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öNSöZ 
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"Bu eseri, sabırlı ve değerli eşim 
Zuhal Çelebioğlu 'ya ithaf ediyo
rum. " 

A.Çelebioğlu 

Türk kültürü ve edebiyatıyla ilgili olarak XVIII. yüzyılda, 
Anadolu'da, biri asrın başlarında, diğeri sonlannda vefat eden 
ve biri batıda, diğeri daha ziyade doğuda ve güney de yaşamış 
olan iki miistesna şahsiyetle karşılaşıyoruz. 

Batıda yaşayan birincisi, yüz civarında manzum ve mensur 
eseri bulunan, tasavvu{i' tefsiri, Mesnevi, Muhammediye ve oeil
zeri şerhleriyle tanınan Bursalı İsmail Hakkı (1653-1725) 'dır. 

Ikincisi ise daha çok Marifetname adlı ansiklopedik eseriyle 
meşhur olan Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)'dır. Her 
ikisi de şiirlerinde, isimleri "Hakkı"yı mahlas olarak kullanmış
tır. Benzer taraflarının yanında farklı yönleri de bulUtıan bu 
alim ve şair şahısların, devirlerihde olduğu gibi bilhassa eğitici. 
öğretici ve irşad edici kişilikleriyle şöhretleri, günümüze karlar 
devam etmiştir. 

Daha küçük yaşlarda okumaya büyülı bir ilgi gösteren lic 

eserlerinde devamlı olarak ilmin ehemmiyetine işaret eden. ı:üzel 
ahlôhı, gönül bilgisini ve Ilahi aşkı işleyen, öğüt/eyen İbrahim 
Hakkı, bir ömür boyu, sadece devamlı okumakla veya konuş
makla kalmamış, aynı zamanda eserler veren ve fikirlerini. biz
zat kendi nefsinde uygulayabilen müstesna talihlilerdeıı olmıış· 
tur. 
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Bu itiborla, bazı artıŞtırma ve yayınların bulunmasına rağ
men, kültür tarihimiz açılından ayrı bir yeri olan İbrahim Hakkı 
ve benzerleri, kanaatimizce henüz tamamen değerlendirilmiş 01-
mamakla ihmôl edilmemui gereken üimlerdendir ... 

VIII 

Prof Dr. Amil Çelebioğlu 

Marmara Univeniteli 
Fen-Edebiyat Fakülte,i 

(jğretim Uye,i 

Fındıkzade/lSTANBUL 



1- ERZURUMLU ıBRAHtM HAKKI'NIN 
HAYATI, KİşıuGt VE ESERLERİ 

A-HAYATI 

" .Iı' 

Erzurumlu ıbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703 (1115 Muharre
minin ilk cuması) tarihinde, Erzurum'a ba�Iı Hasankalesl (KaI'a
yı Ahsen)'nde, güneş do�arken dünyaya gelmiştir. Do�um tari
hini, Marifetname'de (s.514): 

Hicretin tarihi bin yüz on beş oldu ol bahar 
Kal 'a-yı Ahsen 'de ıbrahim Hakkı do�du zar 

beytlylete�bit etmiştir. Babası, Derviş Osman Efendi, annesi ise 
Hazret-i Peygamber soyundan Şeıffe Hantfe Hatun 'dur. ıbrahim 
lfakkı hayatıyla alakalı bazı bilgileri kendisi vermektedir: 

"Erzurum'un do�u tarafında, altı saat mesafede, Hasankale
si ahalisinden Tursun Muhammed o�lu Molla Bekir demekle ulu 
ceddimizin 1081/1670 tarihinde bir o�lu dünyaya gelip Osman 
adı verilmiştir. ol mahdum Çelebi, yirmi yaşına kadar Hasan
kalesi'nde, Karaşeyho�lu Seyyid ıbrahim Efendi'den ders oku
muştur. Do�uştan güzel ahlak sahibi olmakla Derviş Efendi na
mıyla şöhret bulmuştur. Daha sonra validesi hasta düşüp ölmüş
tür. Pederi onu evlendirmış, Kale'nin yakınlannda Kındılı nam 
karyede sadiit-ı kiramdan Şeyho�lu merhum Dede Mahmud'un 
kızını almıştır. OL Hantfe Hatun, bizim müşfık validemiz olmuş
tur. 

Gerçi Osman Efendi'nin hayası galip oldu�undan zifaf ak
şamı, halktan hicab edip in inarede gizlenmiştir. Lakin Cenab
i Hak, aralannda nice sevgi ve merhametler kılmış ve birbirlerine 
nice ra�betler etmişlerdir. Ceddimiz Molla Bekir, fakirlere, ml-



safire ikramı, misafir gelmedi� akşam aç yatacak kadar çok se
verdi. Azak seferine gidip Kefe'de va ' desi yetip orada, UlucamI' 
de kalmıştır_ Babasının vefatına çok üzülen Derviş Efendi bu 

arada hastalanır_ Kendi otuz yaşına, tarih de 1110/1698 başına 
gelmiştir_ O kadar güzel ahlak sahibi olan Derviş Efendi, ol a
teşten hasta-mizac olup her gördüiıü nesneden ve her sadadan öf

kelenmekte, her sene bir oiılu �oiıup üç-dört aylıkken ölmek
tedir. Bu misal elemlerle dünyadan yüz çevirmiştir ... " 

ıbrahim Hakkı'mn doiıumundan sonra babası, seyahat kıl
mak ve b i r mürııld bulmak arzusuyla Hasankalesi 'nden gizlice 
Erzurum '8 ıellr. Hablb Efendi 'deı. tasavvuC ilmini , dervişlik 
kemali ni tamamlar. Ow.n Efendi, iki sene kendine mürşid 
arar. Bu arada ıbrahim'In annesi Hantfe Hatun a hirete göç eder. 

Derviş Efendi, o!tlunu, ıkı kardeşine bırakıp arkadaşı Eyüp 

Efendi ile seyahate çıkar. Bııus tarafına geli rler . Oradan hac 
niyetiyle Sıırt'e yönelirler. SUrt yakınlarında Aydınlar (Tillo) 
nam bir karyede Şeyh lamall adında bir azizin haberini işitip zi
yaretine giderler. Ona baiılanarak orada kalırlar. Derviş 'in rahat
sızhiıı geçer. SUrur ve huzurunu, sekiz yıldır aradığı şeyhini 
bulmuştur. Ertesı yıl, ıbrahim Hakkı'nın amcası Şeyh Ali, ıb
rahim dokuz yaııında Iken onu alıp babasının yanına götürür. 

Çocuk ıbrahim dahi daha ilk görüşte şeyhin cezbesine kapıhr, 

cemal ve kemllline hayran olur. Müteakıben ve özet olarak İb
rahim Hakkı şöyle devam eder: 

"Amcam Şeyh All ile TlIlo (Aydınlarl'ya varıp aziz babam 

Osman Efendi 'yi görüp Hazret-i Şeyh ' in şerefli didarıyla müşer
ref olduiıum esnada bir gece rüyamda görmüştüm ki sema yüzün

de hava beyaz serçelerle dolmuştur. Cümlesi halkın üzerine hü

cum ile gelmiştir. Bana hamle edenleri, Pe der Efendi üzerimden 
def' edici olmuştur. ılla bir serçe fırsat bulup sağ koltuğuma so
kulmuştur. Sabahı pederime söyledikte anda eliyle taun eseri 
bulmuştur, benim taunlu olduğumdan gayet mahzun olmuştur. 

Beş gün habersiz yatıp altıncı gece gözüm açıp gördüm ki pede
cim ağlamakta ve Hazret-i Şeyh başımucuna gelm iştir. Hızır gi· 
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bi imdadıma erişip elin kaldırıp bana dua kılmıştır. H.., .. 
demde canım hayat, cismim şifa ve kaJbim sala bulmu' .... 
(Marifetname, s. 517-520) 

Merhum Peder Efendi, azızı bulmuş, onun gölgesi nde on 
sene kalmıştır. Huzura kavuşmuş, mertebesini bulmuştur. Bu 
nöbet cihanında, elliiki sene kalmıştır. 1132 Recep ayı (Mayıs 
1720), benim ol yar-i ganm, peder ve maderim ve gamgüsarım 
ve hücredaşım ve gurbet yoldaşım Derviş Osman Efendi, cuma 
gecesi sabaha yakın, dünyadan ahirete intikal etmiştir ..... (a.e., 
s.522) 

Altı yaşında annesiz kalan ıbrahim Hakkı, onyedi yaşınday
ken de babasını kaybetmiştir. Babasının ölümü üzerine 1720 
yılında, Aydınlar Buca�ı 'ndan (Tillo ' dan) Erzurum 'a amcaları
nın yanına döner. Molla Mehmed, Ali Çelebi ve Mahmud adla

rında üç amcası vardı. ıbrahim , büyük amcası Molla Mehmed'in 
yanında sekiz sene kalmış ve: 

İhtiyarı ilm idi ta sal bin yüz kırka dek 
Aşka düştü arif oldu vecd ü hali kıldı kar 

(s.514) 

beytinden de anlaşılaca�ı üzere tahsiline devam etmiştir. 1728 
ilkbahannda ıbrahim Hakkı, sekiz senelik bir ayrılıktan son
ra i kinci defa olarak çok sevdiği şeyhinin yanına. gider ve ba
basının hücresine yerleşir. Yedi sene sonra şeyhi İsmail Fak!
rullah da vefat edince İbrahim Hakkı tekrar Erzurum 'a rlöner. O· 
tuz üç yaşına geldigi sıralarda kWtürlü, hünerli ve güzel bir ka· 

dın olan Firdevs Hanım ' la evlenmiş, İsmail Fehim ve Ahmed Na
imf adlarındaki i ki o�lu bu hanımdan olmuştur. Babasının da i· 
mamlık ettiği Yukarı Hablb Efendi Camii'nin imam ve hatipliği· 

ni devam ettirirken 1150/1738 yılında ilk defa hacca gider. Dö
nüşte yine Habib Efendi Camii'nin imam ve hatipliğine devam e
der. 

1742 yılına doğru HiSeyin Bey kızı Fatma Hanım'la ikin('i 
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evlililini yapar. İbrahim Hakkı'mn bu hammdan olan çocukları 
ya,amamıştır. Bu sırada amcalanndan AH Çelebi de vefat et
miştir. üçüncü evlili�ni Belins Hanım'la yapan ıbrahim Hakkı' 
mn bu hammdan Gülsün adında bır kızı ile Mehmed Şakir adın
da bır o�lu olur. Erkek torunları Mehmed Şakir'den dünyaya 
gelmiştir. Dört beş sene sonra Ziieyha Hamm'la evlenir. Bu ha· 
mmdan da Osman ve Nedim adlanndaki o�uııan olur. 

1747 tarihinde İstanbu l'a gelen ıbrahim Hakkı, Sultan Bi
rinci Mahmud (1730-1754) ile görüşmüş, padişahm takd;rinl ka· 
zanmakla saray kütüphanesi nde çalışmasına izin verilmiştir. Ay
nca bu vesileyle müderrislik etmesi uygun görülüp kendisine, 
1160/1747 tarihinden itibaren Erzurum'daki Abdurrahman Gazi 
zavlyedarIılı tevCıh edilmiştir. ıstanbul'dan bir hayli hoşlanmış 
olarak Erzurum'a dönen İbrahim Hakkı, bir müddet Habib Efen
di M8llCldi'nde Imamhla devam ederse de daha sonra bu görevi 
ollu ıunail Fehim'e bırakır. mvamm tertip ettlRI 1168/1755 
yılında ikıncı defa İstanbul'a gitmeye nlyetlen!r. Bu sıralar
da, ısmail Fakfrullah 'a Saygı ve ilgi duyan Hekim ollu AH Paşa 
(ÖL. 1758) üçüncü ve sonuncu defa sadrazam olmuştur. Hekim
ollu Ali Paşa, beylik hesaplan gördürmek için, Erzurum Güm
rükçüsü Mehmed Sun'ullah A�a'yı Istanbul'a ça�ırmıştır. Sun'
ullah Ala da ıbrahim Hakkı'mn kendisine yol arkadaşı olması
nı ister. ıbrahim Hakkı, Sarı Gümrükçü diye meşhur ve maruf 
olan bu baba dostunun hatırını kırmaz. 1168 senesi şabanının 
onüçüncü cumartesi günü (24 Mayıs 1755), Sun'ullah Ala ile 
birlikte ıstanbul'a müteveccihen Erzurum ' dan yola çıkar. Bu 
yolculuk esnasında başından şöyle bir hadisenin geçtiRi rivayet 
edilir: 

San Gümrükçü, heraberinde İstanbul'a bir at yükü deıterli 
armagar.lar götürüyormuş. ıbrahim Hakkı, bunu yolda öRre
nince: Senin hesabından korkun varsa bu a�ır armaganlarının 
arkadaşIı�ı sana elverir. Benim buradan geri dönmem gerektir" 
demiş. Sun'ullah Ağa, her ne kadar hesabında bozukluk olmadı -
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�nı fakat hediye takdim etmenin usulden oldulunu lJtII lif. 
müşse de hoş görülmedi�ini anlayarak armaAan yUkW _ 
geri çevirmiş. 

Bir gece de bir kahvehanede konaklamışlaro Kahveci bunlara 
lüzumundan fazla hizmet etmiş, izzet ve ikramda bulunmuş. BU
tün hareketleri de onun çok iyi bir insan oldu�unu gösteriyor
muş. ıbrahim Hakkı ise vücud yapısının Insan karakteri ile sıkı 
bir alakası oldu�una inanıyormuş. Hatta bu konuyla ilgili ola
rak manzum bir eseri de bulunmaktadır. Kahvecinin rengi, göz
leri, vücud yapısı, hareketlerine hiç uymuyormuş. ıbrahim Hak· 
kı düşünüp duruyor, bu mevzudaki çalışmalan hep boşa gitti 
diye üzüıüyormuş. Bu yüzden geceleyin uykusu bile kaçmış. 

Sabahleyin ayrılırken Sarı Gürnıükçü, hesaplan görmek iste
miş. Kahveci, akla, hayale gelmeyen bır ücret istemiş. Sarı Gürn· 
riikçü, bır yanlışlık ve haksızlık oldu� hususunda direndikçe 
o kuzu gibi adam aksiIeşiyor, sertleşiyor, bambaşka birisi olu
yormuş. Duruma şahit olan ıbrahim Hakkı'nın neşesi yerine gel
miş ve: "Ver A�a, ver! Ne istiyorsa ver! Bu adam az daha bana 
eserimi yaktıracaktı!" demiş. 

tbrahim Hakkı için nakledilen bu hikayenin bir benzeri, 
beden yapısı ve karakter arasındaki münasebetlerle ilgili konuda , 
islam aleminde ilk eseri yazdı�ı söylenilen ımam Şafii hakkında 
da rivayet edilmiştir (bkz. BibIiyografya, Amil Çeieblo�lu, Kı
yafe (t) tlmi... s. 346). 

ıstanbul'dan dönüşte H_nkale'de oturan İbrahim Hakkı, 
11 70/1757 tarihinde, Marlfetname adlı ansiklopedik eserini ta
mamlar. 1747'de tevcih olunan Abdurrahman Dede Tekkesl zt· 
viyedarlı�, 1173/1760 da Sultan III. Mustafa tarafından yenıı.· 
nir. Bu tarihlerde İbrahim Hakkı, Hasankalesi'nde talebe okut
makta , pek fazla olmayan zaviye gelirini. o�ullan ile amca ollu 
Yusuf Nedim arasında paylaştırmaktadır. 
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1759 tari hinde , oAlu Osman Nedim, genç yaşta vefat etmiş
tir. ıbrahim Hakkı ollunun mezar taşına kendisine ait olan: 

YA IIAht a,kın ile verdi can 
Bu cthandan blomurad olan civan 
Rahmetın deryasına gark et revan 
Ver ona cennette çok hur-ı cinan 
Haaretlyle 1�lıdl halk-ı cihan 
Geldi tarıh "ııtttl vay Osman civan" 

(11 72/1 759) 

tarıh mınzuınealnl yadımıı, ise de bugün mezann yeri belli ve 
kltabe mevcud delildir (M.ıbrahim Hakkıo�lu, s. 97). 

ıbrahim Hıkkı, Erzurum'daki evini, eşyası ile o�lu ısmail 
Fehlm'e, HUlnkale'deki evini de yine eşyası ile ve Erzurum Gez 
mahallesindeki bır bo.tan tarlasının yansını, henüz altı yaşında 
olan o�lu Mehmed Şıldr'e 1782 tarihinde baRışıayıp bir yıl son 

ra 12 Temmuz 1763'te üçüncü dela olarak Tlllo (Aydınlar)ya 
mütevcclhen Erzurum 'dan aynıır. Tekman-HınlS-Bulanıksu-Liz
kalesi-Mut yoluyı. oniki günde Bitlis'e gelir. tki gün içinde de, 
SUrt yoluyla Aydınlar Sucaltı 'na ulaşır. 

Şeyhl İsmaıı Fak:trullah 'ın o�ullanndan Hamza Ganfyullalı 

ile küçURil Mustal. Fini babalanmn yerini almıştır. Aynı za

manda ısmail Faktrullah'ın halifesi olan ıbrahim Hakkı 'nın Til
lo 'ya gelmesiyle ziyade memnun olan şeyh çocuklan, İbrahim 
Hakkı'yı ölen kansı Fatma'nın yerine Fakfnıllahın torun u Fat
ma Azize ile evlendirirler. Bir süre sonra Erzurum' daki eşi Zü
leyha Hanım'ın ölüm haberini alır. Aynı tarihlerde (1763) ho
cası ve dostu, iilim ve şair bir zat olan Erzurumlu Seyyid Meh
med Hazık Efendi de vefat etmiş, onun için de müteakıp tarih 
manzumesini yazmıştır: 
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Asrında evhad kadriyle emced 
Seyyid Muhammed nam-ı bülendi 

Hak rahmet etsin ruhuna gitsin 
Cenn ette.tatsın bin şehd ü kandı 

Hakkı denildi fevtine tarih: 
"Hakk'a yöneldi Hazık Efendi" 

Son mısradaki harfler, ebced hesabı denen sayı değerine göre 
toplanılınea 1177/1763 tarihi bulunmuş ol ur. 

