvān-ı kelāmını gāh Ǿibāret-i taĥķįķ ile ve gāh Ǿibāret-i 

tedķįķ ile maǾnūn eyledi ve Gelibolı’da deryāya nāžır muśallāda Muĥammediyye’yi 

teǿlįf idüp bir mescid binā eyledi ve “Bu maķām Ħıżr ve İlyās’uñ maķāmıdur” diyü 

bu Türkį ķıŧǾayı nažm eyledi. ĶıŧǾa:  

Budur ol Ħıżru İlyās’uñ maķāmı 

DuǾā ķılup virüñ bunda selāmı  

Bunları bunda gördi Yazıcıoġlı  

  Anuñçün yapdı bu Ǿālį-maķāmı 

Mevlānā Şeyħ Aĥmed raĥmetu’llāhi’l-meliki’l-eĥad 

Mārrü’ź-źikr Yazıcı-zāde Şeyħ Meĥemmed’üñ ķarındaşıdur. Bu daħı Ĥācį Bayram 

Sulŧān’uñ ħulefāsındandur. Āteş-i riyāżet-i cān-güdāz ile fetįle-i cismi yanup yüregi 

yaġı źūbān itmegin kemāl-i neĥāfetle naĥįf olmış idi. Bu dāǾiye ile Aĥmed-i Bįcān 

dimekle şöhret bulmış idi. ŞiǾr: 

  Sūħte-i tāb-ı tecellį şude 

 

                                                           
630Sözü senet gibi geçerlidir. Meanilerin aynasıdır. Yüzü içinin ışığından parlıyor. Yüzlerce manevi 
şahit yüzünde görünüyor. 
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  Şeyfte-i Ĥażret-i Mevlā şude631 

Şeyħ Aĥmed daħı müddet-i Ǿömrinde Gelibolı’da mütemekkin ü mutavaŧŧın olup 

āħirü’l-emr anda vefāt eyledi. Ĥālen anuñ mezārı ziyāret-gāh-ı ħalķ olup “Veġā-yı 

įcābet-i duǾādur” diyü rūĥından istimdād iderler. Ol şems-i āsmān-ı Ǿirfān ve ħūrşįd-i 

sipihr-i źevķ ü įkānuñ levāmiǾ-i sevāŧıǾ-ı kelimāt-ı ķudsiyyesinden aśĥāb-ı Ǿaşķ ve 

erbāb-ı şevķ istitāre vü istifāża itsünler diyü Envārü’l-ǾĀşıķįn ismiyle müsemmā bir 

kitāb-ı belāġat-intimā peydā eyledi. Bu kitāb-ı müsteŧāb ol cenāb-ı vālā-niśābuñ 

Ǿulüvv-i maķāmātına burhān-ı sāŧıǾ vāķıǾ oldı. ŞiǾr: 

  Be-āftāb-ı cihān tāb-ı āsmān-ı Ǿulūm  

  Ki şod münevver ez-enfās ü cihān-ı Ǿulūm632  

Mevlānā Şeyħį raĥmetu’llāhi’l bārį 

Adı Sinān’dur ve masķaŧ-ı reǿsi bilād-ı Germiyān’dur. Zemān-ı şebāb ü cevānı ve 

neżāret-i nevbāve-i Ǿömr ü zindegānįde mažhar-ı feyż-i sermedį yaǾnį Mevlānā 

Aĥmedį’den ve sāǿir Ǿulemādan taǾallüm idüp cümlenüñ ifāżası sebebiyle mevārid-i 

füyūżāt-ı Rabbāniyye’den muǾterif oldı. Evvel-i Ǿaśrda olan aǾyān-ı Ǿulemānuñ śafā-

yı nažarlarıyla merdüm-i çeşm gibi taǾayyün buldı. Sįmā-yı lüŧf įmā-yı aĥvālinde 

āŝār-ı rüşd ü necābet nihāyet [129] bulup Ĥācį Bayram Sulŧān’uñ şeref-i 

ħıdmetleriyle teşerrüf idüp ŧarįķa-i śūfiyyeyi taĥśįl ü tekmįl eyledi. BaǾdehū 

Kūtāhiyye nām ķaśabanuñ ķurbında muvaŧŧan-ı aślįsinde teķāǾüd eyleyüp vefāt 

idinceye degin ol maķāmdan müfāraķat eylemedi. Āħir-i Ǿömrinde evc-i vücūddan 

ĥażįż-i Ǿademe suķūt u hübūŧ eyleyüp maķām-ı maǾhūdda defn olındı. Müǿellif-i 

Şaķāǿiķ ol ĥāvį-i ĥaķāǿiķuñ ķabr-i şerįfini ziyāret eyleyüp üns-i Ǿażįme vāśıl olmış 

imiş. Bu maǾnāyı bu maĥalde ifāża eyledi. Merĥūm-ı merķūmuñ nevk-i ħāme-i 

müşk-bārı bülbül-i gülistān-ı belāġat ve kilk-i belāġat-āŝārı Ǿandelįb-i aġśān-ı berāǾat 

olmaġın Türkį zebānla bāġ-ı nažmda terennüm eyleyüp bį-şümār şiǾār-ı feśāĥat-eşǾār 

ıśdār eyledi. ŞiǾr: 

  Der-cān-ı bezmį ki şiǾri sāķi-i meclis buved 

  Rāĥ-ı rūĥ-efzā çe bāşed ŞiǾr rūĥ-efzā-yı vey  

  Lāf-ı ħāķānį zened der-mülk-i maǾnį z-ānki hest 

  

                                                           
631Tecellinin hararetinden yanıyor. Mevla Hazretine düşkün olmuş 
632Bilim gökyüzünün parlayan güneşi ki bilim dünyası onun nefesi ile aydınlandı. 
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  Germį-i bāzār-ı şems ez-nūrį-i ārā-yı vey633 

Aķsām-ı şiǾrden ġazel vādįsinde mükemmel dįvān tertįb idüp bį-miŝl ķaśįdeler terkįb 

eyledi. Bu maŧlaǾ anuñdur. Maŧla: 

  Gül yüzüñ mecmūǾasında nice kim defter düzer  

  Virür evrāķın yile çün nüsħasın ebter düzer 

Ve bu mülemmaǾ ebyāt anuñ bir ġazelindendür.  

  Mā-hest ne-mįdān-em ħūrşįd-i raħt yāne 

  Bu ayrılıķ odına cānum nice bir yana 

  Śad tįr resed bir-dil-ze-ān Türk-i gümān-ı ebrū 

  Bu fitne ile çeşmüñ çün uyħudan uyana634 

Ve meŝnevį semtinde Ħusrev ü Şįrįn ķıśśasını nažm idüp ol Ħusrev-i şuǾarā-yı Şįrįn-

beyān mesāmiǾ-i mecāmiǾ-i Ǿālemiyāna gūşvāre ŧaķup ŧabǾ-ı daķįķi pervįne pervįzin 

aśmışdur. El-ĥaķ nįrū-yı bāzū-yı belāġatle oķın atup yāyın baśmışdur. Müǿellif-i 

Şaķāǿiķ kendinüñ üstādı Mevlānā ǾAlāǿa’d-dįn ǾAlį ǾArabį’den naķl eyledi ki ol 

şuǾarā zümresinüñ Şeyħį’nüñ baśįre-i baśįreti kuĥl-i dāniş ile mükeĥĥel idi. Lākin 

žāhir-i ĥālde sįmāsı ħār u ĥaķįr olup śūreti ve heyǿeti saķįm ü źemįm ve gözleri Ǿalįl 

ü kelįl idi. BaǾżı Ǿavārıż sebebiyle ħaste-çeşm olan kimesnelerüñ dįde-i remed 

dįdelerine Ǿilāc içün bir kuĥl-i nāfiǾ iĥdāŝ eylemiş idi ki aǾyān-ı Ǿālem ol kuĥlüñ 

menāfiǾini görür idi. ŞiǾr:  

ǾAyn-ı nefǾ idi ŧurduġınca o kuĥl  

  Nažar-ı ehliyyete ħayli nāfiǾ idi  

  Śaŧılur oldı tūtiyā gibi kem  

  Remed-i çeşm ħalķı dāfiǾ idi 

Ol merd-i kāmil-nažar u nāķıd-baśar bu kuĥl-i cilā-baħşı maǾlūl olan erbāb-ı Ǿillete 

dirhem dirhem śatar idi. Az nesne ile ħalķuñ gözlerini boyar idi. MaŧlaǾ: 

  Cilā vir çeşm-i cāna ħāk-i pāy-ı dil-rūbāy ile  

                                                           
633Şiirin kahyalık yaptığı ziyafette ruha hayat veren şarap onun hayat verici şiiri dışında ne olabilir. 
Kendilerini göstermek için Meali memleketinde Hakan (şair)’dan bahsediyorlar. Güneşin sıcaklığı 
onun düşüncelerinin ışığından kaynaklanıyor. 
634Güneş gibi yüzün bir ay mı değil mi bilmiyorum. Bu ayrılık adına canım nice bir yana. Kaşları 
keman gibi olan o güzelden kalbime yüzlerce ok atılıyor. Bu fitne ile gözler nasıl uykudan uyanır. 
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  Śaķın keĥĥāller gözüñ boyarlar tūtiyāy ile 

Bir gün pįr-i felegüñ çeşm-i pür-ħūn şafaķ güninden perde-i küĥlį-i şeb mürtefiǾ olup 

nūr-ı Ǿayn-ı āftābla rūy-ı Ǿālem münevver olduķda bir kāmil-nažar ol kuĥl-fürūşuñ 

kuĥlinden bir aķça kuĥl alup ķıymetini nažarında ķoduķdan śoñra Mevlānā 

Şeyħį’nüñ Ǿayn-ı Ǿibretle yüzine baķup gözlerinde Ǿillet göricek ve fį enfüsikim efelā 

tübśirūn635 āyetinüñ feĥvāsını ifāde eyledi. Bu maĥalde meźkūruñ eline bir aķça daħı 

virüp “Kendü kuĥliñüzden bu aķça ile kuĥl alup iktiĥāl eyleñüz ola ki müntefiǾ olup 

Ǿayn-ı Ǿināyetu’llāh ile manžūr olasuz.” diyü laŧįfe śūretinden serzeniş eyledi. ĶıŧǾa: 

  Ey ki dāniş be-merdüm āmūzį  

  Ān-çi gūyį be-ħalķ-ı ħod beynūş 

   ǾAyb-ı ħod-rā Ǿilāc mįne-künį 

   Bārį ez-Ǿayb-ı dįgerān ħāmūş636 

Mevlānā Şeyħį ol şahs-ı śāĥib-nažara envāǾ-ı istiĥsān idüp āħir-i Ǿömrine degin bu 

laŧįfeyi yād eyledükçe kemāl-i ħaŧŧından ħande ider idi nūru’l-lāhi mażceǾahū. 

 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Müśliĥu’d-dįn raĥmetu’llāh 

Debbāġlar İmāmı dimekle meźkūr u meşhūrdur. Āb-rūy-ı memālik-i ǾOŝmāniyye 

olan maĥmiyye-i Edrene ĥıffet-i bi’l-meymenede debbāġlar maĥallātından Şeyħ 

ŞücāǾ zāviyesi ķurbında bir mescid-i felek-mümāŝilde otuz yıl miķdārı iķāmet-i 

ħıdmet-i imāmet idüp rūz u şeb ħulāśa-i evķāt ve neķāve-i sāǾatini Ǿibādet-i naĥvine 

śarf eyledi. Menķūldür ki her gice ġasaķ-ı žılāmdan falaķ-ı śubĥ-ı bāma degin yüz 

rekǾat namāz ķılup [130] her iki rekǾatden śoñra tecdįd-i vużūǿ eylemegi Ǿādet idindi. 

Ol İmām-ı himām fırķa-i aśfiyā erkān-ı mendūbe-i cemāǾat-i evliyā üzre cināyāt u 

kerāhiyyātdan taŧhįr-i derūn içün gicede elli kerre āb-dest alur idi. Şerāyiŧ-i mefrūża-i 

Ǿubūdiyyeti edāǿ-i niyyetine miķdār-ı manśūś deñlü namāz ķılur idi. ŞiǾr: 

  Çü gāh-ı vüżūǿ ħāŧır-eş cüst āb  

  Devānd āftābe sūyeş āftāb 

  Der-āb-ı vüżūǿ āb-ı Ĥıżr-eş revān  

 

                                                           
635Ve kendi canlarınız içinde görmez misiniz? (Zariyat, 2.) 
636Ey ki halka bilim öğretiyorsun halka söylediklerini kendin de dinle. Kendi hatanı düzeltmiyorsan 
bari diğerlerinin hatasına göz yum. 
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  Ve’z ān āb mį-şest dest ez-cihān637 

Ol pįşvā-yı muķtedā-yı zümre-i müteşerriǾįn Ǿulūm-ı žāhire-i zāhireye Ǿālim olup 

meşāġil-i mesāǿil-i fünūna meşġūl olduġı gibi nüsħa-i meknūnātda mekmūn olan 

āyāt-ı śanāyiǾ-i bedāyiǾ-i rubūbiyyeti āyet āyet tilāvet ider idi. ŞiǾr: 

  Ne-negerį įn deyr-i beķā bürd merā  

  Vįn heme evżāǾ ne-yāverd merā 

  Sebĥa-i encüm be-ŝüreyyā ke dād  

  Ŧārem-i çārum be-Mesįĥā ke dād 

  Nįl der-įn śafĥa-i Ħıżrā ke rįħt 

  Mühre der-įn ĥoķķa-i mįnā ke rįħt 

  Hest der-įn dāǿire-i ķāl ü ķįl  

  Įn heme ber-hestį-i śāniǾ delįl638 

Ĥażret-i Ħallāk-ı bāhirü’r-raĥamūt ve Cabbār-ı vāsiǾu’l-ceberūtuñ derk ü fehmden 

münezzeh olan źāt-ı Ǿulyāsınuñ Ǿulüvv ü Ǿažameti efkārından tenezzülāt-ı śıfātı ile 

mažāhir-i žavāhir-i sıfāt-ı celāl ü cemāl olan źevāt-ı müteħālifetü’ş-şüǿūnuñ 

mülāĥažasından ħālį olmayup dāǿimā müstaġraķ-i ķaǾr-ı baĥr-ı fikret ve ġarįķ-ı 

hemyān u ĥayret idi. ŞiǾr: 

  Be-nįmet üftāde be-deryā-yı fikr 

  Ve-āmede sergeşte-i śaĥrā-yı fikr 

  Nāžır-ı dįvān-ı taĥayyür şude 

  Ġürķa-i ŧūfān-ı tefekkür şude639 

Ve bi’l-cümle iĥāta ile biĥār-ı ĥaķįķatde bir baĥr-ı zeħħār ve bu ķadar seng-i girānla 

cibāl-i ŧarįķinden bir cebel-i üstüvār idi. Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf  Ķudsį ĥażretlerinden 

daħı mūmā ileyhüñ ĥaķķında leĥįc-i ĥaķįķatden bir baĥrdur dimek kelām-ı 

menķūldür. Bu kelām-ı şāǿiķ kelām-ı sābıķı müǿeyyid-ivāķıǾ olup śıdķına şāhid oldı. 

                                                           
637Abdest aldığı sırada aklından su geçince Güneş koşarak ona ibrik getirir. O Abdest suyunda 
Hızır’ın ölümsüzlük suyu akıyordu. Bu sayede bu  dünyadan vazgeçiyordu. 
638Görmüyor musun ki bu yaşam dünyası nasıl beni aldı götürdü. Ve bu olaylar beni tekrar geri 
getirdi. Süreyya’ya kim akıl verdi? İsa’ya kim dördüncü feleği verdi? Bu yeşilliklerin ortasında kim 
Nil nehrini döktü? Bu gökyüzünde kim yıldızları döktü? Bu ses ve söz dünyası yaratanın varlığına 
işarettir. 
639Düşünce denizine dalmış. Düşünce çölünde avare kalmış. Hayranlık divanına bakakalmış. 
Düşünce fırtınasında kaybolmuş. 
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Ķabr-i şerįfi ve merķad-i laŧįfi maĥmiyye-yi Edrene’de vāķıǾ olup imām olduġı 

mescidüñ miĥrābı öñinde defn olındı. Ol diyāruñ ħalķı anuñ maķām-ı eşbāĥı olan 

maķāmı “Merāĥ-ı rūĥ-ı ervāĥdur” diyü iǾtikād eylediler. MıśrāǾ : 

  Çe menzilį-st meger būstān-ı firdev-est640 

 Teźyįl: MesmūǾdur ki Şeyħ Müśliĥu’d-dįn Efendi’nüñ İrşād-nāme ismiyle 

müsemmā bir risālesi var idi. Ol risāleyi Şeyħ Vefā-zāde’ye irsāl eyledi 

raĥmetu’llāhi teǾālā. 

