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ÖN SÖZ 

Allah’ın kendisine halife olarak yarattığı, eşyanın isimlerini 
öğrettiği, seçki sahibi kılmak suretiyle yarattıklarına üstün kıldığı 
ve meleklere secde emrini verdiği insan, sahip olduğu potansiyeli 
dolayısıyla eşref-i mahlukat olarak nitelendirilmiştir. Ancak bu 
potansiyele rağmen halifeliğini icra edememesi hâlinde her an, 
esfel-i safilin derekesine düşebileceği ihtar edilmiştir. Bu iki uç
arasında meddücezirler yaşayan insanın, fıtri mükemmeliyetini 
sergileyebilmesinin ancak nefsini arındırmak suretiyle mümkün 
olacağı inancıyla farklı türlerde pek çok eser vücuda getirilmiştir.  

Nefis tezkiyesini konu alan eserlerin bir kısmı, mikro kozmik 
olarak evrenin özeti konumundaki insanın makro kozmik olan 
deruni âlemine yaptığı sefer üzerine inşa edilen, “etvâr-ı seb’a”
türünde kaleme alınmıştır. Bu türe gösterilen ilgi neticesinde geniş 
ve zengin bir külliyat vücuda getirilmiştir. Çoğunluğu mensur 

olmakla birlikte manzum olan etvâr-ı sebʻalar da gelenek 
içerisinde önemli bir yekûn tutmaktadır. Yine birçoğunun ya 
tarikat şeyhi ya da şeyhin müridi tarafından bir kılavuz 

mahiyetinde telif edildiği anlaşılmaktadır. Etvâr-ı sebʻa geleneği 
içerisindeki halkalardan biri de şimdiye kadar konu üzerine 
yapılan çalışmalarda bahsedilmeyen Cihâdî’nin Mürşid-i Kâmil 
mesnevisidir.  

Bu çalışmada XVI. yüzyıl şairi Cihâdî’nin etvâr-ı sebʻa türünde 
kaleme aldığı Mürşid-i Kâmil mesnevisinin, kısa bir inceleme ile 
tam metni araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. İki ana bölüm 
üzerine inşa edilen çalışmanın Birinci Bölüm’ünde Cihâdî mahlaslı 
divan şairleri hakkında muhtasar bir değerlendirmeyi müteakip 
Mürşid-i Kâmil’den hareketle Cihâdî’nin biyografisi ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca mesnevinin; adı, telif 
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tarihi, tertip hususiyetleri, vezni gibi şekil özellikleri ile muhtevası 
hakkında bilgi verilmiştir. İkinci Bölüm’de çalışmaya konu olan 
eserin tespit edilebilen tek nüshası konumundaki Milli Kütüphane 
Yazmalar Koleksiyonu’da 06 Mil Yz A 2482/5 yer numarası ile 
kayıtlı yazmanın tavsifi yapıldıktan sonra Mürşid-i Kâmil’in tam 
metnine yer verilmiştir. 

Çalışmanın basımında gösterdikleri özen dolayısıyla Fahri 
Göker Bey’in şahsında bütün Paradigma Akademi Yayınları 
çalışanlarına teşekkür ederiz. 

Ahmet DOĞAN - Giyasi BABAARSLAN 

Kırşehir, 2022 



IX 

KISALTMALAR 

b. : Beyit

bk. : Bakınız

C : Cilt

DTCF : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

H : Hicri

M : Miladi

öl. : Ölüm tarihi

s. : Sayfa

S  : Sayı

TDV : Türkiye Diyanet Vakfı

vd. : ve diğerleri

y.y. : Yayınevi yok

yy. : Yüzyıl





1 

GİRİŞ 

Lügatte “hâl, hareket, davranış, eda, defʻa, kere” gibi anlamlara gelen 

Arapça tavr (طور) kelimesinin çoğulu atvâr/etvâr (اطوار) ile yine Arapça 

“yedi” anlamında sayı ismi olan sebʻa (سبعه) kelimesinin terkibinden 

oluşan etvâr-ı sebʻa, “yedi tavır, yedi hâl” manasında tasavvufî bir 

terimdir. İnsanın, seyrüsüluk yoluyla nefsini terbiye ve tezkiye edip 

ruhunu manevi anlamda olgunlaştırmasının, insân-ı kâmil mertebesine 

çıkmasının kavramsal ifadesidir (Şahin, 2020: 79). Sufilerce insanın aslî 

hüviyetine kavuşabilmesi yolunda en büyük engel kabul edilen nefsin, 

olumsuz sıfatlardan arındırılmasının metodolojisi (Küçüktiryaki, 2017: 5) 

olan etvâr-ı sebʻa, mürşidin/rehberin denetiminde yürütülen bir manevi 

eğitim sürecidir.  

Nefsânî yöntem olarak da zikredilen nefsin terbiyesini esas alan 

süreçte Allah’ın belli isimlerinin zikriyle nefsin; tedricen emmâre, 

levvâme, mülhime, mutmainne, râzıye, marziyye ve kâmile/zekiyye 

mertebelerine ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu usulü benimseyen 

tarikatlara “esmâ tariki” adı verilmiştir (Öngören, 2011: 96). Bu 

tarikatlarda nefsin yedi mertebesi/sıfatı1 (emmâre, levvâme, mülhime, 

mutmainne, râzıye, marziyye, zekiyye/kâmile) olduğu kabul edilmiş; bu 

mertebelere de “etvâr-ı seb‘a” denmiştir. Nefsin terbiyesi hususunda etvâr-

ı sebʻa usulünü benimseyen tarikatlarda seyrüsüluk, bahsedilen yedi 

mertebenin her birinde Allah’ın yedi isminden (Lâ-ilâhe illallah, Allah, 

Hû, Hak, Hay, Kayyûm, Kahhâr) birinin zikredilmesiyle gerçekleştirilir. 

Buna göre salik, mürşidinin denetiminde nefs-i emmâre mertebesinde 

1 Tasavvufun ortaya çıkışından itibaren nefsin mertebeleri konusunda mutasavvıflarca 

çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Mesela Gazâlî, İbn Atâullah el-İskenderî, Râgıb el-

Isfahânî, Necmeddin-i Kübrâ ve Şihâbüddin Sühreverdî gibi sufiler nefsin üç mertebesi 

(emmâre, levvâme, mutmainne) olduğunu kabul ederken Hakîm-i Tirmizî ve Eşrefoğlu 

Rûmî gibi mutasavvıflar nefsin dört mertebe (emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne) 

olduğu görüşünü benimsemiştir. Osmanlı mutasavvıfları ise umumiyetle nefsin yedi 

mertebesi (emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, marziye, kâmile) olduğu 

fikrini kabul etmiş (Şahin, 2020: 79; Yıldız, 2019: 21) ve nefis üzerine kaleme aldıkları 

eserlerde bu tasnifi kullanmışlardır. 
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kelime-i tevhit; levvâmede ism-i celâl (Allah); mülhimede Hû, 

mutmainnede Hak ve kâmilede Kahhâr zikri vasıtasıyla mertebeleri 

geçerek insan-ı kâmil makamına erişir ve yolculuğunun nefis bölümünü 

tamamlamış olur. Bu noktada her mertebenin bir seyri, âlemi, hâli, mahalli, 

vâridi, şâhidi ve nuru bulunmaktadır (Uludağ, 2006: 528). Bu hususları şu 

şekilde tablolaştırmak2 mümkündür: 

Etvâr Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci Altıncı Yedinci 

Nefis Emmâre Levvâme Mülhime Mutmainne Râzıyye Marzıye Kâmile 

Seyir İlallâh Alallâh Billâh Anillâh Fillâh Maallâh Lillâh 

Âlem Şehâdet Misâl Ervâh Ceberût Lâhût Nâsût Hakîkat 

Hâl Zevk Şevk Aşk Vasıl Hayret 
Fenâ fi’l-

fenâ 

Bekâ bi’l-

bekâ 

Mahal Sadr Kalp Ruh Sır Sırru’s-sır Hafî Ahfâ 

Vârid Şeriat Tarikat Hakikat Marifet Velâyet Sıddıkıyet Kurbiyet 

Şâhid 
Tevhîd-i 

ef‘âl 

Tevhîd-i 

sıfât 

Tevhîd-i 

zât 
Cem‘ 

Hazretü’l-

cem‘ 

Cem‘u’l-

cem‘ 

Ahadiyyetü’l-

cem‘ 

Nûr Mavi Sarı Kırmızı Siyah Yeşil Beyaz Renksizlik 

Nefsânî metodu benimseyen tarikatlarda rüyalara büyük bir önem 

atfedilmiştir. Etvâr-ı sebʻa türünde kaleme alınan risalelerin birçoğunda 

salik tarafından görülen rüyalar, seyrüsüluk merhalelerinin aşılması 

noktasında birer işaret taşı olarak değerlendirilmiştir. Salik, nefsinin 

sıfatlarını zikirler vasıtasıyla ortaya çıkardıktan sonra terbiye etmeye 

başlar. Bu sırada mevzubahis sıfatlar, rüyada salik tarafından çeşitli 

temsiller yoluyla müşahede edilir. Mürşit, rüyalardan hareketle müridinin 

zayıf yönlerini tespit ederek yapılması gereken uygulamaları tespit ve 

tayin etmek suretiyle (Yıldız, 2019: 19-20) onu yönlendirir. 

Etvâr-ı sebʻa metoduyla nefis terbiyesi usulü, başta Halvetîlik olmak 

üzere Kâdirîlik, Rıfâîlik ve Bayramîlik gibi tarikatlar arasında temel 

manevi eğitim modeli olarak kabul edilmiştir. Nefsânî yöntemi 

benimseyen bu tarikatlardan her biri zamanla kendi usulleri gereğince bir 

etvâr-ı sebʻa anlayışı geliştirmiş; buna karşın tavırların sayısı ve 

2 Bu tablo oluşturulurken Süleyman Uludağ (2006) ve Fatih Yıldız’ın (2019) 

çalışmalarından faydalanılmıştır. 
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sıralamasında genel kabule uygun davranmışlardır. İnsan hâllerinin çok ve 

değişken olması, muhtelif uygulamaların ve farklı sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olmuş; bu da etvâr-ı sebʻa geleneğinin geniş bir birikim 

hâline gelmesini sağlamıştır. Bu bağlamda etvâr-ı sebʻa birikiminin 

temelde aynı ancak tafsilatta farklı -manzum ve mensur- eserlerle kayıt 

altına alındığı görülmektedir (Yıldız, 2019: 22).  

Etvâr-ı sebʻa türünde telif edilen eserlerin genellikle üç farklı şekilde 

tertip edildiği görülmektedir. Nefsin sıfatlarına göre yapılan tertip usulüne 

göre eser; emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râzıye, marziyye ve 

kâmile olmak üzere yedi kısma ayrılmakta veya konu yedi bölüm hâlinde 

ele alınmaktadır. Nefsin mahallerine göre teşkil edilen ikinci tertipte 

tavırlar; sadr, kalp, ruh, sır, sırru’s-sır, hafî ve ahfâ ile isimlendirilmektedir. 

Seyir mertebelerine göre oluşturulan üçüncü tertipte ise etvâr; seyr-i 

ilallâh, seyr-i alallâh, seyr-i billâh, seyr-i anillâh, seyr-i fillâh, seyr-i 

maallâh ve seyr-i lillâh şeklinde adlandırılmıştır (Kavaklıyazı ve 

Küçükballı, 2021: 13). Etvâr-ı sebʻa türündeki telifat, genellikle müstakil 

eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte manzum ise 

herhangi bir nazım şekliyle divanların içinde veya mesnevilerin bir 

bölümü olarak ya da mensur ise ilgili eserde yine bir bölüm şeklinde etvâr-

ı sebʻa telif edildiği de görülmektedir. İnsanın kemale erişebilmesi için 

geçmesi gereken merhaleleri ve bu süreçte uygulanacak metodu ele alan 

bu eserlerin büyük bir kısmının Türkçe, birazının da Arapça olarak 

yazıldığı görülmektedir. Etvâr-ı sebʻa türünde telif edilen eserlerden 

bazıları3 şunlardır: 

Mevlânâ Pir Muhammed el-Erzincânî (öl. 879/1474)-Etvâr-ı Seb‘a; 

Habib Ömer el-Halvetî (öl. 902/1497)-Manzûme fî Etvâri’s-Seb‘a; Seyyid 

İbrahim Efendi (öl. 935/1528)-Etvâr-ı Seb‘a; İbrahim Gülşenî (öl. 

940/1533)-Etvâr-ı Seb‘a; Abdullah b. Abdulaziz el-Uşşâkî (öl. 

1197/1783)-Etvâr-ı Seb‘a; Halilî-i Maraşî (öl. 998/1589)-Etvâr-ı Seb‘a; 

Seyyid Nizamoğlu Seyfullah (öl. 1010/1602)-Etvâr-ı Seb‘a; Kuloğlu 

Mustafa (öl. 1045/1635)-Manzûm Etvâr-ı Seb‘a; Cemaleddin Muhammed 

b. Mahmud Aksarâyî (öl. 903/1497)-Risâle fî Etvâri’s- Seb‘a; Yiğitbaş

Ahmed Şemseddin Marmaravî (öl. 910/1505)-Etvâr-ı Seb‘a; Cemâleddin

İshak Karamânî (öl. 933/1527)-Risâle fî Etvâri’s- Seb‘a; Yusuf Sinan b.

3 Bu konuda geniş bilgi ve etvâr-ı sebʻalar üzerine yapılan çalışmalar hakkında bk. Şahin, 

2020: 80-83; Ustakurt, 2018: 42-46. 
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Ali (öl. 936/1529)-Risâletü’l-Etvâri’s- Seb‘a; Muhammed b. Halife (öl. 

1020/1611)-Etvâru’s-Seb‘a; Şeyhülislam Kemal Paşa-zâde (öl. 

940/1534)-Risâle-i Nefs; Bâlî Efendî Sofyavî (öl. 960/1553)-Risâle-i 

Etvâr-ı Seb‘a; Şücaeddin İlyas b. İsa b. Mecdüddin es-Saruhanî Akhisârî 

(öl. 967/1559)-Risâle-i Etvâr-ı Seb‘a; Lâ-Mekânî Hüseyin Efendi (öl. 

1034/1624)-Risâle fî Etvâri’s-Seb‘a fi’s-Sülûk; Seyyid İsmail Bedreddin 

(öl. 1292/1875-6)-Etvâr-ı Seb’a Risâlesi; Mehmed Emin Tokadî (öl. 

1158/1745)-Etvâr-ı Makâmât-ı Hazret-i Ali; Ayntâbî Muhammed Emin b. 

Muhammed Esad’ın (öl. 19 yy.)-Ezvâkü’l-Hâlîdî ve Etvârü’n-Nakşbendî; 

Azîz Mahmud Hüdâyî (öl. 1038/1628)-Risâle-i Etvâr-ı Seb‘a; Şeyh Ömer 

Fuâdî (öl. 1046/1636-7)-Beyân-ı Etvâr-ı Seb‘a; Hasan Ünsî Efendi (öl. 

1136/1723)-Etvâr-ı Seb’a; Muhammed b. Ali el-Malatî (öl. 1105/1693)-

Etvâr-ı Seb‘a; Cemâleddin Edirnevî Uşşakî (öl. 1164/1751)-Risâle fî 

Beyâni Etvâr-ı Sülûk ve Ba‘zı Makâmât; La’lî el-Fenâyî el-Gülşenî (öl. 

1112/1701)-Etvâr-ı Seb‘a; İbrahim Hakkı Erzurûmî (öl. 1186/1772)-

Etvâr-ı Seb‘a; Mehmed Şâkir Efendi (öl. 1269/1852)-Etvâr-ı Seb‘a 

Risâlesi. Müellifi belli olan bu eserler dışında, kütüphanelerde müellifi 

meçhul etvâr-ı sebʻa türünde birçok yazma da mevcuttur. 

Bu çalışmada ele alınan, Cihâdî’nin Mürşid-i Kâmil mesnevisi de 

etvâr-ı sebʻa türünde yazılmış olup daha evvel herhangi bir çalışmada 

adından bahsedilmemiştir. Nefsin mahallerine göre tasnif ettiği 

mesnevisinde Cihâdî; nefs, kalp, rûh, sır, sırr-ı sır, sırr-ı hafî ve sırr-ı ahfâ 

bölümlerine yer vermiştir. Bu türde kaleme alınan diğer örnekler gibi 

Cihâdî’nin mesnevisinde de estetik kaygıdan ziyade faydanın ön planda 

tutulduğu, bu bakımdan da sade ve anlaşılır bir dil kullanıldığı 

görülmektedir. Mürşid-i Kâmil hakkında ayrıntılı bilgi, eserin tanıtıldığı 

bölümde verilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

CİHÂDÎ VE MÜRŞİD-İ KÂMİL MESNEVİSİ 

I.1. Cihâdî

Cihâdî Mahlaslı Divan Şairleri 

Cihâdî mahlaslı divan şairleri hakkında Târîh-i Enderûn (Arslan, 

2019), Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz ve Tatcı, 2001) ve Türk Şairleri (Ergun, 

1936) dışında herhangi bir kaynakta bilgiye rastlanmamıştır. Bu 

kaynaklarda Budinli Cihâdî ile Enderunlu Cihâdî’den bahsedilmiştir. 

Şairler hakkında mezkûr kaynaklarda bulunan bilgiler, birkaç kelimelik 

mahdut malumattan oluşmaktadır.  

1. Budinli Cihâdî

Bu şair hakkında ilk derli toplu bilgi, Sadeddin Nüzhet Ergun’un Türk 

Şairleri (1936: 1080-1081) isimli eserinde verilmiştir. Budinli Cihâdî 

hakkında tezkirelerde herhangi bir bilgiye rastlamadığını belirten Ergun, 

şairin XVI. yüzyıl şuarasından olduğunu kaydetmektedir. Teşrîh-i Tıbâ’ 

adında (Türkçe-Arapça) manzum bir sözlüğü bulunduğunu ve bu sözlüğün 

de H 1000 / M 1591-1592 yılında yazıldığını mezkûr sözlükteki şu beyte 

dayanarak belirtmektedir: 

Didim hem aña Teşrîh-i Tıbâʻ nâm 

Dahi kıldım anı târîhe itmâm  (1936: 1080). 

Teşrîh-i Tıbâʻ üzerine bir çalışma yapan Hasan Doğan, eserin İstanbul 

Üniversitesi nüshasının girişinde Cihâdî hakkında birkaç cümlelik bilgi 

yer aldığını ve buna göre Cihâdî’nin aslen İzvornikli olmasına rağmen 50 

yıl Budin’de ikamet ettiği için Budinli Cihâdî olarak tanındığını 

belirtmektedir (2016: 19). Bu durum, Teşrîh-i Tıbâ’nın “Sebeb-i Te’lîf-i 

Kitâb” kısmındaki şu beyitlerde de anlatılmaktadır (Ergun, 1936: 1080; 

Doğan, 2016: 19): 
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Kemîne bende-i İzvornikîyem 

Maʻârif ehlinin bir ‘âşıkıyam 

Budûnda sâkin olup nitekim nûn 

Talebden hâlî olmazdım dün ü gün 

Şairin, Teşrîh-i Tıbâ’ adlı eserini ilerlemiş yaşlarında yazmış olduğu 

aşağıdaki beytinden anlaşılmaktadır: 

Tevekkül eyleyüp Rabb-i mu’îne 

Bunı yazdım irince âhirîne  (Doğan, 2016: 19). 

Yine, sözlüğün “Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb” bölümünde yer alan öğrenme 

ve öğretme konusundaki beytinden hareketle Cihâdî’nin müderris 

olabileceğini düşünmek mümkündür. 

Gehî idüp taʻallüm gâhi taʻlîm 

Baña keşf oldı bâb-ı fehm ü tefhîm (Doğan, 2016: 19). 

Budinli Cihâdî ile Mürşid-i Kâmil mesnevisinin şairi Cihâdî aynı 

asırda yaşamış ve Teşrîh-i Tıbâʻ ile Mürşid-i Kâmil yakın tarihlerde 

kaleme alınmıştır. Budinli Cihâdî’nin müderris olabileceği hususu ile 

Cihâdî’nin, Mürşid-i Kâmil mesnevisindeki ilim öğrenme ve öğretmeye 

dair beyitleri, her iki eserin de didaktik bir mahiyet arz etmesi gibi noktalar 

dolayısıyla Mürşid-i Kâmil’in şairi Cihâdî ile Budinli Cihâdî’nin aynı kişi 

olabileceği ihtimalinden bahsetmek mümkündür. 

2. Enderunlu Cihâdî

Tayyâr-zâde Atâ’nın Târîh-i Enderûn’unda, IV. Murâd’ın lugazına 

nazire yazması dolayısıyla “Cevâb-ı Enderûnî Hazîneli Cihâdî Begefendi” 

(Arslan, 2019: 172) şeklinde verdiği bilgiler, Tuhfe-i Nâilî’de “Enderûnî 

Hazîneli Cihâdî Bey, Murâd-ı Râbi’ devri şairlerinden.” (Kurnaz ve Tatcı, 

2001: 169) olarak aynen tekrarlanmıştır. “Şairin doğum ve ölüm yılı kesin 

olarak belli olmadığı gibi, eğitimi ve görevleri hakkında da bilgimiz 

yoktur. Ancak tek şiiri olan lugazının son mısraında padişaha hitaben: 

Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdi şâhâ 
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demesinden “çavuşluk” ve “ze‘âmet” beklentisi içinde olduğu 

görülmektedir” (Aksoyak, 2014). IV. Murâd’ın lugazı ve Cihâdî’nin söz 

konusu lugazın halli için yazmış olduğu nazire şu şekildedir:  

Lugaz-ı Murâd-ı Râbi’ 

Bir kal‘a-i mu‘allak içinde oldı deryâ 

Ol kal‘anın içinde bir balık eylemiş câ 

Tutar ağızda balık bir gevher-i yegâne 

Turdukça gevher anda balığı eyler ifnâ 

Atdı Murâd bu nazmı meydân-ı şâ‘irâna 

Her kim dilerse mansıb feth ide bunı ra‘nâ 

Cevâb-ı Enderûnî Hazîneli Cihâdî Begefendi 

Kandîl kal‘a şâhum revgan içinde deryâ 

Balık fetîl olupdur içinde eylemiş câ 

Oldı alev ağızda bir gevher-i yegâne 

Turup yanınca her şeb balığı eyler ifnâ 

Va‘d eylemişseñ ey şâh kâşiflere inâyet 

Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdi şâhâ (Arslan, 2019: 172). 

Mürşid-i Kâmil mesnevisinin şairi Cihâdî ile Enderunlu Cihâdî’nin 

aynı şair olması, elde bulunan bilgiler ve yaşadıkları dönem itibarıyla 

mümkün görünmemektedir. 

3. Mürşid-i Kâmil Mesnevisinin Şairi Cihâdî:

Ulaşılabilen biyografik kaynaklarda Mürşid-i Kâmil mesnevisinin 

şairi Cihâdî hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Latîfî 

Tezkiresi’nin Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi 1160 numaralı 

nüshasında “Cihâdî Beg” ismi, başka bir şahıs tarafından yazmanın son 

sayfasına kaydedilen 61 kişilik listede geçmektedir (Canım, 2000: 40). Bu 

listedeki isimler muhtemelen tezkireye ilave edilmesi gerektiği düşünülen 

şairlerdir. Osmanlı’da yüksek mevkilerde bulunan idare ve nüfuz sahibi 

kişilere “Bey” unvanı verildiği göz önünde bulundurulursa mesnevinin 

yazarı Cihâdî’nin de zeamet sahibi iken sancak alması (b. 559-560) gibi 
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hususlar dolayısıyla “Beg” unvanına sahip olabileceği ihtimal 

dâhilindedir. Elde yeterli bilgi ve belge olmadığından bu konuda şu an için 

kesin bir şey söylemek mümkün değildir.  

Hakkında bilgi edinilebilecek tek kaynak mahiyetinde olan Mürşid-i 

Kâmil mesnevisinin aşağıdaki beytinde Cihâdî, mesnevisini yazdığı 

sıralarda 50 yaşını geçmiş olduğundan bahsetmektedir:  

Şu dem kim ol segi úatl eyledüm ben 

TecÀvüz eylemişdüm elli yaşdan  (b. 347) 

Yine mesnevisinin iki ayrı yerinde 56 yaşında olduğunu açıkça şu 

şekilde ifade etmektedir: 

Bu düş kim gördüm anı ol zamÀnda 

Otuz iki yaşında idüm anda 

Yigirmi dört yıl geçdi aradan 

Ki andan Àgeh oldum ben buradan (b. 115-116) 

Ne deñlü olduàum ol demde sinde 

ÓisÀb itdüm çaú elli altısında   (b. 139) 

Bu beyitlerden hareketle, mesnevisini tamamladığı H 985/M 1577-

1578 yılında 56 yaşında olan Cihâdî’nin, H 929/M 1522-1523 yılında 

doğmuş olduğunu söylemek mümkündür.  

Cihâdî, 30 yaşında gördüğü bir rüyadan sonra tövbe edip riyazete 

çekildiğini ve sürekli ibadetle meşgul olduğunu da mesnevisinde dile 

getirmektedir: 

Otuz yaşında bir gün düşde gördüm 

Giderken bir dere başında durdum  (b. 73) 

… 

Dolunmalı güneş aòşam zamÀnı 

Uyandum uyúudan gördükde anı 

Teéemmül eyledüm efkÀra ùaldum 

Bu düşde ben ziyÀde èibret aldum 
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Didüm úo ekli şürbi úıl riyÀøet 

Ölince ÒÀlıúa eyle èibÀdet 

Çekildüm òalúdan tenhÀya gitdüm 

MenÀhìden de muókem tevbe itdüm 

Gicelerle durup úıldum namÀzı 

ÒudÀya durmadum úıldum niyÀzı (b. 80-84) 

Cihâdî, önce zeamet sahibi iken daha sonra kendisine iki yüz bin 

akçelik geliri olan bir sancak verildiğini ve dolayısıyla sancak beyi4 

olduğunu da mesnevisinde bildirmektedir. Osmanlı Devleti’nde sancak 

beylerinin oğullarına otuz bin akçelik zeâmet verildiği bilinen bir husustur 

(Gök vd., 2021: 53). Bundan başka askerî hizmette bulunanlara, savaşlarda 

önemli yararlılıklar gösterenlere, Dîvân-ı Hümâyun’da görev yapan 

bürokratlara da zeamet verilmiştir (Afyoncu, 2013: 162). Bu bilgilerden 

hareketle Cihâdî’nin, bir sancak beyinin oğlu veya devlet için mühim 

hizmetlerde bulunmuş bir asker yahut önemli bir devlet memuru olması 

ihtimal dâhilindedir. Zira Cihâdî, kendisine sancak verilmeden önce de elli 

bin akçe ile zeamet sahibi olduğunu dile getirmektedir.  