O yılın kışım TiIlo (Aydınlar)da geçiren ıbrahim Hakkı, 
1764 Nisanı sonlarında şeyhinin oğullan Hamza Ganiyyullah 
ve Mustafa Fant ile birlikte hac yolculuğuna çıkar. Dönüşte yine 
Tillo'ya onlann evine gelir. Firdevs Hanım, oğlu İsmail Fehim'i, 
kocasını karşılamaya gönderip onun doğrudan doğruya Erzu
rum'a gelmesini arzu ederse de Halep'te karşılaşan baba, oğul, 
Tillo'ya dönerler. Yol emniyeti olmadığından dolayı 1178/1764 

yılını orada geçirirler. O yıl, şeyhinin torunu olan son hanımı 
Fatma Hanım'dan annesinin adı Hantfe ismini koyduğu bir kızı 
olur . ıbrahim Hakkı'nın Aydınlar (Tillo)daki torunları bu ha
mmdan devam etmiştir. 

Bir yıl sonra 1179/1766 tarihinde Firdevs Hanım 'dan olma 
oğlu Ahmed Naimi, yirmisekiz yaşında, Erzurum'da vefat eder. 
ıbrahim Hakkı, Oğlu ısmail Feh im ' i annesi Firdevs Hanımın 
yanına geri gönderir. Bir müddet sonra da kendisi Erzurum'a dö
ner. 1181/1768

' de üçüncü ve sonuncu hac yolculuğuna çıkar. 
Dönüşünde ailesi Firdevs Hanım'ın ölüm haberiyle karşılaşır. 
Hasankale'deki ailesi Belkıs Hanım ve oğlu Mehmed Şakir'in 

yanına gelir. İki üç yıl kadar burada kalır. 1771' de oğlu İsmail 
Fehim'le birlikte dördüncü ve sonuncu defa, sevdiği Aydınlar 
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(Tillo)a dol!ru yola çıkar. TWo'ya gelişinin ikinci yalında Fatıma 
Azize Hanım'dan Şemd AyI,e arlanda bir kızı olur. Bu kızı, ken
di vefatından sonra ,enç yafta ve evlenmeden ölmüştür. 

177 5 bahannda ıbrab1m Hakkı rahatslZlanır. Ancak altı-ye
di ay sonra yataktan kalkabilir. Bir kaç ay sonra tekrar yata�a 
düşer, bir müddet ıonra tekrar iyileşir. 1192/1778'de Tillo' 
daki eşi. Fatıma .UtH Hanım vefat eder. ıbrahim Hakkı, bu 
ölüme bir hayıı UzWmllttUr. İyileşmesine ra�men zaman zaman 
sancılan devam etmektedir. Bır gün bir gece süren rahatsızlığın
dan sonra 1194 yılımn ondokuz Cemaziyelahirinde (22 Hazi
ran 1780) vefat eder. Kendııl, vefatından iki yıl önce yazdı�ı va

siyetnameslnde, "Eler .. yhlmln köyünde ölücsem onun kubbesi 
altına beni gömmeyinız. Onun ayak tarafı evladı için kalsın. 
Beni babam Onu Efendi'nin kabrinln arkasındaki sahraya der
nedln." demi, olmuına ralmen ,eyhln o�lu Mustafa Fanl Efen
di, İbrahim Hakkı'ya, çok •• dlli ,eyhlnden ayırmamak Için te
berriibn babaauun tUrbeIIne ,ÖDldUrmUştur. Türbesi. bugün de 
ziyaretgAh olarak ,öbretlni devam ettlrmektedir. 

ıbrahim Hakkı'mn olullanndan ısmail Fehim, babasının 
veratından bır müddet sonra ve herhalde onun hasretiyle yerin
de. yurdunda duramaz. Mısır'a gıder. Kendisini son olarak Mus
tafa FAnt'nln oAuııarından Hamidü'l·Hamtd, 1783 hac mevsi
minde Mekke'de görür. Hindistan hacıtanyla Hindistan'a giden 
ısmail Fehim, bır daha geri dönmemiş, muhtemelen orada ve
fat etmiştir, Di�er oğlu Yusuf Nesim 1797 Mayısında, Şakir 
Muhammed 1798 yılında vefat eder. 

B .- KİŞıUGt 

İbrahim Hakkı, ilim ve tasavvuf zevkini, ilk defa babasından 
aldı� gibi ilk eğitim ve öğretimini de babasından görmüştür. 
ıbrahim Hakkı'nın "hiIm ü haya" madeni diye nltelendirdlfj ba· 
bası, sarf u nahv (Arapça gramer) ve tefslr, hadis, akald, fıkıh gI-
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bl dtni mmleri daha genç yaşta okumuştur. Dervış OIıııID i_ 
di, okumayı, ilmi sevmekle beraber bilhassa tasavvun eserler 0-
kumaya meraklı bir zat Idi. Bu heyecan derecesindeki ilııtl! ha
tıratından da anlaşılmaktadır: 

" ... Yerde bir kitap gördüm. Gayetle kalblm sevdi. Almak 
mümkün de. Adına, Es-Seyru ve's.sUUlk ile'I·Melikl'I-Müluk tea· 
mlye etmiş. Hemen aşık oldum. Cümle kalb ahvaline düşmüş. 
Seıamet·i dareyn (iki cihan, dünya ve ahiret selameti) den ha· 
ber verır. Bundan ileri halasıma sebeb olamaz deyip berk ziyade 
aşık oldum ... Bir kaç gün sonra kitabı Habib Efendi'ye götür· 
düm. Göricek ziyade hazıandı. Okuyacak olduk amma derman 
yok. Yine o halde meclisine varanda lisanıma ve kalbime bir flra· 
set gelir ki ancak ola. Bu kitabdan bir sene evvel de kendisini 
ne kadar tenha bulurdumsa görürdüm ki elinde tasavvufa dair 
kitaba nazar eder. Ben de dınler olurdum. Berk görürdü ki dik
katle gözetip dınliyorum, artık mahft meclis olıcak hemen eline 
tasavvufa dair nüsha alırdı. Hatta ol kadar mahft meclis gözetir· 
dı ki çok kere hareme götürüp kapılan kltletirdi. Hemen bir biz, 
bır kendi olup blla-nihaye meclis edip otururduk. Asla bır gay· 
ri müzakere yok. Cümle tasavvufa ait sual, cevap ... " (Mesih, s.21-
23). 

Okuma zevki gibi herhalde yazarlık kabiliyetini de babasın
dan almış olan İbrahim Hakkı, daha çok küçük bir çocukken 
oyunu terk edecek kadar okuma, ö�renme kabiliyetini, şevk ve 
azmini göstermiştir. tık hocası olan babası, bu hususta da şöy
le demektedir: " ... 01 kadar zekaveti var idi ki dörtbuçuk yaşın
da bir iki ay okuttum. "Büyük Hel'eta (76. tnsan SaresilOOya 
çıktı. Cümle ezbere okurdu. Beş kere yüzüne okurdu. Yüzüne bi
lene de�ln bakardın ki ezberlemiş. Hatta çok kere yı�ılır oku
turIardl ki" Bunu kem nazara u�ratırsın. bu masumu okutma" 
(derlerdi). Ben de bazı kere murad ederdım ki okutmayayım. 
Bazı da bu bir ni'met-i uz ma (büyük nimet)dır, ne dinlersin hal
kın sözünü, inşa-Allah tez hıfz eder derdim. Çünki bir zahmet 
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çekmez. OL kadar arzusu vardı ki çok kere oyununu unutur, 
durmayıp dinlenmeylp okurdu. Bazı kere ben naz ederdi m ki 
"okutmam!". Gelip eııml öpüp "Beni okut!" diye rica ederdi ... " 

(a. g. e,8. 32) . 

ıbrahim Hakkı'nın babasından sonra şahsiyetinin teşekkü· 
Iünde asıl büyük teelrI, babası gibi kendisinin de şeyh i olan ıs
mail FakiruJlah (1657-1734) göstermiştir. Bazı şiirlerinde şey· 
hi ne Izafeten "Fıldrt" mahlasını kullanan, mührüne bile şeyhi' 
nın adını kazdırın, yer yer şiirlerinde ve nesirlerinde ondan ve 
menikıbından blhleden ıbrahim Hakkı, şeyhi ısmail Fakirul

lah 'a daha çocuk , .. larda balıanmış, samtmf bir sevgi, hayran· 
lık ve tesıımlyetle ona Intisab etmiş ve bu tesirle onbeş yılını 
Aydınlu Hucalı'nda ııeçlrmiş, şeyhinin torunuyla evlenmiştir. 
Bu konuda ıbrahlm Hakkı' nın kendisi de bazı bilgiler vermekte· 
dir: 

"Merhum Şeyh Aıı .mmim. ben dokuz yaşımda iken beni 
alıp Peder Efendlyi bulmuştur. Ve ibtida mülakatımız ol vakltte 
müyesser olmu,tur kı Hazret·ı Şeyh ııe Peder Efendi, saıat·ı 
asrı ma'a (Ikindi namazını birlikte) kılmıştır. Ve ibtida görüşüm· 
de, hlkmet·1 BArt Ile ol azlzin didan (yüzü) pederimden ziyade 
bana bııış ve tıuılŞ gelmiştir. Hemen ol demde cezbe·i dtdar (yü. 
7.ünün flahl güzeJli/ti cezbesi) ile gönlüm almıştır. Ve aklım onun 
hüsn ü cemaline ve lutfu makaline ve hulk u kemaline erdiği ka
dar hayran olup kalmıştır. Ve peder·i azizim. beni, hücredaş e
dip hilm ü nfk ile ilm ö�retip lutf ile terbiye kılmıştır. Benim ise 
ol azize, vird-i canım (candan duam), Esselamü aleyk ya ruhi" 
(Selam, selamet sana olsun ey rOhum) olmuştur (Marifetname, 
s.516). 

ıbrahim Hakkı'nın şeyhi vasfında ve medhinde yazdı�ı "rU
ht" redifll şiiri gibi daha başka şiirleri de bulunmaktadır. Aşa�ı
daki "akıbet" redifll gazel de bunlardan biridir: 
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Can u dilde hane ettin akıbet 
tkisin virane ettin akıbet 

Ol cünun zencirini tahrik edip 
Sen beni divane ettin akıbet 

Aşk-ı biopervaya mahrem eyledi n 
Akldan btgane ettin akıbet 

Dane-i na çiz idim ben zki hak 
Daneyi yüz dane ettin akıbet 

Dane iken bii� u bostan eyledin 
Haki hem kaşane ettin akıbet 

Cümleden kat' eyledin çün gönlümü 
Vasıl-ı canane ettin akıbet 

Hamr-ı vahdetten içirdin tab'ıma 
Ruhumu peymane ettin akıbet 

sakı-yi gülZlh-1 cansm demoodern 
Gönlümü meyhane ettin akıbet 

Ey Fakirullah bu Hakkı bendeni 
Aşık-ı ferzane ettin akıbet 

(Divan,"Erzurum tık Halk Ktp. nr. 14232, 
yk.24 a-b.) 

İbrahim Hakkı, kendi ifadesiyle de sabit oldu�u üzere (Ma
rifetname, s. 266) mezheben Hanen olup tarikat olarak NakşT 
veya Kadiridir. üveysi oldu� da rivayet edilmiştir (Osmanlı 
Müellifleri, c. I, s.35). Tasavvuf ve tarikat mertebelerinde kema· 
!ini devam ettiren ıbrahim Hakkı, ısmail Fakirullah 'ın halifesi 
olarak onun sa�lı�ında ve ölümünden sonra sadece bir şeyh 
olarak de�i1 aynı zamanda imam ve vaiz olarak ömrü boyunca 
eserleri yanında konuşmalanyla da halkı irşad etmeye, gönüller 
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uyandırmaya çalışmış, sadece kendi okumasıyla yetinmemi ş, 
gerek Hasankale'si veya Erzurum'da gerekse Aydınlar Buca�ın 
(Tillo )da olsun ö�rencl okutmaya, yetiştirmeye himmet, hatta 
bizzat aile efradını yetiştırmeye gayret etmiştir. 

Eserlerinde devamlı o larak ilmin ehemmlyetine işaret eden, 
güzel ahliikı. gönül bilgisini, ııaht aşkı, dlnt heyecanı işleyen. 
ö�tleyen ıbrahim Hakkı. sözde kalmamış, yazdıklarını bizzat 
nefsinde yaşamıştır. tıml tavsiye ederken kendisi de ömrünü 
bu yolda harcamış, daha doerusu bu yolda de�erlendirmiş, az 
yemeyi. az uykuyu, cömertli�. maddeye esir olmamayı tavsiye 
etmekle yetinmemiş, bütün dediklerini neCmnde uygulamıştır. 
Kula, halka hizmeti ve muhtaç ile sohbeti Hakk'a ibadet teliik
ki edenlerden ıbrahim Hakkı Hazretleri. sa�lı�ında mallarını ço
cuklanna taksim etmiş, şöhret afettir fehevasınca münzevt ve 
mütevazı yaşamayı tercih etmiştir. 

Eşi Zeliba Hanım 'a yazdı� mektubundaki: 

"Benim nazlı aşıkım, senin için yollarda ve ıstanbul'da bes
teler yazıyorum , ö�reniyorum ki inşa-Allah gelende seninle ses 
sese verelim de çok türlü besteler, güzel güzel kitaplar okuyalım. 
Allahu Taala 'ya aşık olalım, safalar edelim. 

Bir küçük kadın gördüm, hemen sana benzettim. Selam sa

bah ettim . Sesi dahi sana benzerdi. Senin hatırın için sokak orta

sında ona yarenlik edip ahvalini sordum. Bir ihtiyar kocası var
mış zindanda. Ona ekmek götürmüş. On kuruş borcunu verip 
onu halas edip sevabmı sana ba�ışladım" (Mesih. s.60) satırları. 
onun. ailesine ne kadar ba�h oldultunu, yardım severlilti ni be
lirttilti kadar ne derecede engln bir gönül ve kemal sahibi ol
duğunu da ifade etmektedir. Yabancısı olduğu bir şeh\.rde, ta· 
nımadıltı bir kadını. karısına benzeterek onunla yarenlik eden, 
ona yardımcı olan ıbrahim Hakkı, bu hadise dolayısiyle de görü
lebilece�i üzere aynı zamanda kalender-meşreb bir şahsiyete sa-
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hiptir. Nitekim: 

Kalender meşreb ol Hakla hakikat anla Bir Hakk 'ı 
Hayal ü gölge bil halkı kamu takIid ü efsane 

(Divan. s. 168) 

beytiyle bu özeIli�ini dile getirmektedir. 

Edebiyatımızın bütün nev'ilerinin. gerek halk· 
edebiyatı. 

gerek divan edebiyatı olsun, dlnr veya tasavvufl edebiyatımızın 
müşterek mevzulanndan birisi, belki de en mühimmi ve en çok 
işleneni gönül metbumudur. Bu mevzu edebıyatımıza oldugu ka
dar hayatımıza, inancımıza: Gönül kırmak, gönül almak, gönül 
vermek, gönüllenmek, gönülsüz, gönül ehli, derya-dil, deli gönül, 
gönül ferman dinlemez gi bi kelime ve tabirlerle günlük konuşma
larımıza dahi girmiştir. Hatta öyle iddia edebiliriz ki her çeşi t 
edebiyatımızın tükenmez bir kayna�ı olan bu saha, adeta cemi
yetimizin bir vasfı olmuştu denebilir. Bunu, sözle oldu�u kadar 
musikt ııe de asırlar boyu en güzel ifadesi içerisinde dile getir
miş, terennüm etmişizdir. (tHakkı Divanında Gönül, s. 282). 
Bu itibarla ıbrahim Hakkı'da bu konu, adeta onun şahsiyetinin 
bir parçası olmuştur denilirse mübalii�a sayılmamalıdır. 

O�lu Fehim'e yazdı�ı bir mektubunun sonunda "Zira bizim 
iidetimiz nza pazandır. Kimse ile davarnız ve nizamız yoktur" 
(Mesih, s. 180) diyen İbrahim Hakkı, bilhassa büyük şahıslarda 
daha fazla müessir olan toplumun çeşitli sıkıntı ve eksi klikleri 
karşısında ıztırab duymakta bu teessücle zaman zaman: 

veya : 

Bunca ki kıldın tavaf ruy-ı zemini güzaf 
Halk-ı cihan dolu liif hiç bulunur mu vefa 

(Divan, s.38) 

"Hicret-i Nebeviyeden bu zamane gelinceye dek sinfn·j 
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kameriye i le  tarih-i  Nebeviyye bin yüz yetmişe ( 1 756-1757)  
yetmiştir. Pes a hir-! devr olup dünyanın ömrü geçip gitm iştir. 
Ve kıyamet karib (yakın )  olup edeb ve haya ve hubb u vefa ve 
sıd k  u safa yi tmlş ve batmıştır . . . " (Marifetname. s .19)  diyerek 
halkın sevgisizl i k ve vefasızh�ından yakınmakta, kötülüklerin 
artmasıyla kıyamet alametlerinin nicesinin zuhur etti ğinden 
bahsetmektedir. Mamaflh kültürümüzde , adeta bir gelenek ola
rak h er devirde , bu tür muhtelif şikayetlerle edebt metınlerde 
bile karşılaş mak mümkündür. 