 

Şeyħ Pįrį Ħalįfe Ĥamįdį raĥmetu’llāh 

Ķaśaba-i Egirdir’de tavaŧŧun eyleyen şeyħü’l-İslāmuñ kerįmesini tezevvüc eyledi. 

Ǿİlm-i žāhirde rāśidān-ı merāśıd-ı taĥśįl-i kemālāt içün kütüb-i muǾtebere-i 

maǾtūreden ders taǾyįn idüp ĥüsn-i ifāża ve şeref-i ifāde ile taǾayyün ĥāśıl eyledi. 

Lisān-ı Ǿaźbü’l-beyān ve zebān-ı raŧbü’t-tıbyānıyla āb-ı zülāl-miŝāl lā-yezāl-i rūĥ-

baħş-ı aśĥāb-ı kemāl olup cenāb-ı cennāt-āyātı münhel ü nāhilāt-ı āb-ı Ǿirfān oldı. 

ĶıŧǾa: 

  Lafž-ı şeker-āmįz der-terbiyet-i ħātır  

  Çūn bād-ı behār āmed cān-perver ü cān-efzā 

   Her nükte zi-her lafžį her beźle ze-her ĥarfį  

   Dili-rā şude zi-ū ĥāśıl cān-rā şude zū-peydā641 

Merĥūm Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf Ķudsį ĥażretleri şehr-i Ķonya’ya geldükde Şeyħ Pįrį 

Ħalįfe şeref-i ħıdmetleriyle müşerref olup yed-i tevbe ile dāmān-ı inābete teşebbüŝ 

eyledi. Bu inābetde iśābet idüp anuñ sebebiyle merātib-i Ǿāliyye ve meŧālib-i 

sāmiyyeye iśābet eyledi. ŞiǾr: 

  Ger tū künį gülben-i tü be Ǿayān  

  Ġonçe-śıfat bāz-güşāyı dehān 

  Der-çemenet śad gül ez-ān vā şude  

  Bāġçe-i Ǿömr-i tū raǾnā şude  

  Ġonçe ü der-heme vaķt-est bāz 

                                                           
640Burası nasıl bir yer, cennette bir bostan mı? 
641Tatlı konuşmaları, zihnin terbiyesinde hayat verici ve tazelik bağışlayan bahar esintisi gibidir. Her 
lafında bir ipucu, her sözünde bir nükte yürek arzusuna varmış, can ondan hayat bulmuş. 
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  Hemçū der-feyż negerded firāz642 

Bu minvāl üzre niçe müddet ħıdmetinde iķāmet idüp śoñra vaŧan-ı aślįsine icāzet ile 

Ǿavdet eyledi. Mūmā ileyh Ǿulūm-ı žāhirede kāmil ü mükemmel ve ŧarįķa-i śūfiyyede 

ekmel idi. Cümle-i cemįle-i müteǿellihįn ortasında źāt-ı şerįfi müntehā-yı mülteķā-yı 

tarāǿiķ-ı ĥaķ olup şerįǾat ü ŧarįķat ü ĥaķįķati cemǾ eyledi. Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf Ķudsį 

ĥażretleri tarafından irşād u isǾādda nāǿib-i münāsib olub ŧāǿife-i müsterşidįnüñ pįri 

ve dest-i [131] tevbeye dest-res bulınanlaruñ dest-gįri idi. ŞiǾr: 

  Der-ŧarįķat gerçi ŧıfl-i rāh-ı pįrān-em ve-lįk  

  Çarħ-ı pįr āmed ŧüfeyl-i devlet-i bernā-yı men643 

Mevlānā Tāce’d-dįn İbrāhįm Yaħşį Faķįh raĥmetu’llāh 

BaǾżı kütüb-i tevārįħde Tāce’d-dįn Ķaramanį diyü mesŧūr u muķayyeddür. Meşhūrı 

daħı budur. Manavġat vilāyetinden idi. Sālifü’z-źikr pįri Pįrį Ħalįfe’nüñ bāzār-ı 

ħıdmet-i sāmį-rütbetinde Ǿulūm-ı žāhireye meşġūl olup sāǿir müsterbiĥān-ı kālā-yı 

feżāǿil ile beżāǾa-i istiŧāǾası miķdārınca istirbāĥ-ı erbāĥ-ı Ǿilmiyye eyledi. Ol śadedde 

kendinüñ pįri Pįrį Ħalįfe ile Şeyħ ǾAbdüǿl-laŧįf Ķudsį ĥażretlerini ziyāret içün 

Ķonya’ya varup şeref-i mülāķātıyla teşerrüf eyledükden śoñra Pįrį Ħalįfe Şeyħ 

Tāce’d-dįn ile muvaŧŧan-ı aslįsine Ǿavdet itmege Ǿazįmet eyledi. Lakin Şeyħ ǾAbdü’l-

laŧįf Ķudsį Şeyħ Tāce’d-dįnǿün gitmesine rāżį olmayup “Elbette benüm yanumda 

ķalasun.” diyü buyurmaġın Pįrį Efendi Şeyħ Tāce’d-dįn’i Şeyħ Ķudsį ĥażretlerinüñ 

yanında ķodı gitdi. Bir miķdār müddetden śoñra Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf ile Şeyħ Tāce’d-

dįn maĥrūse-i Burusa’ya gelüp anda bi’d-defaǾāt ħalvete girüp nüzhet-serā-yı derūn-ı 

necābet-meknūnını çārūb-ı daǾa nefseke ve teǾālā644 ile televvüŝāt-ı taǾalluķāt-ı 

māsivādan taħliyeden śoñra tecelliye-i cemāl-i tecelliyāt ile taĥliye eyledi. Merĥūm 

Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf Ķudsį Burusa nām şehr-i dil-keşde vefāt idüp nişįmen-i vālā-yı 

ķuds ve nüzhet-gāh-ı dil-ħvāh-ı ünsde cāygįr oldukda Şeyħ Tāce’d-dįn’i seccāde-i 

irşādda kendü maķāmına iķāmet idüp ŧarįķatleri üzre ħırķa geyürdi. ŞiǾr:  

  Yāfte ez-mevhibet-i Įzedį 

  Tāc-ı ser ez-ħāk-i der-i mürşidį 

                                                           
642Eğer sen tövbe gülbenini gösterirsen tomurcuk gibi ağız açarsın. Çimenlerinde ondan yüzlerce çiçek 
açılır. Hayatının bahçesi rana olur. Onun tomurcuğu her zaman açıktır. 
Feyiz kapısı gibi hiçbir zaman kapanmaz. 
643İnanç yolunda henüz bir çocuk olsam bile dünya hocam oldu ve bu çocuktan bir genç yarattı. 
644Nefsini bırak da gel. 
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  Cān-ı vey ez-mürşid-i din nūr yāf-et 

  Cennet-i dįn-eş ze-emįn ĥūr yāf-et 

  Tuħfe-i āş ez-Ǿālem-i bālā resįd  

  ĦilǾateş ez-ĥażret-i Ǿulyā resįd645 

Şeyħ Tāce’d-dįn kendüden müstemid olanlara imdādda teşemmür-i tām ve ihtimām-ı 

temām itmegin ħıdmet-i şerįfinde cemǾ-i keŝįr ve cemǾ-i ġafįr cemǾ oldılar idi. Ol 

şemǾ-i cemǾ-i hidāyet ve miśbāĥ-ı pür-aśbāĥ-ı kerāmet ü velāyetüñ ħıdmetinde 

pervāne olan muķtebisān-ı envār-ı füyūżāt-ı İlāhiyye anuñ şeref-i ifāżasıyla Ŧūr gibi 

mažhar-ı tecelliyāt-ı sāŧıǾa olup nāǿra-i maĥabbetu’llāh ile yanar yaķılurlar idi. ŞiǾr: 

  Şebistān-ı dil-i-şān būd rūşen  

  Zi-envār-ı diraħt-ı deşt įmen 

  Be-āteş zinde ānd hemçūn semender  

  Meger āb-ı ĥayāt-şān şod āźer646 

Mūmā ileyhüñ ħuddām-ı maķām-ı Sidre-iĥtirāmından biri ĥikāyet eyledi ki “Merĥūm 

Tāce’d-dįn’üñ ħvān-ı irşād ve süfre-i imdādından istįfā itmek içün ĥavālįsinde 

müctemiǾ olan gürisnegān-ı mevāǿid-i fevāǿid-i ledünniyyeye aħşam aħşam ŧaǾām 

ķısmet itdügümde ādem başına bir kāse ĥesābınca bir gicede yüz on Ǿaded kāse 

ŧaǾām taķsįm ü tevzįǾ eyledüm.” didi. BaǾżı aśĥāb u aĥbābdan naķl olınur ki bir gün 

Şeyħ Tāce’d-dįn Efendi ricāl-i ġayb gibi ħalvetden gāǿib olup dehān-ı perį-rūyān gibi 

dįdeden nihān olmış bulındı. Āmed-i medįd ve Ǿahd-i baǾįd ol ķudve-i evliyānuñ 

eĥibbāsı bedriķa-i vehm ü ħayāl ve reh-nümā-yı pįşvā-yı iĥtimālle ķadem-i pür-

ķıdem ve pey-ender-pey tek ü pūy idüp peyk-i şimāl-miŝāl bi-ŧarįķı’l-istiǾcāl sū-be-

sū cüst ü cūy eyledükden śoñra maĥrūse-i Burusa’nuñ ĥavālįsinde olan kūh-ı felek-

şükūh ki pāy-ı temkįn ü ŝebātı iŝbāt-ı zühhād-ı kirdār bi’l-Ǿaşā ve’l-ebkār647 dāmān-ı 

Ǿuzlete çekmişdür. Ol kūhuñ bir kūşe-i bį-tūşesinde ki ĥālā kūşe zāviye ħalķınuñ 

yaylaķıdur. Şeyħ ĥażretlerini anda riyāżet ü Ǿibādete meşġūl olmış buldılar. Bu 

maķām-ı nüzhet-ābādda şeyħ ĥażretleri fuķarāsıyla temekkün itmegin eĥibbā-yı 

                                                           
645Allah’ın lütfu ile ustanın kapısının toprağından başına taç buldu. Canı din efendisinden ışıklandı. 
Dininin cenneti dualardan huriler bulundu. Yemeği yüce âlemden geldi. Giyimleri yüce hazretten 
geldi. 
646Yüreğinin şebistanı aydındı güven ovasının ağacından gelen ışıklarla. Semender gibi ateşle 
yaşıyorlar. Ateş onlar için hayat suyu gibi oldu. 
647Akşamları ve sabahları 
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elbāsından Ħvāce Rüstem nām bir śāĥib-i ħayr kimesne ĥucerāt-ı keŝįre binā idüp 

āħiretini anuñla yapmışdur. ŞiǾr: 

  Her ki ħayrį kerd çūn maĥmil bedān Ǿālem keşįd 

  Ruĥ ū-rā her-nefs feyż-i dįger ħvāhed resįd648 

Ammā maĥrūse-i Burusa’da Şeyħ ĥażretlerine müntemį olan zāviyeyi ve mescidi 

Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf ĥażretlerinüñ eĥibbāsından Ħvāce Baħşāyiş nām bir ǾAcem 

bāzirgānı binā eyledi. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz yetmiş iki senenüñ şehr-i 

Śaferinde vefāt idüp Şeyħ ǾAbdü’l-laŧįf ĥażretlerinüñ zāviyesi civārında ķubbe-i 

felege mümāŝil [132] bir ķubbenüñ içinde defn olındı. Ŝuķāt-ı müverriħįnden bir 

kimesne anuñ vefātı sālini tebyįn ü taǾyįn içün bu tārįħi didi. Tārįħ: 

  Entaķale’ş-şeyħa ve tārįħahū  

  Ķaddeseke’l-lāhü bi-sırrı refiǾ 872 649  

Şeyħ Ĥasan Ħvāce raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Ķarasi vilāyetindendür. Maĥmiyye-i Burusa’da medfūn olan seyyid-i eyyid-i evliyā-

yı neyyir-i ħayr-ı etķıyāǿ śadr-ı sudūr-ı muķarrebįn-i bārį Seyyid Meĥemmed bin 

ǾAlį Ĥüseynį Buħārį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh ĥażretleri ile müśāĥabet ü münāsebet idüp 

istikmāl-i kemāl ve istiĥśāl-i ĥāl eyledükden śoñra anlaruñ Ǿaķabinde seccāde-i 

irşāda cülūs eyledi. Niķāt-ı aśĥāb ve ŝüķāt-ı aĥzāb-ı aĥbābından menķūldür ki 

merĥūmün ve maġfūrünleh Emįr Sulŧān ĥażretleri āħir-i Ǿömrinde ħaste olup rūĥ-ı 

pür-fütūĥı Ǿālem-i lāhūta revāne olmaķ muķarrer olduķda Ǿāmme-i aśĥāb u aĥbābı 

kendülerden birini irşād içün taǾyįn idüp ĥāl-i ĥayātında maķām-ı vālālarına iķāmet ü 

iclās iltimās eylediler. Bu muķābelede Emįr Sulŧān ĥażretleri rūĥ-ı kelāmı bu ķālib 

üzre ifāża eylediler ki “Ĥażret-i perverdigār-ı lā-yezālüñ emriyle vefāt itdügümde 

vāķıf-ı esrār-ı esmār-ı Sübĥāniyye ve Ǿārif-i serāǿir-i żamāǿir-i Rabbāniyye fülān 

nām mecźūba varup seccāde-i ħilāfete sezāvār olan kimesneyi andan istifsār 

eyleyesiz ki bu merāmuñ itmāmı anuñ taǾyįn ü tebyįnine menūŧ u merbūŧdur.”ŞiǾr: 

  Zebān-eş tercümān-ı nükte-i ġayb 

  Dil-eş āyįne-i esrār-ı lā-raybe650 

                                                           
648Her kimse hayır iş yapıp da diğer tarafa geçerse onun ruhuna her an yeni bir feyiz gelecektir. 
649Şeyh intikal eyledi ve tarihi Allah kutsasın seni yüce bir sır ile 872. 
650Dili sır dolu noktaların tercümanı, kalbi şüphesiz sırların aynası. 
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Bināǿen Ǿalā-źālik fırķa-i merķūme mecźūb-ı merķūma varup basŧ-ı kelām 

eyledüklerinde ol mecźūb ĥiddet ü ġaźaba gelüp ol tāǿifeyi ĥużūr-ı pür-ĥubūrından 

redd ü ŧard eyledi. DefǾa-i ŝāniyede tekrįr-i kelām ve iǾāde-i merām eyleyüp tafśįl-i 

sābıķ üzre Emįr Sulŧān ĥażretlerinüñ vaśıyyetini ĥikāyet eyledüklerinde mecźūb-ı 

mūmā ileyh vaśıyyet-i muĥakkiyeyi ķabūl idüp “Nǿola görelüm.” didükden śoñra 

ŧāǿife-i merķūmeye “Cenāb-ı Ǿarşa nažar eyleñüz.” diyü buyurdılar. Ol ŧāǿife daħı 

çeşm-i žāhir ile śavb-ı semāya nažar idüp dįde-i bāŧınla Ǿarş-ı muǾallāya teveccüh 

eyledüklerinde Emįr Sulŧān ĥażretleriyle Ħvāce Ĥasan’ı ikisini bir yirde cülūs 

eylemiş gördiler. Bu işāret-i pür-beşāretden maķśūd fehm olınup emr-i ħilāfete eĥaķķ 

u aĥsen Ħvāce Ĥasan olduġını teferrüs ü taĥaddüs eylediler. Mūmā ileyh Taķį Naķį 

müteverriǾ ü müteberriǾ kimesne idi. Meŧāmiĥ-i enžār ve mesāmiĥ-i efkārı Ǿibādet ü 