Sözüm var muştılıúdur saña diñle 

Zaèìm idüñ ezelden elli binle 

Aña şÀdam ki iósÀn eyledi Óaú 

Saña şimdi iki yüz biñle sancaú (b. 559-560) 

İlaveten şairin, “din uğrunda yapılan savaş ve gaza” ile ilgili bir 

mahlas tercih etmesinde manevi yönelimlerinin tesiri olabileceği gibi 

4 Osmanlı’da, vilayet ile kaza arasında idari bir bölüm olan “sancakların en yüksek 

idarecisi sancak beyi (mîr-i livâ) idi. Sancak beyleri sancağın merkezindeki kazada 

ikamet ederdi. Sancak beyini sancağa bağlı diğer kaza ve nahiyelerde zaîm, subaşı yahut 

voyvoda denen ve daha çok asayiş işleriyle görevli olan bir kişi temsil ederdi” (Şahin, 

2009: 99). 
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asker veya askerlikle ilgili bir görevi olmasının yahut bir(kaç) savaşta 

gösterdiği başarıların etkili olabileceğini de düşünmek mümkündür.  

Cihâdî’nin bir süre Mısır’da ikamet ettiği yine mesnevisinde yer 

verdiği şu beyitlerinden anlaşılmaktadır: 

Muúìm-i Mıãr idüm bir niçe müddet 

Ne tekye úaydını çekdüm ne òalvet  (b. 368) 

Muúìm-i Mıãr idüm bir niçe müddet 

Úaçardum eylemezdüm ille èişret  (b. 507) 

Şair, hac vazifesini yerine getirmek için Mısır üzerinden Hicaz’a 

gittiğini ve hac yolculuğu esnasında yaşadıklarını da mesnevisinde 

anlatmaktadır: 

Didüm var Kaèbeye durma yüzüñ sür 

Saña lÀzımdur ol hem úıbleyi gör 

Muóaããal anda èazm itdüm ÓicÀza 

Özüm ùapşurdum ammÀ bì-niyÀza 

Göründi yol yaraàı cümle neyse 

Yöneldüm Kaèbeye geldüm Süveyse (b. 509-511) 

Cihâdî, gördüğü bir rüya sonrasında halktan uzaklaşma kararı almış; 

bu müddet zarfında kul ve cariye gibi hizmetlilerden dahi kendini 

soyutlamıştır. Buradan hareketle Cihâdî’nin, evinde hizmetlileri bulunan 

varlıklı bir şahıs olduğu düşünülebilir: 

Düşündüm òºÀba fikr itdüm ziyÀde 

Tecerrüd fikri geldi anda yÀda 

Geçindüm şöyle fÀrià başúa bir baş 

Ne úul úullandum ayruú ne úaravaş (b. 345-346) 
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Cihâdî’nin, remil ilmini tahsil ederek bu ilmi öğrenmek isteyenlere 

talim ettirdiği Mürşid-i Kâmil’in 154 ila 157. beyitlerinde söz konusu 

edilmektedir: 

Meger kim düşer imiş bir niçe kes 

Ki èilm-i reml idi istekleri pes 

Bular gitdükçe gördüm başa üşdi 

Bularuñ úaydı daòi baña düşdi 

Ele aldum yine remlüñ kitÀbın 

Oúutdum anlara bir niçe bÀbın 

Çalışmışdum ezelden èilm-i remle 

Velì alışmadum ol adı kemle  (b. 154-157) 

Cihâdî, mesnevisinin 227-248. beyitleri arasında kendisinden ilim 

öğrenmeye gelen bir dostuna içinde beyitler ve şiirler olan, adını anmaktan 

utanç duyduğu, birçok mevzunun bahis konusu edildiği bir kitap 

okuttuğunu dile getirdikten sonra bu işin, manevi yolculuğunda alçalmaya 

sebep olduğunu söylemektedir. Sözlerine kendisine olan kızgınlığını ifade 

ederek devam eden şair, halka bir şeyler öğretmenin fayda getirmediğini; 

kara kaştan, kara gözden bahseden sözleri gönlünden çıkardığını; mecazi 

şiirin kendisi için değersiz olduğunu ve bu sebeple de Mürşid-i Kâmil’i 

sade bir dille kaleme alıp lafız ve kafiye gibi şekle müteallik hususlara 

dikkat göstermediğini belirtmektedir: 

Baña günlerde bir gün bir muãÀóib 

Gelüp bir özge èilme oldı ùÀlib 

Söz añlardı ziyÀde kÀyil idi 

Velì dünyÀya muókem mÀyil idi (b. 227-228) 

… 

Nedendür dirseñ aãl-ı ıøùırÀbı 

Oúurdı benden ol kes bu kitÀbı 
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KitÀbın adın añmam eylerin èÀr 

Ki anda var idi ebyÀt u eşèÀr 

Daòi çoú nesne õikr olınmış anda 

Aña meşàÿl olan úalur yabÀnda (b. 235-237) 

… 

Ne bulduñ òalúa taèlìm itmeden sen 

Ki durmazsañ düşerseñ mertebenden (b. 241) 

… 

Úara úaşdan úara gözden sözin ben 

Çıúardum gitdi bi’l-küllì göñülden 

Daòi bu il dilinden her ne kim var 

MecÀzì şièr ile elúÀb-ı eşèÀr 

Úatumda şey degüldür ol sebebden 

Bu nuùúı böyle sÀde eyledüm ben 

Ne elfÀôı gözetdüm ne úavÀfì 

Ne şÀèirlıúdaàı lÀf u güõÀfı  (b. 245-248) 

Mesnevisinin 691 ila 696. beyitleri arasındaki kısmı Farsça kaleme 

alan Cihâdî’nin, Farsça şiir yazacak derecede söz konusu dile vakıf 

olduğunu söylemek mümkündür: 

Toyì ãÀniè toyì cÀn u toyì Óaú 

Toyì der her dü èÀlem nÿr-ı muùlaú 

To òºÀhì bÿd u to bÀşì ser-À-ser 

Óaúìúat coz to çìzì nìst dìger  (b. 691-692) 

Cihâdî, bir ara şeyhlik yapmayı düşündüğünü ancak gördüğü bir düş 

üzerine bu düşüncesinden vazgeçtiğini de mesnevisinde dile 

getirmektedir: 
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ZamÀne mürşidi ol durma dirdüm 

Bu pendi ben baña durmaz iderdüm (b. 359) 

… 

Baña bu düş naãìóat oldı muókem 

Meşìòatden anuñçün urmadum dem (b. 367) 

Şair, aşağıdaki beyitlerde halk tarafından sevilen birisi olduğunu, hiç 

kimseden kendisi hakkında olumsuz bir söz duymadığını, halk ile güzel 

ahlak üzere her daim hoş geçindiğini söylemektedir: 

Bu òalú içre èazìz idüm ziyÀde 

Giçerdi günlerüm õevú ü ãafÀda 

Beni gÿş itmedüm ki kimse yerdi 

Velì cÀnı gibi her kes severdi 

Geçindüm òalúdan òulú-ı óasenle 

Söz añlar Àdemüñ úadrin bilenle (b. 170-172) 

Mesnevinin şairi Cihâdî, eserinde mahlasını altı yerde zikretmektedir: 

Özüñ düşür CihÀdì çıú aradan 

Ki kÀrın yeg bilür òalúı yaradan (b. 380) 

ŞimÀlümde duran didi CihÀdì 

İkinci gökde bir yıldız var adı (b. 428) 

Ne zìbÀ-çihreli maóbÿb idüm ben 

CihÀdì böyle sen úılduñ beni sen (b. 504) 

CihÀdì n’eyledüñ sen saña dirdi 

İçerden durmadan feryÀd iderdi (b. 530) 
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Az açuú çeşmüme uyúu yörendi 

İşitdüm ki CihÀdì müjde dindi (b. 555) 

KitÀbumda bir eksük yoú CihÀdì 

Anuñ-çün Mürşid-i KÀmildür adı (b. 818) 

I.2. Müşid-i Kâmil Mesnevisi

I.2.1. Mürşid-i Kâmil Mesnevisinin Şekil Özellikleri

I.2.1.1. Eserin Adı ve Yazılış Tarihi

Eserin “Fasl Der-Beyân-ı Hâl” başlıklı son bölümünde Cihâdî, 

mesnevisine “Mürşid-i Kâmil” adını verdiğini ve eserini, H 985 / M 1577-

1578 yılında yazdığını şu beyitlerde açıkça ifade etmektedir: 

KitÀbumda bir eksük yoú CihÀdì 

Anuñ-çün Mürşid-i KÀmil’dür adı 

Ne èaãruñ gencidür dirseñ bu genci 

ÓisÀb it nüh ãad u heştÀd penci (b. 818-819) 

I.2.1.2. Nazım Şekli ve Tertibi

Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan Mürşid-i Kâmil -gelenek 

içerisinde bu nazım şekliyle müstakil bir eser olarak kaleme alınan 

örnekleri gibi- “giriş”, “asıl konunun işlendiği bölüm” ve “bitiş” olmak 

üzere üç bölüm hâlinde düzenlenmiştir. Toplam 819 beyitten müteşekkil 

olan eserin giriş mahiyetindeki 21 beyitlik bölümünün son iki beytinde 

Cihâdî, mesnevisini muhtasar olarak 7 bap ve 42 fasl üzere tertip ettiğini 

şu şekilde dile getirmektedir: 

Velìkin muòtaãar úıldum kitÀbı 

MaúÀmÀtınca olsun tÀ ki bÀbı 

Yidi bÀb eyledüm hem úırú iki faãl 

MaúÀm-ı nefsi ammÀ eyledüm aãl (b. 20-21) 
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I.2.1.3. Vezin

Hezec bahrinin “mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün” kalıbıyla kaleme alınan 

Mürşid-i Kâmil mesnevisinde aruzun başarılı bir şekilde uygulandığı 

görülmektedir. Aruzun kusur sayılamayacak teknik hususları haricinde 

mesnevinin, vezin açısından problemli olan herhangi bir beyti 

bulunmamaktadır.  

Vasl (Ulama): 

Sözlüklerde “ulama, birleştirme” gibi anlamlara gelen vasl, aruz 

terimi olarak ünsüzle biten (kapalı) bir hecenin vezin gereği kendisinden 

sonra gelen kelimenin ilk hecesindeki ünlüye ulanması yoluyla açık hâle 

getirilmesidir. Cihâdî’nin Mürşid-i Kâmil mesnevisinde vasl 

uygulamasına örnek olabilecek bazı beyitler şu şekildedir:  

ZiyÀde zühde düşdüm bir zamÀnda 

Geyerdüm arı ùonlar dÀyim anda (b. 169) 

Úulaàa úoymadum güftÀrın anuñ 

Girü èazminde úaldum ol aranuñ (b. 603) 

Teéemmül eyledüm bu düşleri ben 

Didüm düş midür it rüéyÀda düşmen (b. 211) 

Mesnevide hece düşmeli ünlü ulamasına dair örnekler de yer 

almaktadır: 

Uyandum úatı yandum Àh úıldum 

Tenezzülden özümi_ÀgÀh úıldum (b. 128) 

äu içmezdüm ãudan perhìz iderdüm 

İki_üç günde hemÀn bir kerre yirdüm (b. 410) 

İmâle: 

Kelime anlamı “bir tarafa eğme, çekme, uzatma” olan imâle, bir aruz 

terimi olarak kısa (açık) olan bir heceyi vezin zaruretiyle uzun (kapalı) 

okuma ameliyesinin adıdır. Kimi zaman bir aruz kusuru olarak kabul 
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edilen imâlenin şiirde zaman zaman ahenge katkı sağlayan bir unsur 

olduğu görülür. Mesnevide görülen imâle örneklerinden bazıları şu 

şekildedir: 

Ùapalar eyledüm anda baña ben 

Didüm söyle ne aããı eyledüñ sen (b. 240) 

Yalanın ùutdılar yüzi úaranuñ 

Úatı meõmÿmı oldı ol aranuñ  (b. 219) 

Yididür èuøv iki ayaú iki el 

Sepedle serle dille úıl mükemmel (b. 444) 

Med: 

Sözlükte “uzatma, çekme” gibi anlamlara gelen med, aruzda iki ünsüz 

ya da bir uzun ünlüden sonra gelen bir veya iki ünsüzden oluşan hecelerin 

vezin gereği bir uzun (kapalı) ve bir kısa (açık) hece olarak okunması 

demektir. Cihâdî’nin mesnevisinde Arapça ve Farsça kelimelerde birçok 

med örneğine rastlanmaktadır. Söz konusu örneklerden bazıları şunlardır: 

Aúar çaú ortasından bir duru ãu 

Geyer anda olanlar pÀk geysü (b. 110) 

Aña meşàÿl iken seyrinde seyyÀr 

Görür bir mÀh-rÿ dil-dÀrı her bÀr (b. 460) 

Orada durmadum fi’l-óÀl göçdüm 

Yayup úollarumı bir ùaàa uçdum (b. 535) 

İren seyyÀr bu genc-i nihÀna 

Büyür cismi ùolar cümle cihÀna (b. 563) 

Zihaf: 

Sözlük anlamı “aslından uzaklaştırma, zorla ve sürünerek yürüme” 

demek olan zihaf, aruzda uzun (kapalı) bir hecenin vezin gereği kısa (açık) 
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hâle getirilmesi işlemine verilen addır. Umumiyetle bir aruz kusuru 

sayılmakla birlikte metnin edebî değerine ve ahengine katkı yapan 

zihaflar, kusur sayılmamıştır. Mürşid-i Kâmil mesnevisindeki bazı zihaf 

örnekleri şöyledir: 

Dilenci rızú içün eyler fiàÀnı 

Umar ilden hìç añmaz yaradanı (b. 51) 

Uyandum òaylì fikr itdüm bu òºÀbı 

Orada kendüme úıldum òiùÀbı (b. 317) 

İderseñ efèì-i nefsi zebÿnuñ 

Açarsın maùlab-ı genc-i derÿnuñ (b. 614) 

I.2.1.4. Kafiye

Cihâdî, mesnevisini yazarken lafız, kafiye gibi hususlara dikkat 

etmediğini kendisi için önemli olanın mana olduğunu şöyle dile 

getirmektedir: 

Ne elfÀôı gözetdüm ne úavÀfì 

Ne şÀèirlıúdaàı lÀf u güõÀfı  (b. 248) 

Cihâdî’nin Mürşid-i Kâmil mesnevisindeki kafiyeler ağırlıklı olarak 

Türkçe ve Arapça kelimelerden oluşmaktadır. Buna mukabil Farsça, 

Türkçe-Farsça, Türkçe Arapça ve Farsça-Arapça kelimelerle yapılan 

kafiyelere de kayda değer oranda yer verildiği görülmektedir: 

Türkçe kelimelerle yapılan kafiyeler: 

Bular gitdükçe gördüm başa üşdi 

Bularuñ úaydı daòi baña düşdi (b. 155) 

Bu eånÀda èaceb efkÀra ùaldum 

Ne sırdur bu didüm fikrinde úaldum (b. 761) 
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Farsça kelimelerle yapılan kafiyeler: 

Meger kim düşer imiş bir niçe kes 

Ki èilm-i reml idi istekleri pes (b. 154) 

Tozı gitdi anuñ oldı iñen òÿb 

Süpürdüm cümle lìk aşındı cÀrÿb (b. 191) 

Arapça kelimelerle yapılan kafiyeler: 

Úo ol èilmi ki yoú anda fevÀéid 

Hünerdür ol diyen söyler zevÀéid (b. 159) 

Muóaããal anı itdükce tefekkür 

Hümÿmı artururdı ol teõekkür (b. 525) 

Türkçe ve Farsça kelimelerle yapılan kafiyeler: 

Düşümde çoú görürdüm bir zamÀn ben 

Ki bir yüksek yir olmışdı nişìmen  (b. 149) 

Bu kez bir òÀùıra geldi yörendi 

Orada ben baña úıldum bu pendi (b. 762) 

Türkçe ve Arapça kelimelerle yapılan kafiyeler: 

Geçindüm òalúdan òulú-ı óasenle 

Söz añlar Àdemüñ úadrin bilenle (b. 172) 

Burada sÀlike varlıú gelür berk 

Òıredmend ise terk eyler anı terk (b. 666) 

Farsça ve Arapça kelimelerle yapılan kafiyeler: 

Burada baña varlıú geldi muókem 
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Ululandum kişilendüm niçe dem (b. 174) 

Ki emr-i künledür bu cümle eşyÀ 

Anuñla anları Óaú úıldı peydÀ (b. 751) 

Mürşid-i Kâmil’de, sadece redife yer verilen kafiyesiz beyitlerin 

bulunduğu da görülmektedir: 

Kimin bir êarb-ıla iki bölerdüm 

Kimin úat úat çalup úordum giderdüm (b. 94) 

Didüm ki sen maúÀm-ı sırr-ı sırdan 

MaúÀm-ı nefse indüñ ikilikden (b. 129) 

Mesnevide, birden fazla kafiyenin yer aldığı (zû-kafiyeteyn/zü’l-

kafiyeteyn) beyit örneklerine de rastlanmaktadır: 

Çekişmezler sögüşmezler sögenle 

äavaşmazlar dögüşmezler dögenle (b. 103) 

Eger ùÀlió ise medói øarardur 

Eger ãÀlió ise úadóı øarardur (b. 549) 

I.2.1.5. Redif

Tespit edilebildiği kadarıyla mesnevinin 417 beytinde redif 

bulunduğu görülmektedir. Bu rediflerin 370’i ek; 35’i bir kelime; 12’si ek 

ve kelime hâlindedir. Mesnevisinin yarısından fazlasında ek ve ek+kelime 

şeklinde yer verdiği rediflerin tamamına yakınını Türkçe unsurlardan 

seçen Cihâdî’nin bu husustaki tercihlerinde Türkçeden yana bilinçli bir 

tavır sergilediğini söylemek mümkündür. 

Ek hâlindeki redifler: 

Tespit edilebildiği kadarıyla mesnevinin 370 beytinde 44 farklı ekin 

redif olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu eklerden Farsça nispet i’si ve 
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yine Farsça fiil çekiminde kullanılan ikinci tekil şahıs eki olan “-ì” 

dışındakilerin tamamı Türkçedir: 

-(y)a/-(y)e (15, 106, 119, 138, 140, 231, 268, 326, 356, 403, 404, 425, 

510, 550, 563, 648, 730, 767, 772, 787, 813), -anla/-enle (103), -anlar/-

enler (102, 687), -ar/-er (78), -ardı/-erdi/-urdı/-ürdi (171, 176, 216, 220, 

221, 222, 310, 342, 437, 485, 486, 497, 631), -ardum/erdüm/-urdum/-

ürdüm (93, 94, 363, 372, 397, 410, 573), -arken/-erken/-urken/-ürken (92, 

118, 381, 391, 489), -armış/-ermiş (744), -arsa/-erse/-ursa/-ürse (26, 31, 

33, 35, 59, 270, 288, 291, 295, 450, 678), -arsın/-ersin (611), -da/-de (85, 

115, 122, 135, 139, 169, 213, 237, 349, 398, 461, 554, 567, 572, 649, 725, 

769), -dan/-den (116, 129, 168, 183, 271, 387, 389, 532, 717, 742, 784, 

808), -dı/-di (16, 111, 112, 133, 137, 153, 155, 229, 383, 384, 394, 419, 

477, 480, 482, 491, 515, 530, 555, 579, 582, 590, 635, 639, 739), -duk/-

dük (473), -dum/-düm (6, 8, 73, 81, 83, 86, 96, 107, 113, 127, 145, 146, 

152, 177, 179, 190, 193, 206, 233, 314, 321, 322, 333, 343, 352, 359, 360, 

361, 390, 395, 405, 441, 443, 470, 474, 479, 481, 498, 505, 513, 521, 527, 

529, 535, 553, 597, 606, 619, 640, 645, 731, 732, 741, 754, 757, 761), -

duñ/-düñ (324), -dur/-dür (23, 30, 32, 49, 68, 74, 105, 166, 266, 276, 278, 

283, 284, 289, 327, 338, 355, 427, 445, 446, 447, 610, 612, 709, 714, 715, 

794, 804), -erler (199), -(s/y)ı/-(s/y)i/-ì (4, 5, 19, 20, 42, 51, 52, 53, 61, 71, 

80, 84, 104, 121, 162, 195, 207, 210, 217, 234, 235, 243, 254, 282, 294, 

299, 315, 317, 318, 344, 354, 369, 371, 376, 399, 416, 423, 428, 438, 455, 

494, 500, 524, 526, 536, 544, 574, 589, 598, 609, 620, 629, 659, 675, 676, 

677, 680, 683, 700, 711, 716, 736, 746, 752, 758, 760, 765, 766, 776, 777, 

781, 783, 790, 792, 803, 805, 809, 818, 819), -ì (693, 694), -idür (253, 

800), -ıldı/-ildi (743), -ılmış/-ilmiş (519, 599), -(s)ın/-(s)in (117, 156, 286, 

296, 366, 418, 462, 571, 656, 705, 721, 723, 807), -ında/-inde (302, 421, 

434, 495), -ından/-inden (663), -ındı/-indi (123), -ısın/-isin (439), -la/-le 

(806), -lar/-ler (300, 429, 688, 697, 703, 724, 786), -lı/-li (45), -ma/-me 

(613), -maz/-mez (88), -mış/-miş (151, 316, 502, 632, 685, 745), -(n)uñ/-

(n)üñ (12, 219, 275, 341, 537, 587, 603, 604, 614, 615, 633, 634, 661, 662,

665, 726, 747, 773, 789, 799), -sa/-se (267, 297, 704), -sıydı/-siydi (623),

-um/-üm (14, 15, 185, 330, 348, 411, 503, 523, 557, 595, 812), -umda/-

5 Parantez içinde verilen numaralar, rediflerin yer aldığı beyitlerin mesnevideki sırasını 

göstermektedir. 
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ümde (817), -umla/-ümle (125), -updur/-üpdür (101), -urdum/-ürdüm 

(311, 313), -urlar/-ürler (708, 713), -ursın (414). 

Kelime hâlindeki redifler: 

Tek kelime: 

Tespit edilebildiği kadarıyla mesnevinin 28 beytinde tek kelimelik 

rediflere yer verilmiştir. Eserde kelime hâlindeki rediflerin tamamına 

yakını Türkçe kelimelerden oluşmaktadır. Tek kelime hâlindeki 17 

rediften sadece 1’i Arapça olup kalan 16’sı Türkçedir. Ek hâlindeki 

rediflerde olduğu gibi kelime hâlindeki rediflerde de şairin, neredeyse 

tamamen Türkçe sözcükler tercih ettiği görülmektedir: 

ancaú (581), ben (580), gerekdür (616), gördüm (584), içündür (201, 

749), idi (228, 422, 424), idüpdür (3), ile (172, 257, 281), itdüm (643), 

úıldum (128), oldı (147, 148), olma (100), olmaz (690, 719, 720), olmış 

(89, 558), olursın (602), yirinde (87), yol (67, 79), õÀkir (459). 

İki kelime: 

Mesnevide, bir Arapça+bir Türkçe kelimeden oluşan redif sayısı 3; iki 

Türkçe kelimeden oluşan redif sayısı 2; bir Farsça+bir Türkçe kelimeden 

oluşan redif sayısı 1; iki Farsça kelimeden oluşan redif sayısı 1 olmak 

üzere iki kelimeden oluşan rediflerin yer aldığı beyit sayısı 7’dir. 

bu maúÀmı (566), dìd ÿ (696), eyledüm fikr (487), fikr iderken (583), 

görür ol (674), olur ol (569), pÀk olursa (264). 

Ek+kelime hâlindeki redifler: 

Ek+bir kelime: 

Mesnevide, ek+bir kelimeden oluşan rediflere yer verilen beyit sayısı 

11’dir. Bu rediflerden Türkçe ek+Arapça kelimeden oluşan redif dışında 

kalanların tamamı Türkçe ek+Türkçe kelimeden oluşmaktadır: 

-a ben (17, 161, 336, 617), -a düşdüm (592), -dan ayruk (458), -dum/-

düm anda (578), -e geldi (426), -in eyler (250), -ı/-i øarardur (549), -miş 

idi (514). 
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Ek+iki kelime: 

Mesnevinin yalnızca 1 beytinde ek+iki kelimelik redife yer verildiği 

görülmektedir. Bu redifin bütün unsurları Türkçedir: 

-den urur dem (670).

I.2.1.6. Dil ve İmla Özellikleri

Mesnevide gerek kelime gerekse ek bağlamında Türkçe unsurların 

ağırlıkta olduğu görülmektedir. Eserde, Eski Anadolu Türkçesi döneminde 

kullanılan yapım ve çekim eklerinin yer aldığı beyitler de bulunmaktadır. 

Eski Anadolu Türkçesinden Klasik Osmanlı Türkçesine geçiş döneminde 

kaleme alınan eserlerdeki dil ve imla hususiyetleri Mürşid-i Kâmil’de de 

kayda değer oranda kendini göstermektedir. Estetik kaygı güdülmeden 

sade bir dil ile kaleme alınan mesnevinin, Arapça-Farsça kelime ve 

terkipler bakımından yalın bir mahiyet arz ettiğini söylemek mümkündür. 