Erzurumlu İbrahim Hakkı sadece dinT, tasavvun ve manevT 
i limierde derin vukuCu olan bır alim ve şair degil  aynı zamanda 
o, zamanına göre tıp , astronomi,  matematik,  fizik vs. gibi müs
bet i l imierde de geni ş bir  bi lgi sa hibi , derviş, mürşid,  ö�tetici , 
filozof, mutasavvıC, m ütefekkir vası flarının yanında bir fen ada· 
mı olara k ta bi b, astronom , jeolog ve pSi kolog , sosyolog vs. nite
l i kleri ni de taşımaktad ır . ömrü boyunca bir çok ili mlerle meş
gul ohm ve eserler veren İbrahim Hakkı, mücerted i li mle kalma
mış her vesi le ile ilmin cehaletten kurtulmaya, iyi ahlak sahi bi 
olmaya , kemale ermeye, hid ayete, Hakka u laşmaya bir vasıta 
old u ğ'unu hatırlatmış , daima il im istemeyi ögütlemiştir:  

Hazret-i Peygamber buyurmuş tur ki "Kim k i i lm ile a mil 
olur Hak Taa la ona bi lmedi ği ilmi ilham eder ... " Ve buyurmuş 
tur ki" Hikmet ( il im ), gönülde bir nurdur" . Ve buyu rmuştu r  ki 
"Hikmetin semeresi fevz ü felah tır. " Ve buyurmuştur ki  "Mü 'mi
nin matlubu hikmetti r ve münafı kın matlubu şehvettir. · '  Ve bu
yurmuş tur ki " Hikme t, mü 'minin yi ti ği dir, onu kande (nerede) 
bulursa alır. " Ve buyurmuştur ki  "Hakimin (a li min ) sermayesi 
hikmettir . . .  " (Ma ri fetname, s.4 28)  Ve gazabın bi r i l acı dahi bu
du r ki gazab hali n de kai m (ayakta) olan kuud eylesi n (otursun ) . 
Ve kaid olan (oturan) arkası üzeri ne yatıp bu duayı ihra ile (giz
l ice, sessizce ) söylesin " ;  Ya Ra bbi beni i I imle zenginleştir ve 
hi lm ile süsle, bana takva i kram et,  a fiyet ihsan eyle" (Mari fet
name, s. 475) .  
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Aşkı tabtbim kılmışı m derdinde d erman bulmuşum 
Ben lübb-i hi kmet bil mişi m  YunanIyanı neylerem 

(DiVan , s. 28) 

Zi hl devlet ki i m kanı·ı hidayet buldu Hakkı kim 
Katında fillse değmez felsefinin aklı vicdanı 

( Divan,  s. 1 7 4 )  

beyitlerinden anlaşılaca ğı üzere, kendinden önceki birçok a.Jim 
ve mutasavvıflarda d a  görüldüğü gi bi ıbrahim Hakkı da eski Yu
nan felsefesine, feylesofa daha doğrusu her şeyde aklı esas alan , 
inanç mes 'elelerinde inkara giden felsefeye iti bar etmez. Nite· 

ki m MevUina,  Mesnev1'sin deki , 

Felseft kim münkir·i div-an olur 
Kendi bilmez suhre·i şeytan olur 

beyt iyl e " Cinlerin varlığın ı in kar eden filozof, şeytanın, cinlerin 
maskarası olduğunu bilmez " diyerek bu hususa i şaret etmek· 
tedir. 

Bütünüyle tasavvufta ,  ede biyatta aklın muka bilinde aşk var
dır. Zira aklın varabilece ği yer sınırl ı ,  aşkın ise sonsuz dur. Kı
saca her şey aşktan i barettir . 

tı m kesbi yle paye·i r if 'at 
Anü -yi muhal imiş ancak 
Aşk i miş her ne var alem de 
l ım bir kıyı u kıl i miş ancak 

diyen Fuzfili 'nin tesiriyle Erzurumlu ıbrahim Hakkı da aynı gö
rüş ve duyuşla : 

Her ne ki alemde var aşk imiş ey ya r·ı gar 
Ol muş o leyl ü nehar ilm ile irfa n ·, dil 

( 01 v3 n ,  s. 1 22)  
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der ve ayrıca onun, ilmile gönül ırfanı olduAunu belirtir . Bir kı

sım ilimIer, Hid_ye gibi ilahiyatla mantıkla veya fı kıh!a ilgi li e
serler, gönül i!mlyle haA'lantı kurmaya vasıta edilemezse kişi , 
nefsini dolayısıyle Rabb'lnl bilemez, aşka yanı hi dayete ulaşa

maz : 

Hisab u hendese ilm olmamış bil ayn-ı nadant 
HidAye okudun am ma hidayet sanma sen anı 

Hidayet aşkı bulmaktır deminde nefsi bi lmektir 
Ki ol bahr-i nefistendir bu neCh-1 ruh-ı insanI 

(Dtvan , s. 173)  

Aş k i lmi ancak gönül kitabından o kunabilir. Onun bir nok

tasından (vahdet) bi nlerce risaleler (kesret) yazılabi1 ir.  Onun hıf
zı , te kran, hayret , muhabbet makamındadır. Aşk ilmi zikirle, 
akIi i limler ise tefek kür ve dersledi r . Akl zahir aşk ise batı n dı r :  

E�er i lm-i a ş  k gönülde okursan 

Yazarsın o bir noktadan bin resiii 

Onun hıfz u tekrarı hayret/edir kim 
Tezekkürledir i lm-i aşk olma za hi l 

Tefek kÜlledlr ıtk aklın ulfımu 
Gerektir ona ders ü fehm-i mesa i i 

Çü akl oldu zahir bu aş k oldu ba tın 

Ko haricde aklı sen ol aş ka dahil 

( Divan , s.  24) 

Aşk, aşıklık, harabat, gönül vs. i lmi aynı zamanda tasa vvu f 
il mid ir. İbrahim Hakkı 'ya mütefekki r  dene bi lece ği kadar m u ta·  

savvıf da denebilir. Müsbet i1i mlerıe i lgi l i  eserlerinde yer yer ve 
dolayısi yle di ğer eserlerin de çok k ere tasavvufla, aş kla.  gönül le 
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alikah hususiyetler, görüşler ve duyuşlar hakim bır dUlWlldldlr. 
Tasavvufla ilgili yapılagelen tarifierin en güzellerinden ve ... 
lerinden birisi de ıbrahim Hakkı 'nın müteakıp beytinde ltadellDl 
bulmuştur: 

İlm-I kulUb oldu çünld Ilm-i tasavvuf 
Kalbioi sif eyle çekme bar-ı tekellur 

(otvan, s. L L L ) 

Tasavvuf Ilmi kalbIer, gönilller ılmıdır diyen ıbrahim Hakkı, bu 
konudaki asıl gayeyı, meilen şöyle dile getirir : Tasavvuf öyle bır 
ilimdir ki Hak Taalanın sıfatlanndan ona viisul cihetıyle bahse
der. Tasavvuf, külda . MevIli muhabbetine se bep olan bir ilim
dir. Bu Ilme varis olan sun, kalbini , mAsivadan (Hak sevgisin
den, kesretten gayri her şeyden) temizler. Zira tasavvuf, kişinin 
kendi kalbini masiva muhabbetinden kesip aneak Mevla muhab
betine baelamasıdır. Tasavvuf, ehl-i sUnnet ve cemaat mezhebi 
üzere itikadını doerUıtup HabTb-i ekrem sallallihu taili aleyhi 
ve sellem hazretlerioin sözlerine, fiillerine ve ahlakına uyarak 
izinee gitmektir. AhUikı süsleyerek mi�eı güzele ve iyiye tebdil 
ederek daim! zikir ve tam teveccüh iIe yakınlık makamına ve hu
zura yetmektir. Amma 555/1160 tari hinde ehl-i tasavvuf oni ki 
fırka olmuştur. Bir fırkası şer ' -i şerife uymakla hi dayet bulmuş
tur ve menzil-i maksuda erip murad almıştır. Ve onbir fırkası, 
bld 'at yollannın yolcusu ve sapıklıkta helik olmuştur . . .  (Mari' 
fetname, s. 452). 

Bir hayli manzum eserleri bulunan Erzummlu ıbrahim Hak
kı, şair olarak daha çok "toplum için san'at " görüşünü temsil e
denlerdendır. Çok yönlü bir ilim adamlı�ı vasfı yanında onun, 
aynı zamanda bir mürebbl ve mtirşid olmasıyla da şiirlerinde tek ·  
ni�in Ihmal edilmiş görtinmesi bir bakıma tabii karşılanmalıdır. 
"San 'at için san 'at veya toplum için san'at "  görüşlerinin mazis! 
bır hayıı eskidir. Nitekim Latın (öl. 990/ 1582), 953/1 546 tari · 

. hinde yazdı� Tezkiretü'ş- Şüera ( Şairler Tezkiresi ) sındıı, A,ık 
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Paşa (670-733/1271 - 1 332-1 333) dan bahsederken "Ehlullah 
nazmında kabul-I halk ıçın taaannu ' ve tahayyül kasd edip if
tihar ve iştihar Için tezyfn-I el!az murad edlnmezler. "Yani , Eh
lullah , evliya, halkın hoşuna IItmesl ıçın ş\lrlerinde yapmacık 
san 'at ve hayaller kasdetmez, ölünmek ve şöhret i çin sözlerini 
süslemeyl murad etmezler. "  (s.45). Veya "Hakikatte şiir, evli 
yaullahındır ki onların mahbubIarı ve matIubları Cenabı-ı Hak'
dır. Hem bu üstün zümreni n nazım ve şiirler! öeünmek ve şöh
ret I çin de eıldlr. Belki din yolu taliblerinin irşadı I çindir . . .  " 
(s.37) demekle aynı zamanda tekke edebiyatı veya di�er bır Ifa
deyle tasavvu! edebiyatının asıl gayesini , şiir telakkisini belirt
mlş bulunmaktadır. İbrahim Hakkı da şair olarak daha çok bu 
gruptan olup sat şiir olarak kabul edilebilecek bazı mısra ve be
yit1erinin yanında umurniyetle mahZurneleri , tek ke şiirinin tek
nik ve m uhteva hususiyetlerini taşımaktadır. 

Sadece bi r senette " Ferdt " mahlasını kullandı�nı bildl�i
miz İbrahim Hakkı (Mesih, s. 45-46) yer yer " Faktn" ve daha 
çok olarak "Haklo " mahlasını kullanmıştır. Bildi �imiz kadany
la bütün ş iirleri aruz vezniyledl r. Hatta manileri dahi şahst bir 
öze11i� olarak aruzia yazılmıştır (bkz. Bibliyo�rafya). Bir hayli 
muhteli f ve de �işik vezinleri kuııanan ıbrahim Hakkı. kaside, ga
zel.  musammatlar. rubai . lo1 'a  vs. gibi divan ede biyatı nazım şe
kiııerini tercih etmiştir. Türkçe 'nin dışında Arapça ve Farsça da 
manzumeleri bulunan Faldı1 ve Hakkı 'nın şiirlerini didakti k ve 
aşıkane olmak üzere iki  gruba ayırabiliriz. Didaktik (ta 'limt, öjt
retici) mahiyette olanlar daha çok mesnevi nazım şeklinde, ay
nı zamanda ilmI ve teknık konularda, tahkıyevi üslupta ve yer 
yer mensur eserleri nde işlenilen mevzulan n  nazmen özeti biçi 
minde bazan da nesrin sonuna aynı konu nazmen ilave edilmi ş 
bulunmaktadır. Aşıkane şiirlerinde ise İ brahim Hakkı, tamamen 
ııaht aş kı.  buna ba�h olarak edebi ve tasavvun kültürü, muhte
vayı terennüm etmekte, gelenekte de oldu ltu üzere daha ziyade 
bu tür şiirlerinde üstün görünmektedir. 

İbrahim Hakkı bir mürredinde güzel sözü. aynı zamanda 
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şiiri, güzel bir kıza benzetir: 

Güzel söz bir güzel duhterdir ondan zevk alır insan 
Kemal-i fehm ile dilde deraguş eyler anı can 

(Divan. s. 197 ) 

DinT, minevi bilgileri ve ilgileri olmadan "  Ş iirlerirniz Rabba
nf Ilhamla söylenmiştir! "  diyenleri ten kid eden İbrahim Hakkı 
(Marlfetname, s. 453), gazellerine "ilahtname " demiş olmakla, 
aynca: 

Her dilde sana ham d ü sena eyledi Hakkı 
Yok anladı halkı 

Şevkinle eder nazm -ı hoş -efkar i le eş 'ar 
Ebkar-ı meanf 

(Divan, s.4) 

veya şiirlerinin Hak aşkının şerhi oldu�unu beyan eden : 

Şerh-i aş k-ı Hak 'dır eş ' anm şuur et bt-fı.i;us 
Keş f olur çün aşk-ı ruhanl bt-irşad u d ürus 

( Divan, s. 103) 

benzeri beyitleriyle bu konudaki gaye ve tutumunu bizzat ken
disi de�erlendirmektedir. "Ben gazel veya şiir söylemiyorum, 
sadece aş kı anlatıyor, onu medhediyorum. Benim şiirlerim, ha
kikatte hikmetten başka bir şey, beyhude sözler de�ildir" der : 

Biz bu aş k-ı melthi Yası' ederiz 
Sandı Hakkı ki münşl-yi gazeI iz 

( Dtvan, s. 101 ) 

HakTkatte hikmettir eş 'ar-ı Hakkı 
(Divan, s. 24) 

1 9  



İbrahim Hakkı 'mn en çok 8evdi � veya tesiri altında kal
dıe. şairlerden başta MevlAnA, Yunus Eınre, Fuzfılt ve NiyaZi-i 
Mısd'yi zi kredeblliriz. Onun gerek divanında gerekse dıeer eser
lerinde olsun tamamen telif mahiyetlnde olanlarının haricindeki 
şiirleri . naztte, serbest tercüme veya yer yer Iktlbas şeklindedir. 
İktlbas yahut nakıl şeklindeki manzumelerde kaynak belirtil
miş olmakla beraber bazan da hiç bır lşarette bulunulmamış 
veya sadece "Bir arif buyurmuştur kı " ifadesiyle yetinilmiştir. 

ıbrahim Hakkı, Mevlana 'yı gayet iyi tanımakta ve onu ta
mamen benimsemi ş görünmektedir. Bu Itlbarla şiiderinde, eser
lerinde Mevlana tesirini tabii karşılamak icab eder. Bu konuda 
misal olmak üzere MevlAna ' nın hlcretle ilgili bir gazeli ile onun, 
İbrahim Hakkı tarafından yapılan manzum tercümesini veriyo
ruz: 

" A�aç bir yerden bir yere gide bilseydi . ne testere eziyetini  
çekerdi, ne cefa yaralarıyla yaralanır-berelenirdi. 

SaRır kaya gı bı oldukları yerde kalakalsalardı, ne güneş ışık 
verirdi , ne ay ışı � Ileml ışıtırdı. 

Denız gıbı durdukları yerde dursalardı, Fırat da acırdı, Dic
le de, Ceyhun da. 

Hava, bır kuyu da hapis kalsa zehir olur, bak da gör, hava 
bUe duruştan ne ziyana uA'radl. 

Denız suyu yolculu�a Çıktı, havaya a�dı da bulut oldu mu 
acılıktan kurtuldu, helvaya döndü. 

Ateşin yalınıı, alevi yatıştı mı üstünü kül kapladı . öldü. yok 
oldu gitti . 

Bak hele Yusuf-ı Ken'an. babasının kucajtından aynı dı , yol· 
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culu la düştü, ta MISIl'a kadar gitti de eşsiz bır makama ul .. tı. 

Bak hele tmranoAIu Musa, anasının kucaemdan ayrıldı, 
Medyen'e gltti de o yol yüzünden ulu kesildi . 

Muhammed s.a. , Mirac gecesi Burak'a bindi de yola dli4tü. 
"Yaklaştı, yakınlaştı, aralarında iki yay kadar bir yakmlık kaldı, 

hatta daha da yakma vardı" makamını buldu. 

Bak hele şeriat sahi bi Ahmed 'e, Mekke'yi bıraktı da ordu 
çekti , gelip çattı, Mekke 'ye sahip oldu. 

Bak Meryemollu İsa'ya, boyuna yolculuk etti de ölüleri di 
rilten Ab-ı hayata döndü. 

Usanmasaydm, sıkılmasaydm dünyadaki konukları, yola 
düşmüş, yolculula çıkmış erieri , birer birer, ikişer ikişer, üçer 
üçer sayar dökerdim. 

Birazını gösterdim geri kalanını sen bII, sen öjtren, kendi hu
yundan, Tann huyuna ulaşmaya bak, yola düş. "(DfVan-1 Keblr, 
Terc. A.GÖlpmarlı, c.lII, s.67 ). 

Eeer şecer müteharrik olaydı cay-be-ca 
Ne bıçkı zahmı çekerdi ne balta ııe ce!a 

Meıiiı olurdu cihan halkı şemsten her an 
Mukim olaydı yerinde çü sahra-\ semma 

Furat u Dicle ve Ceyhun acı olurlar Idi 

Eeer yerinde sükun etselerdl çün derya 

Havada ebre sefer kıldı çünki bahr suyu 
Halas buldu acılıktan oldu çün helva 

Peder kenannı ter k etti Yusuf -ı Ken ' an 
Seferle Mısr'a aziz oldu anda müstesna 
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Habrb-j Hak çü sefer kıldı Mekke 'den ma�lup 
SeCerle Mekke'yl feth etti gillb ol mevla 

Kıyas kıL sefer-I zAhlre gönül seferın 
Tavattun eyleme Adetlerinde gözle nza 

SaAdet·1 dü·clhandır sana gönül seferl 
Sana çü senden ıra� olmak oldu kurb-ı Huda 

Ko sureti sefer-i stret eyle ey Hakkı 
Huyundan eyle sefer hulk-ı Hak huy ola sana 

(DTvan, Ecz. tı Halk Ktp. nr. 142 32, yk. ı 7b - l 8a 
Aynca bkz. A. Çelebioltlu,  S.Nahin'nin Hicretü 'n

Nebi Adlı Mesnevtsı , s. 57-59). 

İbrahim Hakkı 'da Yunus tesırı de hissedilmektedir. Meşhur 
Tefvizname'si, Yunus'un : "Allah diyelim daim /Allah görelim 
neyler/Y olda duralım kaim/Aııah görelim neyler" şeklinde baş
layan ilihisine nwredir. Bir bakıma aynı ekolün mensupları ol
mak la bu husus tabi i görünmekle beraber İbrahim Hakkı, aynca 
manen Yunus Emre'ye baithdır denebili r. Erzurum Düzcü kö
yündeki Yunus mezarı veya makamı , gördü�ü bır rüya üzerı ne · 

İbrahim Hakkı tarafından yaptınımıştır. (Y.Emre, A_ Gölpınarlı, 
s. XXIV). Fuzulf'yI de seven ıbrahim Hakkı, zaman zaman onun 
tesi rl yle ş i i rler söylemi şti r. 