ŧāǾat olup kendinüñ mechūd u maķdūrı zümre-i müsterşidįn içün delįl-i rāh-ı hedā 

olmaġa maśrūf u maǾŧūf idi. ŞiǾr: 

  Heme kāreş be-rūz u şeb Ǿibādet  

  Be-maǾbūd-ı ħalāǿiķ kerd ŧāǾat651raĥmetu’llāh 

ǾĀrif-i Bi’llāh Şeyħ Velį Şemse’d-dįn raĥmetu’llāh 

Müşārün ileyh Ħvāce Ĥasan ĥażretlerinüñ ħulefāǿ-i şürefāsındandur. Meźkūr Şeyħ 

Velį raĥmetu’llāhi’l-meliki’l-meǾālį ĥażretleri aśĥāb-ı kerāmāt ve evliyā-yı 

velāyetden olup vāǾiž ü müfessir ü müźekkir kimesne idi. ŞiǾr: 

Medār-ı kürd-eş ecrām u eflāk 

  İmām-ı sākinān-ı Ǿarśa-i ħāk  

  Der-eŧvār-ı şerįǾat rükn-i İslām  

  Der-esrār-ı ĥaķįķat ġavŝ-i eyyām652 

Berekāt-ı enfās-ı müteberrikesiyle ekŝer ħalāǿiķ müntefiǾ ü mütemettiǾ olup anuñ 

ħıdmetinde çok kimesne Ǿilm-i zāhir ve Ǿilm-i bāŧında māhir oldı. Müǿellif-i Şaķāǿiķ 

ol fāżıluñ ħaŧŧ-ı şerįfiyle şerāǿif-i leŧāǿif-i Ķurǿān-ı cemįl ve deķāǿiķ-i reķāǿiķ-i 

ĥadįŝ-i celįli ĥāvį ve kelimāt-ı pür-nikāt-ı ehl-i Ǿirfānı cāmiǾ bir mecmūǾa-i 

maŧbūǾasını seyr itmişler imiş. Bu mecmūǾa-i maśnūǾa Şeyħ Velį ĥażretlerinüñ 

                                                           
651Gece gündüz işi ibadettir, Yaratana itaat etmektir. 
652Yeryüzünde yaşayanların imamı, şeriat işlerinde İslam’ın sütunu, gerçeklerin sırlarında çağın 
sığınağı. 
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maǾārif-i İlāhiyye’den küllį behresi olup Ǿilm-i tefsįr ü ĥadįŝde yed-i ŧūlāsı olduġına 

“Şāhid-i Ǿadl meŝābesindedür” diyü taĥķįķ buyurmışlardur. KıŧǾa-i ǾArabį : 

Ve mecmūǾat-ı tażammün kül-i maǾnā 

BediǾ-i men efānįnü’l-maǾānį 

Bihi ĥükm ve eşǾārı ĥassān  

Ke-tenzįlü’l-cemāni Ǿale’l-ġavānį653 [133] 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Ŧabaķa-i sābiǾa Fātiĥ-i Ķosŧanŧiniyye-i sāmį-bünyān yaǾnį Ebu’l-Fütūĥāt Sulŧān 

Meĥemmed Ħan Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān ĥażretlerinüñ evān-ı salŧanatında 

tecdįd ü temhįd-i merāsim-i Ǿulūm-ı münderisetü’l-ıŧlāl içün bināǿ olınan medāris-i 

Ǿāliyyede ħuśūśan Ŝemāniyye’de mezāyā-yı Ķurǿān-ı Ǿažįm olan fünūn-ı bedįǾu’l-

beyānı tecvįd ü tefhįm eyleyen aǾlām-ı Ǿulemānuñ rūz-ı vilādetinden rūz-ı vefātına 

degin olan aĥvāl-i şeref-āmāllerini beyān ider ve maĥkeme-i maĥkeme-i ķażāda 

ķāđiyyü’l-ĥācātuñ marāżį-i şerįfesi üzre imżā-yı kazāyā-yı maǾdelet ve tenķįd ü 

tescįl-i aĥkām-ı Ǿadālet idüp ħıyārüküm aĥsenü ķażā654 mażmūn-ı meymūnına mā-

śadaķ olan zümre-i ķużāt kümāt-ı şerǾ-i Aĥmedį ve fırķa-i vülāt-ı ĥumāt-ı dįn-i 

Muĥammedį’nüñ menāķıb u meǿŝerini tıbyān ider. Bu iki fırķa-i nāciyeden śoñra 

ħıyār-ı ümmet yaǾnį meşāyiħ-i sāmį-rütbet źikrolınup bunlaruñ aĥvāl-i ferħunde-

meǿālleri ol iki ŧāǿifenüñ aĥvāllerine taǾķįb olınur. Tenezzele’r-remmeti Ǿinde 

źikri’ś-śāliĥin655 feĥvāsına vuśūl bulınur. 

 

Mervįdür ki merĥūmün ve maġfūrünleh Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretleri sekiz yüz 

otuz beş senesinde vücūda gelüp yigirmi yaşına ķadem baśduķda sekiz yüz elli beş 

senesinde müstaķilen mesned-nişįn-i taħt-ı saǾādet olup müttekā-yı ħilāfete yalıñuz 

ittikā eyledi. Müddet-i salŧanatı otuz bir yıl olup kendüleri elli bir yaşına varduķda 

sekiz yüz seksen altı senesinüñ RebįǾü’l-evvelinüñ dördünci güni penç-şenbe 

güninde vefāt idüp ārām-gāh-ıfį maķǾad śıdķ Ǿinde melįki muķtedir656de müstekin 

oldı. Rivāyet olınur ki merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān sene-i merķūmede Mıśr u 

                                                           
653Bir mecmua ki her manayı ihtiva eder.Mana sanatlarından her bir güzel hoş manayı. Onun içinde 
hem hüküm vardır hem de güzel şiirler. Tıpkı incinin güzel kadın üzerinde durduğu gibi. 
654Sizin en iyileriniz en iyi hüküm verenlerinizdir. 
655Salihler anıldığında rahmet iniverir. 
656Bir doğruluk makamında (meclisinde) muktedir bir padişahın huzurunda. 
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Şām seferi niyyetine ħırām-ı ĥazm ü Ǿazme tāb virüp Üsküdar’a geçdükde ħaste olup 

bālįn-i maraża baş ķodılar. ŞiǾr: 

  Ten-eş ez-żaǾf şod hemçūn ħayālį 

  Be-endek rūz bedr-eş şod hilālį 

  Dil-ez-vey yek ser-i mū kem ne-mįħvāst  

  Velį her rūz-ı ū çūn mūy mįkāst 

  Be-yek nāgeh çū serv ez-pā der-üftād  

  Ze-bįmāri be-rūy-ı bester üftād 

  Heme şeb nergis-i bį-ħvāb mānde  

  Gül-i rūy-eş ze-teb bį-tāb mānde657 

beyti cārį oldı. Bu beytüñ kendinüñ lisānına cereyānından şehr-iyār-ı rūĥ-ı Ǿazįzinüñ 

mülk-i bedenden diyār-ı āħirete intiķāline intiķāl eyledi. Fi’l-vāķıǾ düşmen-i ecel 

mülk-i vücūda istįlā idüp [135] pādişāh ĥażretleri vefāt eyledi. ŞiǾr: 

Cihān bā-heme zįnet ü zįb-i ū 

  Ne-yerzed be-dįn renc ü āsįb-i ū 

  Be-dān-est-em įn-rā ke vaķt-i raĥįl  

  Buved bā-ecel dāverį müstaĥįl 

Çenįn-est resm-i sipihr-i berrįn  

Ne-ber-ān be-māned düvel ne-berrįn658 

Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretleri selāŧįn-i ǾOŝmāniyyān’dan yedinci olmaġla binā-yı 

salŧanatı sebǾa şeddād gibi muĥkem ü raśįn ve esās-ı ħilāfeti reşk-i semāvāt-ı 

heftümįn eyleyüp envār-ı āŝār-ı maǾdeletiyle iķŧāǾ-i erbāǾ-ı rubǾ-ı meskūnı sebǾa-i 

seyyāre gibi münevver eyledi. Heft evreng-i eķālįm-i sebǾa heft-i ser-ejder iken 

kemend-i tedbįr ve şemşįr-i tedmįr ile tesħįr idüp aǾdā-yı dįn ü devleti iki bir 

dimeyüp yedi ķat yirüñ altına geçürdi. RubǾ-ı meskūnda inna’llāhe ŝāliŝün ŝelāŝeti659 

diyenleri ķatl idüp reǿy-i ġarrāsıyla verā-yı Ķāf-ı Ǿademe kaçurdı. MüsebbeǾāt-ı 

                                                           
657Vücudu zayıflıktan hayal gibi olmuş. Kısa bir zamanda dolunay gibi oldu. Yürek onun saçının bir 
teline zarar gelmesini istemiyor. Ama o her gün eriyip saç teli gibi oluyordu. Birdenbire yerlere 
yığıldı.  Hastalıktan yataklara düştü. Tüm gece gözleri uyumamış. Çiçek gibi yüzü ateşten halsiz düştü 
658Cihan bu kadar güzelliğine rağmen bu kadar acı ve zarara değmez. Yolculuk sırasında şunu anladım 
ki ecel hakkında yorum yapmak imkânsızdır. Yüce feleğin geleneği bu devlet ne ona kalır ne de buna. 
659Allah üçün üçüncüsüdür (Maide,73.) 
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muraśśaǾāt-ı eķālįm-i sebǾa anuñ devlet-i rūz-efzūnında śınāǾat-i Ǿadl ile pįrāste ve 

muĥassenāt-ı naśafet ile ārāste olup maŧlaǾından maķŧaǾına degin her beyti maǾmūr 

bir müsebbaǾ meŝābesinde idi. ĶıŧǾa: 

  Çenān besāħt cihān-rā hevā-yı maǾdelet-eş 

  Ki ez-ŧabįǾat-ı ażdād refte nāsāzį 

  Ez-įn güźeşte ki güstāħį-i küned zi-įn bes  

  Seĥer be-perde derį ü śabā be-ġammāzį660 

Āyāt-ı feth ü nuśret-rāyāt sāmiyāt-ı āsmān-rütbetde mānend-i sebǾü’l-meŝānį maķarr 

u metlū olup ĥurūf-ı medāyiĥ ve sūr-ı menāķıbı elsine-i nāsda meźkūr veśaĥāǿif-i 

maśāĥif-i ħavāŧır-ı Ǿālemiyānda mesŧūr idi. Źikr-i tįġ-ı bį-dirįġ duǾā-yı seyf gibi ĥırz-

ı cān ve nām-ı şerįfi mānend-i sebǾu’l-meŝānį vird-i lisān oldı. ŞiǾr: 

  Çū nįrūy-ı iķbāl ū şed ķavį 

  Bezd der cihān kūs-i Keyħusrevį 

Ķadem zed be-taħt-eş be-eclāl u baħt  

Beyārāst bā-maķdem-eş tāc u taħt 

Çenān tāc şod server ez-ĥüsn ü cāh  

Ki cā daştį ber-ser ü çeşm-i māh 

Çenān çetr-rā kār bālā girift  

Ki ħūrşįd der-sāye-eş cā-girift 

Ruħ-ı śubĥ pür-nūr çün āftāb  

Dil-i kūs ħālį ze-ceng ü Ǿitāb661 

Mevlānā Ħusrev raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Mervįdür ki Mevlānā Ħusrev’üñ babası Ferāmarz Ekrāddan Varsaķ vilāyetinde Sivas 

ile Toķat ortasında tavaŧŧun u temekkün idüp ol ķaryede bir zāviye binā eyledi. 

Dürer-i Ġurer nām kitābınuñ ħātimesinde “Ene’l-faķįr Meĥemmed bin Ferāmarz bin 

                                                           
660Adaletinin havası dünyayı öyle yeniden yarattı ki doğada çatışmalar yok olmuş, artık küstahlık 
yapma devri eskide kaldı. Sabah sırları açamayacaksın akşamları da dedikodu yapmayacaksın. 
661Onun mutluluk ve saadet gücü güçlenince  dünyada padişahlık davulu çaldı. Tahtının etrafında baht 
ve celal ile dolaştı. Adımları ile taç ve tahtı süsledi. İyilik ve değerden taç öyle yüceldi ki 
Ayın baş ve gözünün üstünde yerleşti. Çadırı o kadar yükseldi ki güneş çadırın gölgesine sığındı. 
Sabahın yüzü güneş gibi ışıklı. Davulun içi savaş ve sitemden boş. 
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ǾAlį Ǿāmilehümü’llāh bi-lüŧfihi’l-ħafį veǾl-celį662” didi. Bundan fehm olınur ki 

ceddinüñ adı ǾAlį’dür. Mervįdür ki Mevlānā Ħusrev’üñ Celāle’d-dįn adlu bir oġlı 

olup medāris-i şerįfeden Tebrįz’de elli aķça ile müderris iken vefāt eyledi. Peder-i 

ħuceste-seyrinüñ ism-i sāmįsi Ferāmarz ve kendinüñ nām-ı nāmįsi Meĥemmed idi. 

Lākin śoñradan Mollā Ħusrev Ǿunvānıyla maǾnūn oldı. Meźkūr Ferāmarz ümerā-yı 

Françeden olup ķalb-i śulbi maśdūķ-ı manŧūķ-ı fehi ke’l-ĥicāreti ev eşeddü 

ķasveten663iken tebāşįr-i āftāb-ı hidāyetü’llāhla kān-ı ķalbi cevāhir-i įmān ile ŧoldı. 

Źāt-ı şerįfi şeref-i İslāmile müşerref buldı. MıśrāǾ: 

  Cevher-i tevĥįd ez-ū şod āşikār664 

Ĥadįķa-i derūnında mütemekkin olan bįħ-i saħt-ı dıraħt-ı küfr ve żalāl-ı Ǿāśıf-ı śarśar-

ı Ǿināyet-i zi’l-celāl ile berkende olup ŝemerāt-ı saǾādāt-ı ezeliyye ile ol naħl-i leŧāfet-

bār-ı ber-ħūrdār oldı. MıśrāǾ: 

  Ez-dıraħt-i vādį-i İslām berħūrdār şod665 

Merĥūm Ferāmarz Ǿaleyhi raĥmetü’l-muǾizz666 kendinüñ kerįmesini ümerā-yı 

ǾOŝmāniyye’den Ħusrev nām bir emįr-i nįk-fercāma tezvįc idüp anı dāmād 

idindükden śoñra müşārun ileyh Ferāmarz vefāt idüp oġlı Mevlānā Meĥemmed śuġrā 

ĥālinde ol Ħusrev nām dāmādınuñ ĥicrinde ķaldı. Bu taķrįble Emįr Ħusrev ķaynı 

diyü ġāyet şöhret bulmış iken keŝret-i istiǾmāl ile ķuyūd-ı muħtelife-i müteferriķa 

terħįm olınup elsine-i nāsda yalıñuz Ħusrev diyü adı ķaldı. Fāżıl-ı meźkūr evāǿil-i 

tekmįlinde cümle-i fünūnı ekābir-i Ǿulemā-yı müteķaddimįnden bilād-ı Rūmįyye’de 

müftį olan Burħāne’d-dįn Ĥaydar Hirevį ĥażretlerinden aħź eyledi. Ol baĥr-i zeħār-ı 

dāniş-i dįrįne-kenāruñ şeref-i ifāżasıyla Mollā Ħusrev’üñ aśdāf-ı ecvāfı gevher-i 

ezher-i Ǿirfān ve cevher-i ebher-i fażl u įķān ile melǿān olup sāĥa-i bāĥa-i ħāŧırınuñ 

her küncinde bir genc-i firāvān yatur oldı. MıśrāǾ : 

Der-künc-i dil-eş genc-i firāvān būd-est667 

Bu maķūle üstād-ı naķķād-ı Ǿālemüñ ĥaķķında śarf-ı nuķūd-ı iclāl ü aǾžām eylemek 

źimmet-i himmet-i eǾāžım-ı selāŧįne meŝābe-i dįnde olduġı muķarrer olmaġın 

                                                           
662Bu fakir Muhammed bin Feramerz bin Ali Allah onlara gizli açık lütfu ile muamele etsin. 
663Dolayısıyla o taş gibidir ya da taştan da serttir (Bakara, 74.) 
664Tevhid mücevheri ondan doğdu. 
665İslam vadisinin ağacından faydalandı. 
666Yücelten Allah’ın rahmeti üzerine olsun 
667Gönlünün köşesinde bol hazineye sahiptir. 
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menāśıb-ı sāmiyetü’l-merātibden maĥmiyye-i Edrene’de Şāh Melik Medresesi ol 

fāżıla śadaķa olındı. Fāżıl-ı meźkūruñ bir ķarındaşı ol zemānda maĥmiyye-i meźkūre 

medreselerinden Ĥalebį Medresesi’nde müderris olup ŧullāb-ı kemāl-iktisāba ders ü 

ifāde üzre iken müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ ceddi Mevlānā Ħalįl [136] ol fāżıl-ı celįlüñ 

ŧalebesinden idi. Mevlānā-yı mūmā ileyh vefāt idüp sāǿir dāniş-mendleri birer 

mollāya tevzįǾ ü tevcįh olınduķda Mevlānā Ħusrev ve Mevlānā Ħalįl’i maĥrūse-i 

Burusa’da Sulŧān Medresesi’nde müderris olan Mevlānā Yūsuf Bālį ibni Mevlānā 

Fenārį’ye irsāl eyledi. Naķl olınur ki Mevlānā Ħusrev Şāh Melik Medresesi’nde 

eŝnā-yı iştiġālinde SaǾde’d-dįn Taftāzānį’nüñ Muŧavvel nām kitāb-ı müsteŧābına 

ĥavāşį tenmįķ eyledi. İttifāķan Seyyidį Aĥmed-i Ķırımį ķadem-i kerem ile būm-ı 

Rūm’a geldüginde āb-rūy-ı memālik-i ǾOŝmāniyye olan maĥmiyye-i Edrene’ye 

uġrayup ol diyāruñ fużalāsıyla muśāĥabet-i Ǿilmiyye eyledi. Bu śadedde Mevlānā 

Ħusrev kendinüñ ol kitābını Mevlānā Seyyidį Aĥmed-i Ķırımį’ye nažarları taǾalluķ 

eylesün diyü irsāl eyledi. Seyyidį Aĥmed-i Ķırımį ol kitāba Ǿayn-ı iǾtirāżla nažar 

idüp ol ĥāşiyenüñ ĥavāşįsinde esvile-i keŝįre ve iǾtirāzāt-ı ġazįre tesvįd eyledi. 