Hatta Arapça-Farsça kelime ve terkiplerin yoğun olduğu beyitlerde dahi 

gayet anlaşılır bil dil tercih edildiği görülmektedir. Bu durumun, eserin 

dinî-tasavvufî muhtevalı olmasından ve umumun faydası için kaleme 

alınmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  

Mürşid-i Kâmil mesnevisinde bütün kelimeleri Türkçe olan 

beyitlerden birkaçı şöyledir: 

Otuz yaşında bir gün düşde gördüm 

Giderken bir dere başında durdum 

İçi gördüm úatı çamur çökekdür 

Didüm bir yol bulup geçmek gerekdür (b. 73-74) 

Ol alçaú ãu anı yıúduúça yir yir 

Öküzler bir ucından durmadan yir (b. 401) 

Uyandum úoúdum anda göñlegüm ben 

Úatı çirkin úokardı ekşi terden (b. 493) 
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Mesnevide Türkçe kelimelerin yoğun olduğu beyitlerden bazıları şu 

şekildedir: 

Daòi bir gizlü göz iósÀn idüpdür 

Bu göz görmez anı pinhÀn idüpdür (b. 3) 

Bu kez kendümde gördüm bir niçe şey 

Olar gizli úalursa key olur key (b. 18) 

Uvaàı incice ammÀ irisi 

Yumurùaca gelürdi her birisi (b. 423) 

Anı ùutdum kötekden çekdüm anda 

Bu kÀrı itmemişdüm bir zamÀnda  (b. 649) 

Mürşid-i Kâmil’de Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun olarak 

kullanıldığı beyit örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 

HevÀ vü nefs ü şeyùÀndur àarìmüm 

MüdÀm anlarladur ceng-i èaôìmüm  (b. 15) 

SiyÀh u zişt ü bed-òÿ èaúlı úÀãır 

Olur ol ãınfuñ ekåer èaybı vÀfir (b. 54) 

Ki zìrÀ fikr-i fÀsid kim maraødur 

Dimişler pìşe-i ehl-i àaraødur (b. 338) 

Tezehhüd şöhretüñ pÀkìze pÿşı 

DiyÀr-ı irtişÀnuñ zehr-i nÿşı  (b. 416) 

Úılan seyyÀr bu seyr-i èaôìmi 

Bilür keyfiyyet-i úalb-i selìmi (b. 790) 

Mürşid-i Kâmil’de bugün kullanımdan düşmüş veya telaffuzu 

farklılaşmış “arkaik” olarak adlandırılan kelimelerin -mesnevinin hacmine 
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oranla- dikkat çekici boyutta olduğunu söylemek mümkündür. Tespit 

edilebildiği kadarıyla mesnevideki arkaik unsurlar şu şekildedir: 

aldır- (b. 286), alın- (b. 145), andak (b. 148, 480), arık (b. 26, 632), 

arıkla- (b. 634), artuk (b. 515), assı (b. 240), aşak (b. 47, 48, 49), ayruk (b. 

36, 56, 64, 138, 346, 458, 465, 481, 532, 636, 671, 673), azgaz- (b. 204), 

barış- (b. 324), beleñ (b. 79), berk (b. 164, 546, 666), bilemce (b. 123), 

boyun (166), cılasın (b. 771), çak (b. 110, 139, 348, 371, 435, 623, 626), 

çal- (b. 94), çökek (b. 74), devşür- (b. 380), döşen- (b. 119, 192, 373, 403), 

dün (b. 417), düş ol- (b. 119), düzet- (b. 383), egin (b. 177), ekti (b. 199, 

202, 203), eş- (b. 88), etmek (b. 278), geñ (b. 600), gördükleyin (b. 121, 

123), güven- (b. 123, 137), iñen (b. 191, 309, 339, 698), kaçan (b. 221, 

361, 655, 784), kak- (b. 635), karavaş (b. 346), karındaş (b. 255), karva- 

(b. 390), katı (b. 23, 25, 26, 27, 29, 33, 44, 74, 164, 165, 180, 195, 224, 

232, 283, 316, 318, 449, 503, 606, 637, 652, 663, 709, 768, 776, 801), 

kayur- (497), key/gey (b. 18, 124, 754), kıgır- (b. 629), kılbarak (b. 387), 

kimerde (b. 44, 46, 230, 307, 385, 396, 407, 660, 701), koç- (b. 732), kok- 

(d. 493, 798), kop- (b. 644, 652), olduklayın (b. 779), oñat (b. 85, 319, 383, 

399, 656, 809, 812), pusar-/pusarıklan- (b. 300, 586), sığrak (b. 77), 

segirdüm (b. 533), seped (b. 444), seyrâncı (b. 741), sıñar (b. 203), sınık 

(b. 62), suvar- (b. 90), süçi (b. 56), tañ (b. 374), tapa eyle-/kıl- (b. 240, 

609), taş (b. 44), tek (b. 193, 755), tutkun (b. 300), ulaş- (b. 321), uvak (b. 

423), uvan- (b. 704), üş- (155, 361), yaña (b. 177), yap yap (b. 26, 69), yav 

kıl- (b. 291), yay (b. 327), yed-/yid- (b. 35, 42), yil- (b. 360, 611), 

yimezlen- (b. 199), yören- (b. 72, 137, 142, 173, 351, 413, 488, 508, 517, 

555, 624, 762). 

Mesnevide, Eski Anadolu Türkçesi döneminin dil özelliklerini 

yansıtan -u/-ü ve -madın/-medin zarf-fiil eklerine rastlanmaktadır: 

Úapusın arayu bir òaylì gitdüm 

İçerden bir bülend ÀvÀz işitdüm (b. 529) 

Atardum durmadın ol kelbe ùaşı 

İderdüm düşde anuñla ãavaşı  (b. 210) 

Úonulmadın daòi bunlara bir ad 

Úamusın emr-i künle úıldı ìcÀd (b. 682) 
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Fiil soylu kelimelere gelerek ifadeye daha çok benzerlik anlamı katan 

-layın/-leyin ekinin metinde Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi

zamanla ilgili bir anlamda kullanıldığı görülmektedir:

HemÀn gördükleyin ol nev-cüvÀnı 

Göñül virdüm ziyÀde sevdüm anı (b. 121) 

èAyÀn olduúlayın bu rÿz-ı rÿşen 

Ùolısar nÿr-ı mihr-i maèrifetden (b. 779) 

Yine Eski Anadolu Türkçesi döneminde gelecek zaman fiil çekiminde 

kullanılan -ısar/-iser eki de metinde iki yerde geçmektedir: 

Oúı gezle küçükce çek kemÀnı 

GümÀnı úo urısarsın nişÀnı  (b. 765) 

èAyÀn olduúlayın bu rÿz-ı rÿşen 

Ùolısar nÿr-ı mihr-i maèrifetden (b. 779) 

Mesnevide “pul pul”, “bir bir”, “karşu karşu” “yir yir” gibi ikilemelere 

de yer verilmiştir:  

Özi èuãfÿra beñzer daòi aãàar 

İñen òoş naúşı pul pul levni aãfer (b. 309) 

Ol alçaú ãu anı yıúduúça yir yir 

Öküzler bir ucından durmadan yir (b. 401) 

MenÀmumda gelürdüm úarşu úarşu 

Beni yoúlar yürürdi ol perì-rÿ (b. 484) 

Meger kim bir yamaçda bir çemenzÀr 

Aúar yir yir içinde çoú ãular var (b. 499) 

Didiler on ikinci günde òünkÀr 

Oàulların boàar bir bir ne kim var (b. 622) 
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Yoğun olmamakla birlikte mesnevide, Türkçe deyimlere ve deyim 

kaynaklı söz kalıplarına da rastlanmaktadır. Bu konudaki bazı örnekler şu 

şekildedir: 

Ak pak ol-: 

Benüm daòi åiyÀbum anda yundı 

Aàardı aú paú oldı úara döndi (b. 111) 

Ayağa düş-: 

Egerçi bir úaçan başa üşerdüm 

Velìkin kendüm ayaàa düşerdüm (b. 361) 

Ayağın(ı) pek bas-: 

Bu cÀmı nÿş idüp õevúe irenler 

Ayaàın pek baãanlar ser virenler (b. 102) 

Benzi sol-: 

Yüzi bir yüzden olmış beñzi ãolmış 

Teni başdan ayaàa uyuz olmış (b. 502) 

Canı gibi sev-: 

Beni gÿş itmedüm ki kimse yerdi 

Velì cÀnı gibi her kes severdi  (b. 171) 

Can(ın)dan usan-: 

Durı bir Àb idüm úatı bulandum 

RiyÀøetden degül cÀndan uãandum (b. 206) 

Çeşmi çarh ur-: 

Yine gördüm ki úarşumda dururdı 

TemÀşÀ bu ki çeşmi çarò ururdı (b. 486) 
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El bağla-: 

Şu dem ki el ãalup baña didi gel 

Edeble úarşusında baàladum el (b. 630) 

El çek-: 

Aña aóvÀli añlatdum didi gel 

On on beş aúçe vir tÀ kim çekem el (b. 516) 

El sal-: 

Şu dem ki el ãalup baña didi gel 

Edeble úarşusında baàladum el (b. 630) 

El sun-: 

Didi bir daèvete yÀr ol baña gel 

Didüm ol cinse hergiz ãunmadum el (b. 196) 

El ur-: 

El urdı úoltuàumdan çekdi aldı 

Beni andaú kenÀr-ı Àba ãaldı  (b. 480) 

Gam çek-: 

Tenezzül olduàın gördüm be-àÀyet 

áamın çekdüm bu òºÀbuñ bì-nihÀyet (b. 522) 

Gönül ver-: 

HemÀn gördükleyin ol nev-cüvÀnı 

Göñül virdüm ziyÀde sevdüm anı (b. 121) 

Gönülden çıkar-: 

Úara úaşdan úara gözden sözin ben 

Çıúardum gitdi bi’l-küllì göñülden (b. 245) 
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Gönülden kop-: 

Ol eånÀda göñülden úopdı himmet 

HemÀn el virdi èuzletle riyÀøet (b. 409) 

Görüp gözet-: 

MurÀdumca baña yirler düzetdi 

Oñat dutdı beni gördi gözetdi  (b. 383) 

Nazar sal-: 

Naôar ãalduúda ãaàumda durana 

Didi kim beõl-i rÿó it müjdegÀna (b. 425) 

Özün(ü) tapşır-: 

Muóaããal anda èazm itdüm ÓicÀza 

Özüm ùapşurdum ammÀ bì-niyÀza (b. 510) 

Parmakla göster-: 

Müselleksin meşìòat saña lÀyıú 

Seni barmaúla göstersin òalÀyıú (b. 358) 

Tacını göğe at-: 

Geyerlerse yeşiller yaòod aúlar 

Atar tÀcın göge gördükde seyyÀr (b. 304) 

Yabanda kal-: 

Daòi çoú nesne õikr olınmış anda 

Aña meşàÿl olan úalur yabÀnda (b. 237) 

Yanıp yakıl-: 

İlüñ èaybın görüp feryÀd úılma 

Od olup tutuşup yanma yaúılma (b. 378) 
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Yerli yerinde dur-: 

İkisi durdılar yirli yirinde 

Birer cevher ùabaú var ellerinde (b. 421) 

Yol bağla-: 

Úalur yolda muúarrer baàlanur yol 

Bu ãuretde görürse kendini ol (b. 287) 

Yüz sür-: 

Úodum alnum zemìne òaylì durdum 

NiyÀz itdüm yüzüm ùopraàa sürdüm (b. 553) 

I.2.2. Mürşid-i Kâmil’in Muhtevası

Cihadî’nin bizzat kendisinin de ifade ettiği üzere “Mürşid-i Kâmil”, 

toplam 7 bap ve 42 fasıl olarak tertip edilmiştir. Eserin Makâm-ı Nefs’e 

ayrılan birinci babındaki 10 faslın 5’inde terakki, 5’inde tenezzül; 

Makâm-ı Kalb’e ayrılan ikinci babındaki 11 faslın 5’inde terakki, 

6’sında tenezzül; Makâm-ı Rûh’a ayrılan üçüncü babındaki 6 faslın 

2’sinde terakki, 4’ünde tenezzül; Makâm-ı Sırr’a ayrılan dördüncü 

babındaki 6 faslın 4’ünde terakki, 2’sinde tenezzül; Makâm-ı Sırr-ı Sır’a 

ayrılan beşinci babındaki 7 faslın 4’ünde terakki, 3’ünde tenezzül; 

Makâm-ı Sırr-ı Hafî’ye ayrılan altıncı babın tek faslında terakki beyan 

edilmiştir. Makâm-ı Sırr-ı Ahfâ’ya ayrılan yedinci babın tek faslında 

ise Beyân-ı Hâl’e yer verilmiştir.  

Başlık 
Beyit 

Sayısı 

Sayfa 

Aralığı 

- 21 64b-65a 

 I 

BÀb-ı Evvel Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Nefs 51 65a-66b 

1 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 18 66b-67a 

2 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 15 67a-67b 

3 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 11 67b 
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4 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 16 67b-68a 

MaúÀm-ı Úalbde Onuncı Faãlda Õikr 

Olan èİlmdür 
7 68a 

5 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 9 68b 

6 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 20 68b-69a 

7 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 17 69a-69b 

8 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 21 69b-70a 

9 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 20 70a-70b 

10 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 22 70b-71b 

II 

BÀb-ı æÀnì Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Úalb 57 71b-73a 

1 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 6 73a 

2 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 17 73a-73b 

3 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 10 73b-74a 

4 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 9 74a 

5 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 8 74a-74b 

6 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 15 74b 

7 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 10 75a 

8 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 14 75a-75b 

9 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 22 75b-76a 

10 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 10 76a-76b 

MaúÀm-ı Nefsde Çeşm-i ŞÀhid-bÀz 

Faãlında Añılan èİlm Budur 
13 76b 

11 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 16 76b-77a 

III 

BÀb-ı æÀliå Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Rÿó 12 77a-77b 

1 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 15 77b-78a 

2 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 12 78a 

3 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 12 78b 

4 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 17 78b-79a 

5 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 14 79a-79b 

6 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 24 79b-80a 

IV 
BÀb-ı RÀbiè Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Sırr 10 80a-80b 

1 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 11 80b 
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2 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 14 80b-81a 

3 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 24 81a-81b 

4 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 26 82a-82b 

5 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 8 82b 

6 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 9 82b-83a 

V 

BÀb-ı ÒÀmis Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Sırr-ı 

Sırr 
16 83a-83b 

1 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 11 83b 

Der-vaãf-ı VÀcib 3 84a 

Der-vaãf-ı Mümkin 3 84a 

2 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 9 84a 

3 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 19 84a-84b 

4 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 13 85a 

5 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 6 85a-85b 

6 Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 8 85b 

7 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 21 85b-86a 

VI 

BÀb-ı SÀdis Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Sırr-ı 

Òafì 
4 86a 

Anlar èAyne’l-yaúìn Mertebesinde 

Olanlardur 
9 86b 

1 Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 5 86b 

VII 

BÀb-ı SÀbiè Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı 

Sırr-ı Òafì 
10 86b-87a 

Anlar Óaúúa’l-yaúìn Mertebesinde 

Olanlardur 
6 87a 

1 Faãl Der-beyÀn-ı ÓÀl 13 87a-87b 

Tahmidle başladığı mesnevisinde Cihâdî, ancak temiz bir kalbe ve saf 

bir zihne sahip olanlarca talim edilebilecek bir ilimden hissedar olmanın 

memnuniyetini dile getirir. Kendisine gizli bir şekilde talim edilen bu ilim 

sayesinde can gözünü açmaya muvaffak olan Cihâdî, açtığı bu gözle 

temaşa ettiği âlemde her şeyin kendi istidadınca tecelliye mazhar olduğunu 
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fark eder. Bunu Allah’ın bir lütfu olarak değerlendiren Cihâdî, afakta 

gördüklerini enfüste de tecrübe etmek üzere deruni âleminde bir sefere 

çıktığını ve bu sefer esnasındaki tecrübelerini muhtasar bir şekilde yedi 

bap ve kırk iki fasıl olarak kitabına kaydettiğini ifade eder: 

Getürdüm bir kitÀb itdüm buları 

Añılmışdur añılmış anda varı 

Velìkin muòtaãar úıldum kitÀbı 

MaúÀmÀtınca olsun tÀ ki bÀbı 

Yidi bÀb eyledüm hem úırú iki faãl 

MaúÀm-ı nefsi ammÀ eyledüm aãl (19-21) 

Cihâdî, eserinin makam-ı nefse ayırdığı ilk babında hakikat 

yolcusunun rüyasında gördüğü şeylerin ne anlama geldiğini açıklar. Buna 

göre yolcunun rüyasında beyaz güvercin görmesi dininin muhkemliğine, 

gök renginde güvercin görmesi ise dalalete düşmüş olduğuna işarettir. 

Rüyada eşek görülmesi cinsel arzuya delalettir. Görülen eşek, semirmiş ise 

yolculuk zorlu geçecektir şayet zayıf ise nefis mağlup edilebilecektir. 

Koyun görmek, yemeğe düşkünlüktür. Koyun ve eşeğin birlikte görülmesi 

köpekleşen nefsin haz kaynağıdır. Tavşan, çok yemeye ve nasihat 

tutmamaya delalet eder. Bu hayvanı gören salik, dünyaya meylederek 

yolculuğunu terk eder. Deve görmek nefse teslimiyete, siyah it ile enik 

görmek ise nefsani isteklere boyun eğmeye işaret eder ki bunlar manevi 

olarak düşme anlamına gelir. Tilki görmek hile ve yalancılığı âdet 

edinmektir. Salikin rüyasında yanında bir iple aslan gezdirmesi nefsine 

galebe çalmasına işaret eder. Yaşlı ve çirkin ihtiyar kadın dünya 

manasındadır. Bu ihtiyar, bazen süslenmek suretiyle kendisini daha genç 

gösterebilir. Bu durumda bazı yolcular, onun kendileri için hazırlandığını 

düşünerek aldanırlar. Yolcunun düşkün, dilenci veya siyahi bir adam 

görmesi eksikliğe delalet eder. Kara balçık, çamur, kireç ve kül de aynı 

şekilde noksanlıktan nişanedir. Post ve hırka vuslat alametidir. Uzun ve 

düzgün servi istikamet, eğilmiş yahut kurumuş servi ise tenezzüldür. 

Necaset dünya muhabbetine dalmaktır. Kapısı açılmış ve içi boşaltılmış 

ev, eşyaya muhabbetin göstergesidir. Kırık anahtar, eksikliğin; sağlam 

anahtar ise olgunluğun alametidir. Pamuk ve tuz terakkinin, kurşunla 
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karpuz tenezzülün göstergesidir. Zuhur için yola çıkanların yolu doğuya, 

fenayı murat edenlerin yolu ise batıya doğrudur. Nefs makamında 

seyreden yolcunun derunundaki kötü düşünceler zamanla kaybolur. Bir 

müddet sonra nefs cehaletinin karanlığı yerini nura terk eder. Bu durumda 

yolcunun dilinden kelime-i tevhit eksik olmaz. 

Birinci babın terakki beyanındaki ilk faslında Cihâdî, otuz yaşında 

gördüğü bir rüyayı nakleder. Rüyasında çıktığı bir yolculukta, içi çamurla 

dolmuş bir dere başına gelen Cihâdî, yoluna devam edebilmek için derenin 

karşısına nasıl geçeceğini düşünürken birden kendisini orada bulur. 

Cihâdî, sağındaki bağlı, eyersiz kula bir at ile bu ata benzeyen ve kendi 

dilince bir şeyler söyleyen tayın yanından batı yönüne uzanan taşlık bir 

dağ yoluna yöneldiği esnada uykusundan uyanır. Bu rüyadan aldığı ibretle 

yeme içme zevkini bir kenara koyup riyazetle Hakk’a yönelen Cihâdî, 

insanlardan uzakta bir köye çekilerek geceler boyu Mevla’ya niyaz eder. 

Bir gece yine bu hâldeyken uykuya dalınca rüyasında yeniden aynı atı 

görür. Önceki gördüğünden farklı olarak bu kez atın üzerinde beyaz bir çul 

ve eyer vardır. Cihâdî âdeta kendisi için hazırlanmış olan bu ata bindiğinde 

önündeki taşlı ve engebeli yolların düzleştiğini, kurak yerlerin yeşerdiğini 

temaşa eyler. 

Terakki beyanındaki ikinci fasılda Cihâdî, nefsini ıslah ile meşgul 

iken daldığı uykusunda kendisini dikenli bir yolda küffara kılıç sallarken 

görür. Gördüğü rüyayı irfan sahibi ululardan birine anlattığında bunun 

ahlaki zafiyete işaret ettiğini öğrenir. Duydukları karşısında derin bir 

üzüntüye kapılır ve cihan halkının işlerine dalıp dünya telaşı içerisinde 

dövüşmeyi, çekişmeyi, övünmeyi terk eder. 

Cihâdî, terakki beyanında olan üçüncü fasıldaki rüyasında, üzerinden 

gülsularının süzüldüğü mermer sütunlarla çevrilmiş bir yer ve bu yerin 

içerisinde insanların elbiselerini yıkadıkları bir ev görür. Herkesin tertemiz 

kıyafetler giydiği bu evde kendisinin elbiseleri de yıkanıp temizlenir. Bu 

esnada elbisenin sırtında bir iz olduğunu fark eden Cihâdî, otuz iki yaşında 

gördüğü bu izin, şahitbaz gözüne delalet ettiğini tam yirmi dört yıl sonra 

idrak eder.  

Tenezzül beyanında olan dördüncü fasılda Cihâdî, bir gezinti 

esnasında, Yusuf Peygamber misali etkileyici güzelliğiyle dikkat çeken 

Sipahizade ismiyle maruf bir gençle karşılaşır. Eşsiz güzelliğinden 

etkilendiği bu gencin düşüncesiyle daldığı uykusunda kendisini padişah 
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olarak görür. Beyleri ve askerleriyle çıktığı seferden vatanına döndüğünde 

giderken bıraktığı hiçbir şeyi yerinde bulamaz. Mekânın ve insanların 

değişmesinden duyduğu üzüntüyle uykusundan uyandığında bunun bir 

manevi gerileme (tenezzül, düşüş) olduğunu ve sırlar makamından nefs 

makamına indiğini düşünür. Bu düşüncenin verdiği üzüntüyle daldığı 

uykusunda bu kez kendisine bir ilim verildiği müjdesini alan Cihâdî, bu 

ilmin kalp makamındaki onuncu fasılda zikrolunan ilim olduğunu söyler 

ve o güzele gönül vermiş olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirir. 

Cihâdî, terakkinin beyan olunduğu beşinci fasıldaki rüyasında, 

muhkem bir hisara sahip olmuşken yolunun kesildiği haberini alır. 

Bakmaya gittiğinde yolun bir ejder tarafından kapatıldığını ve biraz 

ötesinde de bir köpeğin beklediğini görür. Cihâdî, kara tüyleri bulunan ve 

oldukça iyi beslendiği anlaşılan bu köpeğin kısa süre içinde öldüğüne ve 

çok geçmeden bir koyun olarak dirildiğine, hemen akabinde ise bir insana 

dönüştüğüne şahit olur. 

Tenezzülün beyan olunduğu altıncı fasıldaki rüyasında Cihâdî, pek 

çok kez oturduğu yüksekçe yerde yine oturmakta iken birden kendisini 

alçakça bir yerde bulur. Kendisini etrafı kamışlarla ve sazlarla kaplı bu 

yerde bulmasına rağmen elbiseleri ilk oturduğu yüksek yerde kalmıştır. 

Uyandığında gördüklerinin hikmetini anlamak için çok çabalar ve nihayet 

çözer. Bir zamanlar remil ilmiyle çok ilgilenmiş öyle ki meraklılarına bu 

ilmin kitabını okutacak kadar uzman olmuştur. Zamanla bu ilmin faydadan 

halî olduğunu düşünmeye başlayan Cihâdî, rüyasını bu bağlamda yorumlar 

ve -gördüğü meyvesiz bir bitki olan- kamışın bu faydasız ilmi ifade ettiğini 

düşünerek remille uğraşmayı bırakır. 

Tenezzülün beyan olunduğu yedinci fasılda Cihâdî, züht içinde 

huzurlu bir yaşam sürüp insanlarla hoş geçinmenin verdiği saygınlığın, 

zamanla kendisinde kibre (ucb) dönüştüğünü dile getirir. Bu hâldeyken 

rüyasında kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan insanlar görür. Ne 

söylediklerini anlamaya çalışırken kendi üzerinde içi beyaz dışı gök 

renginde bir elbise olduğunu ve vücudunun dağlanmış olduğunu fark eder. 

Uyandığında hatasını anlar ve salih amel sahibi olanların, riyakârlığa 

düşmemek için halkın itibarına nazar etmemesi gerektiğinin bilinciyle 

kalbinden ucbu söküp atar. 

Cihâdî, terakkinin beyan olunduğu sekizinci fasıldaki rüyasında 

dilinde kelime-i tevhit ile nefs makamında seyrederken bir dergâha ulaşır. 
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Pek çok insanın bulunduğu bu dergâhı, eline aldığı süpürge aşınıncaya 

kadar süpürür ve tertemiz eder. Uyandığında gönlü şevkle dolan Cihâdî, 

sefih bir fakihle karşılaşır. Yol yordam bilmeyen bu fakih, gittiği davete 

onu da götürmeyi teklif eder. Cihâdî, gittiği yerde ikram edilen yiyecekleri 

yese asalak; yemese riyakâr olarak addedileceğini söyleyerek bu teklifi 

geri çevirir. Fakihin tüm ısrarlarına rağmen Cihâdî davete gitmez ancak bu 

ısrarlardan gönlü bulanır. 

Tenezzülün beyan olunduğu dokuzuncu fasılda Cihâdî, dünyanın 

telaşesinden uzaklaşıp uzlete çekildiği bir zamanda rüyasında kızıl renkte 

bir köpeğin kendisine havladığını ve kendisinin de sürekli onu taşladığını 

görür. Uyandığında rüyada köpek görmenin düşman anlamına geldiğini 

ancak bu yalnızlık köşesinde kimseyle bir husumetinin olmadığını 

düşünür. Buna bir anlam veremeyen Cihâdî, bir müddet sonra pek çok 

insanın rahatsız olduğu yakındaki dergâhta bulunanlardan birinden 

hoşlanmadığını hatırlar. Bu kişi, her türlü arsızlığı, yolsuzluğu kendisine 

mübah gördüğü için kimse tarafından sevilmeyen biridir. Tasavvuftan söz 

açınca kimsenin yanında kalmadığı bu insandan Cihâdî de “kişi refikinden 

azar” fehvasınca uzak durur. 

Cihâdî, tenezzülün beyan olunduğu onuncu fasılda kendisinden ilim 
(şiir) tahsil eden bir dostunun dünyaya olan muhabbetinden etkilenmek 
suretiyle yaşadığı tenezzülü anlatır. Bu etkilenmeye kadarki rabıtalarında 

kendini daima yüksekçe bir yerde görürken bu kez o yüksek yerlerden 

aşağıya atılır. Atıldığı bu alçak yerden yeniden yükseklere tırmanacak bir 

yol bulup yürüdüğü anda kendine gelir. Gördüklerinin hikmetini 

musahibine okuduğu -adını anmaktan ar ettiği- manzum kitaba bağlar. 

Tenezzüle sebep olduğu fikriyle sanat kaygısıyla şiirli söz söylemeye 

çalışmanın doğru olmadığına hükmeden Cihâdî, bu bağlamda eserini 
oldukça sade bir şekilde kaleme aldığını söyler.  