Müellifimiz ş iirIeri ve nesirleriyle ilgili olarak derleme, top
lama (cem ' ) , naz1re, tercüme gibi hususiyetleri ne, ilk ilahi (gazel )  
si nde işaret etmektedir :  

22 

Bu Hakkı der çü halkın sohbetınden bulmadım lezzet 
Kütüb cem ' iyyetiyle ülfet ettim bir zaman tenha 

Pes ehluııah kelamın cem ' edi p haddl mce nazm ettim 
Ki ba'zı tercüme ba 'zı nazire eyledi m inşa 

(Dfvan, s. 30) 



Gerek nazmında gerek nesrinde olsun dil ve üılup bakı· 
mından ıbrahim Hakkı baŞarılı oldu�u kadar Türkçesi yönUnden 
de başarılımr. Çok yönlü ve renkli şahsiyetini üsııibunda da 
müşahede etmek mümkündür. Nazım veya nesir eserlerinde çok 
kere konuşma dili hakimdir. O, adeta okuyucusu , muhatabı kar
şısındaymış gıbı hitap etmekte, yer yer eserlerini ,  sohbet eder 
gi bi yazmaktadır. Mamafih Ilim, irfan ve irşadı kendine meslek 
edinenlerde hitabt üsliibun hakimiyeti normaldir. Marifetname 
sahibinin nesri ve Türk çesi, kanaatimizce nazmından daha üstün
tür. Türkçe kelimelerle seci 'den çok hoşlanan yazarın yer yer kı 
sa ve canlı cümleleri , müşahedeye dayanan bazı kuvvetli tasvir
leri, Ilmi ve tasavvufi bazı girift konuları, basitleştirerek özlü bir 
ifade ıçınde terklb eden ve bilhassa hanımlarına yazdı�ı mektup
larındaki nesri ve Türk çesiyle şahsi bir üslübu oldu�u söylene
bııır. Bize hatırat yönünden de bilgiler veren ıbrahim Hakkı'nın 
nesri, her hiilükarda nazmından çok daha başanh olup Türk 
Edebiyatı Tarihi içerisinde yeri daha mühi m olmalıdır. 

c - ESERLERİ 

Erzurumlu ıbrahim Hakkı, sadece okumak ve o kutmakla 
kalmamış, bütün bir ömrü boyunca manzum, mensur muhteli f 
konularda küçük veya büyük eserler kaleme almıştır. ıbrahim 
Hakkı eserlerini takrtben telif, tercüme, naztre, ıktı has ve inti hab 
(seçme) yoluyla meydana getlrml,tlr. Muhtehabat, güldeste (an
toloji)  mahiyetınde ki eserleri, onun tercih ve zevkini göstermesi 
bakı mından önemıı oldulu kadar, aynı örnekieri başka eserle
rinde de i k tl bas etti ll Için kültür kayna�ını göstermesi cihetin
den de mühimdir. 

Eserlerinin sayısı farklı farklı gösterilmiş ve elliye kadar 
yükseltilmiş ise de bu karışıklık, bazı eserlerindeki bölümlerin, 
müstakil bir eser gibi aynca yazılmasından veya basılmasından 
kaynaklanmaktadır. Eski kültür gelenelimizde yazar, hayatı, 
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şahsiyetl ve eserleri hakkında maal .. f fazla bır bllgl vermezdi . 
İbrahlm Hakkı yer yer hayatı, tahıiyeU ... .. rieri hakkında bil
gi vermekle bu yönden de Iılimat bu buıuaiyet göstermiş ol 
maktadır. Vefıbndan IId-tlç yıl önce YlZdllı bir nottan eserleri
nin sayısını ve telif tarihlerini kHln olarak öRrenmemiz mümkün 
olmaktadır. Ailesi ve ,.yılının torunu Patnıa Azlze'nin 1 77f! 
de verıtınclın sonra "Hili tl ol A.r. .b1lm lhirete gitti, ben 
dahi bu dUnyadan VllllplmltlmcUr. Bu dbamn Izzet ü lezzetIe
rln ve zlynet U idetı.rtD bUcümle terk edip gözden aalmıIJımdır. " 
veya 1 192/1 778 tulbh YUlyetoameatnin ıonundaki "Ben her 
IJ"yden YUS 9"lrmftfm ve tam olarak Hakk'ı dönmüşüm. Yüce 
Tanrı, -AlIaIı lruIuaa yetmez ml?-dlye buyurmamış mı? " (Mesih, 
1. 168, 171) "bl ifadeleri ve bu aralardıld hastalılı dı dlkkıte 1-

bmraa 1 1 91/1777 yılından sonra eser yazmadılını düşünmek 
mUmkündili'. 

"İbrahlm Hakkı der kl :  Tarıh-I hicretin 1 168/1755 salinde 
(yılında) Dfvam llAhfnama inşıd ve tertlb kılınmıştır. 70 /1757 
sAUnde kitabımız Marifetname telif olunmuştur. 74/1761 sa
Hnde ıneemuamız Irfantyye cem ' olunmu,ıur. 76/1763 salinde 
mecmuamız lnaaniyye intihab olunmuIJtur. 78/ 1 765 saıınde 
vlridat ve ebyitımız MecmuatU'I-MeAni nazm u cem ' olunmuş
tur. Bu beş kitap usUl-i hamae (beş asıl, temel ) bulunmuştur. 
Bunlar, Erzonım şehrinde dört yUz ldtaptan alınmıŞbr. Badehu 
TULO karyesfnde, Hazret-! Şeyhimin beyt-i "ertnnde 80/1767 ta
rlhinde mecmuamız Tubfetü'l·Kiram telif olunmuştur. ıkinci 
silinde (1 768) NuhbeW'I·Kelim intlhab olunmuştur. Beşinci sa
linde (1 185/1771)  Metinku'i·Yuh intihab olunmuştur. Yedin

ci siıınde (1187 /1773)  Senne-i Nuh nlzamlı bulunmu,tur. Se
kizinci saıınde ( 1 1 88/1774) Kenzü'l·Fütuh nazm olunmu,tur. 
Dokuz sAıınde (1189/177 5) Deflnetü'r-Ruh cem' ve nazm olun
mu,tur. 90/1776 tarlhinde RQhu',·Şüruh inti hab olunmuştur. 
Yine ol senede ü1feW'I-Enam tasnif olunmu,tur. 91/ 1777 si
ıınde UrvetU'l·tslim terti b olunmuştur. Yine ol senede Hey'etü'l· 
Islam telif  olunmuştur. Bu mecmualar, (üro '·ı aşere (on (üro, 
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on ikinci derecede eser) kılınmıştır. Evvel zi kr olunan \iLGI,. 
hamse (beş asıl)  bilinmiştir. " Aşa�ı yukarı aynı bilgiler manzum 
olarak da i fade edilmiştir : 

Fakfrf der ki te 'ltfatımız onbeş kitab olmuş 
Usulü beş füru'u adlarıyla on hisab olmuş 

tliMname nazmımdır ve nesrim Ma'rifetnarne 
Ve trflniyye tnsiniyye Mecmua yazıp hame 

Bu beşten on kıta b aldım ki cümle ıübb·i ma'ntdir 
Beşi ilm·i şeriattır beş i iJm·i ledünnldir 

Adının ahiri "ha" ise ol ilm-i haklkattır 
Adının ahiri "mlm " ise ol ilm-i şeriattır 

Kamunun ibtidasıdır İlahtname inşadı 
Hem olmuş intlhası Hey 'etü 'ı-Islam 'ın irşadı 

Bu i ktnin arasında kamusu zikr olunmuştur 
O tertib üzre kim te 'lifi hem öyle bulunmuştur 

Heman seksen ile doksanbir arasında bu on evi ad 
Beş anadan do�up olmuş bu Hak kı onlar ile şad 

(Mecmu8, Süleymaniye Ktp. H.Mahmud bL . nr. 
3381, yk. 93b ) . 

İbrahim Hakkı, yukandaki ve başka yerlerdeki ifadelerin· 
den de anlaşılacaeı ÜZere "inşad, tertip, telif, cem ' ,  inti hab, 
tasni f, tercüme, ahz (alma) ve nazire " vs. gi bi kelimelerle eserle
rinin yazılı Ş biçimleri ayrıca kaç eserden ve hangilerinden fayda
landıeı ve manzum eserlerinin beyit sayısı hakkında bilgiler ver
mektedir. "Ana" dedl� ilk beş eseri , 1755 ile 1765 tarihleri 
arasında on yıl Içinde, beş anadan do�du�unu söyledi�i ve ev· 
lad olarak nitelendirilen on eser de 1767 i le 1777 yılları arasın· 
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da, on yıl I çeretinde yazılmış olmaktadır. ıbrahim Hakkı 'nın 
kendı eserleriyle Ilıııı dl ler bır deA'erlendlrmesl-d� şöyledir: 

" . . .  Tmo cennetinde enva '·ı tena'umla (türlü türlü nimetlerle) 
onbeş yıl kalmlfımdır ... Onbeş senede on kltab te 'lif etmiş idim. 
Ancak beşlnden Ulanıp beşjnln ıı��!!!nd;; kaİmışımdır. Amma 
ol be� kH-!;i ki onların lezzetlyle dolmuşumdur. Evvela Tuhfetü'l 
·Klram 'dır. SAnly.n NuhbeW·I-Kellm'dır. SAlisen U'lfetü·I·Enam' 
dır. RAbian U .... W·I·ı.llm·dır. HAmisen (beşinci olarak) Hey 'e
tü'.ısllm'dır Id adların kaleme almışımdır. Zamanede sadik-ı 
sadık ve celtl·1 mu"fık ve enls-j fAik ve haye-ı ashab ve ehabb-ı 
ahbab (en .. dık, uYJun, üstün, hayırlı ve sevgili dost) ci ns-j 
kltab olmakla bunların ıohbetlerlne meylimi salmışımdır. Hu
sUsa UrvetU'I·llIlm·a muhkem te,ebbliıümle hıdayet bulmuşum
dur. Ve Hey'.tU't.t .. lm'l taekkürle sun ' -ı Mevla 'yı (Hakk'ın 
san'atını,  yaıahClhlım) tefekkUrde hayret lezzetine dalmışım dır. 
Gönül ly1netlnden benıık ıublnn (tozunu )  nefy-I vücud (var
hA'ı gidermek ) Ile ılimişimdir. Tedblr ve Ihtlyan salıp ve tevek

kül kılıp bl-murad olup murad-ı Hakk Ile hoş-kim almışımdır. 
Ve tesli m ve nu Ile ,evk ve süruru ve zevk u huzuru gönülde 
bulmu,umdur. Bu sözlerim Ifti har de�il tahdls-i ni 'met (nimete 
şükür) dlr. Böyle bllmltimdlr. Ve her dostuma bu devlet-j huzu
ru dua Ile Mavla 'dan taleb kılmışımdır. Amin ya Mucl be's·S8 i ·  
nn bl  hakkı Seyyidi 'l-mürseUn . "  (Insaniyye. Süleymaniye Ktp. 
Dü�mıu Baba bL. nr. 352, yk. 341 b). 

İbrahim Hakkı'nın bir hususiyeti de yazmış oldugu eserle · 
rini çOCUklarına ve yakınlanna ithaf etmiş ol masıdır. Bizzat ya· 
zannın blldlrdi gi bu onbeş eser hakkı nda bazı bilgiler veriyoruz:  

ı - Divan: 

ıbrahim Hakkı'nın kendı Ifadesiyle de i lk eseri olan ve şiir· 
lerinin toplandıgı Dtvanı. 1 168/ 1755 tari hinde tertip edilmiş· 

tir. 1 263 tarihinde basılmış olmakla beraber az da olsa yazmala-
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nyla nüsha farklan göstermektedir. Kastdeler kısmından sonra 
hasseten gazeller bölümü, "llahJname" başh�101 taşımaktadır. 
Bır nevl önsöz olan ilk şiirlnde Dtvan'ıo mahiyetl ve tertlp tarihi 
hakkında bılgıler verllmlştlr: 

bahl vasf-ı aşkın yazdı çün şevkinle bu edna 
tlahlname namıyla kabul et bunu ey Mevlli 

Sana hamd ü sena olsun kı verdin gönlüme aşkın 
Selam olsun ona kım ruh·ı paki aşkdır mahza 

Bu Hakkı der çü halkın sohbetlnden bulmadım lezzet 
Kütüb cem 'iyyetlyle iilfet ettim bır zaman tenha 

Pes ehlullah kelamın cem ' edip haddlmce nazm ettim 
Ki ba'zı tercüme ba 'zı nazlre eyledlm inşa 

Gazel dTvaDl oldu hikmet ehlullah andan can 
Içip hamr-ı mahabbet buldu hoş ünslyyet-I ma 'na 

Ila hı sen bu dtvaDl enis-I ehl·i aşk et kım 
Rümfiz-ı lezzetlnden aşık olsun arlf ü dana 

Bu vahdetnamenln tenha bu mısra' oldu tarlhl 
tlahlname-i Hakkı enlı-I aşık-ı şeyda 

(Dtvan, s. 30) 

son mısradakl harflerln sayı delerlerl toplanıhnca 1168 tarlhi 
çı kmaktadır. ılahiname bölümünde , daha fazla beyitlilerl de ol
makla beraber takrtben yedi beyitıı ve her harften kafiyeHsi bu
lunmak üzere üçyüz altmışaltı gazel mevcuddur. Hakkı 'nın ga
zelleri , nazım şeklı ve türü bakımından nev 'Inin özeıuklerl ne uy
gundur. Daha çok dini·tasavvun karakterde olmak Itibariyle de 
gazellerlnl,  "tlahlname " veya " Vahdetname " diye nltelendirrniş 
olmalıdır. Şairimiz, gazeııerinln sonunda, sonsöz gibi bı r şUrle 
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divanı hakkında bazı bıı,Uer vermektedir. Dlvanın altı ayda 
yazılmış olması kanaatlmlzce daha önce ve o sıralarda yazılmış 
şiirlerin tertibi ve bır arada yazılmuı bakımındandır: 

Hoş altı ayda bed' U hatm olundu nazm·ı dtvanın 
Sen Ahsenkal 'abdan bu güzel e, 'Ar yetmez ml 

Gazel yıl günlerı ve, üç yüz altmışaltıya yetmiş 
Seni tezktr ıçın Alemde bu asir yetmez ml 

Çü saı·ı hlcret oldu bın yüzaltmışla sekiz besdir 

Ey İ brahim Hakkı halka bu güftar yetmez ml 
(Divan, s. 185 ) 

Drvandaki bir çok gazeller Mariletname dahil daha sonra yazıl· 
mış olan eserlerde de geçmektedir. DIvanın, ilahiname kısmını 

müteakıben mat bu ve bir kısım yazma divanlarda, müsed des ve 
muhammesler yer almaktadır. Su hakkında bir medhi yeden son
ra matbu divan da "Müfredat" ,  yazmalarda "Ma 'niyat "  başlı�ını 
taşıyan bölüm gelmektedir. İbrahim Hakkı 'nın buradaki �m beş 
manisi , aruz veznlyle yazılmış olmakla da aynca bır hususiyet 
taşıma ktadır (bkz. A. Çelebio�lu , Erzurumlu t . Hakkl ' ru n  Mani 
leri).  Müfred (tekbeyi t)lerden sonra " Saadetname" baŞlığı altın

da seksen I ki ru bai bulunmaktadır. Ş air, son rubaIde rubaflerin 

sayısını, adını ve 1 168/1 755  yılında tamamlandığını tesbit  et

miştir. 

Bazı Arapça, Farsça ve Türkçe ş i irlerden son ra " VasI narne " 
ad lı ve yüzonyedi beyi tH bir manzum mektup, mütea kı ben 
Pendname, Şükiirnarne gibi kaside, mesnevi tarzında ve kı t'a, 
gazel şeklin de küçük parçalarla dtvan genl şletiImiştir. İbrahim 
Hakkı bu eserlnı , büyük o�lu ısmail Fehim için yazmıştır . 
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2 - M arifet na me: 

ıbrahim Hakkı'nın asıl şöhretini sa�layan ve kendisini n ana 
eser dedi �i ve muhteli f konuları i htiva eden ansi klopedi k bır e
serdi r .  1 1 70/1757 tarihinde, tamamlanmıştır. Bir çok baskıları 
yapılmış olan ve tezhi pli, kıymetli pek çok yazma nüshalan bu
l unan , dolayısiyle ıbrahim Hakkı ' nın bütün eserleri arasın da en 
ziyade tanınmış ve istifade edilmiş,  tefe 'illde kullanılmış olan bu 
eseri , o�lu Es'Seyyid Ahmed Naimf için yazılmış tır. 

Bir mukaddime, üç fen ve bir hitime olmak ÜZere beş bö
lümden meydana gelen bu hacimU eser, çeşitli bab, fasıl ve nev ' 
ilerle genişletilmiştir. Mukaddime (başlangıç) kısmının konusu, 
alemin yaratılışı, gökler, melekler, cennetler, cennetlikler, Hamd 
sanca�ı (livaü'I-Hamd),  güneş, ay, yıldızlar, ay ve güneş tutul·  
ması, Kaf Da�ı, anın katları , cehennemler, cehennemii kler, 
Adem ' in yaratılışı,  kıyamet ala metleri ile ilgilidir. 

Birinci fen ise başları hikmet, felsefe ve tasavyu na da i lgi li 
olarak cevherler, arazlar, akıllar, nefisler, gÖkler, hava, su, ateş,  
toprak olmak üzere dört unsur (anasır-ı erbaa),  üç çocu k :  Can
sız cisimler, bitkiler ve hayvanlar (Mevilid-i selise) , mahlu katın 
ve insanın tekamillü, devriye, aritmeti k, geom etri , astronomi ve 
astroloji , dört unsur ve üç çocukla alikalı cisi mlerin ahvali , 
atmosfer, hava özellik leri , d enizlerin, karaların faydaları, dl�er 
hususiyetleri , i klimIer, kı t'alar ve ahal\si , yeni astronomiye gö
re gökler ve özellikleri,  madenIer, bitkiler, hayvanlar ve insanın 
mahiyeti ve benzeri konular hakkındadır. YUSUf Nesfm'e ithaf 
edilmiş olan ve 1 1 65/1752 tarihinde yazılan 1 90 beyi tIi mevsim
lere, aylara, günlerin uzayıp kısalmasına, hııaı ve bedir ahvali ne 
vs.ye dair MenAzilü'I-Klıoer; yine aynı yılda manzum ve mensur 
olarak yazılan hicı1 ve rumI tarihlerle ilgili Gurrename; gezegen
ler ve takvlme ait' bilgiler Ihtiva eden, kameri yılın şemst yıla 
çe vrilmesini  Izah eden YÜZ beyitli ve 1166/1753 tarihinde naz
mediimiş bulunan thtiylidtü'l.Kamer vs. gibi daha önce yazıl-
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miŞ hacimsiz eserler de bu kısma dahil edilmiştir. 

Marifetname'nln Ildnci ana bölümü olan i kıncı fenni, ana
tomiyle, insanan vücut yapısıyla, cihanın Insanı müşfik bır an
ne gıbı beslemesiyle, dört mlzac ve dört kanşımla, uzuvlar ve ke
miklerle, mafaal ve adalelerle, sinirler ve damarlarla, Insandaki 
zahirt ve bAtmt kuvvetler ve hlslerle, beden yapısı ve karakter 
arasındakl miinuebetlerle (bkz. Bibliyo�raCya, A. Çeleblo�lu, 
Kıylfe (t) tımı ), kadınlardakl güzellik hususlyetleriyle, bazı 
uzuvlann searimeslyle, Insan uzuvlanyla tablat arasmdakl ben
zerllklerle, rüya tabirIeriyle, Insanın kendinde Hakk 'm kudreti
nJn teceıır etmeslnJ Idraldyle, kAmlı Insanın alemin özü olması 
ve Ibadetle nza bulmuı Ile, ruhla ve beden sıhhati ve korunma
sıyla, clmlmn, hamamın, Ilaç ve gıdalann, yemenin, içmenin, 
KlylnmenJn ve sl.lslenmenln Adab ve kaideleriyle, ölümün fazılet 
ve faydalanyla, haktkatıyla, ruhun bedenden aynlmasıyla i lgi
lidir. 