Mevlānā Ķırımį’nüñ her bir suǾālinüñ dendāne-i sįni ārāǿ-i cān-gāh ve lām-ı levm-

āmįzi çengāl-i ġumūm ve ķılāb-ı hümūm olmaġın Mevlānā Ħusrev sevād-ı midād 

gibi ķararup ĥurūf-ı hecā gibi perįşān-ĥāl oldı. Bu fiǾlüñ infiǾālinden Mevlānā 

Ķırımį’yi ilzām ü ifĥām ķaśd idüp eǾālį-i ahālį ve mevālį-i źü’l-meǾālį ile żiyāfete 

götürüp nüǾemāǿ-i cezįle-i celįle beźl eyledi. Mevlānā Ħusrev kendinüñ ve Mollā 

Kırımį’nüñ lisān-ı kalem ile taĥrįr itdügi kelimātı zebān-ı Ǿaźbü’l-beyān ile taĥrįrden 

taķrįre getürüp taĥķįķāt-ı bāriǾa-ı sāŧıǾa ve tedķįķāt-ı fāǿiķa-i rāǿiķa ile ol meclisde 

kendinüñ makālāt-ı pür-kemālātını taĥķįķ ü taķrįr ve Mevlānā Kırımį’nüñ sözlerini 

tezyįf ü taġyįr eyledi. ŞiǾr: 

  Kesį kū ber-kesį bed-sāz gerded  

  Bedū zūdį hemān bed bāz-gerded668 

Mevlānā Kırımį ol maķāmda Mevlānā Ħusrev’üñ ecvibe-i müsekkinesiyle mülzem 

olup taķrįr itdügi taĥķįķāt-ı śanįǾasını sahāǿif-i leŧāǿif-i ķabūlde ŝebt eyledükden 

śoñra kendinüñ ħaŧāsına iǾtirāf idüp rūy-ı taķśįri sūǿ-i iǾtiźāra tevcįh eyledi. ĶıŧǾa: 

  Ze-men ger ħürde-i āmed mekün Ǿayb  

  Ze-ħürdān ħürde ne-buved Ǿayb u Ǿārį 

                                                           
668Başkasına kötülük yapan kişiye en kısa zamanda o kötülük geri döner. 
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  ŞefįǾ āverde-em pįş-i tū inek 

  Ruħ-i zerdį ü çeşm-i eşkbārį669 

Mevlānā Ħusrev’üñ ķarındaşı maĥrūse-i Edrene-i ĥafet-bi’l-meymenede vefāt 

eyledükde taśarruf itdügi Ĥalebį Medresesi aña tefvįż olındı. Mūmā ileyh ol 

medresede iǾlām-ı ifāde ve aĥkām-ı iĥkām ifāża ider iken ķāđį-Ǿasker naśb olınup 

Ǿasākir-i nuśret-meǿāŝirüñ cumhūr-ı umūr-ı şerǾiyyesinüñ eǾinne-i faśl u vaślı ol 

fāżıl-ı fāśıluñ ķabża-i taśarrufına teslįm olındı. Ŝüķāt-ı rüvātdan menķūldür ki 

merĥūmün ve maġfūrünleh Sulŧān Murād Ħān ĥażretleri vefātından birķaç yıl 

muķaddem nüzhet-serā-yı dimāġında mütemekkin olan sulŧān-ı gurūr u naĥveti ve 

ekālįm-i kalbine istįlā eyleyen leşker-i sivā-yı salŧanatı defǾ ü refǾ idüp sekiz yüz ķırķ 

yedi senesinde memleket derūnını ĥabb-i cāh gibi düşmenden taħliyye eyledükde 

mesned-i müşeyyed-i ħilāfete oġlı Sulŧān Meĥemmed Hān’ı ħilāfete iclās eyledi. 

ŞiǾr: 

  Güft mā-rā tü ān ferzendį 

  Ki nüvāzį cihān be-ħürsendį 

Her-çį güftį zi-raǿy-ı ħūb-sirişt  

  Ħürd-eş pür-nigįn del nebveşt 

  Ser-i tü ze-įnki serverį heme-rā 

  Ser-i şebān hem tū bāş in reme-rā 

  Tācdārį sezā-yı güher-eşt  

  Tāc bā-māst lįk ber-ser-i tüst670 

Bu cülūs-ı müsteǾāruñ Ǿaķabinde merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretleri 

Mevlānā Ħusrev’i ķāđį-Ǿasker naśb eyleyüp sāǿir müteśaddırān-ı śudūr-ı śadāretden 

anı taśdįr eyledi. ĶıŧǾa : 

  Ķāżįyü’l-ķüżāt ve aǾnį 

  Men ķāme fį’d-dįni’l-lāh 

  Ķad şeyyidü’l-şerǾi füżalā 

                                                           
669Eğer kusurlara bakıyorsam kusuruma bakma. Küçüklerin kusurlara bakması kusur değil. Şimdi sana 
bir arabulucu getirdim. Sararmış bir yüz ve ağlayan bir göz. 
670Sen bizim dünyayı mutlulukla seven o çocuksun, dedi. İyi düşüncelerden ne kadar dersen aklı onları 
yüreğinin mücevherine yazmış. Sen herkesin ağasısın. Sen bu sürünün çobanı da ol taç mücevherlere 
yakışır. Şimdi taç bizde olsa da senin başına yakışıyor. 
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  FeǾsbiġa’l-lāhe žillihi671 

Bu śadedde etrāf-ı aǾdā-yı dįn ü devlet ve muhālifān-ı mülk ü millet taġallüb idüp 

Ǿasākir-i İslām Sulŧān Murād’uñ yine taħt-ı salŧanata cülūs itmesini ilzām 

eyledüklerinde müşārün ileyh Sulŧān Murād maĥrūse-i Maġnisa’dan ķalķup serįr-i 

saǾādet-muśįr-i ǾOŝmāniyye’ye cülūs itmek niyyetine geldükde Meĥemmed Ħān 

ĥażretlerini maǾzūl idüp Maġnisa’ya gönderdi. ŞiǾr: 

  Ħaŧar-hāst der-kār-i şāhān besį 

  Ki bā-şāh ħişį ne-dāred kesį 

  Çū ez-kįne ber-ferüzend çehr  

  Be-ferzend-i ħūd ber-ne-yār-end mihr672 

Erkān-ı devlet ve aǾyān-ı salŧanat [137] ŝevābit gibi yirlü yirinde ŝābit olup 

manśıbları ħāŧır içün Sulŧān Meĥemmed Ħān’la Maġnisa’ya gitmegi birisi iħtiyār 

eylemedi. Lākin Mevlānā Ħusrev-i şįrįn-beyān Sulŧān Meĥemmed Ħān 

ĥażretlerinden ayrılmayup ol nihāl-i bāġ-ı salŧanata kemāl mihrinden sāye gibi 

müfāreķat eylemedi. MıśrāǾ: 

  Hem-çū sāye şod bān mihr-eş mülāzım śubĥ u şām673 

Sulŧān Meĥemmed ĥażretleri Mevlānā Ħusrev’e “Sāǿir erkān gibi sen de 

manśıbuñdan ayrılmayup yirüñde ķalmaķ gereksin.” diyü ibrām eyledükçe 

“Ķalmazın. Zįrā cenāb-ı şerįfini zemān-ı Ǿazlde terk eylemek ĥudūd-ı devāǿir-i 

mürüvvetden ħāricdür.” didi. Bu dāǾiye ile Mollā Ħusrev noķŧa-i pergār-ı kirdār 

maķāmında üstüvār olup dāǿire-i ŝebāt u karārdan ŧaşra ķadem baśmadı. MıśrāǾ : 

  Ez-dāǿire-i ħod nezed ān serv ķadem674 

Mevlānā Ħusrev’üñ bu vażǾı ŧābiǾ-ı ŧabǾ-ı pādişāhįde mānend-i naķş-nigįn-i cāygįr 

olup Sulŧān Meĥemmed Ħān merĥūmuñ ħāŧır-ı Ǿāŧırında yir eyledi. İkinci nevbetde 

nişįmen-i salŧanatda cālis olduķda ve śadā-yı kūs-ı salŧanat ve āvāze-i girih-nāy-ı 

Ǿadāletle Ǿavālim ŧoldukda dįden-i selāŧįn-i dįndārān Ǿadl-i āyįn üzre iĥyā-yı sünnet-i 

şerǾ-perverį ve iķāmet-i şįme-i hüner-küsterį itmek içün Mollā Ħusrev’e her gün aķça 

                                                           
671Kadılar kadısı (baş kadı) ve Allah için dinde ayağa kalkan (amel eden) en ilgili kimse fazileti ile 
şeriatı tesis etmiştir. Allah onun gölgesinin daim kılsın. 
672Padişahların işleri tehlikelidir. Çünkü kimse padişahla akraba değildir. Kin ve nefretten oluşan 
kızgınlık sebebiyle kendi çocuğuna bile şefkat göstermez. 
673O sevgisi ile gölge gibi gece gündüz başımızın üstündeydi. 
674O selvi belirlediği sınırdan çıkmadı. 
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važįfe taǾyįn eyledi. Müntehā-yı müttekā-yı selāŧįn-i māżiyye ve nişįmen-gāh-ı 

ķadįm-i ķavįm-i Ķayśerį-i sālife olan maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye müsaĥĥar-ı şemşįr-i 

tesħįr olup elviye-i fetĥ peyker-i sāye-küster olduķda aña ol ķāđį olan Mevlānā Ħıżr 

Beg Efendi’den śoñra Mollā Ħusrev ķāđį oldı. Pādişāh-ı mekārim-perver nefs-i 

Ķosŧanŧiniyye ķāđįlıġını ve Ħavāś ve Ġalaŧa ve Üsküdar ķāđįlıķlarını ve Ayaśofya 

Medresesi’ni cemǾ idüp bu iki nevǾ-i ħaŧįrde olan menāśıbı ol vaĥįd-i zemāneye 

śadaķa eyledi. Erbāb-ı ŧaleb her gün żuĥve-i nehārda ķāđį-i mezbūruñ devlet-

ħānesinde cemǾ olup taǾaddį eyledüklerinden śoñra ol şeh-süvār-ı meyādįn-i 

feżāǿilüñ atı öñince revān u devān medreseye varurlar idi. Emr-i tedrįs ü ifāde temām 

olduķda girü üslūb-ı meşrūĥ üzre evine getürürler idi. Mūmā ileyh merbūǾu’l-ķāme 

ve Ǿażįmü’l-liĥye müteveddiǾ ü müteberriǾ śāĥib-i sükūn ü vaķār bir źāt-ı büźürg-vār 

idi. Cümle-i evķātında elbise-i reddiyye ve ŝiyāb-ı dįniyye geyüp başında İmām-ı 

AǾžam tācı üzre Ǿimāme-i śaġįre śarınur idi. ŞiǾr: 

  Hem-çū śūfį der-pelās u śūf bāş  

  Ve’z śıfathā-yı Hüdā müśūf bāş 

  Der-beret kū kesvet-i nį-kū mebāş  

  Zįr-i pehlū cāme ħvābet gū mebāş675 

Eyyām-ı üsbūǾdan CumǾa güni olduķda Ǿibret-nümā-yı Ǿālem olan Ayaśofya’ya 

varup namāzı anda edā ider idi. Dāħil-i cāmiǾe dāħil olduķda cümle-i ħalķ taǾžįm 

içün ayaġ üzre ķalķup miĥrāb ķurbında tehiyye olınan maķām-ı maǾhūda varınca yol 

virürler idi. Merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān şeh-nişįninde bu ĥāle nāžır olup 

vüzerā-yı āśaf-mekāna Ebū Ĥanįfe-i zemānedür diyü Mevlānā Ħusrev’i gösterüp her 

zemānda anuñ źāt-ı şerįfi ile iftiħār ü ibtihāc ider idi. ŞiǾr: 

  Mefħar-ı Ǿālemān sübĥānį-st  

  Fi’l-meŝel Bū ĥanįfe-i ŝānį-st676 

Mūmā ileyhüñ bį-nihāye Ǿabįd ü cevārįsi var iken girü mütālaǾa-ħānesini kendüler 

silüp süpürüp çerāġ u şemǾini bi-nefsihi uyarur idi. Sevālif-i eyyāmda “Ħuddām 

istiħdām itmeyin” diyü vaǾd ü Ǿahdleri sebķat itdügi sebebden bu vaǾde dāǿimā incāz 

u įfā buyururlar idi. ŞiǾr: 

                                                           
675Zahidler gibi yoksullukla yaşa. Allah’ın sıfatlarını kendinde yarat. Kendine güzel elbiseler arama. 
Yatmak için rahat bir yatak arama. 
676Din âlimlerinin iftiharıdır. Mesela ikinci Ebu Hanife’dir. 