Kalp makamının beyan edildiği ikinci bapta Cihâdî, bu makama gelen 

hakikat yolcusunun dünya düşüncesinden uzaklaşacağını ve sürekli 

Allah’ı zikretmekle meşgul bulunacağını söyler. Gökten salike ve salikin 

kalbinden göğe bir nurun peyda olduğu bu makamda görülen çocuk, 

sevgili, beyaz elbiseli güzel kadın, anne, baba, kardeş hep iyiliğe, güzelliğe 

ve terakkiye işarettir. Kendi yurdunda akrabalarını görmek, murada 

ermek; kendini görmek ise hakikat âleminden haberdar olmak anlamını 

taşır. Mescit, halvethane, ev gibi mekânları kandil veya mumla 
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aydınlatılmış görmek gönül aydınlığına işarettir. Bu mekânların temiz 

görülmesi kalbin saflığına delildir. Cenneti görmek gönül ehli olunduğuna, 

cehennemi görmek nefsin heva ve heveslerine kapılmaya işarettir. Hamam 

yahut sıcak su esenlik anlamındadır. Hicaz’a doğru yol almak, Allah’a 

yönelmek; Mescid-i Aksa’ya doğru gitmek ise nefis ıslahına çalışıyor 

olmaktır. Denizde seyahat hâlindeyken dahi sarsılmadan yola devam 

etmekte büyük faydalar vardır. Bu yolda şeriat dışına adım atmamış 

olanlar çoğunlukla servi ve hurma görürler. Rüyada bir bahçeye girip bu 

bahçede kavak, ıhlamur, ılgın gibi meyvesiz ağaçlar görmek gam ve 

kedere; nar, elma, dut gibi meyveli ağaçlar görmek zevk ve hoşnutluğa 

işarettir. Bal, süt, ekmek ile pişmiş et, iyi amel ve müjde; çiğ et ise 

olumsuzluk bildirir. Kavun ile bal ledünni ilme işarettir ve salih amel 

anlamına gelir. Ancak yolcu bu makamda yemeği fazla kaçırıp da uykuya 

dalarsa tenezzül kaçınılmaz olur. Bu makamdaki yolcunun elbiseleri yeni 

ve temiz olmalıdır. Temiz olmayan elbise kötü amele işarettir. Elbisenin 

rengi beyaz ve yeşil olduğunda güzeldir. İçine gök renkli, üstüne beyaz 

renkli elbise giymek nefsani isteklere boyun eğmektir. Hırkanın 

kaybolması yahut elbisesiz kalmak yolculuğun tehlikeye düşmesi 

anlamına gelir. Altın ve gümüş görmek salih ameldir. Ancak İslam 

padişahının mührünü taşımayan gayrimüslimlere ait olanlar böyle 

değildir. Bunları gömülü iken çıkarmak iyidir ancak kaybetmek fenadır. 

Hakikat yolcusunun rüyasında kaybettiğini bulması cezbeye işarettir. 

Yüce dağ başında akan pınar, gönlün murada ermesidir. İçerisinde saf, 

temiz suyun olduğu bir kuyu başında bulunmak vücut kuyusundaki gönül 

çocuğunu beslemektir. Gökyüzünü, güneşi, ayı ve yıldızları açık bir 

şekilde görmek gönül dinginliğine; göğün kapalı ve havanın puslu olması 

ise tenezzüle işarettir. Salikin rüyasında yeşil elbiseler giyinmiş erkekliği 

olmayan askerler ve melekler görmesi terakkiye işarettir.  

Cihâdî, kalp makamının terakki beyanında olan ilk faslındaki 

rüyasında servi ve hurma ağaçları arasındayken sarı renkli serçeye benzer 

bir kuşun kendisini sevindirmek için çabaladığını görür. Uykusundan 

uyandığında hatırladığı bu rüya ile oldukça mutlu olur. 

Tenezzülün beyan edildiği ikinci fasıldaki rüyasında Cihâdî, engin bir 

ovada otlayan besili bir boğa görür. Uyandığında gördüğü boğayı rahatına 

düşkün olmaya yorar. Bunun bir zaman işret meclislerinde bulunmasından 

kaynaklandığını düşünen Cihâdî, hakikat yolculuğunun ancak az yemekle 
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sürdürülebileceğini idrak eder. Yeme içmeye düşkün olanlar yarı yolda 

kalacaklarından tarikat seyrinden hissedar olamazlar.  

Cihâdî, terakkiyi beyan ettiği üçüncü fasıldaki rüyasında evinin 

yağma edildiğini görür. Kendisine derhal oraya gitmesi söylenir. 

Gittiğinde evini ortasına pamuk serili bir şekilde bulur. Uyandığında 

gördüğü bu rüyayı, kalbinde terk etmesi gereken kötü düşünceler 

bulundurmasına yorar.  

Terakkiyi beyan ettiği dördüncü fasılda, kötü düşüncenin, garaz 

ehlinin alışkanlığı olduğunu ifade eden Cihâdî, rüyasında kendisini uçsuz 

bucaksız bir âlemde bulur. Aden sahrası olarak bilinen bu yerde hareketsiz 

bir şekilde durmakta olan siyah bir köpek vardır. Elindeki asayla vurduğu 

köpeği toprağa gömer. Uyandığında tecerrüt düşüncesiyle herkesten ve her 

şeyden fariğ olan Cihâdî, bu rüyayı gördüğünde elli yaşında olduğunu 

ifade eder.  

Tenezzülün beyan edildiği beşinci fasılda Cihâdî, makam 

sahiplerinden biriyle dost olduğu bir dönemde görmüş olduğu rüyayı 

nakleder. Rüyasında kendisine hakikat yolcusunun makam sahiplerinin 

ikramına fazla itibar etmemesi gerektiği ihtarında bulunulur. 

Cihâdî, tenezzülün beyan olunduğu altıncı fasılda, kapıldığı bir hayale 

yer verir. Sahip olduğu hünerle kendisinin şeyhliğe layık olduğu gibi boş 

bir hayale kapılan Cihâdî, vaktinin büyük bir kısmını bu sevda ile 

geçirirken seher vakti daldığı uykusunda kendisini çimensiz bir tepe 

üzerinde elinde düdükle gezerken görür. Düdüğü çalarak tepeden indiği 

esnada uykusundan uyanır. Bu rüyanın ardından gönlünde ne şeyhlik 

arzusu ne de bir şeyhe mürid olma isteği kalır. Sadece marifet kazanmak 

düşüncesiyle yaşamına devam eder.  

Tenezzül beyanındaki yedinci fasılda Cihâdî, züht içinde yaşadığı 

fakat zihninin halkın kötü işleriyle meşgul olduğu özellikle hâkimlerin 

zulmünü dert edindiği bir dönemde gördüğü rüyayı nakleder. Rüyasında 

kendisine sahabenin hâkim olmasıyla düştüğü durumun hatırlatıldığı 

Cihâdî, uyandığında yapılan bu ihtardan mana âlemini seyredenlerin ne 

Yezid yergisine ne de Bayezid övgüsüne kapılmasının uygun olmadığı 

dersini çıkarır. Başkasının ayıbını görüp dile getirmek hakikat yolcusu için 

asla uygun değildir.  
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Tenezzül beyanındaki sekizinci fasılda Cihâdî, istekler denizine 

daldığı bir zamanda tanıştığı birinin tüm isteklerini yerine getirdiğini 

ancak o dönem, sahip olduğu nimetlerle gönül şevkini yitirdiğini söyler. 

Bu hâldeyken rüyasında barak gibi tüylü siyah bir köpek görür. Köpekle 

meşgul olurken uçurumdan düşer. Düşerken hatiften gelen sese kulak 

verip Allah’a sığınır ve bu düşüş, yerini yükselişe bırakır. 

Cihâdî, tenezzül beyanındaki dokuzuncu fasılda bahsettiği rüyasında 

yüce dağ başında kurulmuş büyük bir şehre ulaşır. Şehre giden ve yolun 

her iki yanında uzanan geniş ekin tarlaları bulunmaktadır. Biçilecek 

kıvama gelmiş bu göz alıcı tarlayı neşeyle izlerken birden içinden pis bir 

suyun akmaya başladığını fark eder. Ekinler, bir yandan bu pis su ile 

mahvolurken diğer yandan öküzler tarafından yenilmektedir. Uykusundan 

uyandığında gördüklerini insanların sözleriyle fazla meşgul olmasına 

yorar ve bu yanlıştan çabucak uzaklaşıp yeniden riyazete yönelir. 

Cihâdî, terakki beyanındaki onuncu fasılda otuz üç yaşındayken 

gördüğü bir rüyayı anlatır. Yatsı namazını müteakip daldığı uykusunda 

ellerindeki mücevher dolu tabakları kendisine sunan iki melek görür. 

Meleklerin sunduğu mücevher dolu olan tabaklardan biri İbrahim 

Peygamber’e verilen ilim, diğeri ise daha evvel nefs makamında bahsi 

geçen ilimdir. Cihâdî, henüz beş yaşındayken rüyasında gördüğü iki 

ambarı yine bu bağlamda yorumlar. 

Cihâdî, terakki beyanındaki on birinci fasılda ilm-i seb’iyyata (yedili, 

yedi şeyin hikmeti) dair bilgi verir. Âlemde görülen yedi kat gök, yedi yer, 

yedi deniz gibi kozmik unsurların tamamı insanda mündemiçtir. İnsanda 

mevcut olan ilik, kan, kemik, et, deri, sinir ve damar yahut göz, kulak, 

boğaz, dil, bel, el ve ayak gibi yedi şey, hikmeti kavranmazsa yedi 

cehennem kapısı olur. Ancak bunlar birer tecelli mekânı olarak görülürse 

Hakk’ın hikmeti ile sekiz kapılı cennete tebdil olur. Bu durumda yolcuyu 

bir hayret duygusu kaplar. 

Ruh makamına ayrılan üçüncü bapta Cihâdî, bu makama gelen 

yolcunun kendisine halvet köşesini karar kılacağını, dizinden başka yastık 

bilmeyeceğini, az konuşup dilinden “hû” zikrini eksik etmeyeceğini 

söyler. Bu durumdaki yolcuya sürekli ay yüzlü bir güzel görünür. Henüz 

on sekiz yaşını geçmemiş olan bu güzel, hakikat yolcusunu -şeriattan dışarı 

adım atmadığı müddetçe- sürekli gözler. Bu güzelin visaline talip olan 

yolcunun kat etmesi gereken çokça terakki mevcuttur.  
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Ruh makamının terakkiyi beyan eden ilk faslında Cihâdî, rüyasında 

Yusuf Peygamber’e benzeyen birini görür. Görür görmez âşık olduğu bu 

güzel insanın, ona verdiği yoldaşla birlikte yola koyulur. Uzun müddet 

yürüdükten sonra büyük bir ırmağın kenarına gelirler. Irmak üzerinde dört 

gözlü bir köprü bulunmakta ancak gözlerinden hiç su akmamaktadır. 

Cihâdî, bu sudan geçilemeyeceğini söylese de yoldaşının elini sıkıca 

tutması tembihine uyarak onunla suya girer. Yoldaşı, suda batmadan 

ilerlerken kendisi suya gömülür ve feryat figan ederek sudan çıkmaya 

çabalar. Onu koltuğundan çekmek suretiyle kenara çıkaran yoldaşı, 

yeniden ırmağa dalar. Yoldaşı gönlünde sırrolan Cihâdî, bu aşamadan 

sonra yolculuğa yalnız devam etmek zorunda kalır.  

Tenezzül beyanındaki ikinci fasılda Cihâdî, rüyasında kendisine 

sürekli rehberlik eden peri yüzlü bir güzelin gözlerini daireler çizer bir 

hâlde görür. Uyandığında hayrete kapılan Cihâdî, orucu ve namazı terk 

etmediği hâlde böyle bir rüya görmesine anlam veremez. Bu düşünceyle 

gözünü yumduğu sonraki üç gün boyunca aynı şekilde gördüğü bu güzel, 

üçüncü günde kendisine daima temiz giysiler giymesini telkin eder. 

Uyandığında gömleğinin ter koktuğunu fark eden Cihâdî, hakikat 

yolcusunun temiz elbiselerle yola çıkması gerektiğini anlar. 

Cihâdî, tenezzül beyanındaki üçüncü fasılda kendisini sultan 

hissettirecek ölçüde hürmetkâr olan zengin bir kişiyle musahip olmasını 
müteakip gördüğü rüyayı nakleder. Rüyasında üstünde çokça suların aktığı 

çimenlik bir yamaçta yürürken birden bir kuyuya düşer. Kuyuda burayı 

mesken tutmuş Yusuf yüzlü bir güzelin sıkıntılı hâline şahit olur. 

Uyandığında kendisini yolundan alıkoyan insanlardan uzaklaşıp yeniden 

feragat yolunu tutması gerektiğini fark eder. 

Tenezzül beyanındaki dördüncü fasılda Cihâdî, Mısır’da ikamet ettiği 

dönem Hacc’a gidişini anlatır. Hacca gitmeye niyetlendikten sonra yol 

hazırlıklarını yapan Cihâdî, yanında Hicaz’da ehline teslim edilmek üzere 

taşıdığı ağır emanetlerle yola çıkar. Süveyş’e geldiğinde eşyaları tartılır ve 

olması gerektiğinden ağır bulununca tartıcı geçişine müsaade etmez. 

Cihâdî tartıcıyı biraz akçe ile ikna eder ancak bu durum yüreğine dert olur. 

Bu düşüncelerle gözlerini yumduğunda rüyasında eline, daha önce hiç 

göremediği, iki tarafında da farklı nakışların bulunduğu bir altın konulur. 

Altın bir tarafından İslam sultanının sikkesi, diğer tarafından küfür 

diyarının akçesi olarak görünmektedir. Gördüğü rüyanın tenezzülüne 
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işaret ettiğini anlayan Cihâdî, hayırlı bir murada ermek isterken şerre 

bulaşmış olduğu için büyük bir üzüntü yaşar.  

Tenezzül beyanındaki beşinci fasılda Cihâdî, hâlâ bir önceki fasılda 

gördüğü rüyanın etkisindedir. Gönlü, bu düşüncelerle daralırken daldığı 

uykusunda kendisini padişahın sarayını dışarıdan seyrederken bulur. Bu 

sarayın, varlığını ezelden bildiği kapısını bulmak için uğraşırken içeriden 

kendisine “ey Cihâdî sen sana ne yaptın?” diye haykırıldığını duyar. İçeri 

girme ümidini kaybedip yoluna devam etmek isterken saraydan çıkan bir 

grup dev kendisini yakalamaya çalışınca kollarını açarak bir dağ başına 

uçar. Bütün bunlar yaşanırken üzerindeki yünden yapılmış mavi renkli 

elbisenin düğmeleri tamamen açıktır. Bu, manası ancak ehlince 

anlaşılacak bir durumdur.  

Cihâdî, terakki beyanındaki altıncı fasılda, aşırı övgü ve yergi gibi 

zararlı şeylerden uzaklaşarak gönlünün muradı olan Kâbe’yi görebilmek 

için Allah’a yalvarır. Bu niyaz ile gözlerini yumduğunda kendisini içinde 

sayısız minarenin olduğu bir şehirde bulur. Şehrin girişinde kendisini 

bekleyen Yusuf yüzlü, ona artık gam ve kederin yerini sevinç ve mutluluğa 

bıraktığını bildirir. Ardından Cihâdî’ye, elli bin akçelik zaimlikten (zeamet 

sahipliği) iki yüz bin akçelik sancak beyliğine terfi ettiğinin müjdesini 

verir. 

Makam-ı sırra ayrılan dördüncü bapta Cihâdî, bu makama vasıl olan 

yolcunun kalbinde “yâ Hay”dan başka söz olmayacağını; cisminin, 

bulduğu gizli hazneyle cihanı kaplayacak denli büyüyeceğini söyler. 

Yolcu, bu makamda en düşüğü vezirlik yahut beylik seviyesinde nice 

müjdeye nail olur. İşittiği müjdelerden makam-ı sırra ulaştığını idrak eden 

hakikat yolcusu vücut ikliminin sultanı ve zamanının kutbu olur.  

Sır makamının diğer hususiyetlerini fasıllar içinde izah edeceğini 

söyleyen Cihâdî, terakkiyi beyan ettiği ilk fasıldaki rüyasında kendisini 

elinde asasıyla büyük bir şehir inşa ederken görür. Taş ve tuğla yerine 

kerpicin tercih edildiği bu şehrin inşasıyla meşgul olurken yalın ayak ve 

üzerinde uzun bir elbiseyle zamanın kutbu çıkagelir. Onunla sohbete 

başladığında sağ yanında gösterişli bir fakihin durduğunu fark eder. Fakih 

elinde tuttuğu bir dilim karpuzu sofaya koyduğu anda uykusundan uyanan 

Cihâdî, karpuzun pek de hoş olmayan iki manaya delalet ettiğini söyler 

ancak bunlara açıklık getirmez. 
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Cihâdî, tenezzül beyanındaki ikinci fasılda, evvelce gördüğü rüyanın 

tesiriyle daldığı uykusunda kendisini bir sahrada görür. Âlemin kutbu bu 

kez üzerinde gök renginde elbiseyle çıkagelir. Bu esnada gökyüzü birden 

kapanır ve etrafı duman kaplar. Uyandığında kutbun gök rengi elbise 

giyinmesinden ziyadesiyle müteessir olur. Gördüklerini, hariçten edindiği 

husuli ilme çok zaman ayırmış olmasına yorar ve çözümü yeniden kendi 

içine, huzuri ilme dönmekte bulur. 

Tenezzül beyanında olan üçüncü fasıldaki rüyasında Cihâdî, önünde 

göze bulunan bir ekin tarlasının bir ucuna otağ, öte ucuna büyük bir 

karargâhın kurulmuş olduğunu görür. Tarlanın ortasından karargâha doğru 

yönelmişken bir ses, kendisine otağa doğru giderse sultan, ekinden giderse 

çiftçi olacağını söyler. Bu söze kulak vermeyip ekine doğru yürümeye 

devam edince bu defa külahlı devler tarafından önü kesilir. Bu esnada 

uyanıp gördüklerine bir anlam vermeye çalışırken bir müderrisle giriştiği 

cedelleşmeyi hatırlar ve gördüklerini buna yorar. Cedelleşmenin hakikat 

yolcusuna hiçbir faydasının olmayacağını aksine onu yolundan alıkoyacak 

kadar büyük bir olumsuzluğa sebep olduğunu anlayarak insanlarla 

tartışmayı bırakır. Nefsine hâkim olmayı başaramayan yolcuya rehberinin 

yol göstermesi mümkün değildir. Yolcunun nefis yılanını mağlup edip 

kalp hazinesine ulaşması için bu, son derece büyük bir önem arz eder.  

Terakki beyanında olan dördüncü fasıldaki rüyasında Cihâdî, 

padişahın “on ikinci günde” kimin varsa çocuklarını bir bir boğduğunu 

işitir. İşittikleri karşısında dehşete düşen ve günlerini bu ruh hâliyle 

tüketen Cihâdî, Hz. Peygamber’in seçkin ashabından olan ve aralarında 

sıhriyet bağı bulunan halifeyi görür. Hastalıktan benzi sararmış ve vücudu 

zayıf düşmüş olan halifenin önünde ak bir helva durmaktadır. Helvaya 

sadece bakmakla yetinen halifeye zayıf düşmesinin nedenini sorduğunda 

önündeki helvayı parmağıyla itekleyen halifeden, burada başka bir şeyin 

yenmediği, üzüntüden zayıf düştüğü cevabını alır. Uyandığında rüyası 

hakkında çokça kafa yoran Cihâdî’nin açlıktan bir şey yapmaya mecali 

kalmaz. Açlık hissi, perhiz endişesine galip geldiği için yemeğe yönelir.  

Terakki beyanında olan beşinci fasılda Cihâdî’nin Kâbe’den dönüş 
yolunda binek hayvanı kiraladığı bir Arab’ı hayvanlarına iyi bakmadığı 

gerekçesiyle tokatladığını öğreniriz. Daha evvel hiç müracaat etmediği bu 

tokatlama eylemi onu ziyadesiyle üzer ve yaptığından oldukça pişman 

olur. Yaşadığı pişmanlık duygusuyla bu Arab’a yüklü hediyeler ihsan etse 



Ahmet DOĞAN - Giyasi BABAARSLAN 

42 

de üzüntüsü bir türlü geçmez. Bu duygular içerisinde daldığı uykusunda 

cemal-i ilahiye mazhar olur. “Hû, hû” nidaları içerisinde kalmışken 

kendisine, bugün halk içinde seçkin biri olduğu ve artık aradığını bulduğu 

söylenir. 

Yine Terakki beyanında olan altıncı fasılda Cihâdî salikin, kutb 

(insan-ı kâmil) mertebesine ulaşması hâlinde cihan halkı içerisindeki 

zararlı tüm şeyleri açıkça göreceğini ifade eder. Onun âleme tasarruf 

edebilecek bir yetkinliğe sahip olduğunu dile getiren Cihâdî, kâmil insanın 

daha pek çok üstün vasfının bulunduğunu ancak bu makamda büyük sözler 

sarf edip övünmeye yer olmadığını söyler. 

Beşinci bapta makam-ı sırr-ı sırrı anlatan Cihâdî, bu makama gelen 

yolcuyu oldukça büyük tehlikelerin beklediğini ifade eder. Kalbin beşinci 

tavrının idrak edildiği bu makamdaki yolcu, kibre kapılıp kendini var 

zannedebilir. Bu tehlikeleri bertaraf edip yoluna devam edebilen yolcu, 

sonunda nur olur. Zikri “yâ Hak” olan yolcu, cihanı büyük bir deniz olarak 

görür. Durgunken güvenli ancak dalgalıyken oldukça tehlikeli olan bu 

denizde yolcunun nefis timsahına yem olma riski vardır. 

Makam-ı sırr-ı sırrın terakki beyanındaki ilk faslında, eşyanın ilm-i 

ilahiden zuhura gelişinin “kün” emriyle olduğunu söyleyen Cihâdî, 

Allah’ın insanlara mahsus her türlü sıfat, zaaf ve noksanlıktan uzak 

olduğunu, bu bağlamda ben o oldum, o da ben oldu gibi vacibin mümkün 

mümkünün ise vacip kılındığı tehlikeli sözlerden kaçınılması gerektiğini 

ifade eder. 

Terakki beyanındaki ikinci fasılda Cihâdî, yolculuğun bu aşamasına 

ulaşan saliklerin farklı şeylerden imal edilmiş pek çok havan gördüğünü 

söyler. Görülen havanların, altından yahut gümüşten olması güzeldir zira 

bu havanlar içerisinde yolcuya kimi zaman defineler sunulur, kimi zaman 

da hazineler verilir. Yolcuya ihsan edilen bütün bu mücevherler, onun 

dilinden dökülen sözlerdir. Salikin gördüğü havanın cam olması onun 

nasipsizliğine delalet eder. O havanın, içinde bir şeyler dövülürken 

parçalanması salikin davasında yalancı olduğunu gösterir. 

Cihâdî, yine terakki bahsinde olan üçüncü fasılda, bu yola girmek 

isteyen pek çok heveskârın bulunduğunu ancak yolculuğa dair pek az şeyin 

bilindiğini söyler. Yolculuğa istekli olanlar, evvela istihareye yatarlar. 

Bunların, rüyasında dolunay görmesi hayra işarettir. Engin bir denizin 
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görülmesi irfan sahibi olmaları anlamına gelir. Beyaz elbiseli derviş yahut 

maiyetiyle gezen padişah, sahih rehbere delalet eder. Salikler, 

yolculuklarına sadece sahih bir rehberin denetiminde çıkmaları hâlinde 

muvaffak olurlar. Eksik bir şeyhi kendisine rehber edinen müridin sefihane 

işlere düşeceğini dile getiren Cihâdî, kendilerine Melami diyen bazı 

kimselerin böyle olduğunu, hakikatte akıl ve basiret sahibi olan kimselerin 

bu işlerden uzak duracağını ifade eder. 

Tenezzül beyanındaki dördüncü fasılda Cihâdî, elinde bulunan 

kitabının insanlığın muhtaç olduğu en önemli bilgiyi barındırdığını iddia 

eden bir adamla olan diyaloğuna yer verir. Bu bilginin ne olduğunu 

sorduğunda aldığı cevaplardan teşbih (Allah ile yarattıkları arasında 

benzerlik kurma) yanlısı olduğunu anladığı bu adama hakikat yolcusunun 

teşbih ile tenzihi (Allah’ın yaratılmış özelliklerinden arınmış olduğuna 

inanma) iyi anlaması gerektiğini hatırlatır. Buna mukabil adamın aldığı 

tavır ve sarfettiği kelamdan, onun müşebbiheden olduğuna emin olan 

Cihâdî, bu adamdan ve benzerlerinden uzak durulmasını salık verir. 

Tenezzül beyanındaki beşinci fasılda Cihâdî, yine müşebbiheden olan 

bir başkasıyla olan konuşmasını aktarır. Aklı kısa olarak tavsif ettiği bu 

adamın gördüğü uyuz bir köpeğe sarılmasını oldukça önemli bir şey gibi 

iştahla anlatması karşısında Cihâdî, basiret sahibi hiçbir insanın bunu 

yapmayacağını söyler. 

Bir önceki fasılda olduğu gibi tenezzül beyanında olan ve yine 

müşebbihenin tuttuğu yolun yanlışlığı üzerinde durulan altıncı fasılda 

Cihâdî, Allah’a vücut isnat emenin, onu harflerle izaha çalışmanın kabul 

edilemez bir şey olduğunu söyler. 

Cihâdî, terakki beyanında olan yedinci fasıldaki rüyasında geniş bir 

yolda yürürken Kâbe’nin mimarisine benzer bir üslupla yapılmış, her 

yanından etrafa güneş gibi ışıklar saçılan bir ev görür. Evin ortasında 

herhangi bir iple bağlanmaksızın asılı duran şemseli nesne, bu hâliyle bir 

nişan tahtasını andırmaktadır. Cihâdî eline aldığı yayla bu hedefi vurmaya 

niyetlendiği esnada okunu hiç gecikmeden, hemen atmasını söyleyen bir 

ses işitir. İşittiklerinin ardından hatırına Kâbe’ye ok atmanın büyük bir 

hata olacağı düşüncesi gelince bir müddet tereddüt gösterir. Ancak 

yanından yine aynı şekilde seslenilince okunu atar ve hedefini vurmayı 

başarır. Etrafta hedefi bulmayan başka okların varlığına şahit olunca attığı 
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okun isabet etmesinden hoşnut olur. O anda Bari olan Allah’ın ihsan ettiği 

çevik bir ata binmek suretiyle gaza meydanına yönelir. 

Altıncı bap makam-ı sırr-ı hafi beyanındadır. Kalbin altıncı tavrı olan 

bu makamın esrarına vakıf olanlar, nefsini arındırmayı başaranlardır. 

Ayne’l-yakin mertebesinde bulunan bu insanların kalpleri marifet 

güneşinin nuruyla dolar. Dillerinde “yâ Kayyûm” zikrinin yankılandığı bu 

mahallin sakinleri, parlaklığı göz kamaştıran nuru müşahede etmenin 

hayretiyle sükûta yönelirler. 