üçüncü fen, insanın bilgisizlik ve gafietle hayvana benzeme
SI, Kur'an 'la hidayet, Hz. Peygambere tabı olma ve bid 'atlardan 
uzaklaşma, kalbin itlkarlam düzeltme, ehl-I sünnete uyma, Hane
tl mezhebine göre taharetin Carzları, namazm edası, dünyamn 
faniIi � ,  ahıretin safa alemi oldu�u, feyiz ve ırfan mahallinin 
gönül ve kalbde bulundu�u, marifetullah (Hakk'ı bilme) ve irCan 
mekanı olan kalbin ah viI ve hususiyetleri, akıl, kalbin büyüklü� 
ve genişli � ,  ruh ahvali, az yemenın, az uyumanm, gece kalkma
nm, az konuşmanın, dili korumamn, susmanan, uzletin, tenha 
yaşamanm, devamlı zikrin, kelime-I tevhtdln faznet ve hususI
yetleri, kal bin korunması, tevekkülün, tefviz (i şIni Hakk 'a hava
le) ve teslimiyetin fazflet, keyfiyet ve şartlan, sabır ve tahammü
!ün, kazaya nzanın fayda ve özelli kleri, nefsl bilmenin Hakk'ı  
bilmek oldu �u, mahabbetullabın (Allah sevgisinin ) nihat gaye ol
du�u, evliya hikmeti, faznet ve mertebeleri, Nakşbendiye tari
katının erkanı, sapıklı�a düşenler, tasavvuf ehlinln onJkl fırkası, 
yedi nefis, şeyhi ısmail Fakirullah, babası Derviş Osman Efendi 
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vs. mevzulanndadır. 

Hitimetü'l-Kitab (kitabın bitişi. sonsöz) kısmı ise ahlak 
ve muaşeretle ilgilidir. Bu bölümde, Hz. Peygam berin güzel ah
li kından, halka karşı şefkatle, merhametle muameleden , evım
�n faydalanndan, kulun Mevli'sıyla huzur ve iinslyetinin 
adab ve erkanından , aUmln (hocanın) talebelerine karşı taUm ve 
tedrisinln adab ve erkanından, ö�renci1erln hocalarına karşı na
sıl davranmalan lazım geldi�nden , kişi nin anne ve babasına na
sıl muamele etmesi gerektl�nden, arif bır kimsenin evlenirken 
dikkat edece�i hususlardan. cima Mabından, erke�in ailesiyle 
sohbet ve ü1fetinden. kadının kocasıyla sohbet ve ü1fet adabın
dan, ki şinin evladıyla soh bet ve ü1fet adabından, sahi binin köle 
ve cariyeleriyle sohbet ve ü1fet Mabından, akrabanın akrabayla 
sohbet ve ü1fet idab ve erkanından, kişinin komşusuyla sohbet 
ve ü1fet idabından. üç tür insandan, alimlerin, fakıhlerin, velt 
ve şeyhlerin hal k Ile olacak muamelelerinden, kulun uzuvlannı 
günahlardan korumasından. fakirlik ve zenginıık sebebierinden 
bahsedillr. 

Asıl sonsöz mahiyetindeki hatime kısmı, "HatimeW 'I-Ha
time " başlı� altında, manzum ve mensur karışı k olarak tevhid 
ve münacat bölümlerinden sonra tarih manzumesi ve fera� kay
dı i le ni hayetlenmektedlr. 

3 - Irfaniyye: 

ıbrahim Hakkı'nın beş ana kitap olarak zikrett1 �i eserleri
nIn üçüncüsü Irfanlyye 'dlr. Yazannın Itadeslyle 1174/1761 tari
hinde "cem' olunmuştur" (derlenmlşt1r). Aynı zamanda, Mec
muatü'l-Vahdanlyye lt Ma'rifeti ' n-Nefli'r-Rahmanlyye adını taŞı

yan ve Yusuf -Nesim tarafından 1 190/1776 tarihinde ve İbra
him Hakkı'nın sa�lı�nda Istinsah edilmiş 166 varaldık tezhlpli 

bır nüshasına göre (Süleymaniye Ktp. H. Mahmud bL. Dr. 24 12)  
Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere ü ç  bölümden meydana 
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gelen bu eser, umumt mahiyette, "Men arefe nefsehu Cakat are· 
fe Rabbe " (Nefsinl bilen Rabb 'lnl blUr) hadts·1 şerin (?) ııe ilgi· 
lidlr. 

Arapça olan bırıncı bölümde (yk. 2b . 74a),  IlgiU ayet ve ha· 
dislerln dışında Hz.AlI 'd.n, AbdWkad1r Geylant 'den, İbnü'l· 
Arabl ' den, GazzaJl'den, Kemll Pqazade'den, ömer lbnü'l· 
Firid'den, Şeyh Anlan'dan, Şeyh Ebu'l·Vefa'dan, Necmeddin·1 

Kübra'dan, Akf8ml8ddln'den, MoU. camf vi. den l.\giU nakıl ve 
seçmeler bulunmaktadır. 

Farsça olan Ikıncı bölUmde Iıı (yk. 74 a . 1 34a) esas olarak 
yine aynı konu 1,lenilml" Molla Clml, Abdul lah EnsarI Hüse

yin VIIi, Fertdliddtn·1 Attar, Şeyh LAhlcl, Haklm·l Isfahani, 
Hablbol AcemI vı.den naklUerde bulunulmuştur. 

TIirkçe olan üçüncü bölüm (yk. 134 b . 166a) de aynı konu 
Ile aHlkalıdır. Nakşbendiye ile ilgili bazı bilgilerden sonra "Men 
arete .. . . . ye dair GazzaIf'nin Kimya·yı Saadet 'Inden, Molla hA· 
ht'den, Şeyh Ebf İshak'ın NoktaW 'I·Vahde kitabından, Baba· 
yı Alem 'In VesiyA·yı Hazret 'lnden naklen tercümeler bulun· 
maktadır. Elliyedi kitaptan parçalar seçilerek hazırlandı � be· 
IIrtilen eser, müteakıp tarıh manzumesi ile sona ermektedir: 
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Bu Irfanlyye'dir ıübbü'l·kütüb ilm·i tasavvuftan 
Bu Irfaniyye'dlr izad eden canı tekellüften 

Bu Irfanlyye'dlr tecrid eden aklı alayıldan 
Bu lrfaniyye'dlr tetrid eden nefsi haliyıldan 

Bu trfaniyye' nln vahdet şarabın kım kı içmiştir 
O nens Rabb 'lsin bIImiş Ikilikten o geçmiştir 

Bu Irfaniyye'dir her dem enis·1 kalb·j her fini 
Vücudun nefy eden ariflerindir mÜlşid·i canı 



Çü bın yüz yetmiş ü dörtte bunun cem 'i tamam oldu 
Cihanda senden ey Hakkı bu mecmua müdam oldu 

4 - Insaniyye: 

Mecınôatü'ı·ınsaniyye tt Ma'rifeti 'I -Vahdaniyye, Erzurumlu 
İbrahim Hakkı'nın güldeste (antoloji) nev'lnden eserlerindendir 
(Süleymaniye Ktp. Dü�ümlü Baba bl .nr. 352). Arapça. Farsça 
ve Türkçe olmak üzere üç dilde ve yüzsltmış ki taptan şiirler se
çilerek 1 1 76/1 763 tarihin de tertip olunmuştur. Seçilen parçala
rın daha çok tasavvun ve talim} (didaktik)  olmasına di kkat edil-

. miştir. Bununla beraber edebi mahiyetteki örnekler de az de�U
dir. İbrahim Hakkı, eserin sonundaki tarih manzumesi nde, gül
destesinin bazı özel liklerini de belirtmiştir : 

Bu ınsaniyye 'dir lübbü' ·kütüb ilm-i tasavvuftan 
Bu ınsaniyye 'dir tecrid eden kalbi tasarruftan 

Bu ınsaniyye 'nln her beyti bir ikllm-! hikmettir 
Bu ınsaniyye 'nin her harfi bır sırr-ı haldkattir 

Bu ınsaniyye'nin hikmet sütün nuş eyleyen akıl 
Şecaat kesb edip ha vf u recayı kor olur kamil 

Bu İnsaniyye 'dir her dem enis-i kal b·i her agah 
Bu İnsanlyye'dir a�leb ceIis-i evIiyaullah 

Çü bin yüz yetmiş al tıda bunun cem 'j tamam ol du 
Cihanda senden ey Hakkı bu hoş tuhfe kiram oldu 

BIrinci bölümü meydana getiren Arapça şiirler lasmı (yk. 
2a _ gb ),  yirmi Arapça kitaptan hazırlanmıştır. Zeburdaki "Fat
lubni " saresinin Arapça manzum tercümesi (Türkçe tercümesi 
Için bkz. BibIiyo�rafya, A. Çelebio�lu, Türk Edebiyatında Man
zum Dmf Eserler), CÜDeyd·l B_Idadt, Zeyne1abi din, FakfruIlah 

33 



(İ.Hakkı) vs.nin kasıdeleri, muhammesleri . . . bulunmaktadır. 

İkinci bölümü meydana ,etlren Farsça şiirler, eserin en ge
niş bölümüdür (yk. ıAb - 287b). Bu kısımda :  GazneU Hakim Se
nit, Feridğddin-l Attar, MevlAna, Arit Haltfe, Şihidi, Sa'di, 
Şeyh Uzlett, HAtlZ, Kemll-l Hocendt, Malribi, tbrahimğ'l-Imkl, 
Emaclf, lmad. Habn1, Nluınt, HlIIrev, Enverf, Feyyu, Şebüste
If, Hilllt, HaIfU" LAhlct, Molla Clmt, örft, Şevket, Siib, Hayali, 
H\iseyin Vliz KAtlll, ömer Hayyam, Aqemseddin, Tecem VS.
nın dtnnlanndan, m.n.vn.rlnden ve muhteııf eserlerinden 
seçilmiş parçalar yer almışbr. 

ücüncü bölümde Türkçe şiirler bulunmaktadır (yk. 288b . 
340a). Bu bölümde: FuzOU'oJ n  Dtvanından, Leyli ve Macnunun
dan, Hundullah Hundl'nin Yusut ile Zeltha'sından, Yazıcıollu 
Mehmed'in Muhunmediye'sinden, Kemal Paşuade'nln Yusut 
Ue Zeltlıa 'sından ve di�er ,iirlerlnden , Yunus Emre 'den , Elvan-ı 
Şlrizf'nln Güleen-i RAz 'ından, Taşlıcalı Yahya 'nın Genclne-I 
Raz ve Şah u Geda 'Slndan, Niyazi-i Mısrf Divan 'ından, CeVl'i"nin 
Hall·i Müşldlat 'ından, HayıetT Dtvanından Süleyman Çeıebi ' nin 
Mevlid 'lnden , Bursalı Lamir Çeıebi 'nln Dtvanından, mesnevi
leri ve Manzum Liigat 'ından, Fehim Dtvamndan, Hakant 'nln Hil· 
ye 'sinden, ŞAhidt'nin Manzum lügatı (Tuhfe·i Şahidl) ndan, 
Sabuhi , Ollan Şeyh, Nef'l, Nabi Divan ve mesnevtlerinden , 
Sultan Ahmed 'in şiirlerinden, Sabit, Hazık, Riihl-yi Ba�dadt 
ve Hakkı (kendisi ) nın muhtelif eserlerinden seçme şiirler mev
cuddur. Bu tercihlerinde İbrahim Hakkı, sadece şalrlere ve muh
tevaya dıkkat etmemiş , edebt yönden oldueu kadar şekil husu
siyetleri bakımından da bazı dikkatler göstermiştir. ıbrahim 
Hakkı 'nın bu tür eserleri, bu konudaki başan ve titizli4ini gös
terdiei gibi üç dilden çeşitli mevzulardaki yüzlerce eseri gör
düeünü hatta Inceledı einl göstermesi bakı mından onun ilim , kül· 
tür ve edebt seviyesini, zevkini tayinde, kaynaklanm ve tercüme
lerini tesbitte yardımcı olabileceei ıçın de aynca ehemmiyetli
dIr. 
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ruz: 
Bu eserdeki şlirlere örnek olmak üzere bazı misAller veriyo-

Candadır subh-ı ezelden mlhr-i ruhsinn senin 
Nola ta şam-ı ebed olsam talebkann senin 

(Fuzuli. yk. 289.b) 

saı gönlüme deed-i aşktan gam 
Her lahza ve her zaman ve her dem 

,Fuzfilt. Leyla Ile Mecnun, yk. 290�) 

Gördüm göreIi gün yüzünü can u cihandan 
Yani ki seni bulaIı ben benden usandım 
Gönlümde göreiden bır gün yüzünü ey mah 
Gül yüzüne bakmadım ve gülşenden usandım 

(İbni Kemal, yk. 299.a) 

Ey Niyazi mÜl'Şid istersen bu yolda aşk bes 
Enbiya vii evliyaya aşk oluptur rehnüma 

(Niyazi. yk. 3llP) 

Hem kadeh hem bade hem bır şlih siktdir gönül 
Ehl-i aşkın hisılı sihi b-mezakı dır gönül 

(Nef't. yk. 327.b) 

.\lem-i ma'nlyem azade kaza hükmünde 
Kimse renelde de�ıı gerdlş-i enakimden 

(Net't. yk. 327.b) 

Cahilin ilml cem i ·i mal iledir 
Arıfin izzeti kemal iledir 
Aşk u şevk ehli vecd ü hal Ister 
Ne kemal ister ü ne mal ister 

(Ahi. yk. 337.b) 
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s - Mecmuatü'J-Meini: 

ıbrahim Hakkı 'mn ElZUrum 'da yazdılını 8Öyledi� ana eser
lerinin beşincisi ve sonuncusudur. Bazı nUahalannda MecrnuatU'I· 
Hakkı başlıltını taşıyan bu eser, 1178/1765 de nazm ve cem ' olun
muştur. (İstanbul, Arkeolojl Müzeıl Ktp. Said Paşa bL . nr. 5 76, 
503 s.). Muhtel if konularla 118ili manzum ve mensur parçalar 
ihtiva eden bu eserde Arapça, Farsça ve Türkçe olan kısımlar 
kanşık bır şekildedir. Kendı eserlerinden ve başkalanndan da 
(mesela : MevlAnA'dan, i. 354-369) seçmeler, aynca do�um , 
ölüm vs. tarihler ve bazı mektuplar bulunmaktadır. Eserin içinde 
(s. 17  6-1 7 7 )  Molla Muıtafa (Mustafa FAn!) ya, ıbrahim Hakkı ' 
nın bazı kendı eserleri de dahil, adlan verilen eııı beş kitabın tav
siye edilmesiyl e bu mecmuanın , adı geçene Itha! edildl �  söy· 
lenebilir. 

Mecmuatü 'I -Meani'nin, bir kısım bölüm başlıklan şöyledir : 

Tertfbü'l-Uliim (yüz beyitten biraz fazla mesnevfdir. tlimler 
hakkındakl görüşlerini ihti va eder, S. ı-ıd, Türkçe), Ciıaü'·Kuhlb 
( 1 1 80 '  de telif edildi �ine göre sonradan ilave edilmiş olmalı,  
Arapça, s. 1 1-30), Vus1atname (manzum mektup, Türkçe, s. 31-
38), Şükümame (Türkçe, mesnevi, s.43-49). Sıfatü'l-Amın (Fars
ça, s. 5 9), Vasiyetü'I-Uzlet (Arapça. s.63 ), tkbalname (Türkçe 
mesnevf, s. 63-65» , Fenaname (Türkçe kaside, 70·7 1 ) ,  tbretna· 
me (s. 7 8), tnsanU'I·KAmil (Türkçe, s. 103-118), A'malü'l-Fe
lekiyye bi' r-Rubi 'I -Miiceyyib (Türkçe, astronomiyle ilgili ceyb 
tahtasının kuııanılışı hakkı nda, s. 1 24-139),  TecvfdU'I-Kuc 'anü'l
AzYm (8. 2 1 3- 2 1 8), Arapça, Farsça, Türkçe küçük bır lügat, 80-
nunda bazı aruz kalıpları ve örnekleri mevcuddur (s.2 1 8-247 ), 
Kaviiid·i Fürsiyye ( Farsça bazı dil kaideleri ,  Türkçe, manzum, 
s. 248-265), Nasihatname (Türkçe bir murabba, s. 292-293), 
Mir'atü')-Kevoeyn (Arapça, s. 3 2 2-328),  tnayetname (Türkçe , 
şathiyye nev'inden bir şiir, 8.426). Gönülname (Türkçe, man 

zum, s. 434-4 3 7 ) ,  vs. 
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ıbrahim Hakkı 'nın, aşalı yukan bu beş ana eserinden mey· 
dana gelen ve evlid eser dedili on kitabı Ise şunlardır : 

1 - Tuhfetü'I-Kiram : 

U80/ 1765 yılında Aydınlar Bucalı (TiUo) ·nda, şeyhinin 
evinde yazmıştır. Mecmuatü'I·MeAnI'nln kaynaldık etti�i bu ese· 
rin nüshasıyla karşılaşmak mümkün olmamıştır. 

2 - Nuhbetü'I·Kelam: 

Kendisinin ikinci evlid eser olarak gösterdılı ve 1 1 82/1768 
de yazdı�ını belirtti ltf bu kitap, yine yazannın Ifadesiyle seçmeler· 
den (intihab) meydana gelmiş bir eserdir. Nüshası görülememiş· 

tir. 

3 - Meşanku'I·Y-uh: 

1 1 85 / 1 7 7 1  yıl ında tertip olunmuştur. Bır kaç Arapça daha 
ço k Farsça ve Türkçe, kendisinin ve başkalannın ş! irlerinden, 
daha do�rusu evvelki eserlerinden seçilerek hazırlanm ış bir mün· 
teha bat (güldeste, antoloji) dir. (Süleymaniye Ktp. H.Mahmud 
Efendi bL .nr. 338 1,  yk . 1 b . 93a). 