357 

  Ez-Ǿuhde-i eger bürūn āyed merd  

  Ez-her-çe gümān berį füzūn āyed merd677 

Meşāġil-i ķażā vü tedrįse kemāl-i tevaġġul üzre iken kütüb-i eslāfdan birini istinsāħ 

idüp her gün iki varaķ yazmaġı iltizām itmiş idi. Bu sebebden Mollā Ħusrev vefāt 

eyledükde kendü ħaŧŧıyla kütüb-i muǾtebere-i maǾtūreden çok nesnesi bulınup 

cümleden iki Şerĥ-i Mevāķıf’ı kalmış idi. BaǾżı Ǿulemāǿ-i zemāne teberrüken ol iki 

Şerĥ-i Mevāķıf’ı altı biñ aķçaya iştirā eylediler. Mervįdür ki Sulŧān Meĥemmed Ħān 

ĥażreti velįme-i Ǿażįme idüp “Zümre-i Ǿulemā ne keyfiyyet üzre oturmaķ 

münāsibdür?” diyü Mevlānā Gürānį ile müşāvere eyledükde Mevlānā Gürānį “Bizüm 

içün oturmaķ lāzım degildür. Ħıdmet bizümdür.” diyü cevāb buyurdılar. Bu 

cevābdan pādişāh ĥażretleri [138] kemāl mertebe ĥažž idüp nihāyet-i sürūr ile mesrūr 

olduġından meclis-i hümāyūnda cānib-i yemįni Mevlānā Gürānį’ye ve cānib-i yesārı 

Mevlānā Ħusrev’e taǾyįn eyledi. Mevlānā Ħusrev “Bu ŧarž-ı bedįǾu’l-üslūb semtine 

muħālif ve bu cülūs-ı muķteżā-yı maķāma nā-muvāfıķdur” diyü cānib-i yesārda 

oturmaġı iħtiyār itmeyüp ĥamiyyet-i cibilleti muķteżāsınca ol meclise varmamaġı 

muķarrer eyledi. Bu maǾnāyı varaķa ile erkān-ı devlete iǾlām idüp “Benüm ol 

meclis-i hümāyūna varmaduġum ġayret-i Ǿilmiyyemüñ iķtiżāsıdur.” didükden śoñra 

sekiz yüz yetmiş yedi senesinde gemi ile maĥrūse-i Burusa’ya geçüp anda bir 

medrese-i İrem-bünyād ābād eyledi. Medrese-i merķūmede ders ü ifādeye meşġūl 

olup kendü Ǿāleminde geçinür iken Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretlerine nedāmet 

istįlā idüp fāżıl-ı merķūmı İstanbul’a daǾvet eyledi. Ferd:  

  Her ki der-pāyān-ı kārį ne-negerd  

  ǾĀķibet rūzį peşįmānį ħūred678 

Mevlānā Ħusrev imtiŝālen li’l-emri’l-Ǿālį maĥmiyye-i meźkūreye geldükde manśıb-ı 

fetvā iǾŧā olınup envāǾ-ı iǾzāz u iǾžām olındı. Mebānį-i vuśūl-i dārü’n-naǾįm olan 

mebānį-i ħayrātı ve sadaķāt-ı cāriyāt ķısmından dāħil-i Ķosŧanŧiniyye’de mevāziǾ-i 

seniyyede müteǾaddid mesācid binā eyledi. ŞiǾr: 

MaǾrūfüke’s-sārį enįsike küllemā  

VirdiǾž-žalām bi-vaĥşeti’l-ġübarāǿi 

Ve żiyā-i mā ķaddemethü min śāliĥ  

                                                           
677Bir kişi eğer verdiği sözü yerine getiriyorsa düşündüğün her şeyden daha fazladır. 
678Sonunu dikkate almayan kişi sonunda pişman olacaktır. 
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Leke fįǾd-decį bedeli mine’l-eżvāǿ679 

Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz seksen beş senesinde cumǾa güninde ŞaǾbān ayında 

maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye’de vefāt idüp cenāb-ı ĥażrete ittisāl eyledükde cesed-i 

şerįfini maĥmiyye-i Burusa’ya iletüp anda olan medrese-i şerįfesinde defn eylediler. 

Mevlānā-yı merķūm Şerĥ-i Muŧavvel’e ĥāşiye ve fenn-i uśūlde Telvįĥ’e ĥāşiye teǿlįf 

ü taśnįf eyledi ve Ķāđį Beyżāvį ĥażretlerinüñ tefsįr-i şerįflerinüñ evāǿiline ĥavāşį 

taǾlįķ eyleyüp yed-i beyżā ižhār eyledi ve Ǿilm-i fıķhda Dürer nām bir metn-i 

ŝüreyyā-nižām ve Ġurer nām bir şerĥ-i pervįn-iltiǿām tanžįm eyledi. ŞiǾr: 

Süħan-eş zāde-i cān-est ü güher zāde-i kān 

Belki deryā ħecel ez-ŧabǾ-ı güherzay-ı vey-est 

Pįş-i ŧabǾ-eş ki ez-ū lūǿlūǿ-i lālā ħįzed  

Nām-ı lūǿlūǿ ne-tüvān bürd ki lālā-yı vey-est680 

Ve daħı Ǿilm-i uśūlde meǾāric-i medāric-i şerįǾat-i Muĥammediyye’ye irtiķāya ve 

vuśūle dāǾį olan Mirķātü’l-Vuśūl nām metn-i metįni ve müşāhede-i cemāl-i 

muĥaźźerāt-ı ĥaķāǿiķ-i uśūle bāǾis ü bādį olan Mirǿātü’l-Uśūl nām şerĥ-i rezįni teǿlįf 

idüp bu metn ü şerĥde Ǿulemāǿ-i müteķaddimįn cemǾ itdügi fevāǿid-i celįle-i 

cezįleden zāǿid bį-nihāye leŧāǿif-i sanįǾa-i bedįǾa įrād eyledi ve daħı maǾreke-ārā 

olan mesǿele-i velāye ve tefsįr-i Sūre-i EnǾām’a müteǾalliķ bir risāle tesvįd idüp ol 

yegāne-i Ǿālem her birisinde ĥaķāyıķ-ı laŧįfe źikr eyledi. ŞiǾr: 

  Ze-taśnįf-i tū ey şāh-ı efāżıl  

  Revān dįdem dü śad baĥr-ı feżāǿil 

  Be-elfāžı ki ez-siĥr-i ĥelāl-eş  

  Ħacil şod her zemān süĥbān-ı vāǿil 

  Be-künh-i nüktehāy-eş Ǿaķl-ı derrāk  

  Ne-yābed rū vü kerr cūyed vesāǿil 

  Be-burhān iħtiyāc-et nįst der-fażl  

  Hemįn bes ber-hünerhāy-et delāǿil 

                                                           
679Süren iyiliğin can dostundur. Her zaman ki çorak dünyaya karanlık çöküverir. Senin işlemiş 
olduğun salih amellerinin nuru ise gecenin karanlığında aydınlık oluverir. 
680Madenden elde edilmiş müzevher gibi sözleri içtendir.  Sanki deniz onun mücevher doğasından 
utanıyor. Onun doğası karşısında parlak inciler yaratıyor. İnciden bahsedemez ki bahsederse ona ninni 
gibi gelir. 
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  ǾUlūm-i evvelįn ū āħįrin-rā  

  Be-āħer bürde çūn Ǿilm-i evāǿil681 

Teźyįl: TetebbuǾ-ı kütüb-i muǾtebere-i mütedāvile eyleyen ekābir-i Ǿulemānuñ 

birisinüñ ħaŧŧından mütercemdür ki mūmā ileyhüñ Telħįś nām kitāba şerĥi ve 

Faħrü’l-İslām Pezdevį’nüñ Uśūl’üne ĥāşiyesi ve Ĥāşiye-i ǾAżad’a ĥāşiyesi ve Seyyid 

Şerįf’üñ Şerĥ-i Miftāĥ’ınuñ evāǿiline ĥāşiyesi ve Mevlānā ǾAlį Rūmį’nüñ Esvile’sine 

Ecvibe’si vardur. Bunlar Şaķāǿiķ’da meźkūr u mebrūr degildür. Mūmā ileyh bu 

deñlü kemālāt-ı Ǿāliyye ile gāh gāh şiǾr dimege tenezzül ider idi. Bu maŧlaǾ anuñ 

eşǾārındandur. MaŧlaǾ: 

  Başuma bezm-i ġam-ı Ǿaşķuñda cām-ı efser yeter  

  Zaħmuñ ile ķanlu pįrāhen ķabā-yı zer yeter 

Mevlānā-yı mūmā ileyhüñ maĥrūse-i Edrene’de ķāđįlıķ Ǿunvānıyla maǾnūn 

temessükāt-ı şerǾiyyesi bį-nihāyedür. Bu cümleden śaĥĥ-ı mā-tażammuna 

Meĥemmed bin Ferāmarz el-Ķāđįbe-Edrene el-ĥamiyyetü tevķįǾ bir ĥücceti görilüp 

teżāǾif-i ĥüccetde Ŝelāŝetün Ālāfu Ders Sulŧān Murādį682 sözi mesŧūr u muĥarrer ve 

ħātime-i kitābda Ĥarri hāźā fi evāǿili Şevvāli’l-Mübārek li-seneti ŝelāŝe ve ħamsin ve 

ŝemān-miǿe683 tārįħi merķūm ü muķarrer bulındı ve sekiz yüz elli bir tārįħiyle 

müverraħ bir ĥücceti daħı görildi. Mevlānā Ħusrev merĥūm Sulŧān Murād Ħān-ı 

[139] Gāzį’nüñ zemān-ı salŧanatında Edrene ķāđįsı olduġı muķarrerdür. Bu maǾnā 

Şaķāǿiķ’da meźkūr ve bu ĥālet ol kitābda mezbūr ü mesŧūr degildür. Mūmā ileyh 

Mollā Ħusrev ĥażretlerinüñ vefātına aśĥāb-ı tevārįħden bir kimesne bu tārįħi didi. 

Tārįħ: 

  Ħusrev ķad kāne fį eyyāmihį  

  ǾĀlimen fį emri fetvā ķāǿimen 

  Māte fį ŞaǾbān yevmi’l-CumǾati  

  Fį firāşi’l-Ǿarekān nāǿimen 

  Ve hū merĥūm-li-mā tāriħihi  

                                                           
681Ey üstünlerin padişahı senin bestelerinden akan iki fazilet deniz gördüm. Öyle sihirli sözleri var ki 
sabah her zaman karşısında utandı. Düşünen akıl nüktelerin köküne ulaşamaz ve bir hile arar. 
Mantığın olduğundan faziletlere ihtiyacın yok. Sadece bu özelliğin senin tüm sanat ve yeteneklerinin 
işaretidir. İlk ve son bilimleri İlker bilimler için biliyor. 
682

 Sultân Murâd’ın Üç Bin Ders isimli kitabı 
683Bu iş sekiz yüz elli üç senesi mübarek Şevval ayının başlarında olmuştur. 
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  Raĥmetü’l-Ǿlāhi Ǿaleyhi dāǿimā 684 

Bir müverriħ daħı bu tārįħi didi. 

  Māte reǿįsü’l-Ǿulemāǿ 

Ve daħı bu beyti didiler. 

  Kerd Ħusrev ez-cihān mektūb ŧeyy  

  Ŧeyy-i Ħusrev āmede tārįħ-i vey sene 885685  

Mevlānā Ħayre’d-dįn Ħalįl bin Ķāsım bin Ĥācį Śafā raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ babası cānibinden ceddidür. Mūmā ileyhüñ Mevlānā Ħayre’d-

dįn’üñ cedd-i aǾlāsı Cengiz Ħān-ı bed-gümānuñ įķād itdügi āteş-i fitnenüñ şerr-i 

şürūrınuñ meşārıķ u meġāribe şümūlizemānında bilād-ı ǾAcem’den diyār-ı Rūm 

śavbına firār eyleyüp nevāĥį-i Ķastamonı’da ķarār eyledi. ŞiǾr: 

  Ger şād neǾį tū der-diyār-et  

  Rev zūd sūy-ı diyār-ı diger 

  Ver zānki cefā resed ze-yārį 

  Bügźār u be-gįr yār-ı diger 

  Her rūz berü be-būstānį 

  Mānend-i śad-hezār-ı diger686 

Ol vālį-i velāyet-i kerāmetüñ berekāt-ı daǾavāt-ı śāliĥātı sebebiyle kendüler ĥāl-i 

ĥayātında merciǾ-i erbāb-ı ĥācāt olduġı gibi terettüb-i vālā-rütbeti daħı muŧāf-ı 

aśĥāb-ı münācāt olmışdur ve mežān-ı icābet olmaġla şöhret bulmışdur. MıśrāǾ: 

  Ān-çi mį-cüst-em ze-ħāk-i ķabr-i ū vāyāft-em687 

Merĥūm-ı merķūmuñ Maĥmūd ve Ahmed ve Ĥācį Śafā nām üç oġlı ve Ĥācį 

Śafā’nuñ Ķāsım nām bir oġlı ve Ķāsım’uñ Ħalįl adlu bir oġlı var idi. Bu cümlede 

Mevlānā Ħalįl’den ġayrısı ġāyet medārik-i mesālik-i kemālāt-ı insāniyyeye ve 

                                                           
684Kaybetti oysa kendi döneminde alim idi ve fetva işeri ile uğraşırdı. Şaban ayında bir Cuma günü 
ölmüştür ki o sırada izzet ve üstünlük yatağında yatmaktaydı. O rahmetlidir ki onun tarihi Allah ona 
rahmet eylesin her zaman 
685Padişah bu dünyadan bir yazı gönderdi. O yazıda tarih 885 senesi yazılmış. 
686Eğer memleketinde kendini mutlu hissediyorsan hemen başka bir diyara git ve yarinden cefa gelirse 
bırak ve kendine yeni bir yar bul. Her gün bir bostana git diğer yüz binlerce insan gibi. 
687Aradığım şeyi onun mezarının toprağından buldum. 
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nihāyet-i meǾāric-i medāric-i melekāt-ı nefsāniyyeye vāśıl olmadan vefāt eylediler. 

MıśrāǾ : 

  Lüŧf-i Ĥaķķ bā-rūĥ-ı įşān tā be-maĥşer yār bād688 

Mūmā ileyh Mevlānā Ħalįl mebānį-i Ǿulūmı Ķastamonı’da ķırāǿat idüp ĥilye-i 

ķābiliyyet-i kemāl ve ĥallį-i kemāl-i ķābiliyyet ile müteĥallį olduķdan śoñra terk-i 

diyār idüp maĥmiyye-i Burusa’da mārrü’ź-źikr Beşįroġlı’ndan ve maĥrūse-i 

Edrene’de Ĥalebį Medresesi’nde Mevlānā Ħusrev birāderinden ve Ǿilm-i ĥadįŝ ve 

fenn-i tefsįri Mevlānā Fahre’d-dįn-i ǾAcemį’den telemmüź eyledi. DefǾa-i ŝāniyede 

maĥmiyye-i Burusa’ya varup Sulŧān Medresesi’nde müderris olan Mevlānā Yūsuf 

Bālį ibni Mevlānā Fenārį’nüñ dāniş-mendi olduķdan śoñra Mevlānā Yegān 

ĥażretlerinüñ vilāyet-i Ķastamonı pādişāhı İsmāǾįl Beg Mevlānā Yegān’a ħaber 

gönderüp “Ŧaşköpri nām ķaśabada Mużafferü’d-dįn Medresesi maĥlūl oldı. Ol 

medresede ifāde vü ifāża itmege ādem lāzımdur. Bu cānibe bir ercümend-i dāniş-

mend gönderüñ.” didükde Mevlānā Yegān aǾyān-ı ŧalebesinden Mevlānā Ħalįl’i 

taǾyįn idüp mūmā ileyhüñ śavb-ı śavāb-meǿābına anı irsāl eyledi. Meźkūr-ı mebrūr 

İsmāǾįl Beg muķābele-i tedrįs ü ifādede medrese maĥśūlinden yevmį otuz aķça 

važįfe ve tafażżulen kendü tarafından Baķırķüresi maĥśūlinden yevmį elli aķça 

važįfe taǾyįn eyledi. Mevlānā Ħalįl bu minvāl üzre niǾmet-i mütevāfire ve Ǿizzet-i 

mütekāŝire ile teǾayyuş eyleyüp encümen-i kāmrānį ve nişįmen-i ĥüsn-i zindegānįde 

şāhid-i dil-firįb-i meŧālib-i dünyeviyyeye vāśıl oldı. MıśrāǾ: 

  Yek-bāre meŧālib-eş müyesser būd-est689 

Lākin naķliyyāt-ı rūzgār-ı rūzgār ile ve herc ü merc-i çarħ-i nā-hemvār ile Sulŧān 

Meĥemmed Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’r-rıđvānmüşārün ileyh İsmāǾįl Beg’üñ vilāyet-i 

Ķastamonı’ya istįlāsını refǾ ü defǾ ve ķuvvet ü şevketini ħıfż ü kesr idüp ol 

memleketüñ şerāǿif-i vāridāt ve leŧāǿif-i müteveccihātını ħazāǿin-i mevrūŝeye ilĥāķu 

żamm eyledükde Baķırķüresi’nüñ maĥśūlāt-ı ħāliśasına şevāǿib-i bidaǾ-i muħteriǾa 

ve iĥtimālāt-ı ħudaǾ-ı mütebeddiǾa karışup anuñ ķızılı çıķmış idi. MıśrāǾ: 

  Ze-bidǾat-ı rūy-ı Ǿālem zerd-rū şod690 

                                                           
688Allah’ın lütfu mahşere kadar onunla yar olsun. 
689Bir kez talep edince hazır olurdu. 
690Yenilikçilikten âlemin yüzü sarardı. 
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Fāżıl-ı mūmā ileyh bu maķūle müşevveş ü müzeyyef nesneye el ķarmaġ ile altun 

ādem baķır olur diyü iĥtimāl virmegin andan iǾrāż u imtināǾ eyleyüp kemāl-i veraǾ u 

taķvāsından Baķırķüresi maĥśūlinden olan elli aķça [140] važįfesini terk eyledi. ŞiǾr:  

Ānki ez-ĥaķ dūstį dāred ŧamaǾ  

Der-muĥabbet kāźib-eş dān bį-dürūġ 

Çįst taķvā terk-i şübehāt u ĥarām  

Ez-libās u ez-şarāb u ez-ŧaǾām691 

Vaķtā ki Sulŧān Meĥemmed Ħān Ǿaleyhi’r-raĥmeti ve’l-ġufrān maĥrūse-i 

Ķosŧanŧiniyye’de inşāǾ-i ħayrāt ve ifşā-yı ĥasenāt içün “Medāris-i Ŝemān-ı cinān-

nişān u heft-āsmān-ı bünyānı binā eyledükde kendinüñ ħvācesi olan Mevlānā 

Ħayre’d-dįn Mollā Ħalįl’i medeĥāt-ı belįġa ile medĥ idüp “Ol kişi benden 

okumışdur. Ben bilürem eyü kimesnedür. Medāris-i meźkūrenüñ biri anlara tevcįh 

olınmaķ gerekdür.” diyü sevķ eyledi. Pādişāh-ı maġfiret-iştimāl emr-i şerįf irsāl idüp 

Mollā Ħalįl’i maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye’ye daǾvet eyledükde iǾrāż u imtināǾ eyleyüp 

“Bu manśıb-ı ħaŧįr-ı vālā-ħāŧırda ĥubb-ı cāh gibi ħāŧır-ı Ǿažįm iĥtimāli vardur. Anuñ 

ķabūli meħāǿil-i ġavāǿil-i keŝįre ve şevāǿib-i nevāǿib-i ġazįreyi mutażammındur. 