Altıncı babın terakki beyanındaki tek faslında Cihâdî, harama zerre 

kadar meyletmiş olanın bu makama hiçbir vakit ulaşamayacağını ancak 

kalb-i selim olanların bu makamın mahiyetini idrak edebileceğini söyler. 

Yedinci bap makam-ı sırr-ı ahfa beyanındadır. Cihâdî, bir önceki 

makamda, hayret semasını temaşa eden yolcunun bu makamda siyah nuru 

müşahede edeceğini söyler. Siyah nurun müşahede edilmesi yolculuğun 

sonuna gelindiğinin işaretidir. Artık fenafillahın eşiğinde bulunan 

yolcunun dilinde “yâ Kâdir” zikri vardır. Mutlak sükûtun hâkim olduğu bu 

makama Allah’ın ihsanıyla adım atabilenler, yalnızca insan-ı kâmillerdir. 

İçsel tecrübeyle ulaşılan ve en kesin bilgi olan hakka’l-yakîn mertebesinde 

bulunan insan-ı kâmillerin dâhil olduğu, etvar-ı kalbin nihayetindeki bu 

âlemin duyu organlarıyla tecrübe edilmesi mümkün değildir. 

Eserinin “Der-Beyân-ı Hâl” başlığını taşıyan son bölümünde Cihâdî, 

kitabının son kısmını okuyanların “Rabbim ilmimi artır!” (Tâhâ 20: 114) 

ayetinin hikmetine vakıf olacaklarını zira bu ilmin sadece Allah’ın kulun 

kalbine ilham etmesiyle sahip olunabilecek bir ilim olduğunu söyler. 

Cihâdî, son olarak nefis mertebelerini katetmeye niyetlenen yolculara 

rehberlik etmesi için kaleme aldığı eserini, 985 yılında eksiksiz bir şekilde 

bitirmeye muvaffak olmasına binaen Mürşid-i Kâmil olarak 

isimlendirdiğini dile getirir. 



45 

KAYNAKLAR 

Afyoncu, Erhan (2013). Zeâmet. TDV İslâm Ansiklopedisi (C 44, s. 

162-164), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Aksoyak, İsmail Hakkı (2014). Cihâdî, Cihâdî Efendi. Türk Edebiyatı

İsimler Sözlüğü, [Erişim Tarihi: 12.12.2022], 

http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/cihadi-cihadi-efendi. 

Arslan, Mehmet (2019). Tayyâr-zâde Atâ-Târîh-i Enderûn’un Tezkire 

Kısmı. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. 

Canım, Rıdvan (2000). Latîfî Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratu’n-

Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

Yayınları. 

Doğan, Hasan (2016). Budinli Cihâdî ve Teşrîh-i Tıbâʻ İsimli Türkçe- 

Arapça Manzum Sözlüğü. Littera Turca-Journal of Turkish Language and 

Literature, 2 (4), s. 16-32. 

Ergun, Saadeddin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C 1, y.y. 

Gök, Uğur vd. (2021). Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatında 

Sancak Biriminin İdarî Yapısı ve İşleyişi. Uluslararası Türk Dünyası 

Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (1), s. 44-62. 

Kavaklıyazı, Ahmet ve Küçükballı, Fatih Numan (2021). Gönlün 

Hâlleri: İbrahim Gülşenî’nin Mâkâmât-ı İlâhî’si. Konya: Palet Yayınları. 

Köksal, M. Fatih (2012). Metin Neşrinde Vezinle İlgili Problemler, 

Bazı Tespit ve Teklifler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3, s. 63-

86. 

Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli (2009). Hayrettin Karaman vd. 

(haz.), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Kurnaz, Cemal ve Tatcı, Mustafa (2001). Tuhfe-i Nâilî-Divan 

Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yayınları. 



Ahmet DOĞAN - Giyasi BABAARSLAN 

46 

Küçüktiryaki, Fatih (2017). XVI ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı 

Toplumunda Yazılan Atvâr-ı Seb’a Eserlerinin Mukayeseli 

Değerlendirilmesi. Çorum: Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi. 

Öngören, Reşat (2011). Tarikat. TDV İslâm Ansiklopedisi (C 40, s. 95-

105), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Şahin, İlhan (2009). Sancak. TDV İslâm Ansiklopedisi (C 36, s. 97-

99), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Şahin, Mehmet (2020). Etvâr-ı Seb‘a Geleneği ve Vâhib Ümmî’de 

Etvâr-ı Seb‘a. Turkish Studies - Religion, 15 (1), s. 77-96. 

Uludağ, Süleyman (2006). Nefis [Tasavvuf]. TDV İslâm Ansiklopedisi 

(C 32, s. 527-529), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Ustakurt, Furkan (2018). Tasavvuf Literatüründe Etvâr-ı Seb‘a ve 

Harîrîzâde’nin Fecru’l-Esmâ ve Subhu’l-Müsemmâ Adlı Risalesi. 

Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi. 

Ünver, İsmail (1993). Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler. 

DTCF Türkoloji Dergisi, 11 (1), s. 51-90. 

Yıldız, Fatih (2019). Halvetî Azizlerinin Etvâr-ı Seb’a Risâleleri. 

İstanbul: Büyüyenay Yayınları. 



47 

İKİNCİ BÖLÜM 

METİN 

II.1. Nüsha Tavsifi

Yazma, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’da 06 Mil Yz A 

2482/5 yer numarası ile kayıtlıdır. Kütüphanenin çevrimiçi kataloğunda bu 

yazmanın 1974 yılında Abdullah Öztemiz’den satın alındığı belirtilmiştir. 

200x125 mm. dış; 140x58 mm. iç ölçülerinde olan yazma, sırtı ve sertâbı 

siyah meşin; kapakları ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

Nohudî ve arma filigranlı kâğıda 19 satır, söz başları ve cetvelleri kırmızı, 

metin kısmı siyah mürekkep ve talik hatla yazılmıştır. Tematik bir mecmua 

görünümünde olan yazmada manzum ve mensur dinî-tasavvufî muhtevalı 

eserler bir araya getirilmiştir. Yazmanın 6b ile 11a sayfaları arasındaki beş 

varak boştur. Aynı cilt içinde sırasıyla Ümmî Sinân-zâde Ced Hasan 

Efendi’nin6 mensur etvâr-ı sebʻa risalesi (1b-6a); yine Yakub-ı Halvetî’nin 

Hidâyetü’s-sâlikin ve Behcetü’l-‘âşıkîn adlı mensur eseri (11b-32a); Âşık 

mahlaslı bir şairin Gülşen-i Vahdet7 adlı mesnevisi (32b-56b); Niyâzî-i 

Mısrî’nin Risâle-i Es’ile ve Ecvibe adlı mensur risalesi (57a-63b) 

Cihâdî’nin Mürşid-i Kâmil adlı etvâr-ı sebʻa türündeki mesnevisi (64b-

87b) ve son olarak İbrahim Gülşenî’nin Makâmât-ı İlâhî adlı etvâr-ı sebʻa 

türündeki mesnevisi (88b-99b) yer almaktadır. 

6 Kütüphanenin internet ortamındaki kataloğunda bu risalenin, Yakûb-ı Halvetî’nin 

olduğu bilgisi verilmişse de yaptığımız incelemeler sonucunda söz konusu risalenin 

Ümmî Sinân-zâde Ced Hasan Efendi’ye ait olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda 

karşılaştırma için bk. Yıldız, 2019: 475-482. 
7 Kütüphanenin internet ortamındaki kataloğunda bu mesnevinin “Emîn” mahlaslı bir 

şaire ait olduğu bilgisi verilmişse de yaptığımız incelemeler sonucunda söz konusu eserin 

şairinin “Âşık” mahlasını kullandığı tespit edilmiştir. Bu mesnevi tarafımızdan yayına 

hazırlanmaktadır. 
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Baş (64b): 

SipÀs-ı bì-èaded ol õÀt-ı pÀke 

Ki bildürdi beni ben aãlı òÀke 

Son (87b): 

Ne èaãruñ gencidür dirseñ bu genci 

ÓisÀb it nüh ãad u heştÀd penci 

II.2. Metnin Neşrinde İzlenen Yöntem

1. Metnin yazımında kullanılan transkripsiyon sistemi şu şekildedir:

é é ء 

À Á آ ,ا  

å æ ث 

ó Ó ح 

ò Ò خ 

õ Õ ذ 

ã ä ص 

ê, ø ë, Ø ض 

ù Ù ط 

ô Ô ظ 

è è ع 

à á غ 

ú Ú ق 

ñ Ñ ك 

v, ÿ V,ß و 

y, ì Y, Ì ي 
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2. Farsça “vâv-ı ma’dûle”ler “ ˇ “ ile gösterilmiştir.

3. “MÀéil, úÀéil” gibi kelimelerin yazımında nüshadaki şekle uyulmuş

ve buna göre nüshada “y” harfi (ی) ile yazılanlar “mÀyil, úÀyil” şeklinde, 

hemze (ء), ile yazılanlar ise “mÀéil, úÀéil” biçiminde yazılmıştır.  

4. Kur’an-ı Kerim’den yapılan iktibaslar metinde transkripsiyon

sistemine göre yazılmış, dipnotta ise ayrıca Arap harfleri ile gösterilmiş ve 

mealleri verilmiştir. Ayetlerin mealleri verilirken kısmî iktibaslar 

bağlamından soyutlanmamaya çalışılmış ve bu meyanda kısmî iktibas 

yapılan ayetin mealine bütün olarak yer verilip metinde geçen kısımlar 

“bold” (koyu), diğer kısımlar ise “italik” (eğik) olarak yazılmıştır. 

5. Metinde geçen Arapça ifadeler tırnak içine alınmış ve anlamları

dipnotta verilmiştir. 

6. Metindeki bölüm başlıkları, her kelimenin ilk harfi büyük yazılarak

“bold” (koyu) dizilmiştir. 

7. Vezin gereği dipnota alınan farklılıklar “nüsha” şeklinde

gösterilmiştir. 

8. Vezin gereği yapılan eklemeler ve metin tamirleri köşeli parantez [

] içerisinde gösterilmiştir. 

10. Vezinle ilgili hususlarda M. Fatih Köksal’ın “Metin Neşrinde

Vezinle İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler” (2012: 63-86) başlıklı 

makalesinde teklif ettiği esaslara uyulmaya çalışılmıştır. Buna göre: 

10.1. Vezin gereği yapılması zaruri olan ünlü ulamaları, “k’ola, n’ola” 

şeklindeki kalıplaşmış şekillerin dışında, ayrı kelimeler hâlinde yazılmışsa 

vezne dikkat çekmek için “ki_olur, niçe_olur” örneklerinde görüldüğü 

şekliyle, alt çizgiyle ( _ ) birleştirilerek yazılmıştır.  

10.2. Şeddeli kelimelerin imlâsında da vezne uyulmuş ve bu tür 

kelimelerin, medsiz kullanımları hâlinde şeddeleri düşürülmüştür. 

10.3. Metinde vezin gereği zihaflı okunan (À, ì, ÿ) ünlüleri italik olarak 

(À, ì, ÿ) yazılmıştır. 

10.4. Uzun okunduğu takdirde “medd”in ortaya çıktığı heceler de 

zihaflı ünlüler gibi italik olarak (À, ì, ÿ) yazılmıştır. 
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11. Metnin tespitinde birlik sağlamak amacıyla Arapça, Farsça kelime

ve tamlamaların yazımında İsmail Ünver’in “Çeviriyazıda Yazım Birliği 

Üzerine Öneriler” (1993: 51-90) başlıklı makalesinde getirmiş olduğu 

esaslara uyulmaya çalışılmıştır. 



II.3. METİN 
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[MÜRŞİD-İ KÁMİL] 

mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 

64b 1. SipÀs-ı bì-èaded ol õÀt-ı pÀke 

Ki bildürdi beni ben aãlı òÀke 

Baña taèlìm-i èilm itdi nihÀnì 

èUúÿl-i úÀãıra fehm itmez anı 

èUúÿl-i úÀsıra èuúÿl-i òÀliãe 

Nüfÿs-ı ùÀhire úulÿb-ı èÀmire 

Daòi bir gizlü göz iósÀn idüpdür 

Bu göz görmez anı pinhÀn idüpdür 

Úomışdur anuñ aãdÀúında nÿrı 

TemÀşÀ úılmaàa sırr-ı umÿrı 

5. Gören oldur òafÀyÀ-yı cihÀnı

Bilür anı bilenler çeşm-i cÀnı

Bu çeşm-i cÀna muókem ùÀlib oldum 

Tecessüs eyledüm kendümde buldum 

Bu çeşm-i cÀn-ıla gördüm ki èÀlem 

Ceseddür cÀnı olmış anuñ Àdem 

Bu Àdemle cihÀnı èaúla urdum 

İkisin daòi başúa işde gördüm 

Ki aãlında meôÀhirdür bu eşyÀ 

ÔuhÿrÀtı daòi cümle müheyyÀ 
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10. Kiminde gösterilmiş müntehÀ iş

Kiminde úomış ancaú bir nümÀyiş

Bu esrÀrı duyan keyfiyyetinden 

Òaber çaúmaz anuñ óayrÀnıyam ben 

Baña bu faølıdur faøl-ı ÒudÀ’nuñ 

Ki luùfından yolın gösterdi anuñ 

Úodum ÀfÀúı kendüm yoúladum ben 

ÒaberdÀr oldum anda niçe şeyden 

Bu idi kendüme her laóôa pendüm 

Nesin gör gördüm eksük kendi kendüm 

“Ve men kÀne fì hÀõihì aèmÀ fehüve fi’l-Àòireti aèmÀ 

ve eêallü sebìlÀ”8 

65a 15 HevÀ vü nefs ü şeyùÀndur àarìmüm 

MüdÀm anlarladur ceng-i èaôìmüm 

Aradan perde vü pindÀr gitdi 

Óaúìúat nÿrı rÀhum rÿşen itdi 

Seferler eyledüm benden yaña ben 

Anuñla ÀşinÀ oldum baña ben 

Bu kez kendümde gördüm bir niçe şey 

Olar gizli úalursa key olur key 

ِخَرةِ  اَْعٰمى َواََضل   َس۪بيًل ] 8  Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette] ,[َوَمنْ  َكانَ  ۪في ٰهِذ۪ه   اَْعٰمى فَُهوَ  فِي اْْلٰ

de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır (Kur’an, İsra 17: 72)]. 
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“Ve nefsin [ve] mÀ sevvÀhÀ fe elhemehÀ fücÿrahÀ ve 

taúvÀhÀ úad eflaóa men zekkÀhÀ ve úad òÀbe men 

dessÀhÀ9 

 

Getürdüm bir kitÀb itdüm buları 

Añılmışdur añılmış anda varı 

 

20 Velìkin muòtaãar úıldum kitÀbı 

MaúÀmÀtınca olsun tÀ ki bÀbı 

 

Yidi bÀb eyledüm hem úırú iki faãl  

MaúÀm-ı nefsi ammÀ eyledüm aãl 

 

BÀb-ı Evvel Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Nefs 

 

MenÀmında kebÿter görse seyyÀr 

Ne yüzden olduàın levninden añlar 

 

Kebÿter aú ise dìni úavìdür 

Kebÿter gök ise úatı àavìdür 

 

MenÀmında sülÿk ehli muúarrer 

Görürse şehvet-i ferciyyedür òar 

 

25 Semiz olsa göre görse ziyÀde 

Úatı àamnÀk olur sÀlik burada 

 

 

 
يَها  , فَاَْلَهَمَها فُُجوَرَها  َوتَْقٰويَها  , قَدْ  اَْفلَحَ  َمنْ  َزكّٰيَها  , َوقَدْ  َخابَ  َمنْ  دَسّٰيَها   ] 9  Nefse ve onu] ,[َونَْفس   َوَما َسوّٰ

düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten 

sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir (Kur’an, 

Şems 91: 7, 8, 9, 10)]. 
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GirÀn ise yüki yap yap yürürse 

Ya bir yirde úatı arıú durursa 

 

Bu yüzden olduàıdur úatı meràÿb 

Ki nefs-i şÿmı maàlÿb oldı maàlÿb 

  

Úoyun görse yimekdür az eger bol 

Ki zìrÀ şehvet-i baùniyyedür ol 

 

Semizse çoú yimekdendür kinÀye 

Úatı àam yir iren sÀlik buraya 

 

30 Úoyunla òar olursa daòi yegdür 

İkisi daòi kÀm-ı nefs-i segdür 

 

65b  Eger sÀlik semiz tavşan görürse 

Ya otlaúda ya bir yirde durursa 

 

Naãìóat ùutmamaàla çoú yimekdür 

Bular çirkin-ãıfat úurı emekdür 

 

MenÀmında eger üştür görürse 

Úatı mÿõì ise çigner yürürse 

 

Ya vursa depse el-óaúú eyle inãÀf 

Şütürde ãÿret-i kündür bu evãÀf 

 

35 Eger yük yükledüp anı yiderse 

Yaòod aña muùìè olup giderse 

 

İrer teslìm-i nefse anda seyyÀr 

CefÀsı ayruú itmez cÀnına kÀr 
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SiyÀh itle enik şeklinde her bÀr 

Görinür sÀlike nefsÀnì efkÀr 

 

Óarìã olsa görür anları aylaú 

Tenezzüldür bular seyyÀra el-óaú 

 

Eger ùavşan görürse àaflet eyler 

Ùarìúın úor úovar dünyÀyı ekåer 

 

40 İder dilki görürse mekr ü tezvìr 

ZiyÀde kemdür eylerse bu tedbìr 

 

Esed görse düşinde sÀlik-i rÀh 

İkinci beyti görsün olsun ÀgÀh 

 

Eger iple yiderse reh-rev anı 

Yeñüpdür nefsini oldur nişÀnı 

 

Úalan seyyÀr birúaç tuème-i úÿt 

Görür dünyÀyı çirkin yüzlü ferùÿt 

 

Kimerde bir zen olur úatı yaşlı 

Geyer bir gÿne ùonlar içli ùaşlı 

 

45 Geh olur süzme gözli úara úaşlı 

Gelin ãanur gören geh orta yaşlı 

 

Kimerde òıdmet itmek úaãdın eyler 

Burada aldanur sÀlikler ekåer 

 

Aşaú görse düşinde ya dilenci 

Gider sÀlik dilinde ceõbe genci 

 



Ahmet DOĞAN - Giyasi BABAARSLAN 

58 

Aşaú teklìfi úor uymaz kitÀba 

Úo anı ya nedür sebb-i ãaóÀbe 

Aşaú lafôı diyenler rÿşenÀdur 

Olaruñ úaãdı ancaú bir øiyÀdur 

66a 50 Eger kim sÀde-rÿ maóbÿb ise ol 

Dil-i sÀlik bulur rÿşenlige yol 

Dilenci rızú içün eyler fiàÀnı 

Umar ilden hìç añmaz yaradanı 

İkisinden beterdür zişt-i zengì 

K’olur elmÀs iken bir cÀy sengi 

NihÀyetsüz durur evãÀf-ı zengì 

HezÀrÀn èaybı var bir èaybı rengi 

SiyÀh u zişt ü bed-òÿ èaúlı úÀãır 

Olur ol ãınfuñ ekåer èaybı vÀfir  

55 Úara balçıú çamur çirkef kireç kül 

Bular muókem tenezzüldür tenezzül 

Bulanıú ãu süçidür nehr aña rÿd 

Rücÿè itmezse ayruú eylemez sÿd 

èAlÀmetdür vuãÿle òırúa vü ferv 

NişÀn-ı istiúÀmetdür sehì-serv 

Eger òırúa eger ferv olsa øÀyiè 

Olur sÀlik hevÀ-yı nefse tÀbiè 
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Eger serv egri görse ya úurursa 

Tenezzüldür anı sÀlik görürse 

60 Óaõer úılmaú gerek ehl-i ùarìúat 

Görürse düşde dünyÀdur necÀset 

Ya bir èuøvı bulaşursa ya dili 

Çıúar yoldan ider dünyÀya meyli 

Tenezzüldür ãınıú olduúda miftÀó 

äaóìó ise úılupdur nefsin ıãlÀó 

Evi òÀlì bulup açuú ise bÀb 

Alındıysa içinde cümle esbÀb 

BeşÀretdür beşÀretdür beşÀret 

Ki ayruú úalmaz eşyÀya maóabbet 

65 Teraúúìdür atılmış penbe aú ùuz 

Bularuñ èaúsidür úurşunla úarpuz 

Eger bÀzÀrı seyr eylerse seyyÀr 

Ùabìèat muúteøÀsınca olur kÀr 

Ôuhÿr içün düşerse reh-revin yol 

Gider rüéyÀda maşrıúdan yaña yol 

Giderse maàribe rÀh-ı fenÀdur 

CihÀnda istegi ancaú ÒudÀdur 

66b MaúÀm-ı nefsi seyr itdükde seyyÀr 

Gider yap yap derÿnından bed-efkÀr 



Ahmet DOĞAN - Giyasi BABAARSLAN 

60 

70 ÔalÀm-ı cehl-i nefs andan olur dÿr 

Derÿnı òÀnesi durmaz ùolar nÿr 

Sülÿküñ bundadur aãlı uãÿli 

Duyar sÀlik ne yüzdendür vuãÿli 

Yörendükde ùalebkÀra bu óÀlÀt 

Dilinde eksük olmaz nefy ü iåbÀt 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

Otuz yaşında bir gün düşde gördüm 

Giderken bir dere başında durdum 

İçi gördüm úatı çamur çökekdür 

Didüm bir yol bulup geçmek gerekdür 

75 Nice geçsem diyü tedbìr iderken 

Öte yanında buldum kendümi ben 

äaàumda baàlı gördüm bir úula at 

Úara çulla durur ol daòi bir úat 

Eyerde raòtsuz bir ãaàraú ancaú 

Durur ãırtında anuñ şöyle cıblaú 

Úatında bir ùay at var aña beñzer 

Baña durmaz bir özge dille söyler 

Öñümde bir beleñle ùaşlı bir yol 

Güneş baùusına ùoàrı gider yol 
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80 Dolunmalı güneş aòşam zamÀnı 

Uyandum uyúudan gördükde anı 

 

Teéemmül eyledüm efkÀra ùaldum 

Bu düşde ben ziyÀde èibret aldum 

 

Didüm úo ekli şürbi úıl riyÀøet 

Ölince ÒÀlıúa eyle èibÀdet 

 

Çekildüm òalúdan tenhÀya gitdüm 

MenÀhìden de muókem tevbe itdüm 

 

Gicelerle durup úıldum namÀzı 

ÒudÀya durmadum úıldum niyÀzı 

 

85 Oñat óÀlüm yanarken nÀr-ı àamda 

Gözüm òºÀb aldı bir feròunde demde 

 

MenÀmumda girü ol atı gördüm 

TemÀşÀ eyledüm bir òaylì durdum 

 

67a  Dürüst olmış eyer raòtı yirinde 

Çul aà olmış uyan daòi yirinde 

 

SüvÀr oldum eşer altımda durmaz 

Gider germiyyet ile kimse sürmez 

 

Gice yaúlaşmış idi gündüz olmış 

Úara ùaşlı yoúuşlar düpdüz olmış 

 

90 Çemen bitmiş yeşermiş ol úurı yer 

äuvarılmış ekilmiş cÀya beñzer 
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Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

Durup tekmìl-i nefse çalışurken 

MenÀmumda ne gördüm diyeyüm ben 

 

Dikenlü çalılu yirde yürürken 

Dem-À-dem tìàı küffÀra ururken 

 

Bulara tìàı durmazdum ãalardum 

Kimin bir kez kimin birúaç çalardum 

 

Kimin bir êarb-ıla iki bölerdüm 

Kimin úat úat çalup úordum giderdüm 

 

95 Buları söyledüm ben bir óakìme 

Didi bunlardur aòlÀú-ı õemìme 

 

İşitdükde bunı efkÀra ùaldum 

Semend-i fikrümi her yaña ãaldum 

 

Bu efkÀrı iderken oldı lÀyıó 

Baña anda niçe dürlü naãÀyió 

 

Birisi bu idi didüm baña ben 

äaúın òalúuñ úarışma kÀrına sen 

 

Ne bÀzÀr-ı cihÀn endÿhına bat 

Ne bu òalúuñ hümÿmın çek ne al ãat 

 

100 Gül-i bì-òÀr-ı dehr ol fırça olma 

GirÀn-mÀye gühersin sırça olma 
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Yamanı yaòşıyı ol kim seçüpdür 

èAbes endìşelerden ol geçüpdür 

 

Bu cÀmı nÿş idüp õevúe irenler 

Ayaàın pek baãanlar ser virenler 

 

Çekişmezler sögüşmezler sögenle 

äavaşmazlar dögüşmezler dögenle 

 

Ögünmekle geçinmekle yalanı 

Çıúar dilden yaman işdür úo anı 

 

67b 105 Teéemmül eyle gör úatı èacebdür 

Úamu õikr itdügüm cenge sebepdür 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

Daòi irmeksizin úalb-i selìme 

Yönelmişdür ùarìú-ı müstaúìme 

 

Biraz uyúuya vardum düşde gördüm 

Yola girdüm varup bir yirde durdum 

 

Bunuñ hep çevresi mermer direkler 

Bulardan Àb aúar mÀverde beñzer 

 

TemÀşÀ bu ki ãaónında bir ev var 

Oturmışlar içinde geysi yurlar 

 

110 Aúar çaú ortasından bir duru ãu 

Geyer anda olanlar pÀk geysü 
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Benüm daòi åiyÀbum anda yundı 

Aàardı aú paú oldı úara döndi 

 

Filori deñlüce eñsemde úaldı 

Beni endÿhı anuñ muókem aldı 

 

Bu seyri çoú gözetdüm òaylì gütdüm 

Unutmadum anı òÀùırda ùutdum 

 

Aradum izledüm buldum aña yol 

Meger kim çeşm-i şÀhid-bÀz imiş ol 

 

115  Bu düş kim gördüm anı ol zamÀnda 

Otuz iki yaşında idüm anda 

 

Yigirmi dört yıl geçdi aradan 

Ki andan Àgeh oldum ben buradan  

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

Oúursañ bu kitÀbuñ işbu faãlın 

Duyarsañ çeşm-i şÀhid-bÀzuñ aãlın 

 

Budur aãlı ki bir gün seyr iderken 

Dil-i meyyÀleme uyup giderken 

 

Gözüm düş oldı bir Yÿsuf-cemÀle 

Döşendüm anda ãunè-ı lÀ-yezÀle 

 

120 İşitdüm ol zamÀnda bir kişi var 

Bu maòdÿma SipÀhì-zÀde dirler 
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HemÀn gördükleyin ol nev-cüvÀnı 