4 - Sef"m�i Ruh : 

Senneti Ruh min Vlridati'I·FUtuh, 1 1 87/ 1 7 73 tarihinde ya· 
zılmıştır (Süleymaniye Ktp. H. Mahmud Ef. bL. nr. 3812,  34 13).  
Di�er eserlerinden Türkçe , Arapça ve Farsça Şiirler seçilerek 

kırk " varidat" (gönle gelenler, ilhamlar) kırk bölüm halinde dü· 

zenlenmiştir. 

5 - Kenzü'l ·fütuh : 

Seçilmiş müfred (mii;takll beyit)lerden meydana gelmekte· 
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dır. Binyirmi beylt Ihtiva eden bu eser, 1 188/1774 yılında ter
tip olunmuştur. Tasavvun ve didıktık mahJyetteki bu eserde ba
zı beyltler, Arapçadan Fıııçıyı ve Türkçeye tercüme şeklinde
dir. ıbrahim Hakkı, Idtabın ıonundı, Fıktrf mahluıyla yazdı�ı 
ve dua Ile başlayan "Hltlme" (IOhIöz) mahJyetlndeld iki manzu
mesinde eserlyle 11J111 bUJIle, vermektedir: 

ılAhf veehln ıçın eyledım mUfredlerl lnşad 
Okuyup tlllbln vezn Ue dlltad ola hem dil şad 

İlahI hırzını verdim emanet müfreditım ben 
Enlı-I ehl-I dil kıl bunları sen sakla mUnldrden 

... * * 

Müfredat oldu kitaboı müstetab ey ruh-ı ruh 
Resmidir lübb-i tasavvur ismidir Kenzü'l-Fütuh 

Ey Fakiıf bln ylgirmi müfred oldu bu ki tab 
sal·i hicret seksen ü sekiz tedihüldür hisab 

Hakk'a hamd olsun Habtb ü aline yüz bin selam 
Buldu bu Kenzü'I-Fütuh ebyatımız bunda hitam 

6 - Deffneru 'r-Ruh : 

(Süleymaniye Ktp. H.Mahmud Etbl. 
nr. 3 3 1 6, yk. 438) 

Türkçe, Arapça ve Farsça yazılmış şiir ve nesi ri eri ihti va 
eden bu eser, 1 1 89/ 1 7 7 5  tarihinde yazılmıştır. Mecmuatü 'l-Me
int'nln kaynaklık ettl � bu kitapta, Cilaü'l-kulub ve ınsan'ı 
Kamil risaleleleri ile üç mektup ve dörtyüz beylt mi ktarında çe
şitli şi irler bulunmaktadır (M.1brahim hakkıojtlu, s. 140-141 ). 

7 - Rfihu'ş-Şüruh : 

1 1 90/1776 yılında, seçmeler (müntehabal) şeklinde hazır-
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Ianan bu eser, ılihiname'den seçilmiş Mahzenü'I·Esrar'dan m.y· 
dana gelmiştir. (Süleymanlye Ktp. H.Mahmud Ef. bL. ne. 3381,  
y k .  98a . 1 21 b). 

8 - O1fetüı·Enam: 

Yazann 1 1 90/1776 tarihinde, Marifetname'den alarak tas
nif etti �ni söyledi� bu eserin, henüz bır niishasıyla karşılaşıl
mamıştır. 

9 - Urvetü'l-İshim: 

1 1 91/1777 tarihinde tertip olunmuştur ( Süleymaniye Ktp. 
H.Mabmud Ef. bL. nr. 1 462, 85 yk.) .  Bir " mukaddime " ,  onbeş 
bab (bölüm) ve "hiitime " kısımlanndan meydana gelen bu eser 
daha çok dinI mahiyettedir. Daha önce yazılan veya iktibas edi

len bir kısım Arapça risaleler, yer yer Türkçe tercümeleri ve ko
nuyla Ilgili bazı şiirler bir araya getirilmiştir. ılk dört bab(bö
lüm) Kuran·ı Kerim 'le ilgili olup üçüncü bölümde KUl'an tiliive
ti ıçın gerekıı olan tecvid ilmi konusu işlenmiştir. Dördüncü bö
lüm, Arapça olan üçüncü bölüm ün tercümesidir. Di�er bölümler : 

Hz. Peygambere, sünnetine tabi olma, Esma-yi Hüsna (Cenab-ı 
Hakk'ın do ksan dokuz güzel ismi ), esma-yı Nebevi (Hz. Peygam
berin doksan dokuz ismi ) , Hz. Peygam berin hilyesi (ahliild ve fizi 
id vasıfları), na 'Uar, itikad , Islamın şartlan. namazın şartlan 
( Şemseddin Fenarf' den, bu eserin di�er manzum tercümeleri 
için bkz. Bi bııyo�cafya, A..Çeleblo�ıu, Türk Ed. Manzum ... ) vs .  

hakkındadır. 

1 0  - Hey'etü 'I-lshim: 

ıbrahim Hakkı ' nın evliid eserlerinin onuncusu ve sonuncu 
sudur. Urvetü'I·lslıim i le  aynı yılda hazırlanmıştır. Marifetnamc' 

nin birinci " fenn "inde bulunan astronomi bahisleri ni n eski 
telak kilere göre olanlan declenmiştir. Hey'etü'ı-Islam, Hamza 
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Ganiyyunah'a ithat olunmu,tU!' (M.lbrahlmhakkıollu a.g.e,s. 
154). 

İbrahim Hakkl'lUn aynca, Farsça ,Urlerden seçtiAi ve yedi 
cılt oldu�u rivayet edılen LUbbü'I·KUtüb adlı bır antoloj!sl de bu
lunmaktadır. 1 971-1977 tarihleri arasında, Erzurum Atatürk 
üniversitesi 'nde ölretlm görevlisi ve üoiveditenlo: eski eserler 
satın alma komisyonunda vaziteli Iken bu gWdestenln be, cildi, 
ün ıversite kütüphanesi ıçın satın alınmış idi. 

İbrahim Hakkı'nın, hanımlarına, çocuklarına, dostlanna, 
derviş ve talebelerlne yazdı� Türkçe,  Arapça mektuplan da bir 
araya getlrlldl �1 takdirde müstakıl bır eser meydana gelebilir. 
Aynca maddi kÜıtürle alakah olarak "Devr·1 Daim Takvimi " ,  
bugün tamir dolayısiyle bozulan ve daha önceleri her sene yir
mi iki martta şeyhinin türbesine bir del ikten güneş ışığ'ının gir· 
mesi gibi düzenlemeleri , dik kate alınır, araştınhrsa, bunlar da 
eserleri arasında ele alınmalıdır. 
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Erzurumlu İbrahim 

: Erzurumlu İbrahim Hakkı 'nın Manile
. rl, T\lrk Kültürü, Ankara, Ekim 1985, 

8 .270. i. 3!)5-357. 

: SWeyman Nahtft'nin Hicretü'n-Nebi 
Adlı Meanevtıı, M.ü. Fen-Edebiyat 
Falc, 1lirklilk Araştırmalan Dergisi , İs
tanbul. 1987 , 8.2. s. 63-87. 

Hakkı'nın Bır Maceruı : KWWr ve Turlzm Bak. MFAD Arşivi,  
vb.  670066. 

İbrahlm Hakkı 
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: Dtvan, Erzurum tı H"lk Ktp. nr. 14132 
1170/1767 ' de Derviş Yusuf eliyle 
IBtinsah olunmuştur. Konya Mevlini 
MUz. Ktp. Dr. 2446. 1196/1 782 ta
rihinde, Sadullah Ali eliyle Erzurum ' 
da Istinsah edilmiştir. Erzurum MUz, 
nr. 1 1 04 .  Osman İbnl Ali eliyle kopye 
olunmuştur. DTC. Fak. Ktp. ı. Saib bL . 
nr. 1851.  Ankara, Millt Ktp. A. 22 77.  
Süleymaniye Ktp. H.Mahmud Ef. nr. 
3446. İstanbul , MatbaaW'1 - Amire, 
1263. Bu nUsha, 197 7 '  de İstan bul 'da 
ofset usulU yeniden basılmıştır. Metin
lerdeki sayfa numaralan bu nUshaya 
göredır. 

: Marifetname, 1) Ankara, Etno�rafya 
MUz. nr. 13989, 1 2 1 8  'de istinsan edil
miştir. 2) Bursa, Millt Ktp. nr. 1584. 
3) a .y . nr.  1 946. 4 )  Edirne, Selimiye 
Ktp. nr. 1089, istinsahı : 117 2. 5) İs
tanbul , Arkeoloji MUz. nr. 142.  6) ts
tanbul, Arkeoloj i Müz. 1 24 1 .  Sultan 
ll. Mahmud 'un mUhriinU taşıyan nefıs 
tezblbli ve resimli bu nUsha, Erzurumlu 
Mehmed Kimil tarafından istinsah 



edilmiş, tezhibler de Erzurumlu Hafız 
Osman tarafından yapılmıştır. 7) İslam 
Eserleri Müz. 3866. 8) Murad Molla 
Ktp. nr. 13 16. 9) Bayezid Genel Ktp. 
Veliyiddln Et. bL. nr. 1 7 83.  10) Süley
maniye Ktp. Darülmesne� bl. ne. 269. 
1 1 )  Sly. Esad EC. bL. ne. 1902. 1909 'da 
Abdullah b. Yusuf tarafından istinsah o
lunmuştur. 1 2 )  Sly. Fati h bl .ne. 2849 . 
isti nsahı : 1233, güzel tezhibli bır nüsha
dır. 1 3) Sly. Fatih bI.ne. 2850, Erzurum
lu İbrahim b. Mustafa eliyle 1 208 'de is
tinsah edilmi, tezhi bli bir nüshadır. 14) 

Hacı Mahmud Et. nr. 3261,  istlhsahı : 
1 1  70, Doban bir nlishadır. 1 5 )  Sly. 
Ktp. Halet Et. bL. ne. 185. 1222 ' de 
Erzurumiu Debbalzade Hasan Zühdf 
tarafından Istlnsab olunmuş, nefis tez
hl bli bır nüshadır. 16) Sly. Ktp. Halet 
EC. bL. nr. 186 Osman es-Sıdk1 b. Mu
hammed tarafından 1221 tarihinde Is
tinsah edilmiş nefis tezhi bli bır nüsha
dır. 1 7 )  Sly. Ktp. Halet EC. bL . ne. 187.  
1 229 yılında Haztnedarzade Muham
med b. Abdullah tarafından kopye e
dilmiş tezhi bıı bir nüshadır. 1 8 )  Sly. 
Ktp. Hamidiye bL. nr. 702. 19)  Sly. 
Ktp. Hüsrev Paşa bL. nr. 279-281 , 3 c. 

20) Sly. Ktp. Hüsrev Paşa bL . nr. 282 
1235'te Mehmed b. All eliyle Istinsah 
olunmuştur. 2 1 )  Sly. Ktp. Mi hri şah 
Sultan bL . nr. 266. 22) Sly. Ktp. Per
tev Paşa bL. nr. 334. 23) Sly. Ktp. 
Pertevniyal bL. ne. 408. 24 ) A.y.nr. 
409, istlnsahı : 1209. 25) Sly. Ktp. Se

rez bL. ne. 3767. 26) Topkapı Sarayı 
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MUz. Ktp. E.H.bl. nr.  1 260, Neris tez
hlbll bu nUsha, 1 187 'de istinsah olu n
muttur. 27) Topk. Sarayı Müz. Ktp. 
E.H.bl. nr. 1261, bu nüsha da tezhi bli 
olup 1 182 yılında istinsah edilmiştir. 
28) Topk. Sar. Müz. Ktp. Revan bL. nr. 
1 262, 1 2 1 2  tarihinde kopye edilmiş
tir. 29) Konya, Mevlana Müz. Ihtisas 
Ktp. nr. 26 1  (kat. 1673) 30) Konya, 
a.Ktp. nı. 262 (kat. 1674), tezhi bli . 

3 1 )  Konya, a. Ktp. nr. 263 (kat. 1675 ) 
tezhlbll. 3 2 )  Londra, British Museum , 
Or. 1037, \sUnsah tari hi :  1 182.  33 ) 
Manisa, tık Halk Ktp. nr. 5340, tez
hibli. Marlfetname ve bazı eserlerinin 
ı. Hakkı el yazısıyla olan nüshaları , 
Aydınlar Buca�ı 'nda torunlannın eli n
de oldu�u rivayet edilmekte ve bazı 
eserlerinin nüshalan da Ankarada Me
si h ı brahimhak kıo�l u 'nda bulunmak
tadır. Marifetname 'nin yirmi beş yıl 
kadar önce ço k güzel tezhibli bir nüs
hasını , Gümüşhacı köyü 'nde, İ. Hak la 'nın 
soyund an oldu�u ri vayet edi len ve 
halk arasında Garip Hafız olarak tanı
nan alim ve abid bir zat olan İbrahim 
Hakkı GüI 'de görmüş tüm . Merhumun 
kaldığı Yörgüç Paşa Medresesi , beledi 
ye tarafından müze yapılacak idi .  
Eser, halen orada mıdır? Bilmiyorum. 
Yine yirmi sene kadar önce Mari fet
name 'nin, t . Hakla 'nın oğlu ısmail Fe
hi m tarafından istinsah edilmiş bir nüs
hasını , merhum sah haf Muzaffer O
zak ' ta  görmüş tüm. Mari fetname 'nin 



İbrahim Hakkı 

muhtelif . baskılan olup inceleme ve 
metinlerde gösterdi�mız sayfalar. İs
tanbul, 1 330 baskısına aittir. 

: ırfaniyye, Süleymaniye Ktp. H.Mah· 
mud Ef. bL. nr. 2412, Yusuf Nesim 
eliyle n 90 'da istinsah edi lmiş tezhi b
li bir nüshadır. M.ü .Fen-Edebiyat Fak. 
Kütüphanesi 'ndeki ırfanlyye adını taŞı
yan başı ve sonu eksik olan nüsha, 
Marl fetname 'nin üçüncü fennini (böıü· 
münü) ihtiva etmektedir. 

: İnsaniyye, Süleymaniye Ktp. Düğümlü 
Baba bL . nr. 352,  1 286 yılında Istin· 
sah edilmiştir. 

: Mecmuatü'l-Meanf, İstanbul, Arkeoloj i 
Müz.Ktp. Said Paşa bL. nr. 576. 

: Meşatıku 'I-Yuh, Süleymaniye Ktp. H. 
Mahmud Ef. bL. nr. 338 1 ,  yk. 1 b - 93a. 

: Senne-i Ruh, SÜıeymaniye Ktp. H.Mah
mud Ef. bL. nr. 34 13,  3812.  ıkinci nüs
ha, 1 2 1 6  yılında istlnsah olunmuştur. 

: Kenzü ' I- Fütuh, Süleymaniye Ktp. H. 
Mahmud Ef.bl.nr.3316. 1 288 tarihin
de istinsah olunmuştur. 

: Rii hu ' ş-Şüruh, Sly. Ktp. Hacı Mah
mud Ef. bL. Dr. 338 1 /2,  yk. 98a - 121 b 

: Urvetü'I -1sIam, Sly. Ktp. Hacı Mahmud 
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ı brahi mhak kıoğlu, 
Mesi h 

Latiti Tezkiresi 

Meya n, Faru k 

Revnako�lu, 
Cemlileddin Server 
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Et. bl. nr. 1462. lstinsah tarihi :  1257.  

: Muhteııt rlsalelerl ve şiirieri ıçın bkz. 
Ankara, DTC. Fak. Ktp. M.Con bL . 
Mec. nr. 773, Erzurum Müz. Mec. nr. 
1439, 1667, 1 7 5 1 .  İstanbul , Sly, Ktp. 
Eaad Et. bL. nr. 42. Hacı Mahmud Ef. 

bl. nr. 2503, 2505, 2740, 2748, 2749, 
2699, 3035, 37 19 ,  6240, 6292 , 6406. 
HaJet Et. bL. nr. 728, H.HliInü Paşa 
bL. nr. 257 , Haşim Paşa bL . nr. 60. 
İbrahim Et. bL. nr. 392. İzmir bL. nr. 
741 ,  821.  Naliz Paşa bL . nr. 144 7 .  
Pertev Paşa bL. nr. 620. Reşi d Ef. bL. 
ne. 396, 440, 47 3. Şazelf bL . ne. 157 .  
Tahi r Alta bL . nr. 197 .  Denizl i  bL. nf. 
1 5 1 / 1  (Mürşid ü' I -Müteehhiltn, Arap
ça) .  (tHakkı 'nın eserleriyle ilgili olarak 
sad ece görebildilti mi z  yazma nüshalara 
işaret olunmuştur.) 

: Erzurumlu İbrahim Ha k kı ,  İstanbul,  
1973. 

: ıstan bul , 1 3 1 4 .  

: Marifetname, Sadeleştirilmişi,  İsta n ·  
bul , 198 1 .  

: Erzurumlu İ brah im Ha k kı ve Mari 
fetname'si ,  İsta n buL .  1 96 1 .  



II - İBRAHtM HAKKI'NIN t;l:iERLERlNDEN SEÇMELER 

A - NESlRLER * 

1 - İbrahim Hakkı'nm tık Eşi Firdevs Hanım'a Yazdılı 
Mektup : 

lzzetli, hürmetli, muhabbetli, hakikatli, ademlikli , şefkat
ıı, hatırlı, gönüllü, asıllı, usullü, akıllı, iz 'anlı, hünerli , üııuplu, ya
kışıklı, güzel huylu, tatlı dilli , uzun boylu, ince belli, kıl ayıpsız 
hatunum, helilim Flrdevs Hatun huzuruna : 

Derun-ı dilden ve can u gönülden selamlar ve dualar edip ol 
mübarek, nazik hatınnı susl ederiz, Huda 'nın birli�ine emanet 
veririz. 

Benim nazlı yarim, benim yar-i gamgüsAnm (gam keder 
da�tıcı yarim), benim şenli � m ,  şöhreti m, benim sevdijtim, 
keyfim, benim canım Firdevs'im! Neyliyorsun? Ne iş1iyorsun? 
Ne keyiftesin ,  ne fi kirdesin, ne haldesi n ,  ne demdesin? Benim 
güzelim, garip gönlünü neyle eyliyorsun? Okuyor musun, nakış 
mı işliyorsun, oynuyor musun, gülüyor musun? 

Benim gönlüm senin hayalinle ellenlyar. Sen nicesin? 
Keşki sizi getirsem, bu vilayetleri aeyrettirsem. Zira sensiz canım 
rahat alamıyor. Benim güzel keyftm, senden aynımak ne çetin 
ahvslmiş bilmezdım. Hak Taala gönül hoşlulu ile, bir dahi dün
ya gözü ile görüşmek müyesser eylesin .  Amın. 