Cāǿizdür ki bu Ǿalāķa ile benüm riķāb-ı aĥvālüm kuyūd-ı muħtelife ve ġıll-i iǾtibār 

ile muķayyed u maǾkūd olup çihre-i Ǿiśmetüm çeşm-zede-i vaśmet ola. Bu maķūle 

maĥāźįr-i nā-maǾķūle įrāŝ itmek iĥtimāli olan nesne baña gerekmez.” diyü medrese-i 

meźkūreyi ķabūl eylemedi. ŞiǾr: 

Kār-ı dünyā be-cümle bāzį dān  

Terk-i ū Ǿizz ü ser-firāzį dān 

Ĥübb-ı dünyā tū-rā tebār dehd  

Mey nedāde tū-rā ħumār dehd 

İǾtibārāt-ı ū buved besyār 

Ħaŧar-ı ū ne-dāşt ĥadd u şümār692 

                                                           
691Allah’ın dostluğuna tamah edenlerin sevgileri yalandır. Bil ki sevgisi yalandır. Takva nedir, 
elbiseden, şaraptan ve yemekten şüpheleri ve haramları bırakmaktır. 
692Dünya işlerinin bir oyun olduğunu bil. Onu terk etmek onurdur. Dünya sevgisi seni helak eder. 
Şarap içirmeden seni sarhoş eder. İtibarları çok olur. Ama risklerinin hesabı yok. 
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Mirǿāt-ı śafā-śıfāt-ı ħāŧır-ı Ǿāŧır-ı pādişāhįde bu maǾnā śūret-peźįr olup āyįne-i 

żamįrinde bu emr-i maǾkūs münǾakis olduķda kemāl-i inĥirāfından Mollā Ħalįl’i 

Mužafferü’d-dįn Medresesi’nden Ǿazl eyledi. ŞiǾr: 

  Dil-i şāhān ki nāzik-est besį 

  Münĥarif bāşed ū bį-yek nefesi 

  Meşū ez-iltifāt ū tü delgįr  

  Ki buved ħande-eş çü ħande-i şįr693 

Ol ser-firāz-ı ħānedān-ı ħilāfetüñ ķalb-i śulbi bu vażǾ-ı cān-ħırāş ucından nāħun-ı 

felaķ u ıżŧırāb ile ħırāşįde olmaġın fāżıl-ı müşārün ileyh manśıb ŧaleb itmek içün 

maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye’ye geldükde aña iķāmete icbār u ikrāh itmegi taśmįm 

eyledi. Ol fāżıl-ı büzürg-vār bu maǾnāda ħaberdār olıcaķ ferāġat meslegine sālik olup 

“Min-baǾd Ķosŧanŧiniyye ŧarafına teveccüh itmekden nükūl u Ǿudūl eyledi. Bilād-ı 

meźkūrenüñ baǾżı aġniyāsı ol çābük-süvār-ı miżmār-ı feżāǿilüñ müntehā-yı mültecā-

yı aśĥāb-ı ĥācāt olan maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye’ye gitmedügini pāy-ı kudret ü mükneti 

leng ve keffe-i kifāyet ve rāĥat-ı maǾįşeti teng olduġından gümān itmegin iħlāś-ı 

emvālinden on biñ aķça ifrāz idüp bunuñla tehiyye-i iştāt-ı esbāb sefer eyleyüñüz.” 

diyü nuķūd-ı merķūmeyi niķād-ı Ǿāleme beźl eyledi. MıśrāǾ: 

  ǾAceb vaśfį-st beźl ü lüŧfü iĥsān694 

Mevlānā Ħalįl-i celįlü’l-ķadįr meblaġ-ı merķūmı ķabūl itmeyüp sebebini bu yüzden 

beyān eyledi ki “Münķasım-ı erzāķ-ı tavāǿif-i enām ol Rezzāķ-ı ħalāǿiķ-ı Ǿālem ve 

muķaddir-i müdebbir aķvāt-ı evķātuñ cenāb-ı celālet-niśābıdur. ŞiǾr: 

  Rızķ āmed pįş-i her-kū rızķcū-st  

  Renc-i kūşeşhā zi-bį-śabrı-i tū-st 

  Cümle-rā Rezzāķ rūzi mį-dehed  

  Ķısmet-i her-yek be-pįş-eş mį-nehed695 

Cins-i maħlūķuñ benį nevǾine rızķ baħş eylemekde müknet ü istiŧāǾatı Ǿāriyyetidür. 

Bunlaruñ sebebiyyetden ġayrı ĥayŝiyyeti ve vesāŧatdan ġayrı şeyǿiyyeti yoķdur. 

                                                           
693Padişahlar çok yufka yüreklidirler. Ama bir an değişebilirler. Onun iltifatından darılma 
gülümsemesi aslanın gülmesi gibidir. 
694Cömertlik, lütuf ve ihsan acayip vasıflardır. 
695Rızk, rızk arayanın yanına gelir. Çabaların acısı, senin sabırsızlıklarından kaynaklanıyor. Herkesin 
rızkını Allah belirliyor. Herkesin kısmetini önüne koyuyor. 
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Ĥażret-i Rabbü’l-erbāb-ı vāsiǾu’l-Ǿažamūt var iken maĥżan vesāŧatile kevāfil-i 

mevāhib-i İlāhiyye olanlara mürācaǾat Ĥaķ’dan rücūǾ u Ǿudūldür ve Ĥażret-i 

Bārį’den ġayrıdan yārį ŧaleb eylemek ŧarįķa-i erbāb-ı elbābdan nukūldür. Bu 

sebebden ötürü baña sizüñ iĥsānıñuz gerekmez.” diyü istiǾfā eyledi. ŞiǾr: 

Ez-ġayrı Ħudāyet maŧlab rūzį ħvįş 

İnkār ne-dārį tū-be-ū ger kem ü pįş696 

Mevlānā Ħalįl “Benüm zemān-ı ferāgatümde olan saǾt-ı rızķ ve vüsǾat-i māl evān-ı 

münaśśımįde olan vüsǾatümden ziyāde idi.” didi. ŞiǾr-i ‘Arabį : 

  Mā-zāle mütekellā Ǿalā  

  Rabbü’s-semāvāti’l-Ǿalā 

  Fe-hüve’l-müźillü Ǿidātihi 

  Ve hüve’l-müǾizzü’l-leźi’l-velā697 

Baķırķüresi nām memleketüñ ħalķı vażįǾ ü vaķįǾ bā-sırrühüm tażarruǾ-ı bisyār ve 

taħaşşuǾ-ı bį-şümār ile Mollā Ħalįl’i yirinden ķaldurup kendü vilāyetlerine iletdiler. 

Fāżıl-ı merķūm daħı ol diyārda Müselmānlara nuśĥ u pend idüp cumǾa günlerinde 

ħalķa vaǾž u teźkįr [141] eyledi. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz yetmiş ŧoķuz 

senesinde vefāt idüp tengnā-yı dünyā-yı deniyyeden nüzhet-gāh-ı üns-i ķuds-nişāna 

revāne olduķda cāmiǾ-i şerįfde defn olındı. MıśrāǾ: 

  Feryād zi-dest merg ü ez-dest-i ecel698 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ vālid-i Ǿazįzinden naķl eyledi ki Mevlānā Ħalįl medrese-i 

meźkūrede ķırķ yıl mikdārı müderris olup miĥrāb-ı ifādede cemāǾat-i keŝįreye ifāża 

itmegin kendüleri muķtedā-yı pįşvā-yı eǿimme-i fünūn-ı belāġat oldı. Ǿİlm-i meǾānį 

ve Ǿilm-i beyānda ve fenn-i tefsįr ü ĥadįŝ ü uśūlde fażįlet-i tāme ve meziyyet-i 

Ǿāmme ile müştehir olup śįt-i cemįl ve źikr-i cezįli ircāǿ u inĥāǿ-i Ǿavālimde münteşir 

oldı. Ġulġule-i celālet-i şān ve debdebe-i Ǿulüvv-i mekānı meşārıķ u maġāribe ŧoldı. 

ŞiǾr: 

Āvāze-i fażl-ı tū bā-eŧrāf-ı cihān  

Meşhūr-ı meşāriķ-est ü meźkūr-ı zemān 

                                                           
696Allah’tan başka amaç, hedef yoktur. Sen az ya da çok ona yaklaşmaya bak. 
697O hep tevekkül edegelmiştir. Yüksek göklerin rabbine odur düşmanlarını zelil eden. Odur kendisine 
bağlı olanları üstün kılan. 
698Bu ölüm ve bu ecelden feryat! 
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Pür-şod be-kemāl-i dāniş-et kevn ü mekān  

Mümkün ne-şeved Ǿilm-i tū-rā kerd beyān699 

Ol fāżıl-ı pākįze-siriştüñ Ǿurūķ-ı pākinde ŧahāret-i śuveriyye vü maǾneviyye dimāǿ-i 

cariyye-i sāriyye gibi ĥulūl ü cereyān ve benāhet-i ĥaseb ve nezāhet-i neseb rūĥ-ı 

revān gibi sereyān eylemişdür. Eŝnā-yı muśāĥabetde mūriŝ-i kelām-ı derūn olan 

kelām-ı hezl-i ilmāmdan kemāl-i mertebe ve mertebe-i kemālde müteĥarriz ü 

mütecennib olup mūcib-i şecen olan süħan-ı mįzāc-āmįzden mütemettiǾ bir 

müteşerriǾ kimesne idi. ĶıŧǾa : 

  Źū-semāĥ ü cemįl ü nedį 

  Ū ictihād ü Ǿifāf u śalef 

  Ū faǾāl-i muĥarrezāt li’l-Ǿalā 

  Ū maǾāl-i müǾcezāt min vaśfi700 

Ĥażret-i Rabbü’l-erbāb ile ĥüsn-i muǾāmele itmek içün mesācid ü meǾābidde ħalvet 

ü iǾtikāfı tekŝįr ve tilāvet-i Ķurǿān ve śavm-ı taŧavvuǾ ve nevāfil-i śalātı tevfįr ider 

idi. MıśrāǾ: 

  Be-envāǾ-i Ǿibādāt-eş müdāvim701 

Müǿellif-i Şaķāǿiķ merĥūm Hatįb Ķāsımoġlı dimekle meşhūr olan Mevlānā 

Muĥyi’d-dįn’den anlar daħı Şeyħ Abdu’r-rahįm Merzifonį ħulefāsından ǾAlį nām bir 

śūfįden ĥikāyet eyledi ki “Memālik-i ǾOŝmāniye’den şāme-i sevād-ı rūy-ı zemįn olan 

maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye henūz fetĥ olınmayup sāǿir memālik-i mevrūŝeye ilĥāķ 

olınmadan Şeyħ Abdu’r-rahmān Erzincanį ĥażretleriyle ikimiz kefere cānibinden 

icāzetle dāħil-i maĥrūse-i meźkūreye dāħil olduk. Maĥrūse-i meźkūrede maǾbed-i 

sevālif-i ŧavāǿif olan Ayaśofya nām uǾcūbe-nümā-yı eyyāmda sākin olan rehābįn ile 

şeyħ ĥażretleri tevhįde müteǾalliķ mübāĥaŝe idüp muķaddemāt-ı müsellemeleri ile 

ilzām u ifĥām eyledi. Bu taķrįble ķırķ miķdārı ruhbān Müselmān olup ol ŝemere-i 

şecere-i kerāmetüñ enfās-ı mübārekesi ŝemeresinde meźkūrlaruñ hadāǿiķ-ı ķalb-i 

śanevberiyyü’ş-şekllerinde devĥa-i įmān manśūb u merkūz oldı. ŞiǾr: 

  Dil-eş çūn Ǿarż-ı įmān kerd telķįn  
                                                           
699Senin faziletinin şöhreti tüm dünyaya Doğu’da ve tüm zamanlarda yayılmış. Tüm evren senin 
kemalin ile doldu. Senin bilimini beyan etmek imkânsızdır. 
700O bağışlayıcıdır güzeldir ve ıslak içtihat ve iffet sahibidir ve atak. Öyle fiilleri var ki yükseklere 
çıkarır ve öyle üstün hasletleri var ki mucize gibi vasıfları. 
701Her türlü ibadetine devam ediyor. 
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  Leb-ez şehd-i şehādet sāħt şįrįn 

  Zi-genc-i śıdķ çūn ber-kef güher dāşt  

  Be-imān-ı dürüst engüşt ber-dāşt 

  Vaŧan mį-cüst ān gūy-ı saǾādet  

  Nişān mį-dād-eş engüşt-i şehādet702 

Şeref-i ķudūmiyle devlet ayaķlarına gelüp şāhid-i fetĥ ü žafer ol diyāra ayaķ baśmaķ 

muķadder ü müyesser idügi mübeşşer oldı. Lākin ol mühtediyān-ı cādde-i İslām 

kendülerüñ mįve-i įmān u İslām’ını küffār-ı ħāksār görüp seng-i cevr ü cefāya ŧutalar 

diyü ħavf eyledükleri sebebden ol devĥanuñ aġśān u şücūnunı ižhār eylemedi. 