Göñül virdüm ziyÀde sevdüm anı 

68a Gözetdüm miålin anuñ òÿblarda 

Naôìrin görmedüm nevè-i beşerde 

Anı gördükleyin göñlüm alındı 

Güvendüm ki bilemce çoú ãalındı 

Egerçi benden ayrılmazdı bir Àn 

Velì düşler görürdüm key perìşÀn 

125 Meger şÀh olmışam çoú leşkerümle 

Vaùandan yaña vardum beglerümle 

Tecessüs eyledüm ehlümle yurdum 

Bulardan hìç eåer yoú anda gördüm 

Muóaããal anda durdum çoú gözetdüm 

Birin görmek naãìb olmadı gitdüm 

Uyandum úatı yandum Àh úıldum 

Tenezzülden özümi_ÀgÀh úıldum 

Didüm ki sen maúÀm-ı sırr-ı sırdan 

MaúÀm-ı nefse indüñ ikilikden 

130 Benüm yÀdumda úaldı bu tenezzül 

áamın çekdüm velì úıldum taóammül 

Bu eånÀda gözüm òºÀb aldı muókem 

Düşümde gör ne gördüm anda ol dem 
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Ulı bu şehr ucında ol seóergÀh 

Baña bir kes didi úılmaúçün10 ÀgÀh 

 

MaúÀm-ı Úalbde Onuncı Faãlda Õikr Olan èİlmdür 

 

Niçün nehr-i dilüñ böyle bulandı 

Añ ol èilmi saña kim muştulandı 

 

Uyandum çoú tefekkür úıldum ol dem 

Baña andan nedÀmet geldi muókem 

 

135 Meger günlerde bir gün bir maóalde 

Oturdum göñlüm ammÀ ol güzelde 

 

Depemden sìneme bir nesne indi 

Ilıcaú úana beñzer belki kendi 

 

Bu kez ol demde bir èÀlem yörendi 

TemÀşÀ eyledüm göñlüm güvendi 

 

Degişdi èaşúını èaşú-ı ÒudÀya 

Dönüp baúmadı ayruú mÀ-sivÀya 

 

Ne deñlü olduàum ol demde sinde 

ÓisÀb itdüm çaú elli altısında 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

68b 140 Çekildüm òalúdan çıúdum kenÀra 

Düşümde mÀlik oldum bir óiãÀra 

 

 
10 úılmaúçün: úılmaú içün, nüsha. 
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Baña muókem temÀşÀgÀh iken ol 

İşitdüm ki kesildi didiler yol 

Baña àayret yörendi rÀha indüm 

Bir özge yirde gördüm anda kendüm 

Meger gelmiş yolı kesmiş bir ejder 

Oraya uàrayanı tutmaú ister 

İki yanında rÀhuñ bir niçe kes 

Dururlar çıúmaz ammÀ kimseden ses 

145 Alınmadum girü rÀha yöneldüm 

Oradan bir maóalle daòi geldüm 

Orada çoú degül cüzéìce durdum 

Úara tüylü semiz bir kelbi gördüm 

TemÀşÀ eyledüm gördüm seg oldı 

Öli iken dirildi úoyun oldı 

Ne ses úaldı ne cünbiş epsem oldı 

Gözetdüm anı andaú Àdem oldı 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

Düşümde çoú görürdüm bir zamÀn ben 

Ki bir yüksek yir olmışdı nişìmen 

150 Girü ol yirde düşde otururken 

Bir alçaú yirde gördüm kendümi ben 
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Úamışlıú sÀzlıú eùrÀfum almış 

Úamu esbÀbum eski yirde úalmış 

 

Uyandum òºÀbdan efkÀra ùaldum 

Taóayyür baórınuñ úaèrında úaldum 

 

Düşündüm fetói anuñ eñ ãoñ oldı 

İzin úaããÀã-ı èaúl aradı buldı 

 

Meger kim düşer imiş bir niçe kes 

Ki èilm-i reml idi istekleri pes 

 

155 Bular gitdükçe gördüm başa üşdi 

Bularuñ úaydı daòi baña düşdi 

 

Ele aldum yine remlüñ kitÀbın 

Oúutdum anlara bir niçe bÀbın 

 

69a  Çalışmışdum ezelden èilm-i remle 

Velì alışmadum ol adı kemle 

 

Teéemmül eyledüm ol òÿyı tekrÀr 

Úamışlıú sÀzlıú virmez didüm bÀr 

 

Úo ol èilmi ki yoú anda fevÀéid 

Hünerdür ol diyen söyler zevÀéid 

 

160 Ol eånÀda bu efkÀrı iderken 

Niçe nesne tefekkür eyledüm ben 

 

Semend-i fikri ãaldum her yaña ben 

Bu pendi eyledüm anda baña ben 
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Didüm dilden çıúarmazsañ buları 

Yüri başa çıúarmazsañ bu kÀrı 

 

Tenezzüldür didüm anlar ziyÀde 

Düşündüm óÀãılı muókem burada 

 

Rücÿè itdüm niçe şeyden úatı berk 

Göñülden hep çıúardum eyledüm terk 

 

165 Biri çoú çoú yiyüp çoú söylemekden 

Bulardan úatı nefret eyledüm ben 

 

Biri şol nesne kim adı oyundur 

Daòi dinmek fülÀna ol boyundur 

 

Daòi bir yir ki_ola naúl-i óavÀdiå 

ZiyÀde kemdür olur õemme bÀèiå 

 

Úaçar göñlüm laùìfeyle yalandan 

Nite kim Àdem oàlanı yılandan 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

ZiyÀde zühde düşdüm bir zamÀnda 

Geyerdüm arı ùonlar dÀyim anda 

 

170 Bu òalú içre èazìz idüm ziyÀde 

Giçerdi günlerüm õevú ü ãafÀda 

 

Beni gÿş itmedüm ki kimse yerdi  

Velì cÀnı gibi her kes severdi 
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Geçindüm òalúdan òulú-ı óasenle 

Söz añlar Àdemüñ úadrin bilenle 

 

Bu kez anda baña benlik yörendi 

Çeküp aldı beni èucbum kemendi 

 

Burada baña varlıú geldi muókem 

Ululandum kişilendüm niçe dem 

 

69b 175 Ol eånÀda gözüm òºÀb aldı bir gün 

İşitdüm semèüme çalındı bir ün 

 

Naôar ãaldum niçe kimse dururdı 

Baña anlar durup hep hem ururdı 

 

Biraz seyr eyledüm anları durdum 

Yaña baúdum bu kez egnümde gördüm 

 

Geyerdüm içine gök üstine aà 

Derÿnumda bu düş oldı úara dÀà 

 

Uyanduúda ziyÀde fikre vardum 

Uyursun sen didüm kendüm uyardum 

 

180 Didüm maóôÿô iseñ òÀliã èamelden 

Úatı úaç iètibÀrından ilüñ sen 

 

Bu zühdüñle yiter ãatduñ özüñ sen 

Seçildüñ işte mümtÀz olduñ ilden 

 

Ùaraú urmaà-ısa endìşe rìşe 

Seni eyler rìyÀ-pìşe bu pìşe 
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Úaçar èaúlı olan Àdem riyÀdan 

Bu kÀrı eylemez úorúan ÒudÀdan 

 

MürÀyìsin mürÀyìsin mürÀyì 

Çıúar gitsün derÿnuñdan burayı 

 

185 Bu yüzden yolladuúda kendi kendüm 

Baña gÀyetde òoş geldi bu pendüm 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

MaúÀm-ı nefsi durmaz seyr iderken 

Niçe nesne temÀşÀ eyledüm ben 

 

Dem-À-dem dilde idi lÀ vü illÀ 

Daòi bir nesneyi añmazdum aãlÀ 

 

Göründi çeşmüme bir ÀsitÀne 

Varup çıúdum beş ayaú nerdübÀna 

 

Ötesinde anuñ bir gÿne meydÀn 

Velì eùrÀfın almış niçe insÀn 

 

190 Bu eånÀda ele cÀrÿbı aldum 

Oraya durmadum cÀrÿbı çaldum 

 

Tozı gitdi anuñ oldı iñen òÿb 

Süpürdüm cümle lìk aşındı cÀrÿb 

 

70a  Uyanduúda döşendüm bu düşe ben 

Didüm peydÀ olur elbette düşmen 
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Ol eånÀda girü õevúümde oldum 

Güneş tek şevúüm envÀrıyla ùoldum 

Olurken durmadan õevúüm ziyÀde 

TemÀşÀdur ki geldi ol arada 

195 Uãÿli duymamış köylük faúìhi 

ZamÀne òalúınuñ úatı sefìhi 

Didi bir daèvete yÀr ol baña gel 

Didüm ol cinse hergiz ãunmadum el 

Didi ikrÀm içündür úılduàum ben 

Niçün böyle úaçarsın yaòşı işden 

Didüm nuùúuñ baña kÀr itmez aãlÀ 

Düşürmem esfele kendüm ki zìrÀ 

ÙaèÀm-ı nÀsı yirsem ekti derler 

Yimezlensem riyÀdÀn èadd iderler 

200 Dönüp didi nefÀyisdür nefÀyis 

Aña didüm eyÀ zeyn-i mecÀlis 

Yemekler kim bişerler aç içündür 

Taãadduú kim olur muótÀc içündür 

Didi àılôet idüp ayrılma benden 

Didüm èömrümde ekti olmadum ben 

Saña ben uymazam biñ rìşüñi yol 

Yüri var bir ãıñarıñ ektiyi bul 
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Çoú azàazduú atışduú ol arada 

èAdÀvet baàladı anda ziyÀde 

 

205 Óarìã-i zÀd idi ol nitekim mÿr 

Beni õevúümden ol dem eyledi dÿr 

 

Durı bir Àb idüm úatı bulandum 

RiyÀøetden degül cÀndan uãandum 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

FerÀàum çaàı çaú èuzlet zamÀnı 

Unutmışdum àam-ı úayd-ı cihÀnı 

 

Bu èÀlem bir güzel èÀlemdür ammÀ 

Düşümde gör ne gördüm úıl temÀşÀ 

 

Gözüm òºÀb alduàınca seyri görsem 

Ürerdi bir úızıl kelb anda ol dem 

 

70b 210 Atardum durmadın ol kelbe ùaşı 

İderdüm düşde anuñla ãavaşı 

 

Teéemmül eyledüm bu düşleri ben 

Didüm düş midür it rüéyÀda düşmen 

 

èAdÀvet aãlını fikr eyledüm çoú 

Anuñ olmasına aãlÀ sebeb yoú 

 

Ki nesne yoà-ıdı dünyÀda elde 

Olurdum şöyle fÀrià bir maóalde 
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Yanumda var idi bir ÀsitÀne 

Yererdi ehlini ehl-i zamÀne 

215 Birin ben daòi sevmezdüm ziyÀde 

Ki dÀéim yeltenür idi hevÀda 

Óiyelle mÀl-ı nÀsı yir yürürdi 

ÓelÀl ile óarÀmı bir görürdi 

CihÀnuñ işbu aòşamı ãabÀóı 

Daòi görmiş degül böyle mübÀóı 

Yeşiller daúınurdı başına ol 

Anı tekõìb içün yol sürdiler yol 

Yalanın ùutdılar yüzi úaranuñ 

Úatı meõmÿmı oldı ol aranuñ 

220 TemÀşÀdur bu kim ãÿfìlenürdi 

Gören ol ùÀliói ãÀlió ãanurdı 

Taãavvufdan úaçan kim söz açardı 

Sözin gÿş eyleyen úalúar úaçardı 

Benüm göñlüm daòi muókem uçurdı 

Aña buàøum beni andan geçürdi 

HemÀn kim nefret itdüm ol maóalden 

Bu pendi eyledüm anda baña ben 

Bülend uç durma bÀl-i himmetüñ aç 

HevÀ ehli hünersizden úatı úaç 
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225 Ki bu muókem temÀşÀdur temÀşÀ 

Úaçar nÀ-ehl olandan ehl zìrÀ 

Çıúar yoldan ùaleb rÀhında ùÀlib 

Refìúi olsa bir yolsuz muãÀóib 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

Baña günlerde bir gün bir muãÀóib 

Gelüp bir özge èilme oldı ùÀlib 

71a Söz añlardı ziyÀde kÀyil idi 

Velì dünyÀya muókem mÀyil idi 

Baña andan tenezzül óÀãıl oldı 

Derÿnum çirkin efkÀr ile ùoldı 

230 Teveccüh itdügüm demde kimerde 

Görürdüm kendümi bir yüce yirde 

Bu kez ol yirden atıldum aşaàa 

Ne deñlü olduàın bilmem ıraàa 

Úatı alçaú çuúur bir cÀy idi ol 

Velì gördüm içinde bir çıúar yol 

Yola düşdüm girü ol ùaàa vardum 

Ki aóyÀnen aña durmaz çıúardum 

Uyandum anda fikr itdüm bu òºÀbı 

Derÿnum aldı ammÀ ıøùırÀbı 
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235 Nedendür dirseñ aãl-ı ıøùırÀbı 

Oúurdı benden ol kes bu kitÀbı 

KitÀbın adın añmam eylerin èÀr 

Ki anda var idi ebyÀt u eşèÀr 

Daòi çoú nesne õikr olınmış11 anda 

Aña meşàÿl olan úalur yabÀnda 

Buları bilmede ol úıldı himmet 

Baña ammÀ irişdi bu muãìbet 

Úatı fikr eyledüm durdum burada 

Düşündüm úılduàum kÀra ziyÀde 

240 Ùapalar eyledüm anda baña ben 

Didüm söyle ne aããı eyledüñ sen 

Ne bulduñ òalúa taèlìm itmeden sen 

Ki durmazsañ düşerseñ mertebeñden 

Düşüñde gördügüñ ol yüce yirden 

Tenezzüldür aşaàa düşdügüñ sen 

Baña èarø eyledükde ben bu pendi 

Úabÿl itdi anı göñlüm levendi 

ÚabÀóat añladum anı ziyÀde 

FerÀàat itdüm andan ol arada 

11 olınmış: olınmışdı, nüsha. 
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245 Úara úaşdan úara gözden sözin ben 

Çıúardum gitdi bi’l-küllì göñülden 

71b Daòi bu il dilinden her ne kim var 

MecÀzì şièr ile elúÀb-ı eşèÀr 

Úatumda şey degüldür ol sebebden 

Bu nuùúı böyle sÀde eyledüm ben 

Ne elfÀôı gözetdüm ne úavÀfì 

Ne şÀèirlıúdaàı lÀf u güõÀfı 

BÀb-ı æÀnì Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Úalb 

MaúÀm-ı úalbi seyr itdükde seyyÀr 

Nedür keyfiyyet-i esrÀrı añlar 

250 Dem-À-dem AllÀh AllÀh õikrin eyler 

Ne dir dünyÀ ne dünyÀ fikrin eyler 

Aña meşàÿl iken seyyÀr-ı mesrÿr 

İner gökden çıúar andan göge nÿr 

Görür seyyÀr mÀh-ı bedre beñzer 

Úatı şen süd emer bir ùıflı ekåer 

Eger yÀrı görürse himmetidür 

Güzel zen görse maènÀ ãÿretidür 

Duyar aãlın gören sÀlik bu òºÀbı 

Eger kim aà ise ol zen åiyÀbı 
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255 Peder mÀder birÀzer úız úarındaş 

Buları şen gören seyyÀra şÀbÀş 

 

Vaùanda ya bir özge yirde ùÀlib 

Görürse düşde yaòşıdur eúÀrib 

 

Yaúınlıú eylemek aúrablar ile 

Daòi hemşìresiyle mÀderiyle 

 

Teraúúìler bulur sÀlik ziyÀde 

MurÀda irmedür zìrÀ burada 

 

Vaùanda görse kendin sÀlik-i rÀh 

Óaúìúat èÀleminden olur ÀgÀh 

 

260 Bezenmişse içi meknÿs ise hem 

Güzeldür èaksi ise hem durur hem 

 

Düşinde rÀh-rev görse mesÀkin 

VeyÀòod bir maóalde olsa sÀkin 

 

Gerek mescid gerek òalvet gerek ev 

Bularda bir yanar şey ãalsa pertev 

 

Eger úandìl ise ya şemè ise ol 

Göñül rÿşenligine bulmadur yol 

 

72a  Eger bu õikr olanlar pÀk olursa 

Eyüdür ey degül nÀ-pÀk olursa 

 

265 Bulardan óaôô ider ehl-i riyÀøet 

Bulur úalbi bular pÀk olsa ãafvet 
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Behişti görse dille ÀşinÀdur 

Cehennem görse nefsÀnì hevÀdur 

 

Güzeldür òºÀbda óammÀm görse 

Yaòod kendin ılıcaú ãuyla yursa 

 

Eger sÀlik sefer úılsa ÓicÀza 

Yönelmekdür cenÀb-ı bì-niyÀza 

 

Düşerse Beyt-i Maúdis semtine yol 

Henÿz ıãlÀó-ı nefse çalışur ol 

 

270 Özin keştìde deryÀda görürse 

äalınmazsa murÀdınca yürürse 

 

ÚavÀyid óÀãıl eyler bu èamelden 

Eger sÀlik úomazsa şerèi elden 

 

Bu yolda istiúÀmet eyleyenler 

Görürler serv ile òurmÀyı ekåer 

 

Eger seyrinde bostÀn görse seyyÀr 

Yamandur mìvedÀr olmasa eşcÀr 

 

Úavaúla uòlamur alàın sögüd hem 

Bular seyyÀr olana hem durur hem 

 

275 Eger müåmir ise eşcÀrı anuñ 

Úatı maóôÿôdur sÀlik o rÀnuñ 

 

Dıraòt-ı müåmir eylikden nişÀndur 

Dibinde gil kireç görmek yamandur 
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EnÀr elma daòi tut aà eger mÿr 

Olur anları görse úalbi mesrÿr 

èAsel süd bişmiş et etmek güzeldür 

Bular hep müjdedür yaòşı èameldür 

Burada pek tenezzül eylemek var 

Yemekler yinse ãÀyim olsa seyyÀr 

280 Eti çig görse çirkindür ziyÀde 

Ki zìrÀ fÀéide yoúdur burada 

Úavun èilm-i ledünnìdür èaselle 

Ôuhÿr eyler gelür òÀliã èÀmelle 

Yeñi olmaú gerek sÀlik libÀsı 

Geyerse ey degül köhne pelÀsı 

72b LibÀsı pÀk ise úatı güzeldür 

Eger nÀ-pÀk ise çirkin èameldür 

Yeşille aà ise geysi güzeldür 

Bir özge reng ise alçaú èameldür 

285 İçine gök geyerse üstine aú 

HevÀ-yı nefse tÀbièdür muóaúúaú 

Yitürse òırúasın yaòod èabÀsın 

Bürehne olsa aldursa libÀsın 

Úalur yolda muúarrer baàlanur yol 

Bu ãuretde görürse kendini ol 
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Bu eånÀda yalın ayaú yürürse 

Veyaòod úarla buz çörçöp görürse 

Eger altun eger aúçe güzeldür 

Ki zìrÀ her biri òÀliã èÀmeldür 

290 Güzeldür sikke-i sulùÀn-ı İslÀm 

Ki çirkindür müşaòòaã kÀfirì nÀm 

Eger medfÿn iken úazup bulursa 

Güzeldür úatı kemdür yav úılursa 

Düşinde maùlabı øÀyiè úılan er 

Bulursa ceõbedür bil sen muúarrer 

Eger reh-revişin görse degül lÀf 

Olursa anda birúaç dürlü evãÀf 

Eger èuryÀn ise sürò ise rengi 

Muùìè ise durup itmezse cengi 

295 Gözi esved özi epsem durursa 

İrür vecde anı sÀlik görürse 

Aúar görse ulı ùaàuñ bıñarın 

Göñüldür kim çıúardı başa kÀrın 

Eger sÀlik úuyı başında dursa 

İçinde anuñ Àb-ı ãÀfı görse 

Vücÿdı çÀhıdur anuñ muúarrer 

Göñül ùıflın dem-À-dem anda besler 
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Nücÿmı mihri mÀhı ÀsumÀnı 

Açuú görse göñüldür bil sen anı 

 

300 Puãarıúlansa gök ùutúunsa anlar 

Tenezzüldür bilür sÀlik olanlar 

 

Görürse èasker-i işrÀki sÀlik 

MelÀyikdür melÀyikdür melÀyik 

 

73a  Görür sÀlik tecerrüd óÀletinde 

Buları hep ùavÀşì ãÿretinde 

 

İkisinde bulınmaz işbu óÀlet 

Meleklerle ùavÀşìlerde şehvet 

 

Geyerlerse yeşiller yaòod aúlar 

Atar tÀcın göge gördükde seyyÀr 

 

305 Durup úılduúda dil kesb-i leùÀfet 

Úamu emred olurlar òÿb-ãÿret 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

RiyÀøet úılduàum demlerde12 bir dem 

Olurken meskenümde şöyle epsem 

 

Kimerde bir maóalde düşde bir yer 

Görürdüm serv ile òurmÀyı ekåer 

 

Bu eånÀda gelürdi bir èaceb ùayr 

İderdüm anda anı muttaãıl seyr 

 
12 demlerde: demlerümde, nüsha. 
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Özi èuãfÿra beñzer daòi aãàar 

İñen òoş naúşı pul pul levni aãfer 

 

310 Úonardı anlara dÀéim varurdı 

Baña yaltaúlanurdı yalvarurdı 

 

Uyanduúda ziyÀde şÀd olurdum 

Ki úalbüñ anda evãÀfın bilürdüm 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

MaúÀm-ı dil temÀşÀsında bir dem 

TemÀşÀ eyledüm bir özge èÀlem 

 

Kimerde bir ulu ãaórÀ görürdüm 

Anı seyrümde seyr eyler yürürdüm 

 

Girü vardum ben ol ãaórÀda durdum 

TemÀşÀdur bu kim seyrümde gördüm 

 

315 İçinde bir èaceb åevr-i semìnì 

Özine otlaú itmiş ol zemìni 

 

Arı etli semirmiş úatı ùaşmış 

Muóaããal vaãf olınmaz óadden aşmış 

 

Uyandum òaylì fikr itdüm bu òºÀbı 

Orada kendüme úıldum òiùÀbı 

 

Didüm düşde semiz åevrüñ miåÀli 

Úatı ten-perver olmaúdur meéÀli 
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73b  Oñat fikr it burada úılma àaflet 

Nedür bilmek gerek sen aña èillet 

 

320 Meger kim èişret itdüm bir niçe dem 

Ki òoş geldi ol eånÀda bu èÀlem 

 

Unutdum èuzleti ille ulaşdum 

Olarla bir zamÀn èayşa çalışdum 

 

Bu kez fikr eyledüm aóvÀli durdum 

Olan sÿd u ziyÀnı èaúla urdum 

 

Didüm eski ùav(ı)rdan çıúma zinhÀr 

ÙaèÀmı az yi ilden èuzlet it var 

 

Ki ekli şürbi sen ayrı barışduñ 

Yine varduñ girü òalúa úarışduñ 

 

325 Burada kendüme úıldum naãìóat 

Didüm óayvÀn-ãıfat olmaú ne óÀcet 

 

Çalış var durma taúlìl-i ùaèÀma 

Anuñla gir girü rÀh-ı kirÀma 

 

Egerçi bu ùarìúuñ yayı pekdür 

Anuñ ammÀ ùarìúı az yimekdür 

 

Úalur yolda óarìã-i èayş u èişret 

Naãìb olmaz aña seyr-i ùarìúat 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 
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Gezerdüm bir zamÀn ben şöyle óayrÀn 

Özümden bì-òaber èaúlum perìşÀn 

330 Yoà-ıdı òalú-ıla hìç iòtilÀùum 

Úaçardum var idi pek iótiyÀùum 

Bu minvÀl üzre oldum bir niçe gün 

ZamÀnuñ úutlu evúÀtında bir dün 

Düşümde baña dindi òÀneñe var 

Ki nehb oldı içinde her ne kim var 

Yitişdüm òÀnemüñ ãaónında durdum 

TemÀşÀ eyledüm andan ne gördüm 

Atılmış penbe gördüm anda ancaú 

Eviñ tÀ ortasında yatur aú paú 

335 Uyandum òºÀbdan fikr eyledüm berk 

Úılacaúsın didüm çoú nesneyi terk 

Üşendüm bir zamÀn anda aña ben 

Uyursın sen uyan didüm baña ben 

74a Tefekkürle yolın duydum anuñ ben 

Çıúardum çirkin efkÀrı göñülden 

Ki zìrÀ fikr-i fÀsid kim maraødur 

Dimişler pìşe-i ehl-i àaraødur 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 
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Düşümde bir feøÀ gördüm iñen bol 

Velìkin bir feøÀya beñzemez ol 

340 Baña anda didi aú ùonlı erler 

Bu ãaórÀya èAden ãaórÀsı dirler 

İçinde bir siyÀh seg urdum anuñ 

Hemìşe üni olurmış uranuñ 

Siyeh bir kelb idi anda dururdı 

Ne bir cünbiş iderdi ne yürürdi 

Elümde bir èaãÀ var aña urdum 

Ura ura anı ùopraàa úardum 

Durup şol deñlü urdum anda anı 

Zemìne batdı úalmadı nişÀnı 

345 Düşündüm òºÀba fikr itdüm ziyÀde 

Tecerrüd fikri geldi anda yÀda 

Geçindüm şöyle fÀrià başúa bir baş 

Ne úul úullandum ayruú ne úaravaş 

Şu dem kim ol segi úatl eyledüm ben 

TecÀvüz eylemişdüm elli yaşdan 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

Sülÿküm çaàı çaú eyyÀm-ı õevúüm 

Deñerdüm durmadan artardı şevúüm 
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ÒudÀnuñ õikri dilde sübóa elde 

Teveccühler iderken ol maóalde 

350 Muóibb oldı baña bir ãÀóib-i cÀh 

NefÀyisle beni beslerdi her gÀh 

Baña bir luùf idi eylerdi kendi 

Velì çoú òÀùıra geldi yörendi 

NamÀz-ı ãubóı úıldum vird oúurdum 

Gözüm òºÀb aldı düşde gör ne gördüm 

Didiler kim ki olsa bizde ser-òayl 

ÙaèÀm-ı ehl-i cÀha eylemez meyl 

74b Niçün yirsin ùaèÀm-ı ehl-i cÀhı 

Ùarìúat ehli pek gözler bu rÀhı 

355 Güzel añlar zekì ùabèa èayÀndur 

Ki çirkin òÀùıra kem loúmadandur 

Faãl Der-BeyÀn-ı Tenezzül 

Durup bir gün düşündüm bir òayÀle 

Velì anuñ ãoñı çıúdı muóÀle 

Bu eånÀda didüm anda baña ben 

Bilür èÀlem hünermend olduàuñ sen 

Müselliksin meşìòat saña lÀyıú 

Seni barmaúla göstersin òalÀyıú 
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ZamÀne mürşidi ol durma dirdüm 