Flrdevs, Firdevs! O saçlann seveyim. Firdevs, Firdevs! 
O başın seveyim, o kaşın seveyim ,  o gözün seveyi m,.  A zalim 
Firdevs, ayıpsız canın evim. Sakın benden küsmeyesln ki gön
.. Bazı nem kısımlar, asıl üslup muhafaza edilerek yer yer sadeleştiril-

miş tir. 
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lüm sıla lmasın . Kusurlanmı attet, ihiret hakkını heli) eyle. Ka
pının bükmesini gördükçe gönülden çıkarmayasın. 

Benfm dopnım. çıftçı eline düşmÜSSÜD , seni çantada hapset
mi şim. Allah mutnln olsun.Senin yerin ıstanbul 'dur. Bolaki kıs
metiniz hayırlısı iIe kalmış OIL Zira bu tarafta senin a�a babanı 
aradım, buldum. Müjde! BI aynı hı (aynıyla) mektuplarda yazdı
�ımız nl şanlan verıyor. Seni tanımıyor ama Işitmiş. Vııayette sa

nıyor. Kendisi , ıstanbul 'da Yeniçeri ortasında a�a olmuş. Ser

denıeçtl Davud Ala (diye) çalırıyorl�. Oç kere görüştük. Va 'd 
etti ki mektup yaza, kardeşini Erzunmı'a geti re ve seni buraya 
' getire. Kışla odalanna oluyor, evl, .vıadı, uşalı (çoculu) yok. 
On yirmi kadar etba'ı (adamlan) Yar. Bir carl (muteber) idem. 
Ak sakallı, gök gözlü, alçak boylu, şirin yıldızlı, isi kanlı bır gü
zel Aderndır. Sana çok selim etti , gayet hazzetti . 

Benim ehIim !  E�er buysa kaynatam , işte buldum. Kaldı 

kaynım . ınşa-Allah, onu dahi bulurum. Seni garip kayrnam . He
men sa� olasın. Benim sırdaşım, tırnacı�ıma derman ettim, sa�al
dı , kolum gi bi hoş oldu. öylece bilesin. Bu uçkuru sen bana ya
digar mı verdi n? Yoksa bununla beni ba�ladın mı? Zi ra yidigara 
ne hacet ki hiç hatınmdan çı kmadın. HayiIimde, gözüm önünde 

duruyorsun. Bu gece, ap-ayan gönıüm desin .  Maşallah, maşallah ! 
Allah 'a emanet olasın. Bi n tabaka ka�ıt yazsam seni nfe sözlerim 
tükenmez. Hele yavaş, ınşa-AlUıhu Taila ramazan geceleri sa

bahlara dei!in sana çok çok gördü�üm , işitti ğim hi kayeler söyle

rim. Her görd ü�üm ve işitti�im güzel , pik şeyleri ve esbablan si 

ze layık görürüm. E�er fırsatı m olursa alınm. Yo ksa siz sa� olu
nuz. Birer hamaylı getiririm. Şimdilik mektubum boş olmasın 

iç in  bir pi k büyük iki kat bücüncük gömlek gön dermişim, mazur 
olsun. 

Sizin hevesinlze çermi� yaptınnm . ınşa-Allah tamam alan
da sizinle bı r  gece anda çimeriz. Gönlünüz her ne meyva isterse 
şehirden getirtesız, meyvasız kalmayasız. Haftada iki kere çayla-
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ra, bahçelere çı kasız. Hapsolmayasız, rahat olasız, Allah 'ın birIi
�Ine emanet olasız. Amin ! Yi Mufn. 

2 - ıbrahim Hakkı'nm Eşi Fatma Hanun' a Yazdılı 
Mektup : 

Ve izzetIi .  hürmetU, muhabbetn, hakikatli, hatırlı gönüllü, 
asıllı, usullu, akıUı, abirli " güzel huylu, tatlı dilli, hanım yapılı, 
gilleç yüzlü, alçak gönilllü, dervişim, ehIim, helilım FAtıma H. 
nım huzuruna, 

Derlın-ı d ilden ve can u gönülden selamlar ve dualar edip 
mübarek hatırın sual ederiz ve Huda 'nın birli�ine emanet veririz. 

Benim yar-ı ganm, gam-gü&anm , benim aklım , fi krim , be
nim canım hanım ! NeyIiyorsun? Ne işIiyorsun? Ne keyiftesin ,  
ne haldesin, ne demdesin? Benim yükümü çeken, benim hatırı
mı sayan, benim ateşime yanan, bu aynıık sana tez de�il miydi? 
Selamet kurtuldun mu? Allah emekler zayi etmesi n. Ben ister
dim ki senin bu hizmetinde bulunayım, ama takdir böyle imiş. 
Şimdi bir selamet haberin müjdesini bekliyorum. Hak Taala bir 
dahi dünya gözü \le görüşmek müyesser eder mi? Bir görsen ki 
nasıl tavlı olmuşum . . .  Şimdi İstanbul 'un suyu ve havası bana 
hoş geldi.  öyle ki gayet şişman ki şi oldum. Kardeşin ve dayın 
yanımda zayıf uşaklar ( çocuklar) gi bi görünürler, öylece bilesin.  

E�er bacın hanemizde ise ona dahi çok selam ederiz. Hatırı
nı sual ederiz. Ve izzetl i ,  rif'atli kanndaşımız Abdullah Bey'e 
çok selam ederiz. Mübarek hatırını su al ederiz. Huda 'ya emanet 
olasız. Ve emmin kızı Rahime Hanım 'a selamlar ederiz, hatırını 
sual ederiz. 

Benim canım hanım ! Mektubum boş olmasın için şimdilik 
sana bir İstanbul gömle�i yoııadım, mazur olsun .  Sonra ben ge· 

lende görelim ne müyesser olur? Hak Taalanın yanında aziz ola-
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SiZ. Ben senden razıyım, Rabb 'Im senden razı olsun, cümlemizi 
Firdevs-i a 'laya götürsün. Melek huylu. ilernin nuru hanım . Al
lah 'ın birl i�ne emanet olasız. &nin !  Ya Muin . 

3 - İbrahim Hakkı' nm .  Eşi Belkıs Hanım'a Yazdı�ı 
Mektup : 

Ve izzetli .  muhabbetıı, haldkatlı , şefkatli , gayretli ,  edepIi 
helalim Belkıs Hatuna, 

Selamlar edip mübarek hil ve hatırın suıH ederiz. Huda 'ya 
emanet veririz. Benim Ayazol hasım, benim pak, an tavn yos
mam ! Benim derdimi , belarnı çe ken emekdanm. Nice keyfin? 
Neyliyorsun, ne Işliyorsun? Ne haidesin, ne demdesin? Bacıla
nnla hoş, tatlı mısın? Hatırım için cümleye izzet, hızmet ediyor 
musun? Gülsün H.tun 'un keyfince gidiyor musun? Sana cefa edi 
yor mu? Benim yarim. benim Allahıık ehlim , gurbet elde seni u
nutmam. Sen benim gene evvelki Ayaz.ı hasımsın. Hi ç gönlüne 
bir gam ve elem getirme. Keyfini aç_ AJlahu Taala mlltnin olsun .  
Sait. sel amet seni bana ba!ışlasın.  Bir dahi dünya gözüyle görüş
mek milyesser eylesin. amin ! 

4 - ıbrahim Hakkı' nın Eşi Zellha Hanım ' a  YazdıAı 
Mektup : 

Ve izzetli. hilrmetli .  muhabbetli , hakikatli , hatırlı , gönüllü, 
hi zmetI i ,  sabırlı.  marifetIi , akıllı,  gayretl i ,  şefkatli . güzel yüzlü. 
şirin sözlü, melek huylu. çelebi kollu,  nazi k elli , ince belli , şirin 

yıldızlı . has ve taHhim. o�lum annesi , gön]üm ca nanesi , i nci ta 
nesi hatunum ve hanım küçük kadın Zeliha Hatun huzuruna , 

Candan selamlar ve gönülden dualar edip ol mülayim hatırın 
kat kat suaı ederiz. Aııah 'ın birligine emanet veririz.  Benim kü
çük kadınım, benim aşık paşam, benim gözüm , benim sırdaşım , 

benim dervişim , benim emektarım. Ne keyiftesi n,  ne haldesin,  

ne dem desin? Neyliyorsun,  ne i şliyorsun? İyi  misin,  hoş musun? 
Allah muinin olsun . Kendin uşak ( çocuk, küçük) ke n uşak hiz-
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metine düştün. Allah emeklerini zayi etmesin. Tann sen! bana 
baeışlasın. Bir dahi dünya gözü ııe görüşmek müyesser eylesin, A· 
min ! 

Acep cihanda senin gibi var mıdır? Zelha'm, Zelha'm ! O tat· 
lı canım sevim, o tatlı bakışlannı sevim (seveyim). ınÇ fikrimden 
gitmezsin. Böylece ayan gönlümde durursun . Maşallah , maşal
lah ı' Benim nazlı aŞıkı m, senin Için yollarda ve ıstanbul 'da beste
ler yazıyorum, ögreniyorum kı Inşa-Allah gelende seninle ses 

sese verelim de ç ok türlü besteler, güzel güzel kitaplar okuyalım. 
Allahu Taalaya aşık olalım , safalar edelim. 

Bir küçük kadın gördüm, hemen sana benzettim . Selam sa
bah ettim. Sesi dahi sana benzerdi. Senin hatınn için  sokak orta
sında ona yarenI ik edip ahvalini sordum . Bir ihtiyar kocası var
mış zindanda. Ona ekmek götürmüş. On kuruş borcunu veri p o
nu halas edip sevabım sana bagışladım. Allahu Taala senden ra

zı olsun . Zira ben senden, yer, gök dolusu razıyım. Allah, Şeyh 
Osman (Osman Nedim )ı bize bagışlasın, a min ! Ve cümle küçük 
kadınlar, sana kurban olsu n !  Ve büyük kadınlar, bacılanna kur
ban olsu n !  Benim hakkımda siz bana dünya yetersiniz. Hak Taa
la, dördiınüzü, bana dünyada bağışlasın ve ahirette Fi rdevs-i ala 
da dahi sizi bana versi n.  Amin , ya Erhame'r-Rahi mTn. 

Dahi ben bir kimsenin fi krinde ve hayalinde degilim. Bu 
muhabbetnamem boş gel mesin için her birinize birer bürüncek 
gömlek irsal olundu. Şimdilik mazur olsun. İnşa-Allah yakında, 
va 'demiz tamamında Ağa Efendim izden destur alırız ve gelip 
çermikte çimeriz. Zira bu çermi gi, sizin hevesinizle yaptlrdım. 
İnşa-Allah ellme akça girdiyse Camış Çermiği'ni sizin için bir 
küçük künbet yaparız . Siz gidende ol küçük çermi ği yasak eder
si niz. Tenha safa ile ç i mer çı karsınız, pa k olur. 

Ben( im)  sizinle ol kadar çok sözlerim vardır ki bir ay yaz -
sam tükenmez. Ben ise ş im di kitap hazi nesi n den k itap lar alıp 
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bakıp tatlı sözler yazsam ıerek. Ta geıınceye de�in, inşa·Allah 
bır kitap yazıp kendime armaAan getirmek murad etmişimdir. 
Kolay gele . . .  

(M. ıbrahlmhakkıo�lu, s. 5 7  · 60.) 

5 - tbrahJm Hakkı'nın Ollu ıımall Febi'm 'e,ve Hanımlarına 
Yazdılı Mektup : 

tzzetll ,  saadetll, faztletll ,  m ari fetli , haktkatli , diyinetli, sıya· 
netl l , yAr·1 gAnm. mahrem-i esra nm , nnr-ı dtdem, sürür·ı stnem . 
Nhum, sırnm ve oelum Febtm Es-Seyyid ısmaıı Efeııdi huzu· 
runa, 

Güldeste-i dua, sÜDbül-beste-i sena ibdası ile pürsi ş-i hitır·ı 
HUifleri (hoş hatınnın su iHni) cümleye takdimden (öne aldık
tan)  sonra mübarek dtdelerln bus edip (öpüp) Huda-yı Müteil 
Celle Celilühu Hazretleri nin HaCız Ismine emanet veririz, n·ma· 
ba'd (bundan sonra) benim ruhum Fehtm Efendi. 

Hayaliyle tesellf bulduj!um, şenli�m, şöhretim. keyfim, 
yar-ı ganm, helalim, zülalim, canım, sultanım Firdevs Hanım 
huzuruna, 

Yüz bin hulus i le dualar, senalar ve selamlar edip bin kat 
muhabbet ve iştiyak  ile güzel yüzünü yüz kere bus edip o nazik 
hatınn hezar (bin) kere suiU edip dua ve nzanı taleb edip Tanrı ' 
nın birli�ne emanet ve kat kat emanet veri riz. 

Ve Izzetli, hızmetli ,  aŞı lam, maşukum. saat ku ran, bi t kı 
ran, plre düşmanı, dostum, medrese çömezim,  sil ip süpüren, a 
henk ı ı. mum getiren , ay yüzüyle aydınlı�a çı karan,  şekerli şe
kerlıtanım, yAranım, allaşlı canım , küçük kadınını Zeltha akça 
gellncil1 m ,  zer-J mahbu b (dej!erli altın )  um, usfurum (st'rçem ) 
huzuruna, 
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Yük yük selAmlar edip, mübarek saçlann ve gözlerln çok 
çok öpüp hil ve hatınn kat kat sui! edip Huda'nın birU Rine e
manet verlrlz. Ve ,etiretll nOr-1 dtdem ve sürUr-1 stilem , san aa
lan Nedim OIllWl Efendi o�luma çok çok selamlar edip müba
rek dtdelerin bQS edip Huda 'ya kat kat emanet verlrlz_ Ve izzetli 
lezzetU, keyflmln ellencesi ve a klımın flkri,  canım , sultanım, 
bülbülürn ve gülüm Fatıma Hanım kızımın kara gözlerlni baç baç 
öpüp Huda'ya emanet veririz. Ve Izzetli, hızmetli ,  edepli hayilı, 
melek huylu kanndaşım Nesim Yusuf Efendiye kemil-i muhab
betle selam ve dualar edip mübarek hatınn suiU edip Huda 'ya e
manet verirlz. 

Fi-ma-ba 'd ( bundan sonra ) benim haktkatli, sabırlı, haDm ve 
selim ve Fehfm o�lum keyflni düzdü mii? Huda 'ya emanet ola
siz, ilmin ! Ve damadımız ıbrahim Ala ,lfa buldu mu? Halı: .Taa 
IL selamet versin, amin ! D�ün tedarlkl var mı? Bey kardeşim 
abdine vefa edeblUyor mu? Hak Taala Asan ve müyesser etsin, 
amin ! Ve evler şenli� ,  öksüzler şöhreti hangi evlerini şen ede
cek oldular? Gönüller dönderen Mevll, eanınıza saA'lık ve gönlü
nüze h�şluklar verip nerede elleıfmek, rahat ve selimet ve hayır
lı ise onu müyesser eylesin, amin ! Biz ancak rahatınızı isterlz. 

"Nerde olsan ey perl gönlüm senin yanındadır" 

Biz sizden razıyız. Rabb 'iniz dahi sizden razı olsun ve Işleri 
ni isan (kolay) edip pik adınızia sae olasız. Amın ! Ve Nedlm E· 
fendi "BlUkli " okuyor mu? Eııne taş ve alaç almasın. Kimsenin 
hatırına de�mesin . Hayvanlan dö�mesln: Namazını kılsın. Alla
hu Taila'ya emanet olsun,ilmln! Ve bülbül hanım şalı:ıyor mu'! 
Eyvandan güzel Kale 'ye ve akar sulara bakıyor mu? Hemen Tan
n'ya emanet olsun, imi n !  Ve Nesim Efendi eslyor mu? <,:ermljle 
gidiyor mu, ya ,ehre geliyor mu? Viizden okuyor mu'! Huda 'ya 
emanet olsun. 

tzzetli, haktkatli Hacı Yahya Efendi kanndaşımlZa ve o�lu 
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MoDa Muhammed'e ve banm tarafı cümlesine kat kat selamlar 
ve dualar edip hal ve hatırlann sual edip Huda'ya emanet veririz. 
Sa'yi meşkur ve çeşmi rOten olsun ki dostumuz Çelebı Efendi
nin af buyrultusu çarşamba günü çıktılı beşaretleriyle (müjdele
riyle) mesrur olmu,uzciur. EIhamdüJilIah ! Çelebi Efendiye derihıt 
dualar ederiz. Halis bulup muazzez, muhterem mezun oldulunu 
tebılr ederiz. Milbuek batmm suAI edip Huda 'ya emanet veririz. 
Çaw, EmmI MoUa Muhammed'e ve evlAdına çok çok selimlar 
edip derCin-ı dilden dualar edip hatınn sorup Huda 'ya emanet 
veririz. Kadı Efendlmtze ve olluna ve bey karındaş1anmıza ve 
Vllz Hocaya ve suil edenlere sellmlar edip hatırlarlm suil ede
riz. Bu taraftan cümlemiz sıhhatte olup cümlenize sellmlar eder

ler, hatırlarım suil ederler. 

Kedilerin keyifleri yerindedir ! Acaba inekler ve buzaluar 
nicedirier? 

(M.İbrahlmhakkıollu, s. 80-82) 

6 - İbrahim Hakkı'nm Ollu ısman Fehtm'e Yazdılı 
Mektup : 

...  Berum aynım (gözüm) ısmail Fehim, merhaba ! Niee key
nn? Canın sait mıdır? Gönlün hoş mu dur? Kendini unutup 
Rabb 'ini bulmuş musun? Her havf u hatardan (korku ve tehIi 
keden) ve hüzn ü kederden azad olmuş musu n? Tann seni yok 
edip kendıyle var ede ! Amin, sÜlnme Amin ! 

Benim aynım Fehtm Efendi, şehr-i Şevvalln onaltıncı günü, 
Şam-ı Şeri ften Çıkıp Medtne-yi Mlinevvere'ye konarak, göçerek 
çadırlarda yiyerek, I çerek, melek huylu MUftü Efendimizle 
her Cenden her dllce söyleşip sohbet ederek gece gündüz mah
fe (Ekseriya deve sırtına karşılıklı konulan bır nevi oturulacak 
şey ,sepet) de uyku ile ve atlarla giderek sıhhat ve selAmetle Me

dtne-yi Münevvere 'ye vAsıl olduk. Ve Ravza-yı Mutahhara'ya 
dahil olup sizlere ve cemi dua ile ve Devletli Efendimize selim 
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ile vasiyet eden dostlaıa mahsus adınız ile dualar edlp sellmını· 
zı dahi tebUI etmişfzdlr. Hak Talli kabul evlesin, imln! 