BeżāyiǾ-i bedāyiǾ-i İslām ü įmānlarını śandūķ-ı sįnelerinde pinhān idüp ol gevher-i 

girān-māyeyi ĥoķķa-i kitmānda bir vechle nihān itmişler idi ki hįçbirisi kilįd-i 

endįşe-i eşkāl-pįşe gibi dil aġız virmeyüp Kelime-i Tevĥįd ile ol bābdan nesne 

açmazlar idi. Şįme-i ķadįmeleri üzre libās-ı küfr ve şiǾār-ı żılāl ile tesettür idüp ĥiśār-

ı menbaǾ-ı cüĥūd u inkārda taĥaśśun itmişler idi. MıśrāǾ : 

  Sırr-ı Ǿaşķ-ı dūst ez-aġyār-ı pinhān ħoşter-est703 

Maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye fetĥ olduġı zemānda Müselmān olan ruhbāndan altı nefer 

rāhib-i rāġıb ila’llāh ĥayātda bulındı. Şeyħ Abdu’r-rahmān Erzincanį ĥażretleri 

maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye’den muvaŧŧan-ı aślįsine Ǿavdet eyledükde yolları Ŧaşköpri 

nām ķaśabaya uġrayup “Bunda bir müteşerriǾü müteverriǾ müderris vardur. Anı 

ziyāret itmek bize lāzımdur.” diyü fāżıl-ı merķūmuñ ķapusına varup “Bunda mıdur?” 

diyü suǾāl eyleyüp içerüden “Fülān [142] mesciddedür.” diyü ħaber virildükde ol 

mescide revāne oldılar. ŞiǾr: 

  Ez-ŝebāt-ı ħod-em įn nükte ħoş āmed ki me-rā  

  Ez-ser-i kūy-ı tü ez-pāy-ı ŧaleb ne-neşįn-em704 

Şeyħ Abdu’r-rahmān ĥażretleri ol mescidüñ ķapusına varduķda kendü parmaġında 

olan ħātemi çıķarup rāvį-i mezbūr ǾAlį nām refįķ-i şefįķine virüp “Bunı ħıfž eyle. 

Zįrā bu müderris efendi bir müteşerriǾ ü müteberriǾ ve müttaķį vü müteverriǾ 

                                                           
702Kalbi inanca yöneldiğinde ağzı şehadet getirmekle tatlandı. Dürüstlük hazinesinden avcunda bir 
mücevher olduğundan dolayı doğru inancı seçmeyi becerdi. O saadet topu vatanını arıyordu. 
Parmak ile şehadeti gösteriyordu. 
703Dostun aşkının sırrı, gizli yabancılardan daha iyidir. 
704Kendi kararlılığımdan bunu beğendim ki senin sokağın başında isteğimden bir an olsa 
vazgeçmedim. 
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kimesnedür muĥtemeldür ki ħāteminden ol müşārün ileyh-i bi’l-benānuñ faśś-ı 

ķalbinde naķş-ı inkār mütenaķķış olanuñ sebebiyle şeref-i dest-būsından maĥrūm 

oluruz.” didi. ǾAķįb žālike ol mescidüñ dāħilinde envāǾ-ı taǾžįm ü tekrįm ile 

Mevlānā Ħalįl’e mülāķį olup muśāĥabet-i şerįfeleriyle istįfāǿ-i merām eyledükden 

śoñra biri birine tevdįǾ idüp müfāraķat eylediler ve daħı müǿellif-i Şaķāǿiķ’uñ vālidi 

Mevlānā Ħvāce-zāde ĥażretlerinden ĥikāyet eyledi ki Mevlānā Ħayre’d-dįn evāǿil-i 

taĥśįl ve muķaddemāt-ı tekmįlde iken maĥrūse-i Burusa’da Sulŧān Medresesi’nde 

sākin olup BaǾżı müteǿeddįne taǾlįm ider idi. Eŝnāǿ-i dersde taĥķįķ-i maķām ve 

tedķįķ-i merām idüp bir vechle terķįķ-i kelām ider idi ki istimāǾından teleźźüź 

itdügümüzden her gün dersine müteraķķıb u muntažır olup ifādeye bedeǿ eyledükde 

gūş-ı hūşla istimāǾ ider idük. Eger ĥadāŝet-i sinn ve Ǿunfüvān-ı cevānı bize māniǾ 

olmasa berekāt-ı enfās-ı müteberrikelerinden teberrük idüp taǾallüm ü telemmüź 

eylemek muķarrer idi. 

 

Mevlānā Meĥemmed Zeyrek raĥmetu’llāhi Ǿaleyh 

ǾĀlem-i śabāda Ĥācį Bayram ĥażretlerinden oķuyup şįr-i bustān-ı ifādesinden 

müstefįż ü seyr olduķda meźkūruñ erĥām-ı ifhāmından āŝār-ı cemįle tevellüd eyledi. 

Sįmāǿ-i ŧalǾat-ı hümāyūnında źekā-yı mānend-i źekā müşāhid ü muǾāyin olmaġın 

Ĥācį Bayram Sulŧān aña Zeyrek diyü laķab vażǾ eyledi. MıśrāǾ:  

  Tāft ez-ruħsār-ı ū nūr-ı źekā hemçūn źekā705 

Eŝnā-yı taĥśįlde Mevlānā Ħıżr Şāh Efendi’den fünūn-ı Ǿāliyyetü’ş-şüǾūnı aħź idüp 

tekmįl-i melekāt-ı insāniyye eyledükden śoñra menāśıb-ı cezįletü’l-merātibden 

maĥmiyye-i Burusa’da Sulŧān Murād Ħān-ı Gāzį ĥażretlerinüñ medresesinde 

müderris oldı. Merĥūm Sulŧān Meĥemmed Ħān maĥrūse-i Ķosŧanŧiniyye’yi fetĥ idüp 

ķamme-i pervįn ve ķubbe-i çarħ yirine hem-ser olan evcāt-ı refįǾasında livā-yı vālā-

yı İslām’ı naśb eyledükde aŧlāl-ı medrese-i Ǿulūm-ı munŧamiseyi tecdįd içün 

Ŝemāniyye Medreseleri’nden muķaddem kenāǿis-i küffār-ı ħāksārdan birķaç Ǿaded 

kenįseyi şeǾāǿir-i Ǿaşāǿir-i İslāmiyye üzre medreseye tebdįl eyledi. ĶıŧǾa: 

  Şehenşāh-ı Ǿādil ki der-devr-i ū 

  KenāǾis medāris şude bį-elem 

  Der-eyyām ū ehl-i fażl u śalāĥ  

                                                           
705Yüzündeki zekâ güneş gibi parlıyordu. 
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  Ber-āsūde-end ez-ġamm u renc ü vehm706 

Bu medāris-i Ǿāliyyetü’l-iķtidār ve sāmiyetü’l-eŧvāruñ biri ki Zeyrek Yoķuşı dimekle 

meşhūr mevżiǾde anlara iżāfetle maǾrūfdur. Zeyrek Yoķuşı didükleri maĥal anlara 

iżāfetle maǾrūfdur. Mevlānā Zeyrek’i Burusa’da müderris olduġı medreseden ol 

medreseye naķl idüp yevmį elli aķça važįfe-i nažįfe taǾyįn eyledi. Mevlānā-yı 

mezbūr meblaġ-ı merķūmuñ yigirmi aķçasını levāzım u ĥavāyicine śarf idüp 

ziyādesini Ĥācį Bayram ĥażretlerinüñ fuķarāsına irsāl ü įśāl ider idi. ŞiǾr: 

  Fetā meleǿte śaĥāǿifehū ücūrā  

  Se-tenşürühā’l-melāǿike yevme’n-nüşūr 

  Ķa-yeǾŧinā’l-keŝįri ve lā yerāhū  

  Li-ifrāti’s-semāĥati bi’l-keŝįr (Cezāhū’l-lāhü ħayrā)707 

Fāżıl-ı meźkūruñ Ǿibādāt u ŧāǾate iştiġāli Ǿilm ü Ǿirfāna iştiġāline ġālib olup aġleb-i 

evķātı Ǿibādete maśrūf u maǾŧūf idi. MıśrāǾ: 

  Aġleb-i evķāt ū śarf-ı Ǿibādet şude708 

Mervįdür ki Sulŧān Meĥemmed Ħān ĥażretlerinüñ meclis-i hümāyūnında bir gün 

daǾvā-yı fażįlet idüp Seyyid Şerįf Cürcānį’den meziyyet iddiǾā eyledi. ŞiǾr: 

  Bādā deħān-eş telħ ki Ǿayb-ı nebāt güft  

  Ħāk-eş be-ser ki münkir āb-ı zülāl şod709 

Pādişāh-ı Cem-ĥaşmet fāżıl-ı mezbūruñ sihām-ı kelām-ı sįne-güźārından mecrūhü’l-

ħātır olup Seyyid Şerįf Cürcānį’ye tįr-i ŧaǾne ile söz atduġından rencįde-bāl oldı. Bu 

cerāĥatle fāżıl-ı merķūmı ilzām-ı iltizām idüp feĥm-i efāĥim ile tefĥįm-i taśmįm 

eyledi. ĶıŧǾa:  

  Ber-ħalķ tefażżül me-kün ey merd-i Ħüdāy710 

 

                                                           
706Adil padişahımız ki onun döneminde sinagogların hepsi sorunsuz okula dönüşmüş. Onun 
döneminde fazıl ve dürüst insanlar acı ve dertlerden kurtuldular. 
707Öyle bir er ki sahifeleri dolmuştur ecirle melekler yayacaktır bu sahifeleri mahşer günü.ki o bize 
çokça verir de ama verdiğini çok görmez çok bağışlayıcı olması nedeniyle (Allah onu hayırla 
mükâfatlandırsın). 
708Zamanının çoğu ibadet ile meşguldür. 
709Ağzı acı olsun ki şekere laf attı. Başına taş düşsün ki temiz suyu inkâr ediyor. 
710Ey Allah’ın adamı halkı küçümseme. 
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SONUÇ 

En geniş tanımıyla kişilerin hayat hikâyelerini anlatan biyografiler, topluma ışık 

tutanların toplumsal, fikirsel ve sanatsal faaliyetlerini günümüze aktararak bir çeşit 

kültür köprüsü oluşturmuşlardır. Türk edebiyatında özellikle şairlerin hayatını 

anlatan biyografiler önem kazanmıştır. Şu’arâ tezkiresi adını alan bu eserleri yazma 

geleneği XV. yüzyılda Alî Şîr Nevâ’î’nin Mecâlisü’n-Nefâ’is’i ile başlayıp XX. 

yüzyılda Nail Tuman’ın Tuhfe-i Nailî isimli eseri ile son bulmuştur. 

 

Türk edebiyatında tezkire alanında önemli bir yeri olan Şakâ’ik-i Nu’mâniye isimli 

eseri Taşköprülüzâde Ebulhayr İsâmüddîn Ahmed Efendi Arapça olarak kaleme 

almıştır. Osmanlı âlimlerinin hayat hikâyelerinin bulunmaması üzerine yazılan eser, 

Türk edebiyatında tabakat sistemini başlatıp kendinden sonra gelen tezkirelere örnek 

teşkil etmiştir. Eser padişahların tahta çıkış zamanlarına göre sınıflandırılmış 10 

tabakadan oluşur. Döneminde Arapça bilmeyenlerin eserden faydalanamaması 

üzerine Mecdî Mehmed Efendî eseri Türkçeye çevirmiş ve esere Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik 

ismini vermiştir. Eserin birçok tercümesi yapılmış, esere zeyl ve telhisler de 

yazılmıştır. Tercümeler arasında en başarılı sayılan Mecdî Mehmed Efendî’nin 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ıdır. 

 

XVI. yüzyıl Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtan Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ın dili 

yazıldığı döneme göre anlaşılır olmasına rağmen günümüz koşullarında 

değerlendirildiğinde süslü ve sanatlıdır. Arapça ve Farsça tamlamalarla birbirine 

bağlanmış uzun cümleler dikkati çeker. 

 

Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-Şakâ’ikisimli eserinin incelemeye konu olan 

bölümünde (2-142 sayfalar arası) ilk sayfa besmele ile başlar. İlk şair biyografisinin 

bulunduğu sayfaya kadar 37 başlık tespit edilmiştir. Bu başlıklar içerisinde ilimler ve 
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topluluklar hakkında bilgiler de verilmiştir. 9 başlıkta ilimler, 5 başlıkta da 

topluluklar tanıtılmıştır. 

 

Eserin incelenen bölümünde (2-142 sayfalar arası), 129 âlimin biyografisine yer 

verildiği tespit edilmiştir. Bu sayının içerisinde ayrıca ayrı bir başlık altında 9 

meşayıhın biyografisine de yer verilmiştir. Biyografisine yer verilen âlimlerin 

memleketleri, hocaları, meslekleri, ilgilendikleri ilimler, çalıştıkları medreseler, vefat 

tarihleri hakkında çeşitli bilgiler yer almaktadır. 

 

İncelenen bölümde biyografilerin 7 ana bölümden (tabakadan) oluştuğu tespit 

edilmiştir. İncelenen bölümde Sultan Osman Gâzî Hân döneminde yaşamış 8, Sultan 

Orhan Gâzî Hân döneminde yaşamış 11, Sultân Murâd Hân döneminde yaşamış 9, 

Yıldırım Bâyezîd Hân döneminde yaşamış 34, Sultan Mehmed Hân döneminde 

yaşamış 23, Sultan II. Murâd Hân döneminde yaşamış 41, Sultan II. Mehmed Hân 

döneminde yaşamış 3 kişinin biyografisi yer almıştır. 

 

İncelenen bölümde 12 meslek grubu tespit edilmiştir. Tespit edilen meslekler şu 

şekildedir: müderris, kadı, hâce, müftü, kazasker, imam, mutasarrıf, tarikat şeyhi, 

vezir, muallim, elçi, ekmekçi. 

 

Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ın 2-142 sayfalar arasında 30 farklı ilim tespit edilmiştir. Bu 

ilimler batın, belâgat, beyân, cedel, cifir, ferâ’iz, fetvâ, fıkıh, hadis, hendese, hey’et, 

hikmet, kelâm, kırâ’at, ledün, lügat, mantık, me’ânî, nahiv, riyaziyye, sarf, tasavvuf, 

tecvid, tefsir, tevarih, tevhid, tıbb, tılsım, usûl, zahir şeklinde sıralanabilir. 

 

İncelenen bölümde âlimlerin müderrislik yaptığı 14 medrese tespit edilmiştir: Agrâs 

Medresesi, Balat Medresesi, Halebî Medresesi, İznîk Medresesi, Kara Medrese, 

Manastır Medresesi, Muzafferüddîn Medresesi, Sultan (Sultaniye) Medresesi, Sultân 

Bâyezid Hân Gâzî Medresesi, Sultân Orhan Medresesi, Sivrihisâr Medresesi, Şâh 

Melek Medresesi, Vâcid Medresesi, Yıldırım Hân Medresesi, Zincirli Medresesi. 
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İncelenen bölümde, dîvân, hâşiye, risâle, şerh, tasnif, tefsir, telhis, telif olmak üzere 8 

farklı yapıda edebi eser, diğer eserler ve hakkında bilgi verilmeyen eserler tespit 

edilmiştir. 

 

İncelemeye konu edilen bölümde (2-142 sayfalar arası) yer alan kişilerin genellikle 

doğum yerlerinin bilgisi paylaşılmıştır. Bu doğrultuda 33 farklı memleket tespit 

edilmiştir. 

 

İncelenen bölümde biyografisi verilen kişilerin eğitim aldığı hocalar tespit edilmiştir. 

Buna göre biyografisi verilen şahsiyetlerin eğitim aldığı 32 hoca incelemeye konu 

olmuş ve hakkında bilgi verilmiştir. Eğitim alınan 15 hoca daha tespit edilmiş fakat 

bilgi bulanamamıştır. 