Bu pendi ben baña durmaz iderdüm 

360 Bu tedbìri iderken cÿşa geldüm 

Muóaããal bu hevÀda òaylì yildüm 

Egerçi bir úaçın başa üşürdüm 

Velìkin kendüm ayaàa düşürdüm 

Seóer vaútinde bir yirde yaturken 

Ulı ãaórÀda gördüm kendümi ben 

Çemensüz bir tepe üzre dururdum 

Elümde bir düdük çalup gezerdüm 

MurÀd üzre anı òoş çalar iken 

Düze indüm çemensüz ol öbekden 

365 Düşündüm bu düşe didüm baña ben 

TelÀmìõ ise úaãduñ şeyòlıúdan 

Yüri düşür cihÀnuñ ter-gedÀsın 

Ol èayb eylesin sen çek ùapasın 

Baña bu düş naãìóat oldı muókem 

Meşìòatden anuñçün urmadum dem 

Muúìm-i Mıãr idüm bir niçe müddet 

Ne tekye úaydını çekdüm ne òalvet 

Ne şeyò oldum ne bir şeyòüñ mürìdi 

Velìkin fennümüñ oldum ferìdi 
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370 ÒudÀ-perverlerüñdür bu şerÀyiù 

Ne şeyò olmaú gerekdür ne murÀbıù 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

75a FerÀàum çaàı çaú zühdüm zamÀnı 

Añardum èÀdet-i ehl-i cihÀnı 

Bu òalúuñ çirkin efèÀlin deñerdüm 

Azardum güç-ile kendüm yeñerdüm 

Bu efkÀrı iderken niçe eyyÀm 

Döşendüm ôulm-i óükkÀma bir aòşam 

Düşümde anda dindi baña ùañla 

äaóÀbe óÀkim oldı azdı añla 

375 HemÀn dem düşde bu söz baña dindi 

Uyandum ben baña úıldum bu pendi 

Olanlar èÀlem-i maènÀ ferìdi 

Yezìdi yermez ögmez BÀyezìdi 

Eger sÀlik iseñ durma yüri var 

Sülÿk aóvÀlini gör elde neñ var 

İlüñ èaybın görüp feryÀd úılma 

Od olup tutuşup yanma yaúılma 

Ki geh kemlik geh eylik eyler Àdem 

Bu yüzdendür hemìşe kÀr-ı èÀlem 
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380 Özüñ devşür CihÀdì çıú aradan 

Ki kÀrın yeg bilür òalúı yaradan 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

Ùaleb deryÀsına ùalıp giderken 

İrişsem úaèrına nÀ-gÀh dirken 

Muóibb oldı baña ol dem bir Àdem 

MühimmÀtum èaùÀ eylerdi her dem 

MurÀdumca baña yirler düzetdi 

Oñat dutdı beni gördi gözetdi 

Beni nièmetlere müstaàraú itdi 

Velì õevú-i dil-i pür-şevú gitdi 

385 RiyÀøet eylesem düşde kimerde 

Görürdüm kendümi bir yüce yirde 

ÚabÀóat var anuñ yÀdında óÀşÀ 

Girü ol yirde úıldum bir temÀşÀ 

Bir it gördüm siyÀh anda uzaúdan 

ZiyÀde tüylü úalmaz úılbaraúdan 

Anuñ her bir úılı bir Àlet-i sÀz 

Çıúar her bir úılından niçe ÀvÀz 

75b Deñerken heyéetin çıúdum yolumdan 

Anı gördüm ki uçdum uçurumdan 
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390 İnerken úollarum eùrÀfa yaydum 

Bolay ki anda bir yir úarvayaydum 

Yuúardan aşaàa uçup giderken  

HelÀk olmam muúarrer oldı dirken 

İşitdüm geldi hÀtifden bir ÀvÀz 

Ki çÀre-sÀza çaàur eyle pervÀz 

Bu eånÀda bu kez Àh eyledüm Àh 

Úatı muókem çaàırdum didüm AllÀh 

HemÀn kim nÀlişümden gün ùolundı 

Nüzÿlümden èurÿcum çoú tez oldı 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

395 MenÀmumda ulı bir ùaàa vardum 

Aña seyrümde aóyÀnen çıúardum 

Anuñ fevúinde bir şÀhÀne yirde 

Ulı bir şehre varurdum kimerde 

İçinde bir donanmış zen görürdüm 

Daòi çoú nesne seyr eyler yürürdüm 

Ekin bì-óadd idi anuñ yolında 

Oraàı çaàı ãaàında ãolında 

TemÀşÀ eyledüm ol kiştzÀrı 

Oñat olmış oraà urmalı varı 
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400 Ol eånÀda anı gördüm hemÀn ben 

Ki bir çirkefli ãu aúdı kökenden 

Ol alçaú ãu anı yıúduúça yir yir 

Öküzler bir ucından durmadan yir 

Uyandum ol maóalde uyúudan ben 

Didüm anda ne ãÀdır oldı benden 

Döşendüm durmadum ol dem bu òºÀba 

äoñında èilmüm irdi bir kitÀba 

Meger meşàÿl idüm aúvÀl-i nÀsa 

Ki meylüm var idi rÀya úıyÀsa 

405 Kesildi ol hevÀdan uãlı vardum 

İlüñ aúvÀlini dilden çıúardum 

Durup fikr eyledüm ben bu maóalli 

Bu yüzden kendüme virdüm tesellì 

76a Teraúúì eyleyenler bu seferde 

Tenezzül daòi eylerler kimerde 

Didüm andan baña ben úıl riyÀøet 

Úarışma òalúa èuzlet eyle èuzlet 

Ol eånÀda göñülden úopdı himmet 

HemÀn el virdi èuzletle riyÀøet 

410 äu içmezdüm ãudan perhìz iderdüm 

İki_üç günde hemÀn bir kerre yirdüm 
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Girü arturdı perhìz eski õevúüm 

ZiyÀde oldı günden güne şevúüm 

Didüm tenbìh idüp andan baña ben 

Ne zühdüñle ne èilmüñle güven sen 

Ol eånÀda bu èÀlem kim yörendi 

Baña ben muttaãıl úıldum bu pendi 

Ki bir zÀhid ya bir úÀøì olursın 

Anuñla sen daòi şöhret bulursın 

415 İder medóüñ idenler õemmüñ ekåer 

Muúarrer bil senüñ óaúúuñda dirler 

Tezehhüd şehrinüñ pÀkìze pÿşı 

DiyÀr-ı irtişÀnuñ zehr-i nÿşı  

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

Otuz üç yaşına girdükde bir gün 

èAceb seyr eyledüm seyrümde bir dün 

EdÀ úıldum durup yatsu namÀzın 

Geçürdüm ol şebüñ andan birazın 

Gözüm bì-òºÀbı Àb-ı òºÀba úandı 

áunÿde baòtum ol demde uyandı 

420 Göründi çeşmüme iki ferişte 

Didiler tuófelerle geldük işte 
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İkisi durdılar yirli yirinde 

Birer cevher ùabaú var ellerinde 

 

Ùabaúlaruñ içi pür-gevher idi 

İrisi òurdesinden ekåer idi 

 

Uvaàı incice ammÀ irisi 

Yumurùaca gelürdi her birisi 

 

CevÀhir az degüldi vÀfir idi 

Úamunuñ naúşı elvÀnı bir idi 

 

76b 425 Naôar ãalduúda ãaàumda durana 

Didi kim beõl-i rÿó it müjdegÀna 

 

Bilür misin bu èilmi kime geldi 

Òalìlu’llÀh İbrÀhìme geldi 

 

MaúÀm-ı Nefsde Çeşm-i ŞÀhid-bÀz Faãlında Añılan 

èİlm Budur 

 

Ulı necmüñdür adı Müşterìdür 

Gögüñ altıncısı anuñ yiridür 

 

ŞimÀlümde duran didi CihÀdì 

İkinci gökde bir yıldız var adı 

 

èUùÀriddür aña mensÿb olanlar 

CihÀnuñ èilmine maôhardur anlar 

 

430 Bu èilmi kim Óaú itdi saña inèÀm 

Aña mensÿbdur ey nìk-fercÀm 
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Muóammed MuãùafÀnuñ èilmidür bu 

Bunı iste úalanından elüñ yu 

Küçükken gördügüñ ol iki anbÀr 

Bu iki èilm idi èarø oldı tekrÀr 

İki anbÀruñ aãlı bu idi ben 

ÒaberdÀr olmadan daòi özümden 

äabÀvet èÀleminde beş yaşında 

Dururdum düşde bir yaruñ başında 

435 Öte yanında gördüm bir çemenzÀr 

Anuñ çaú ortasında iki anbÀr 

Arasında dururdı bir yeşil ev 

Aramuzda aúardı bir duru ãuv 

Beni gözlerdi bir yirde dururdı 

Ne nuùú eylerdi aãlÀ ne yürürdi 

Didiler ãol yanumda bu duranı 

Saña muókem mühimdür bilmek anı 

Muóammeddür sen anuñ ümmetisin 

Sevin Óaúúuñ maóall-i raómetisin 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

440 Bu seyri fikr iderken ol zamÀn ben 

Açıldı èilm-i sebèiyyÀt içerden 
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Sebeb oldı semend-i fikri sürdüm 

Teéemmül eyledüm eşyÀyı gördüm 

77a Yidi deryÀ yidi gökle yidi yer 

CihÀnda çoú durur bunlara beñzer 

Bularuñ neydüginden Àgeh oldum 

Aradum anları kendümde buldum 

Yididür èuøv iki ayaú iki el 

Sepedle serle dille úıl mükemmel 

445 İlik úan üstüòÀn etle deridür 

èAãab èırú Àdem anlarla diridür 

Daòi bil reh-zen-i Àdem yididür 

TedÀrik eylemezse sermedìdür 

Bularuñ cümlesi gözdür úulaúdur 

Boàaz dil el ayaú daòi úuşaúdur 

Teéemmülle bulardan Àdeme hem 

Çıúar evãÀf-ı ebvÀb-ı cehennem 

Bu òodlar nedür ehl-i èaúla lÀ-şek 

Maóall-i ãarf-ı meõkÿrÀtı bilmek 

450 Eger emri dutup èaúla uyarsa 

Maóall-i ãarfını yaòşı duyarsa 

Yidi bÀb-ı caóìm iken muóaúúaú 

Sekiz cennet úapusı olur el-óaú 
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Daòi çoú nesne keşf oldı óikemden 

Anuñ keyfiyyeti óayrÀnıyam ben 

Bura cÀy-ı taèaccübdür ziyÀde 

Beni óayret alur óayret burada 

Bu óayretden beni kim úurtarur kim 

Úatı óayret maóallidür bura kim 

455 Örümcekde úomış emr ÀfitÀbı 

Götürmek cüååesin tÀr-ı luèÀbı 

BÀb-ı æÀliå Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Rÿó 

İrişdükde maúÀm-ı rÿóa ùÀlib 

Úaçar ilden olur taúvÀsı àÀlib 

èAlÀmetdür bu ol õÀt-ı şerìfe 

Sözi az söyler er itmez laùìfe 

VisÀdı yoú anuñ zÀnÿdan ayruú 

Derÿnında daòi hÿ hÿdan ayruú 

Úaçan kim ola hÿ hÿ õikr-i õÀkir 

Daòi bir yirde olmaz fikr-i õÀkir 

77b 460 Aña meşàÿl iken seyrinde seyyÀr 

Görür bir mÀh-rÿ dil-dÀrı her bÀr 

LibÀsı geh ùopuúda gÀhì 13 dizde 

Velì sinde úıyÀsÀ on sekizde 

13 gÀhì: geh, nüsha. 
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Saña vaãf eyledüm birúaç nişÀnın 

Duyarsın gÿşiş itmekle úalanın 

Úılursa rÀh-rev şerèa rièÀyet 

Anı gözler yürür ol òÿb-ãÿret 

Ne deñlü anda artarsa riyÀøet 

Görür ol anda ol deñlü beşÀret 

465 Tenezzülden úaçar àÀyetde seyyÀr 

Ki zìrÀ úılmaz ayruú èarø-ı dìdÀr 

Meger kim çoú teraúúì eyleye ol 

Ki tÀ vuãlat maóalline bula yol 

Bunı fehm eylemez mülóid mürÀyì 

èUúÿl-i òÀliãe añlar burayı14 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

ÙalebkÀr olduàum demlerde bir dem 

Göründi geldi rüéyÀda bir Àdem 

Yanında gördüm anuñ bir perì-rÿ 

Didüm ki Yÿsuf-ı gül-çihredür bu 

470 HemÀn kim anı gördüm èÀşıú oldum 

Sevindüm ãanki gizli genci buldum 

14 Beytin yanına “èUúÿl-i òÀliãe ãÀóibleri èilme’l-yaúìn mertebesinde olanlardur” notu 

kaydedilmiştir. 
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Bu kez güldi didi ol dem ol Àdem 

Saña yoldaş olacaúdur yime àam 

Bu oàlumdur delìl olsun yüri var 

Ne dirse dut sözinden çıúma zinhÀr 

Yola girdük anuñla òaylì gitdük 

Giderken bir ulu ırmaàa yitdük 

äolumda dört gözlü köpri gördüm 

Aña meyl eyledüm bir laóôa durdum 

475 Anı muókem temÀşÀ eyledüm ben 

äu aúmaz gördüm ammÀ gözlerinden 

Bu eånÀda işitdüm ol perì-rÿ 

Didüm gel git geçit virmez ãudur bu 

Beni gözle didi bu pendi virdi 

Elüm aldı benümle ãuya girdi 

78a Baña ol ãu ãu idi aña düz yol 

äuya ben batdum ammÀ batmadı ol 

Boàuldum ben diyü kendüm bıraúdum 

ÒalÀã itmek diler dil-dÀra baúdum 

480 El urdı úoltuàumdan çekdi aldı 

Beni andaú kenÀr-ı Àba ãaldı 

Öte yanında nehrüñ òaylì durdum 

Refìú olmadı ayruú baña gördüm 
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Yola girdüm ben ol ırmaàa ùaldı 

Velìkin sır gibi göñlümde úaldı 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

FerÀàat èÀleminde niçe müddet 

Yimez içmezdüm eylerdüm riyÀøet 

MenÀmumda gelürdüm úarşu úarşu 

Beni yoúlar yürürdi ol perì-rÿ 

485 ÒaùÀ úılsam baña taèlìm iderdi 

ÒaùÀmı bildürür andan giderdi 

Yine gördüm ki úarşumda dururdı 

TemÀşÀ bu ki çeşmi çarò ururdı 

Uyanduúda düşündüm eyledüm fikr 

Niçe aóvÀli anda eyledüm fikr 

Baña óayret yörendi anda úatı 

Ki ben terk itmedüm ãavm [u] ãalÀtı 

Ne yüzdendür bu taèbìri dir iken 

Gözüm òºÀb aldı anı fikr iderken 

490 Girü geldi göründi ol perìveş 

Yine dil òÀnesine ãaldı Àteş 

Baña üç gün pey-À-pey geldi gitdi 

Üçünci gün söze geldi eyitdi 



CihÀdì / Mürşid-i KÀmil 

 

101 

 

MurÀdum gelmedüm üç gün pey-À-pey 

Budur kim dÀyim arı geysiler gey 

 

Uyandum úoúdum anda göñlegüm ben 

Úatı çirkin úokardı ekşi terden 

 

Güzel bildürdi anuñ ol cevÀbı 

Baña tefsìr-i taùhìr-i åiyÀbı 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

78b 495 Óuøÿrum var iken èuzlet deminde 

Gezerdüm õevú ü şevúüm èÀleminde 

 

Muóibb oldı baña bir aúçesi bol 

Beni sulùÀn özin úul eyledi ol 

 

Benümçün yaòşı aşlar úayururdı 

Beni õevúümden ammÀ ayururdı 

 

RiyÀøet itmez oldum aña uydum 

Tenezzül olduàın seyrümde duydum 

 

Meger kim bir yamaçda bir çemenzÀr 

Aúar yir yir içinde çoú ãular var 

 

500  ÇemenzÀrı ãuları seyr iderken 

Bir Àdem boyı çÀha uàradum ben 

 

İçinde gördüm ol Yÿsuf-liúÀyı 

Ki úılmış kendine mesken orayı 
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Yüzi bir yüzden olmış beñzi ãolmış 

Teni başdan ayaàa uyuz olmış 

 

İçerden çaàurur Yÿsuf-cemÀlüm 

Yazıúlar úatı müşkil oldı óÀlüm 

 

Ne zìbÀ-çihreli maóbÿb idüm ben 

CihÀdì böyle sen úılduñ beni sen 

 

505 Anı gördükde uyúudan uyandum 

Dutuşdum nÀr-ı àamda vÀy ki yandum 

 

Bu ille iòtilÀùı eyledüm terk 

Girü dutdum ferÀàat dÀmenin berk 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenzzül 

 

Muúìm-i Mıãr idüm bir niçe müddet 

Úaçardum eylemezdüm ille èişret 

 

Bu kez bir òÀùıra geldi yörendi 

Maóall-idi baña virdüm bu pendi 

 

Didüm var Kaèbeye durma yüzüñ sür 

Saña lÀzımdur ol hem úıbleyi gör 

 

510 Muóaããal anda èazm itdüm ÓicÀza 

Özüm ùapşurdum ammÀ bì-niyÀza 

 

Göründi yol yaraàı cümle neyse 

Yöneldüm Kaèbeye geldüm Süveyse  
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Baña bir emr virdi óÀkim ol dem 

Ki benden bÀc alanlar olsun epsem 

79a Getürdüm yükleri úapana urdum 

Ne deñlü çekdügin ùartıda gördüm 

Baña bir kimse bir yük virmiş idi 

ÓicÀza ehline göndermiş idi 

515 Çoú artuú geldügin úapancı gördi 

Bu bir yük artuú ancaú didi ãordı 

Aña aóvÀli añlatdum didi gel 

On on beş aúçe vir tÀ kim çekem el 

Biraz aúçeyle gerçi oldı rÀøì 

Baña ammÀ yörendi inúıbÀøı 

Bu efkÀrı iderken düşde ol gün 

Virildi destüme bir gÿne altun 

İki yanına başúa naúş urılmış 

Ne olmışdur bu hergiz ne görilmiş 

520 Birisi sikke-i sulùÀn-ı İslÀm 

Biri daòi müşaòòaã kÀfirì nÀm 

Anı gördükde uyúudan uyandum 

Ne àafletdür bu didüm úatı yandum 

Tenezzül olduàın gördüm be-àÀyet 

áamın çekdüm bu òºÀbuñ bì-nihÀyet 
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Benüm òod òayr idi ancaú murÀdum 

Bu şerr işlerden oldı diñle dÀdum 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

Görelden rÀóat olmadum bu òºÀbı 

Ki õevúümden ayurdı ıøùırÀbı 

 

525 Muóaããal anı itdükce tefekkür 

Hümÿmı artururdı ol teõekkür 

 

Bu kez yÀd itdüm anda ol nigÀrı 

Ki dÀyim baña taèlìm idi kÀrı 

 

Girü uyúuya vardum gör ne gördüm 

SerÀy-ı pÀdişehden ùaşra durdum 

 

Úapusı var idi anuñ ezelden 

Bilürdüm çoú aradum bulmadum ben 

 

Úapusın arayu bir òaylì gitdüm 

İçerden bir bülend ÀvÀz işitdüm 

 

530 CihÀdì n’eyledüñ sen saña dirdi 

İçerden durmadan feryÀd iderdi 

 

79b  Gözetdüm anı görmek istedüm ben 

Didiler anı göremez misin sen 

 

Úodum ser-rişte-i maúãÿdı elden 

Ümìdi kesdüm ayruú ol güzelden 
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Yola düşdüm segirdümle giderken 

Bir ÀlÀy ehrimen çıúdı içerden 

Göricek anları didüm muúarrer 

Beni bunlar gelüp ùutmaú dilerler 

535 Orada durmadum fi’l-óÀl göçdüm 

Yayup úollarumı bir ùaàa uçdum 

TemÀşÀ itdügümde bu olanı 

LibÀsum çuúa idi ÀsumÀnì 

Çözük gördüm úamu ezrÀrın anuñ 

Bilür aãlın anuñ ehli buranuñ 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

Baña àam üzre àam oldı bu düşler 

Geçürdüm günlerüm óüzn-ile ekåer 

Sefer der eyledüm irdüm murÀda 

MurÀdumca geçindüm ol arada 

540 Bu eånÀda Óarem de geldi yÀda 

Anuñ óüzni beni aldı ziyÀde 

Düşündüm anda çoú fikr eyledüm ben 

Didüm bir yoúla gör kim úandasın sen 

Burada niçe nesne geldi yÀda 

Ki_olar çirkindür Àdemden ziyÀde 
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Biri bir yir ki ola naúl óavÀdiå 

Daòi bir söz ki_ola àavàÀya bÀèiå 

Biri yÀd itmeñ adı luèb olanı 

CihÀn bir yaña olsa añmam anı 

545 Daòi tenbìh úıldum kendüme ben 

Didüm ki úatı ãaúın medó ü õemden 

Bu iki nesneyi şarù eyledüm berk 

Muóaããal anları terk eyledüm terk 

Øarardur medó ü õemm insÀna muókem 

İkisin daòi itmez èÀúil Àdem 

Sülÿk ehli ikisinden úaçarlar 

Ki zìrÀ medó ü õemde çoú øarar var 

80a Eger ùÀlió ise medói øarardur 

Eger ãÀlió ise úadóı øarardur 

550 Buradan başladum semt-i niyÀza 

Çaàırdum cÀn u dilden kÀr-sÀza 

Didüm ey Óayy u ÚÀdir õÀt-ı bì-çÿn 

Ki sendendür recÀ-yı èÀl-ile dÿn 

Senüñ dergÀhuña dutdum yüzüm ben 

MurÀdın her kese sensin viren sen 

Úodum alnum zemìne òaylì durdum 

NiyÀz itdüm yüzüm ùopraàa sürdüm 
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Elüm baàlu yüzüm rìg-i Óaremde 

Göñül dergÀh-ı şÀh-ı õü’l-keremde 

555 Az açuú çeşmüme uyúu yörendi 

İşitdüm ki CihÀdì müjde dindi 

Meger kim girmişem bir aú óiãÀra 

İçinde bì-èaded mevzÿn minÀre 

Úuyıdan çaàıran Yÿsuf-cemÀlüm 

Úapusında dururdı ãordı óÀlüm 

Ezelkiden daòi òÿb Àdem olmış 

Meger ùoàmış birÀder-zÀdem olmış 

FeraónÀk oldı gördükde beni ol 

Didi şimden girü àam gitdi şÀd ol 

560 Sözüm var muştılıúdur saña diñle 

Zaèìm idüñ ezelden elli biñle 

Aña şÀdam ki iósÀn eyledi Óaú 

Saña şimdi iki yüz biñle sancaú 

BÀb-ı RÀbiè Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Sırr 

MaúÀm-ı sırda yÀ Óaydur hemÀn õikr 

Özinden õÀkirüñ yoúdur daòi fikr 

İren seyyÀr bu genc-i nihÀna 

Büyür cismi ùolar cümle cihÀna 
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Görür seyyÀr anda çoú èalÀyim 

Dolaması úolay èaúla mülÀyim 

 

565 Gelür anda aña niçe beşÀret 

Eñ ednÀsı beg olmaúla vezÀret 

 

Gören sÀlik bu yüzden bu maúÀmı 

èAlÀmetlerden añlar bu maúÀmı 

 

80b  Bu meõkÿrÀtı seyr itdükde anda 

Muóaúúaú úuùb olur úuùb ol zamÀnda 

 

Eger artarsa èuzletle riyÀøet 

Yürür Àb üzre düşde bì-meşaúúat 

 

Eger ãÀfì-dil ise cÀn olur ol 

Vücÿdı mülkine sulùÀn olur ol 

 

570 MaúÀm-ı sırda sÀlik bulıcaú yol 

Zer-i òÀliã çıúar bir kÀn olur ol 

 

äalıú virdüm bu bÀbın çoú nişÀnın 

Fuãÿlinde duyar sÀlik úalanın 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

Özüm gördüm düşümde bir úaøÀda 

Yapardum bir ulu şehr ol arada 

 

èAãÀ elde ayaà üzre dururdum 

MurÀdumca anı yapup yürürdüm 
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Yoà idi hìç anuñ tuàlası ùaşı 

HemÀn kerpiçden idi içi ùaşı 

 

575 Aña meşàÿl iken anda ben ol dem 

Didiler işte geldi úuùb-ı èÀlem 

 

Yalın ayaú idi maórem gibi ol 

Bir iórÀmı úuşanmışdı uzun bol 

 

Anuñla anda durmaz söyleşürken 

äolumdan yaña baúdum añsızın ben 

 

Mükellef bir faúìhi gördüm anda 

TemÀşÀ úıldum anı durdum anda 

 

Elinde bir dilim úarpuz ùutardı 

Úodı bir ãuffe üzre anı vardı 

 

580 Uyandum fikre düşdüm niçe dem ben 

Bu bir düşdür niçe taèbìr idem ben 

 

Bu úarpuz iki lafô-ı bÀrid ancaú 

Anuñ taèbìri güçden güçdür ancaú 

 

Beni muókem bu úarpuz fikri aldı 

Unutmadum anı yÀdumda úaldı 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

Geçen òºÀbı dem-À-dem fikr iderken 

Nedendür aãlı anuñ fikr iderken 
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81a Gözüm òºÀb aldı anda gör ne gördüm 

Seóer vaútinde bir ãaórÀda gördüm 

585 Bu kez bir daòi geldi úuùb-ı èÀlem 

Gök idi geydügi geysiler ol dem 

Açuúlıú idi evvel cümle èÀlem 

Puãarmış gördüm ammÀ şimdi muókem 

Ùuman ùolmış içi gördüm cihÀnuñ 

Yüzin ùutmış bulutlar ÀsumÀnuñ 

Uyandum fikre ùaldum anda ol dem 

Ki gökler geydügi àam virdi muókem 

Düşündüm duydum aãl-ı ıøùırÀbı 

Ki zìrÀ çoú oúurdum bu kitÀbı 

590 Niçe dem ol kitÀb eglencem oldı 

Derÿn ammÀ óisiyyÀt-ıla ùoldı 

Tenezzül eylemekle anda úatı 

Çıúardum úalbden ol türrehÀtı 

Ki gördüm anda özge kÀra düşdüm 

Teveccühden úalup efkÀra düşdüm 

Beni õevúümden ayurdı ol efkÀr 

Anuñ endÿhı úıldı cÀnuma kÀr 

RiyÀøet semtine düşmekle tekrÀr 

Unutdum ber-ùaraf oldı ol efkÀr 
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595 Yine arturdı perhìz eski õevúüm 

ZiyÀde oldı günden güne şevúüm 

 

Óuãÿlì èilmi anda eyledüm terk 

Óuøÿrì èilme yapışdum girü berk 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

Seóer vaútinde bir gün düşde gördüm 

Ki vardum bir ekin başında durdum 

 

Úurılmış gördüm anda bir otaàı 

Öñinde èayn aúar durmaz ayaàı 

 

Öte yanında bir ordu úurılmış 

Göz irmez bir maóalde óadd urılmış 

 

600 Durup geñ yirden anı seyr iderken 

Ekinden ortaya èazm eyledüm ben 

 

İşitdüm ãol yanumdan anda ol dem 

Oradan gitme dir durmaz bir Àdem 

 

81b  Otaàa ùoàrı git sulùÀn olursın 

Ekinden gitme kim dihúÀn olursın 

 

Úulaàa úoymadum güftÀrın anuñ 

Girü èazminde úaldum ol aranuñ 

 

Geçerken ortasından kiştzÀruñ 

Deñerdüm her maóallin ol kenÀruñ 
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605 Bu kez kesdi yolum ondan ziyÀde 

Külehlü ehrimenler ol arada 

 

Bu eånÀda uyandum úatı yandum 

Elem çekdüm úıyÀmet úopdı ãandum 

 

Didüm anda nedendür bu tenezzül 

Yolın bulmaú içün úıldum teéemmül 

 

Meger kim bir müderris ders dirken 

Anuñla baóå iderdüm muttaãıl ben 

 

Düşündüm bir zamÀn añdum burayı 

Baña ben durmadum úıldum ùapayı 

 

610 Didüm daèvÀyı úo çirkin èameldür 

Öñi àavàÀ ãoñı anuñ cedeldür 

 

Úuzıcıú gibi durmazsın melersin 

Teéemmül úanda sen úanda yilersin 

 

Reh-i ùaúvÀyı ùut kim doàrı yoldur 

Seni ser-menzile ilten bil oldur 

 

Durılmış Àbsın ãaúın bulanma 

Dutışma òalú-ıla yoú yire yanma 

 

İderseñ efèì-i nefsi zebÿnuñ 

Açarsın maùlab-ı genc-i derÿnuñ 

 

615 Bu nefs-i ser-keş olmazsa zebÿnuñ 

Yola girmez senüñle reh-nümÿnuñ 
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Úamu aúvÀlüñ emr-i Óaú gerekdür 

Ne dirseñ fièlüñe uymaú gerekdür 

Bu pendi anda úılduúda baña ben 

Semend-i fikri ãaldum her yaña ben 

Didüm èuzlet durur evlÀsı èuzlet 

Düşündüm durmadum úıldum riyÀøet 

Ben ol perhìzüñ ol dem dadın aldum 

FerÀàat itmedüm õevúinde úaldum 

620 Girü gÿşişle aşdum niçe ùaàı 

Úomadum bulmayınca ol otaàı 

82a Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

Seóer vaútinde bir yirde yaturken 

MenÀmumda işitdüm bu sözi ben 

Didiler on ikinci günde òünkÀr 

Oàulların boàar bir bir ne kim var 

Güni ãaydumdı Cumèa irtesi_idi 

ZamÀnuñ vaúti çaú gün ortasıydı 

Baña ol demde bir èÀlem yörendi 

Úırıldı duydum efúÀrum levendi 

625 TedÀrikde şu deñlü sifle indüm 

Bilür bilmezdüm el-óaú kendü kendüm 
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Ki çaú on altı gün geçdi aradan 

Özüm andan tedÀrik eyledüm ben 

Baña bu õikr olan günde seóergÀh 

Bir özge seyr seyr itdürdi AllÀh 

Günüñ gün ùoàduàı çaàındadur bu 

Beni ol demde anda aldı uyúu 

Oturmış gördüm aãóÀbuñ güzìni 

İşÀretle úıàırdı ben óazìni 

630 Şu dem ki el ãalup baña didi gel 

Edeble úarşusında baàladum el 

Öñinde gördüm aú óalvÀ dururdı 

Anı durmazdı seyr ider yürürdi 

Göz altından gözetdüm arıà olmış 

ZiyÀde òaste gibi beñzi ãolmış 

Didüm ki ey emìri müéminìnüñ 

Añılduúda dinen ãıhrı nebìnüñ 

Niçün àamgìndür õÀt-ı şerìfüñ 

Neden arıúladı cism-i laùìfüñ 

635 Öñinde ol duran óalvÀya baúdı 

Anı barmaúla birúaç kerre úaúdı 

Didi àamdan naóìf oldum ziyÀde 

Ki ayruú mÀéide yinmez burada 
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Uyanduúda leõìõ uyúudan ol dem 

Düşündüm bu menÀma úatı muókem 

 

Bu eånÀda temÀşÀ-der-temÀşÀ 

MecÀlüm úalmadı açlıúdan aãlÀ 

 

82b  Beni cÿè anda muókem süst itdi 

Ki ãabrum ùÀúatüm úalmadı gitdi 

 

640 MurÀd-ı nefsi virdüm rÀóat oldum 

Girü fikr ü òayÀ[lÀ]t-ıla ùoldum 

 

Bu kez ol ceõbe õevúin eyledüm õikr 

Derÿnumda ol oldı muttaãıl fikr 

 

Girü şarù eyledüm üç günde bir ekl 

Derÿnumda benüm ol baàladı şekl 

 

äabÀó oldı aña ben niyyet itdüm 

ëuóÀ çaàı olınca àayret itdüm 

 

Derÿnumda girü úopdı teúÀøÀ 

Müyesser olmadı úatlanmaú aãlÀ 

 

645 Girü iller gibi ekle boşandum 

RiyÀøetden elüm çekdüm uãandum 

 

Bil ey cÀm-ı Cem-i sırdan ãafÀlu 

Degüldür èabd elinde vergidür bu 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì  
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TemÀşÀdur gelürken Kaèbeden ben 

Ùavar ùutdum kirÀya bir èArabdan 

Gelüp úonduúça ol dem bir diyÀra 

KirÀcum yem getürmezdi ùavara 

Anı ùutdum kötekden çekdüm anda 

Bu kÀrı itmemişdüm bir zamÀnda 

650 PeşìmÀn oldum iósÀn itdüm ammÀ 

Şen olmadı dil-i àamgìnüm aãlÀ 

Bu eånÀda gözüm òºÀb aldı muókem 

MenÀmumda ÒudÀyı gördüm ol dem 

İçerden lafô-ı hÿ hÿ úopdı ol dem 

Çaàırdum niçe úatla úatı muókem 

İşitdüm semèüme geldi bir ÀvÀz 

Didi sensin bugün òalú içre mümtÀz 

Úomaz yÀdı özüñ ôann itme maócÿb 

Niçe demdür ararduñ işte maùlÿb 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

655 Úaçan kim úuùb olur seyrinde sÀlik 

Görür òalú-ı cihÀn içre mehÀlik 

83a MurÀduñ fehm ise diñle miåÀlin 

Oñat iõèÀn idüp añla meéÀlin 
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Bu birúaç sözleri ezberle muókem 

Bularsız úuùb olanı bilmez Àdem 

Yaúarsa bir dıraòtı bì-tekellüf 

Yüce yirdür virilmişdür taãarruf 

Velì kendi eliyle eyler anı 

Taãarruf ehlinüñ oldur nişÀnı 

660 AmÀn virmez helÀk eyler kimerde 

ÒalÀã eyler zebÿnı baèøı yirde 

ÒaùÀ itmez nişÀnlar vaútin anuñ 

Anuñla vaútin añlar ol olanuñ 

Yiriyle adın añmaz bu menÀmuñ 

Ki olmaz òod-fürÿşı bu maúÀmuñ 

Birin15(?) kesdüm sözi gelmez özinden    
Úatı perhìz ider mülóid sözinden 

BÀb-ı ÒÀmis Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Sırr-ı Sırr 

MaúÀm-ı òÀmise geldükde sÀlik 

Óaõer úılmaú gerek çoúdur mehÀlik 

665 Beşinci ùavrıdur eùvÀr-ı úalbüñ 

Maóallidür dime zinhÀr selbüñ 

Burada sÀlike varlıú gelür berk 

Òıredmend ise terk eyler anı terk 

15
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Burada tehlike çoúdur ziyÀde 

Düşer ilóÀda vü úalur riyÀda 

 

MaúÀm-ı sırr-ı sırdur cÀy-ı tenbìh 

Burada farú olur tenzìh ü teşbìh 

 

MaúÀm-ı sırr-ı sır seyrinde seyyÀr 

Özinde seyr ider bir gÿne efkÀr 

 

670 Saèìd ise saèÀdetden urur dem 

Şaúì ise şeúÀvetden urur dem 

 

Sülÿk aóvÀlin eylerse teéemmül 

Duyar sÀlik ki ayruú yoú tenezzül 

 

Geçen sÀlik burayı nÿr olur nÿr 

Tenezzül eylemez andan olur dÿr 

 

MaúÀm-ı sırr-ı sırda õÀkire õikr 

HemÀn yÀ Óaúdur ayruú anda yoú fikr 

 

83b  CihÀnı cümleten deryÀ görür ol 

Özinde anda nÀ-peydÀ görür ol 

 

675 Ulu deryÀdur ol yoúdur nişÀnı 

Ne úaèrı vardur anuñ ne kenÀrı 

 

Ne yüzden vaãf ide vÀãıflar anı 

Ki hep yeksÀndur aãlÀ yoú nişÀnı 

 

Bu deryÀya düşen itmezse cengi 

Úapar anı úomaz nefsi nehengi 
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Eger emvÀcı gitdükce büyürse 

Yamandur yaòşıdur deryÀ uyursa 

Úalan sÀlik burada úaldı maórÿm 

Ki bundan redd olur merdÿd u meõmÿm 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

680 Olanlar èÀlemüñ merd-i tamÀmı 

Olardur söyleyenler bu kelÀmı 

Bu èÀlem daòi olmadan hüveydÀ 

Bu eşyÀyı iden èilminde peydÀ 

Úonulmadın daòi bunlara bir ad 

Úamusın emr-i künle úıldı ìcÀd 

Bu bir sözle yaratdı kÀéinÀtı 

Bilindi ãunèı añlanmadı õÀtı 

Münezzehdür münezzehdür münezzeh 

Burayı añlamamış birúaç ebleh 

685 Kimi imkÀnı varmış vÀcib itmiş 

Yañılmış her biri bir yaña gitmiş 

Kimisi gördügin dirmiş budur dost 

Olardur ol diyenler kim heme ÿ’st 

Ulu yoldan çıúup yañlış gidenler 

Ki yaènì mümkini vÀcib idenler 
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Ben ol oldum òayÀlinde úalanlar 

Yiriyle øÀyiè oldı gitdi anlar 

Olanlar işbu deryÀda şinÀver 

Ne ol ben ne ben ol oldum dimezler 

690 Bu bed daèvÀya èÀúil ùÀlib olmaz 

Bilür zìrÀ ki mümkin vÀcib olmaz 

84a Der-vaãf-ı VÀcib 

Toyì ãÀniè toyì cÀn u toyì Óaú 

Toyì der-her dü èÀlem nÿr-ı muùlaú 

To òºÀhì bÿd u to bÀşì ser-À-ser 

Óaúìúat coz to çìzì nìst dìger 

To bÿdì Àdem [ü] Àdem to bÿdì  

Òodì-i òod to der-Àdem nümÿdì 

Der-vaãf-ı Mümkin 

To úadr-i òod nemìdÀnì ki èarşì 

Zi-kürsì Àmede der-èayn-ı ferşì 

695 ÒodÀyì lìk ber-ãÿret nümÿdÀr 

ÒodÀyì ìn óicÀb ez-pìş ber-dÀr 

ÒodÀ şod her ki ìn ser-bÀz dìd ÿ 

Çü Manãÿr ez-óaúìúat rÀz dìd ÿ 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 
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èAceb yirdür bulur seyyÀr olanlar 

Görürler niçe dürlü hÀven anlar 

 

SaèÀdetdür õehebden ise hÀven 

İñen yirmezler olursa gümüşden 

 

Güzeldür sÀlike anlar ziyÀde 

Ki zìrÀ úul dinür aña burada 

 

700 Bu èÀlem sÀlike olduúda rÿzì 

DehÀlìz içre seyr eyler künÿzı 

 

Kimerde fetó olur aña defÀyin 

Kimerde èarø olur aña òazÀyin 

 

Bu seyrüñ ãÀóibi olduúda ùÀlib 

TemÀşÀ eyler anda çoú meùÀlib 

 

CevÀhirdür cevÀhir õikr olanlar 

Velìkin nuùú-ı sÀlikdür hep anlar 

 

Úalur bì-behre hÀven sırçadansa 

Ya saóú eylerken ol hÀven uvansa 

 

705 Yalan daèvÀ úılandur añma adın 

Úanadlanup uçarsa úır úa[na]dın 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

84b  Bu yolda dem urur daèvÀ úılur çoú 

Velìkin içlerinde bir bilür yoú 
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Heves úılduúda ùÀlibler bu kÀra 

Úılurlar evvelinde istiòÀre 

 

Teveccühlerle gözlerler yürürler 

Anı elbetde rüéyÀda görürler 

 

Eger bedr ay ise úatı güzeldür 

ÒilÀfından úaçarlar kim òaleldür 

 

710 CihÀn pür-nÿr ise mihr ise kendi 

Güler ùÀliblerüñ baòt-ı bülendi 

 

Eger görürse bir baór-ı èaôìmi 

Olurlar èÀlem-i èirfÀn óakìmi 

 

LibÀsı aà ise zÀhid ise ol 

Müsellikdür mürìde gösterür yol 

 

Úaçan òünkÀrı leşkerle görürler 

Ulu yolda düzenlikle yürürler 

 

Bilürler anı kim ol yol eridür 

SaèÀdet reh-revinüñ reh-beridür 

 

715 Aña èÀlemde reh-berlıú revÀdur 

Ki ol òalú-ı cihÀna reh-nümÀdur 

 

Burada rÀh-rev añlar sebìli 

Ki óacc eyler olur şeyòi delìli 

 

Bu bir yoldur görürler niçe yüzden 

Anı ÀgÀh olanlar gizli gözden 
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èAmel Àyìnesinde görmeyenler 

Tehìlerdür àalaù söylerler ekåer 

 

Mürìd-i şeyò-i nÀúıã kÀmil olmaz 

Úalur nevmìd ümìdi óÀãıl olmaz 

 

720 Ne deñlü çalışursa sÀlik olmaz 

Yola girmez delìle mÀlik olmaz 

 

äalıú virdüm maúÀmÀtuñ nişÀnın 

Ki tÀ sÀlik duya nÀúıã yalanın 

 

Ki şeyò-i nÀúıãuñ seyriyle ekåer 

TilÀmìzi sefìhÀne iş eyler 

 

Úılurlar durmadan dünyÀ fesÀdın 

MelÀmiyyÿn úomışlar anlar adın 

 

Ulü’l-elbÀb ulü’l-ebãÀr olanlar 

SefìhÀne iş itmez hergiz anlar 

 

85a  Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

 

725 ZamÀn-ı gÿşişümde bir maóalde 

Ùutardı bir kitÀbı bir kes elde 

 

Aña didüm nedür maømÿnı anuñ 

Didi eñ lÀzımı ehl-i cihÀnuñ 

 

Didüm añlat nedür ey şaòã-ı dÀnÀ 

Didi bu èaúl-ıla añlanmaz aãlÀ 
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Sözinden añladum teşbìhe mÀyil 

Aña anda getürdüm çoú delÀyil 

 

Didüm teşbìh-ile tenzìhi lÀ-şek 

Mühimdür ùÀlibe aãlınca bilmek 

 

730 Sözüm úaùè itdi söz úatdı araya 

Söze girdi sözi irdi buraya 

 

Didi kim yolda bir faúìhi gördüm 

Úodum èazmüm varup yanında durdum 

 

Sen olsun ol didüm muókem ãarıldum 

Úoçuşdum ne gücendüm ne ùarıldum 

 

Aña didüm müşebbihsin müşebbih 

Úaçar muókem bu sözlerden münezzih 

 

Gözetdüm ol müşebbih anda ol dem 

Bozıldı óÀãılı alındı muókem 

 

735 Hele görmiş degül ehl-i zamÀne 

Bir anuñ gibi güftÀrı yabÀne 

 

DehÀnından işitdüm bu kelÀmı 

Nefis tebdìl ider dirdi óarÀmı 

 

Úovadur yoúsa şeyùÀn yoú sözin çoú 

Dimişdür Óaú bilür bunda yalan yoú 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 
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Baña bir gün gelüp bir èaúlı úÀãır 

Müşebbih olduàuñ vaãf itdi vÀfir 

Birisi güftenüñ yÀdumda úaldı 

Úalanın òÀùırum hep ùaşra ãaldı 

740 Didi gördüm yaturdı bir uyuz seg 

Didüm bu şekli úo ey cümleden yeg 

Aña vardum ãarıldum òaylì durdum 

Gözüm açdum ili seyrÀncı gördüm 

85b İşitdükde anı ol bì-baãardan 

Bu söz gelmez didüm ehl-i naôardan 

Kesildi nuùúı àÀyetde bozıldı 

Úatumda durmadı fi’l-óÀl üzildi 

Faãl Der-beyÀn-ı Tenezzül 

Müşebbih her zamÀn yañlış gidermiş 

TemÀşÀdur anuñla faòr idermiş 

745 Elif õÀt olduàına õÀhib olmış 

Aramış ol müşebbih anı bulmış 

Nite kim var dimiş anuñ vücÿdı 

Aña durmaz óurÿf eyler sücÿdı 

Dimiş cìmi celÀl ile cemÀlüñ 

Olupdur müntehÀsı her kelÀmuñ 

Maóallinde añılsa bu laùìfe 
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Nedür dinse cevÀb-ı cìm-i cìfe 

Óurÿf insÀna hep taèlìm içündür 

MurÀdı cümlesi tefhìm içündür 

750 Óurÿfuñ daòi yoú çoúdur èalÀyim 

Duyulması úolay èaúla mülÀyim 

Ki emr-i künledür bu cümle eşyÀ 

Anuñla anları Óaú úıldı peydÀ 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

Bu faãluñ aãlınuñ budur beyÀnı 

Saña vaãf ideyin gÿş eyle anı 

MaúÀm-ı sırr-ı sır vaãfın iderken 

Ne gördüm düşde anı diyeyin ben 

Giderken key ulı bir yolda durdum 

Öñümde berú urur bir òÀne gördüm 

755 Meger kim Kaèbe üslÿbında bir ev 

Güneş tek her yaña ãalmışdı pertev 

Muèallaú şemse gördüm anda bì-bend 

Dururdı ortasında ùabla-mÀnend 

Elümde ol zamÀn oú yay ùutardum 

Söz itdüm anda andan yaña vardum 

MaúÀm[ı] CebrÀyilüñ üsti yanı 

BilÀ-teşbìh olmışdı nişÀnı 
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86a  Baña dindi ol eånÀda orada 

Ki teéòìri úo furãatdur ziyÀde 

 

760 Gözet ol şemseyi oldur nişÀnı 

İrer maúãÿda kim ki görür anı 

 

Bu eånÀda èaceb efkÀra ùaldum 

Ne sırdur bu didüm fikrinde úaldum 

 

Bu kez bir òÀùıra geldi yörendi 

Orada ben baña úıldum bu pendi 

 

ÒaùÀdur Kaèbe’ye úarşu oú atmaú 

Anı èaúlı olan úılmaz muóaúúaú 

 

Baña ol kes yanumdan didi tekrÀr 

NişÀnı gözle teéòìr itme zinhÀr 

 

765 Oúı gezle küçükce çek kemÀnı 

GümÀnı úo urısarsın nişÀnı 

 

Sözinden çıúmadum çekdüm kemÀnı 

Oúı atdum hemÀn urdum nişÀnı 

 

Burada iltifÀt itdüm yemìne 

Dikilmiş birúaç oú gördüm zemìne 

 

Dikilmiş gördüm oúları bilÀ-şek 

Dururlardı velìkin úatı gevşek 

 

Ol oúları temÀşÀ úıldum anda 

NişÀna varmamış úalmış yabÀnda 
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770 Hedefden dÿr düşmiş gördüm oúlar 

İãÀbetden bu kez oldum òaberdÀr 

 

İrişdi anda oldı luùf-ı BÀrì 

Cılasın bir atuñ oldum süvÀrı 

 

Yöneldüm anuñ-ıla bir úaøÀya 

Ulu nièmetdür ol minnet ÒudÀya 

 

BÀb-ı SÀdis Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Sırr-ı Òafì  

 

Budur altıncısı eùvÀr-ı úalbüñ 

İnan zìrÀ degüldür cÀyı selbüñ 

 

Bu nÿrı kim saña vaãf eylerin ben 

Bilür ÀgÀh olan sırr-ı òafìden 

 

775 Durur bir nÿrdur bir yirde dÀyim 

Anı kim vaãf ider yoúdur èalÀyim 

 

Úatı Àlÿdedür duymaz hevÀyì 

Nüfÿs-ı ùÀhire añlar burayı 

 

86b  Anlar èAyne’l-yaúìn Mertebesinde Olanlardur 

 

TemÀşÀ eyleyenler õikr olanı 

Göñül rÿşenligidür dirler anı 

 

Gider sÀlik dilinden ôulmet-i cehl 

Vücÿdı èÀleminde ehl olur ehl 

 

èAyÀn olduúlayın bu rÿz-ı rÿşen 

Ùolısar nÿr-ı mihr-i maèrifetden 
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780 Òıred irmez bu bir yirdür bu bir yer 

Bunuñ aãlın bilür esmÀ çekenler 

 

Buranuñ õÀkiri úor özge fikri 

Úalur yÀdında yÀ Úayyÿm õikri 

 

Bura óayret maóallidür ziyÀde 

Sükÿt olur cevÀb olmaz burada 

 

Gören sÀlik zebÀna almaz anı 

Bilür sırr-ı òafìnüñ yoú nişÀnı 

 

Úaçan ÀgÀh olur sÀlik buradan 

Duyar aãlın àaraø úalúar aradan 

 

785 Görür seyyÀr kendin sÀde bir nÿr 

Daòi bir nesne yoú kim ola maàrÿr 

 

Faãl Der-beyÀn-ı Teraúúì 

 

Burada her zamÀn seyyÀr olanlar 

Óaõer eylerler il óaúúından anlar 

 

İrişmez rÀh-rev işbu maúÀma 

Olursa õerrece meyli óarÀma 

 

ÓarÀma õerrece meyl itse sÀlik 

Olur bu õikr olanlar hep mehÀlik 

 

Çıúar seyyÀr içinden bu libÀsuñ 

İcÀzetsiz gülin úoúmaúla nÀsuñ 
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790 Úılan seyyÀr bu seyr-i èaôìmi 

Bilür keyfiyyet-i úalb-i selìmi 

BÀb-ı SÀbiè Der-beyÀn-ı MaúÀm-ı Sırr-ı AòfÀ16 

Bu varlıú èÀleminde olıcaú dÿr 

Görür seyrinde sÀlik bir úara nÿr 

MenÀmında gören sÀlik bu nÿrı 

Ne yüzdendür duyar sırr-ı umÿrı 

87a Bu seyri seyr iden seyyÀr-ı èÀlem 

FenÀ fi’llÀhdan oldur uran dem 

Bu seyr adı fenÀ-ender-fenÀdur 

Óuãÿlì ãanma iósÀn-ı ÒudÀdur 

795 Buranuñ seyrine olduúda mÀlik 

Olur yÀ ÚÀdir ismi õikr-i sÀlik 

Derÿnında yaramaz özge efkÀr 

MurÀdu’llÀh gözler bunda seyyÀr 

Burayı görmez illÀ merd-i úÀbil 

Ki anuñ vaãfıdur insÀn-ı kÀmil 

Buradan redd olur merdÿd-ı maúbÿl 

Ki zìrÀ bu maóalde úaùè olur yol 

Ötesinde sefer yoú bu maúÀmuñ 

Budur ser-menzili merd-i tamÀmuñ 

16 AòfÀ: Òafì, nüsha. 
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800 Úulÿb-ı èÀmire menzilgehidür 

Ki anlar bu maóallüñ Àgehidür 

Anlar Óaúúa’l-yaúìn Mertebesinde Olanlardur 

Bu baóra ùalmaz illÀ úuùb-ı aúùÀb 

Úatı kem-yÀbdur ol dürr-i nÀ-yÀb 

Buraya ehl-i dÀniş içre àÀyet 

Meşiyyetle irÀdetdür irÀdet 

Buraya cÀy ise destüñ ayası 

Budur eùvÀr-ı úalbüñ müntehÀsı 

Bular bir özge bir özge cihÀndur 

Üçi daòi bularuñ bì-nişÀndur 

805 SuéÀl olmaz bularuñ yoú nişÀnı 

Niçe vaãf eyleye vÀãıflar anı 

Baãìretle olur olmaz baãarla 

Görinmez õikr olanlar çeşm-i serle 

Faãl Der-beyÀn-ı ÓÀl 

Oúursañ bu kitÀbuñ işbu faãlın 

Duyarsın Rabbi zidnìèilmen17 aãlın 

Bu èilmi isteyen ister ÒudÀdan 

Ki zìrÀ óÀãıl olmaz mÀ-sivÀdan 

 .[Rabbim! İlmimi arttır (Tâhâ 20: 114)] ,[ َرب ِ  ِزدْ۪ني ِعْلًما ] 17
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Bu bir yirdür ki hergiz duymaz anı 

Oñat øabù itmeyen teklìf olanı 

87b 810 Kim anuñ Àgehi merd-i ùalebkÀr 

Olur èilm-i ledünnìden òaberdÀr 

Bu meydÀna sürerseñ sen daòi esb 

Bunı bil ceõbedür úamçı degül kesb 

Oñat øabù it bu güftÀr-ı tamÀmum 

Ki zìrÀ dìde-gÿyumdur kelÀmum 

èAceb gencìnedür dest-i tehìye 

áınÀdur mübtedìye müntehìye 

Ben anı mübtedìye eyledüm pir 

Anuñçün müntehìler úaldı Àòir 

815 Baña keşf olmaàın èilm-i òafÀyÀ 

Ôuhÿra geldi bu kenz-i èaùÀyÀ 

KitÀb içre èaùÀyÀdan ne kim var 

ÒudÀnuñ virgisidür úıldum iôhÀr 

Bu-y-ımış yazılan ancaú serümde 

Aradum bunı buldum cevherümde 

KitÀbumda bir eksük yoú CihÀdì 

Anuñçün Mürşid-i KÀmildür adı 

819 Ne èaãruñ gencidür dirseñ bu genci 

ÓisÀb it nüh ãad u heştÀd penci 
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