 

Sonuç olarak, Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik isimli eseri, Osmanlı 

âlimleri hakkında detaylı bilgi vermesiyle Osmanlının ilim hayatı ve çevresini 

günümüze aktarması yönünden oldukça önemli bir kaynaktır. Bu eserle Osmanlının 

kültürel, siyasal ve eğitim yapısı gözler önüne serilmiştir. İncelenen bölümde verilen 

bilgiler ışığında birçok araştırma konusuna da kaynaklık etmesi ve çeviri yazıyla 

araştırmacıların kolaylıkla ulaşabileceği bir çalışma olması amaçlanmıştır. 
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Şeyħ Żiyāǿe’d-dįn, 204 

Şeyħį, 340, 341, 342 

Şeyħüǿl-islām Ebuǿl-fidāǿ-i İsmāǾįl bin Keŝįr, 204 

T 

Timur Ħān, 207, 210, 211, 215, 238 

Timur-leng, 167, 232 

Ŧurġud Alp, 152 

Ŧursun Faķįh, 131, 135 

Ŧūsį, 249, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 

324 

Ü 

Üveysį, 235 

Y 

Yazıcıoġlı, 337, 339 

Yūsuf, 24, 174, 199, 228, 252, 261, 282, 353, 361 

Yūsuf Bālį ibni Mevlānā Yegān, 282 

Yūsuf ǾAcemį, 261 

Z 

Zemaĥşerį, 294 
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2. Eser Adları Dizini 

A 

ǾAcālet-i Leyleteyn, 309 

ǾAcāǿib ü Ġarāǿibi, 329 

ǾAvāmil Māǿe, 327 

B 

Belāġā, 252 

Buħārį, 189, 210, 239, 247, 294, 329, 347 

Burhān, 255 

C 

CāmiǾü Füśūlü’l-BedāyiǾ fį Uśūli’ş-ŞerāyiǾ, 179 

CaǾbįrį, 189 

Cevhere, 57, 207, 210 

Ç 

Çaġmįnį, 161, 333 

D 

Daķaǿiķ-i Müźehhebe, 325 

Dįbāce-i Uśūl-i Pejdevį, 189 

Dįvān-ı ǾĀşıķ Paşa, 137 

Dürer, 55, 67, 207, 351, 358 

Dürer-i Ġurer, 207, 351 

E 

Ecvibe, 83, 359 

El-fevāyıĥü’l-Müskiyyeti Fį’l-Fevātiĥi’l-Mekkiyye, 

221 

Elfįyye, 209 

Elfiyye-i İbni Malik, 209 

Envār-ı Süheylį, 118 

Esās-ı Taśrįf, 189 

Eŝmār-ı Eşcār-ı Lahūtiyye, 220 

Esvele-i Müşkile, 189 

Esvile, 359 

Eşkāl-i Teǿsis, 161 

Evrād-ı Zeyniyye, 331, 333 

F 

Faśl-ı Ħiŧāb, 329 

Ferāǿiż-i Sirāciyye, 180, 250 

Fetāvā-yı Bezzāzįyye, 190 

Fevāǿid-i Ġıyāŝiyye, 189 

Fevāyıĥ-ı Müskiyye, 222 

Fıķh-ı Ekber, 328 

Fuśūl-i Sitte, 329 

Füśūl, 181 

Füśūl-i BedāyiǾ, 181 

Füśūś, 141 

G 

GayetüǾl-Emānį fį Tefsįri’s-SebǾi’l-Meŝānį, 294 

Ġurer, 358 

Gülistān u Bahāristān, 300 

Gülşen-i Rāz, 119, 300 

H 

Ĥaķāǿiķ-i Müheźźebe, 325 

Ĥāşiye-i Kūçek, 167 

Ĥāşiye-i Muŧavvel, 167 

Ĥāşiye-i ǾAżd, 318 

Ĥāşiye-i Şemsiyye, 326 

Ĥāşiye-i Şerĥ-i MuŧālaǾa, 326 

Ĥāşiye-i Tecrįd, 167 

Hidāye, 191, 220, 232, 252 

Ħusrev ü Şįrįn, 341 

Hümāyūn-nāme, 118 

İ 

İftitāĥ, 106, 196 

İrşād-nāme, 344 

İskender-nāme, 188, 226, 227 

Ǿİnāye, 326, 327 

Įżāĥ, 165, 166 

K 

Kāfiye, 253 

Ķaśįde-i Nūniyye, 307 

Ķaśįde-i Şāŧıbiyye, 294 

Ķaśįde-i Taǿiye-i İbni Fāriż, 142 

Kenz ü Ķudūrį, 191 

Keşşāf, 250, 323, 326 

Kitāb-ı Įżāĥ, 166 

Kitāb-ı Şifā, 188 

Küçük Ĥāşiye, 326 

M 

Maĥśūl-i İmām Rāzį, 179 

Manžūme, 136, 209 

Manžūme-i Hidāye, 209 

MaǾārifnāme, 137 

MecmaǾ, 24, 166, 316, 317 

MecmūǾa-i Gül-i Śad-Berg, 121 

Menār, 179, 283 

Menār ü Pezdevį, 179 

Merāĥ, 196, 344 

Meśābih, 207 

Meśābįĥ, 202, 252 

Meşārıķ, 192, 219 

Metn-i İrşād, 168 
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Metn-i Maķāśıd, 169 

Metn-i Muġnį, 176 

Metn-i MüŧālaǾ, 142 

Metn-i Tecrįd, 316 

Metn-i Viķāye, 176 

MevāķıǾ-ı ǾUlūm, 255 

Minhāc, 209 

Minhāc-ı Beyżāvį, 209 

Miśbāĥ, 196 

Mollā-zāde, 164, 316 

Mūcez, 165 

Muġnį, 147 

Muĥammediyye, 22, 99, 106, 130, 158, 190, 203, 

231, 244, 337, 338, 339, 358 

Muħtaśar, 169, 179, 206, 323 

Muħtaśar Şerĥi, 323 

Muħtaśar-ı İbni Ĥācib, 179 

Muħtaśar-ı Taķrįbü Taĥbįri’t-Teysįr Fi’l-ķırāǿati’l-

Ǿaşereti, 207 

Muķaddime, 189, 200, 210, 212 

Muķaddime-i Manžūme, 212 

Muķaddime-i Tecvįd, 212 

Mutavassıŧ, 168 

Mütūn-ı MuǾtebere-i Mūśavvere, 179 

N 

Neşr ü Ŧayyibe, 211 

Niķāye, 218 

Nüśūś, 332 

R 

RāǾiyye, 209, 211 

Rįĥ-i Şāmil, 327 

Risāle-i Eŝįrįyye, 180 

Risāle-i Manžūme, 164 

Rudūd, 162, 180 

S 

Śaĥįĥ-i Buħārį, 192, 286 

Sūre-i EnǾām, 358 

Sūre-i Fātiĥa, 339 

Sūre-i Ŧāhā, 189 

Ş 

Şaķāǿiķ-i NuǾmāniyye, 113, 116, 117, 118 

Şāŧıbiyye, 209 

Şerĥ-i CaǾberį, 294 

Şerĥ-i Çaġmįnį, 167, 333 

Şerĥ-i Eşkāl-i Teǿsįs, 333 

Şerĥ-i Ferāǿiż, 167 

Şerĥ-i Keşşāf, 169 

Şerĥ-i Maķāśıd, 328 

Şerĥ-i Meŧāli, 202, 234, 323 

Şerĥ-i Mevāķıf, 162, 167, 316, 323, 326, 333, 357 

Şerĥ-i Miftāĥ, 167, 169, 189, 217, 330, 359 

Şerĥi Muŧavvel, 169 

Şerĥ-i MüŧālaǾa, 282 

Şerĥ-i ǾAķāǿid, 169 

Şerĥ-i Şemsįyye, 189 

Şerĥ-i Taftāzānį, 189 

Şerĥ-i Tecrįd, 327 

Şerĥ-iǾAķāǿid, 285 

Şifā, 233 

T 

Tāǿiyye Ķaśįdesi, 307 

Tārįħ-i Kübrā, 207 

Tārįħ-i Śuġrā, 207 

Tefsįr-i Beyżāvį, 285 

Tefsįr-i Ebu’l-Leys, 233 

Tefsįr-i Ķāđį, 202 

Tefsįr-i Kebįr, 317 

Tefsįr-i Sūre-i Fātiĥa, 189 

Telfįķāt, 202 

Telħįs-i CāmiǾ, 189 

Telħįś-i Miftāĥ, 169, 331 

Telħįś-i Miżāh, 209 

Telvįh, 285 

Telvįĥ, 169, 170, 251, 316, 323, 333, 358 

Temessükāt-ı ŞerǾiyye, 335 

Tenbįh, 209 

Tercįĥ, 170 

Teshįl, 231, 233 

Teysįr, 207, 255 

Tuĥfe, 262 

Ŧabaķat-ı Ķurrā, 207 

Ŧabaķāt-ı Nuĥāt, 191, 224, 251, 253, 255 

Ŧayyibe, 212 

V 

Vāridāt, 232 

Vaśāyā-yı Ķudsiyye, 262 

Viķāye, 146, 219, 220, 326 

Z 

Zencānį, 169 

Ževǿ-i Muśāĥib, 331 

Źuħr, 320 

 

3. Yer Adları Dizini 

A 

ǾAcem, 22, 111, 126, 138, 146, 153, 159, 164, 173, 

174, 211, 212, 214, 217, 218, 223, 244, 246, 

254, 317, 321, 330, 347, 360 

Akĥiśār, 154 
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Aķsaray, 22, 165, 235, 236 

Aķśu, 164 

Amasiyye, 22, 136, 137, 138, 227, 241, 271 

Anaŧolu, 154 

Anŧakiyye, 178, 220 

ǾArabiyye, 158, 164, 176, 186, 193, 252 

Aydın, x, 46, 52, 53, 81, 194, 218, 219, 233, 279, 

280, 373, 374 

Āźerbāycān, 127, 131, 151 

B 

Baķırķüresi, 361, 362, 364 

Balıkesrį, 275, 277 

Baśra, 206 

Berġama, 253 

Bilecik, 76, 149 

Buħāra, 237 

Burusa, 138, 146, 149, 151, 153, 155, 156, 158, 

173, 174, 177, 181, 183, 197, 199, 200, 205, 

211, 212, 221, 222, 234, 237, 238, 246, 251, 

260, 261, 262, 275, 279, 281, 282, 287, 291, 

293, 306, 310, 314, 317, 326, 329, 337, 345, 

346, 347, 353, 357, 358, 361, 367,먌368 

C 

Cām, 259, 260 

Cezāǿir, 230 

Ç 

Çerākise, 171 

Çin, 126, 326 

Çįnį, 300 

D 

Debbāġlar Maĥallesi, 273 

Demürķapu, 127 

Dervįş-ābād, 269 

Dımışķ, 22, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 233, 235, 

260 

Dımışķ-ı Şām, 203, 204, 209, 212, 233, 235, 260 

E 

Edrene, 203, 211, 230, 249, 250, 273, 283, 320, 

326, 330, 335, 342, 344, 353, 354, 359, 361 

Engūrį, 239, 241, 275, 277 

Erzincan, 170 

Eskişehir, x, 46, 49, 52, 135, 376 

Esterābād, 167 

F 

Françe, 126 

G 

Ġalaŧa, 356 

Ġarbiyye, 221 

Gekbūze, 253 

Gelibolı, 337, 339, 340 

Germiyān, 152, 225, 340 

Ġucdüvān, 169 

Gümüş, 88, 272, 376 

H 

Ĥabeş, 126 

Ĥaleb, 170, 230 

Ħavāś, 356 

Herāt, 169, 206, 269 

Ħıŧāyį, 300 

Ħorāsān, 127, 131, 160, 206, 259, 267, 270 

Ħoy, 151 

I 

ǾIrāķ, 131, 244, 265 

İ 

İnegöl, 152 

İśfahān, 206, 244 

İskenderiyye, 204 

İspaniyye, 126 

İzniķ, 141, 143, 146, 147, 149, 200, 202, 231, 312, 

313, 314, 333 

K 

Ķāhire, 129, 140, 177, 178, 221, 223, 225, 229, 

233, 254, 267, 286 

Ķaraĥiśār, 131, 135 

Ķaraman, 22, 132, 135, 136, 137, 139, 143, 165, 

183, 184, 189, 252 

Ķastamonı, 360, 361 

Ķayśeriyye, 234 

Kāzrūn, 191 

Keş, 205, 210 

Ķıpçaķ, 232 

Ķırım, 282 

Ķırşehri, 137 

Ķįrmāstį, 146 

Ķonya, 228, 230, 260, 344, 345 

Ķośŧanŧįniyye, 285 

Ķudsį, 178, 186, 187, 259, 261, 343, 344, 345 

Kūtāhiyye, 218, 340 

Küremidlü, 335 

L 

Lārende, 252, 286 

Leh ü Çeh, 126 
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M 

Maġnisa, 287, 355 

Medįne, 200, 204, 206, 282, 337 

Menteşe, 314 

Merzifon, 262, 263, 283, 329 

Mevlānā Kestellį CāmįǾ, 285 

Mıśr, 22, 24, 126, 166, 171, 177, 178, 188, 199, 

204, 205, 209, 210, 211, 212, 221, 223, 225, 

226, 228, 229, 230, 233, 252, 254, 256, 262, 

267, 286, 292, 314, 349 

Mudurnı, 224 

Müderris Köyi, 318 

N 

Nįl, 292, 343 

R 

Revān, 127, 358 

Rūm, 112, 116, 131, 136, 146, 151, 154, 166, 173, 

177, 184, 191, 200, 205, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 218, 219, 223, 226, 230, 232, 237, 

241, 246, 263, 265, 280, 283, 286, 287, 292, 

304, 311, 314, 317, 321, 322, 326, 328, 330, 

333, 353, 360 

Rūmį, 116, 158, 159, 160, 164, 223, 224, 253, 263, 

300, 329, 333, 359 

S 

Śaķarya, 242 

Sāķız, 230 

Śamoķov, 231 

Semerķand, 160, 161, 162, 164, 169, 206, 215, 232, 

324, 333 

Seraħs, 169 

Simavna, 28, 35, 40, 41, 58, 63, 80, 88, 90, 91, 227, 

228, 232 

Sivas, 194, 351 

Sivriĥiśār, 304, 305 

Sulŧānöñi, 158 

Sürħ-ser, 127 

Ş 

Şām, 22, 24, 132, 136, 150, 204, 209, 224, 232, 

252, 350 

Şeyħ Aĥmed Nāsefį Cāmį, 259 

Şįrāz, 206, 207, 209, 210, 217 

Şįrvān, 127, 269, 270 

T 

Tātār, 170, 171, 205, 231, 238, 254 

Tebrįz, 229, 321, 352 

Tebrįzį, 111, 127, 219, 247, 260 

Tįre, 218, 230 

Toķat, 326, 351 

Türkistān, 131, 169 

Türkmen, xii, 72, 73, 172 

Ŧāķ-ı Kisrā, 126 

Ŧaşköpri, 361, 366 

Ŧurġud, 152 

Ü 

Üsküdar, 22, 350, 356 

V 

Varsaķ, 351 

Y 

YaǾķūp Paşa Zāvįyesi, 273 

Yemen, 191, 193, 236 

Yezd, 206 

Yunan, 36, 139, 162 

Z 

Zaġra, 231 

Zebįd, 193 

Zeyrek CāmiǾi, 318 

Zeyrek Yoķuşı, 368 

4. Medrese Adları Dizini 

A 

Ayaśofya Medresesi, 356 

B 

Balaŧ Medresesi, 314 

H 

Hācį Bayramį Medresesi, 241 

Ĥalebį Medresesi, 353, 354, 361 

İ 

İzniķ Medresesi, 143, 146, 312 

K 

Ķapluca Medresesi, 287 

Ķara Medrese, 239 

M 

Manāstır Medresesi, 181 
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Merzifon Medresesi, 283 

Mollā Vācid Medresesi, 218 

S 

Sivriĥiśār Medresesi, 305 

Sulŧān Bāyezįd Ħān Ġāzį Medresesi, 282 

Sulŧān Medresesi, 197, 246, 282, 306, 317, 329, 

353, 361, 367 

Sulŧān Orħan Medresesi, 333 

Ü 

Üç Şerefelü Medresesi, 320, 321 

V 

Vācid Medresesi, 218 

Y 

Yıldırım Medresesi, 287 

Z 

Zencįrlü Medresesi, 22, 165 



392 
 

ÖZ GEÇMİŞ 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı-Soyadı: Burcu CAMGÖZ 

Uyruğu: T.C. 

Doğum Yeri ve Tarihi: Bandırma / 28.03.1982 

Tel: 0384 341 44 21    

E-posta: burcucamgoz@nevsehir.edu.tr 

Yazışma Adresi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve 

ErolToksöz MYO Fatih Mah. 12.Cad. No:9 Ürgüp / NEVŞEHİR 

EĞİTİM 

Derece Kurum Mezuniyet Tarihi 

66.09 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 

2003 

4.25 Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi 1999 

 

İŞ DENEYİMLERİ 

Yıl Kurum Görev 

2009 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  

Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO 

Okutman 

2006 - 2009 Bandırma Final Dergisi Dershaneleri Türk.-Edeb. Öğrt. 

2005 - 2006 Bandırma Sınav Dergisi Dershaneleri Türk.-Edeb. Öğrt. 

2003-2005 Karacabey Aşama Dershanesi Türkçe Öğretmeni 

 

YABANCI DİL 

YAYINLAR 