Andan varıP Rabak ' da  i hrama gfrfp Beytüı·Haram 'a yüz 
sürüp Arafat Ddt'nda durup andan Miizdelife 'ye erfp MÜDa De
resi'ne elılp andan gene MeUe' ye gelmişlzdlr. Tavaf·ı ziyaret ve 
sa 'y edip yevmü'l·ıyd (bayram günü) beyne 's.aJiteyn (iki namaz 
arası) tenhaca renk·ı şeftkimlz ile Beyti 'ş· Şedfe dahU olup her 
semte namaz kılmışızdır. Zikr olunan makamlarda ve Hacer-i 
Esved mukabilinde ve Makam·ı ıbrahim ardında ve MIzAb-1 Rah· 
met (Rahmet oluA'u ) ,önünde sizlere ve dostlara adlarınızla çok 
çok dualar etmişizdir. Hak Taili kabul eylesin,  Amln! Andan 
gene seyr ü sohbetlerle her gün başka yerde çadırlar kurdurup 
safa·yı hatırla ve sıhhat·i vücudla Saferii'l·haynn yedincl günü 
Şam-ı Şerife dahil olup mektuplarımzla mesrur olmu,uzdur. ın· 
şa·A1lahü 'r·Rahman &Atlerden (habercilerden) · be, on gün sonra 
bizi ol tarafta bilesiz. Niyetimlz Kuşmlr ve Kili üzerfnden gel· 
mektir. 

Mevli göreıım neyler, 
Neylerse güzel eyler . 

. . . Bu yolda reftk·ı şeftkimlz sohbetlyle alır, uslu olup nı· 
ce yollar, töreler öA'renml,izdlr. OL taraRa lbiıet bacıın büyük 
hanım ve hatun hemşlremlze ve Okumuş Kadm'a ve GiilIiin Ha
mm kızıma, hususa mektup yazan haldkatll Ruldye Hanım hem· 
şireme ve Emine Hanım kızıma, gelln hanıma,Çinf Hanım Fir
den'lm gidip selim ve duamızı erf,tlrlp desin kl "Vallahi'loaztm, 
Medtne'de Peygamberfmlzln kartılinda, KAbe ile etrafında ve I· 
çInde Ala kanndaşımız& ve cümlesine adlarıyla hayır dualar et· 
miştir. " Ama Şam'a gellp hammın mektubunu gördüA'ümde, on· 
ca dualar kabul olmayıp Ala kannda,lmlZ bu belilara glrfftar 
olduA'undan bir mertebe mahzun olmuıumdur kı bilmiyorum, 
yerin üstünde mlylm, altında mıyım? Geceyi gündüzden fark e· 
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demiyorum. 

Hanıma mektup yazamadJm. Mektubumuz tehf( boş) olma
sın ıçın Adit-ı Evliya (Arapça bır şHri) yı nazm edip Mekke he
diyesi olmak üzere gönderilmJştlr, kabul ola ! 

9 Safer 1 1 82/25 Haziran 1768 
Mubibb-i muhlis ıbrahim Hakkı 

(M.ıbrahlmhakkıoeıu. s.126-129) 

7 - Vulyetnamesl (aslı Arapçadır) : 

Ey anlayışlı Fehtm o�lum, 

Zemzem suyuna batırılmış kefenimle yaz, Iaş giydieim elbi
semden başka bir şeyim yoktur. Eeer şeyhimin köyünde ölür
sem onun kubbesi altına beni gömmeyiniz. Onun ayak tarafı ev
ladı lçln kalsın. Heni , baban. Osman Efendi 'nin kabrinin arkasın
daki sahraya defnedin. 

Aztze'ye baeışladıeım TiDo Köyü'ndeki evleri, eşyasıyle bir· 
li kte rahmetli de kızları Hanife ve Şemsi Ayişe 'ye vasiyet et
miştir. Tiııo'da bae, bahçe, tarla, hayvan hiç bir şeyim yoktur. 
Hasankalesi'ndeki evler senin ve kardeşin Muhammed Şakir'in
dir. Eşyası içinde oturanlarındır. 

Ben her şeyden yüz çevlrmişim ve tam olarak Hakk'a dön
müşÜJn. Yüce Tanrı, " Allah, kuluna yetmez mi? " diye buyurma
mış mı? 

Bu vasiyetname, 1 192 Ramazanı evvelinde (23 Eylül 1778) 
yaiıldı . 
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8 - Dört Unsur (ate" hava, su, ,oprak)un Birbirine Dönüş· 
mesinin DelDlerini, Maden, Nebat, Hayvan ve İnsanın 
Meydana Gelmesini ve Buruann Arasında Olanları Bildi
rir: 

Ey azız, malum olsun id ehl-! hikmet demişlerdir id dört un
surun isti h8.leslnln deıılleri zihirdlr. Amma ateşin havaya munka
Iib oldu�na açı k delil budur ki mumlar yandıkda alevleri , alev 
semtine meyl ile gidip havaya munkaıı b olurlar. Eger ateş hava
ya munkalib olmasaydı (dönmeseydi ) her mumun alevi, fasılasız 
parlak bir hat olup hava küresinin arasında, benzer hatlarla, yu
!ranya Çı kıp ateş küresine ulaşırdı. Çiin ki bu şulelerin yubuseti 
(kurulu�u), havanın rutubetine nisbetle azdır. Onun için o anda, 
ateşin kurulu�u, havanın rutubetine tebdll edip o şuleler hava 
olurlar. Amma havanın suya munkaUb oldu�una delil budur ki 
bahar ve güz mevsimi sabah vaktinde nebatlar üzerınde olan 
rutubet ki ona şebnem ve çı g derler. O havadır id seher vakti 
birid (so�uk) olup suya munkalib olmuştur. Zira ki havanın ha
rareti , suyun so�ukluguna çevrllse hava, su olur. Amma suyun 
topra�a dönüştü�üne delil budur kı ya�mur damlalan nazlı ol
dukta Ibtida katreler ki hike (topra�a) vasıl olur, o katreler 
hi k olup nabedtd (görünmez) olur. Nitekim müşahede olunur. 
Zira kı ol katrelerin rutubeti , topra�ın kurutuguna nisbetle az 
ve ma�lup olup derhal katrelerin rutu beti , topra�ın kurulu�una 
tebed dül edip su toprak olur. Daha sonra katreler ço tahp rutu
bet gaııp oldukta toprak olmayıp çamur olur. Ve amma topratın 
ateş olduguna vazıh ıaçık) deııı budur kı nebat ve ataçlar, 
dört unsur cüzlerinden mürekkeb olup toprak cüz'ü onlarda 
ziyade bulunmuş I ken odun ateş lle yandıkta cüzlerl ateşe miin
kaııb olur. Topraitın hissesinden pek az külü kalır. Ve bazı yer
lerde odun yerine taş yakarlar (Taşkömücü! ) ve onun külü (dahi)  
çok az kalır. 

Pes(böylece) Hak Taalii'nın emri ve tesiri ile gökler ve yıl
dızlar dönüp dört unsuru ,  zikredilen istihile üzere biri blrlne ka
nştınp yo�urmuşlardır. Ta kim unsurlann izdivac ve imtlzacın
dan i btlda madenler hasıl olup ondan bitkiler peyda olup ondan 
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hayvanlar vücuda gelmiştir. Ve hayvan kemalini buldukta insan 

zihlr olmuştur. Ve bu miirekkeb cislınlerin zikredilen dört 
mertebesi meyanında bulunan bi leşikler de vardır. Amma ma
denler Ile bitki ler arasında geçı t olan mercandır. Zira ki katı· 
lıkta taş gibidir. Ve nebat gıbı zerre-be-zerre denizin dibinden bi
tip suyun yüzünden yukarı gelip kurudukta serUeşlr. Ve amma 
nebatlar Ile hayvanlar arasında geçıt olan hurma aeacıdır. Zira kı 
ol nebat i ken hayvan gıbı erkeline yakın olmadıkça neticesi hur
ma olmaz. Ve başını kafetaeler helik olup kuruyup yapraeı ve 
meyvesi kalmaz_ Ve amma hayvenat Ile insan arasında olanların 
en belirlisı maymundur. Zira kı cUmle a'zası, kıl ve kuyru�undan 
maada dıŞı ve Içi insana benzer. Ve bu arada olanların vücudun
da( varlı klarında) hi kmet budur id her biri kendı mertebesi en a
şaeısından nihayeti en yücesine va Sıl olup mevcudat mertebeleri 
ol teselsül ile mürettep (tertip edilmiş)  ola. Ve insan mertebesIn
de nihayet bula. öyle ki zaman devrinin kemali ve cihan cüzle
rinln özü, Insan varbeıdır. Ve yedi uM baba (yedi sema)nın ve 

dört süfl1 ana (ateş ,  hava, su, toprak) nın, üç mürekkep çocui!un 
(madenIer, bi tkiler, hayvanlar) neticelerinın hülasası, insan be
denidir.  Belki iki cihan (dünya ve ahiret) maksadının sebebi, an
ca k hazret-i insandır. Ve bu felekler ve unsurlar ve çocuklar, o

nu n ka bueu ve zarfı ve kabıdır. Ve ol cümlesi nin ilieı ve özünün 
özüdür. Ve cemt' eşya, Hadim-j insan (insanın hizmetkan)dır. 
Ve ol keremde bulunulan mahdum (hizmet edi len) dur. Ve azi z 
ve şerif ve muhteremdlr. Zira ki ol cümleden en bilgili en güzel
dir. (Marifetname, İstan bul, 1 330,s. 27 ·28). 

9 - Alemin Küreli�ini lsbat Eden Akli Delilleri Bildirir: 

Ey aziz, malum olsu n ki e hl-i hey 'et (astronom i bilginleri ) 
demişlerdir ki iilemin bütün işleri , biribirine merbuttur. Ve ale
min kendi, biribirini Ihata etmiş ve biribirine temas eden küre
lerdır ki bir iene salacak mekan hali (boş ) olmayıp uM ve süru 
cisimlerle dolmuştur. Ve alemin tabii bey 'eti , yuvarlak şekııde 
olmaktır. Tabiatının I ktlzasına göre nice deliller ııe bu da 'va Is-
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bat olunmuştur.Cümleden biri alemin her ne tarafına naıii' «al' 
lunsa muhaddeb (yuvarlak, konveks) şekil görünür. Ve her kıt'." 
bir kavs (yay) olduA'u, fikir ve nazar kanunu ve beşerin akıl tec· 
rübesl ile bilinir. Yuvarlak şekil , şekillerin en genışi oıdu�undan 
maada arz ve semada müşahede olunan ahvaı, yuvarlak şekilden 
gayrlde olmak muhaldlr (imkansızdır). Ve zemin topunu düz 
zannedip açı k olmak fikrin edenler, vehim ve hayal ma�lubu
dur. Pes (öyle kı) kara, deniz, da�lar ve vadilar m uhteJif şekiller 
ile mecmu 'u, bır küre olup arzm gölgesi ile kamer miinhasi f (ay 
tutuldu� ) oldu �u, ve tutulma esnasmda arzm gölgesi ayın yü
zünde yuvarlak bulundu�u ve yeryüziin de seyyahların hareketiy
le müvazf tOI u arz (boylam ve enlem) ihtilaf (fark) üzere bulun
du�u, yuvarlakiı�a cümle deııııerdendir. 

Ve sabit yıldızlar alem kutbu etrafında, müvazf (paralel) da
Ireler üzere dönüp kutba yakın olan yerde en küçük daireler üze
re devamlı görünür olması ve ufuk dairesine mÜlnaS ( te�et) görü
nen sabir'yıldızlardan mıntalla (ekvator) ya vanncaya de�in gö
rünmedi� zamanın artması ta bir hadde varıncaya de�n ki gö
ründü�ü ve görünmedi �  zaman beraber ola. Daha sonra görün
medi�i zaman tedric Ile Ziyade olup göründü�ü zaman kezali k 
noksan bula. Hatta o bir kutub yakınında ebedf görünmez ola. 
Ve tulu ' eden (do�an) yıldızın ufuktan nısf-ı ne har (ö�le) a ge
linceye dek tedric (derece d erece) Ile mürtefi olup cUzlerinin ya
vaş yavaş do�ması ve yine zikredilen mlnval Uzere guruba gitme
si ve yıldızın mi ktarı, devresinde mÜS8v1 olup do�ması ve batma
sına yakın arz buhan ile de�şlk ve büyük görünmesi ve daima ar
zm yüzünden semanın yansı veya yansına yakını görünmesi ve 

kevkeb (yıldız) in ehI-i maşnk (do�u halkı) üzerine ma�rib (ba
tı) ehlinden önce tulu'u ve gurubu. Ve ay ve güneş tutulmasının 
saatiyle zuhuru. Ve şlmal tarafına gidenlere kutup ve kuzey yıl
dızlarının yüksekliklerinin artması ve cenub (güney) yıldızlarının 
alçalmasının zlyadeleşmesi ve cenub tarafına gidenlere kutup ve 
güney yıldızlarının yüksekli�nin artması ve şlmal (kuzey) yıldız
larının alçalmasının artması. Ve denlzdeki yuvarlaklı�ı gemlde-
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idierden gizlediet sahlllerin ve da�ların teveccüh edenlere ibtida 
yüksek kısımları görünüp yakla,tıkça aşa�ı kısımlarının dahi gö
rünmesi. Ve yıldızların eörünmeaJ müddetinde yükselme ve alçal
ma zamanının miisavi olması . 

Ve güneşin, gece gündüz birbirine eşit oldu�u zamanlarda 
görünmesi ve görünmemesi müsavi oldukta do�unca ve gurub e
dicek gölgesi, do�ru bir hat üzere batı ve do!u noktasına muka
biL ve iki gölgesi biribirine mutabık olması, biIcümle, arz ve sema 
yuvarlaklı�ına deli11erdir. 

Amma ay tutuldu�u vakıtte ayın yüzünde daire şeklinde za
hlr olan zemin küresinin gölgesi oldu�u anın küreli�ine apaçık 
delildır. Zira ki ejter arz küre şeklinde olmayıp ya üçgen veya 
dörtgen veya altıgen şeklinde olsa tutulmanın başlamasıyla ka
mer yüzünde görünen anın gölgesi dahi daire şeklinde görünmeyip 
ya üçgen ya dörtgen veya altıgen şeklinde görünmek iktlza eder
di .  Hala kim bu cümle (göründü�ü) vaki olmamıştır. 

Ve yine göklerle ııgili hadiseler, müteaddid mekanlarda ra
sad olunup şark tarafında seher vaktinde vaki olan ay tutulması 
ve dojtarken güneş tutulması ehl-I garba görünmez. Ve garb tara
fında batarken hasıl olan güneş tutulması ve yatsı vaktinde vaki 
olan ay tutulması ve dojtarken güneş tutulması ehl-I garba -gö
rünmez . Ve garb tarafında batarken hasıl olan güneş tutulması 
ve yatsı vaktinde vaki olan ay tutulması ehl-i şarka görünmez. 
Ve semanın ortasında vaki olan ay ve güneş tutulması, arzm alt 
mukablUnde sakin olanlara g örünmez. Ve arzm alt mukablUnde 
sema ortasında vaki olan ay ve güneş tutulması, arzın üst muka
bi linde saldn olanlara görünmez. Arzm üst tarafmda sema orta· 
sında vaki olan ay ve güneş tutulması, batıdakilere do�udakııer· 
den önce görünür. Mesela ehl-I Arab 'a, ya seher veya kuşluk vak

ti görünür. Ve ehl·j şarka ya I kindi veya yatsı vakti görünür. 
Pes şarklıların tutu ' ve gurubu garblıların tulu'  ve gurubundan mu� 
kaddem (öhce) oldujtu hiimf ve küsuf (ay ve güneş tutulması) 
Ile bilinir. Nitekim beldelerin tOJu (boylamı) hem hüsuf ve küsuf 
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Ile bulunur. HAli ki bu ahvil kürenln gayrımnde ollJ1lU( ıhtımall 
yokdur. 

Ve bu cümleden kat'-ı nazar (hepsi bır tarafa) Hlnd-I Şarld 
ıtlak olunan IDndlstan 'a ve mnd-I Garbt ,tesmiyp kıhnan (Isim
lendirilen) Yenı Dünya (Amerika)ya Bahr-I Muhlt (okyanus) ile 
sefer edenlere şarkan ve garban gfdlp gelme ImkAnı zahir olup 
batıdan gidip amn alt yüzünde zikredilen denlz Ile dolaşıp do�u. 
dan gelen senne (gernl)ler, ahvAı-ı arzlO yuvarlakh�ı da'vasm is
bat edip bütün delillerin bitimesi (sonu) olup münaza'a kapısım 
sedd etmlştir (kapamıştır). (Maritetname, s. 45-46). 

10 - Kamer Yıldızının KudreM Birt ile Te' srratm (te
&irierini) Bildirir : 

Ey aziz malum olsun ki ehl-! hikmet Ittifak üzere demlşler
lIr ki Aztz-i Kadtr'ln takdiriyle ecnım-ı ulvlyye (yüce, yUkaekte
Iri clslmler, gök clsimleri) nin mertebelerine göre ecsAm-l sUftyye 
(aşa�daki, yeryüzündeki clsimler) de enva' ı  tesırlerı olmakla en 
galip tesirieri, şems (güneş) onun hararetiyle bulundulu "bl ka
merin dahl eKser tesıratı rutu bet lle bulunmuştur. HaJIl k-ı Alem, 
bu kamer yıldızına kendı kudretfyle nice huaalar bah, etmı,tır 
ki cümlAden biri : 

Ay denız uI KUndan dolunca denfz suyu onurua meddolup 
sahiline ikhal eder ve kamer denizin nııt-ı nehar ( boylarn, merid
yen)ına geldikte denizin meddl nihayet bulur. Pes kamer msr-ı 
nehardan alçaldı kça denizin suyu, aabUlerine cezr olup çekiUr, 
ta kamer denız ufkuna Ininceye delln. çün kamer ufuktan Iner 
cezr hem nihayet bulur. Pes bu mlnval Uzere cezr ü med (denlzle
rin alçalması. çekilmesi ve yükselmesI) olur. 

Ve ayın hususlyetlerindendlr ki kamerin zlyadeleşmesl za
mamnda yanı ayın ilk yarıslOda suhunet (sıcaklık) ve rutu bet 
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ço klu�undan damarlar kan Ile dolup hayvan ve Insan bedenleri 
kuvvet bulur. Amma kamerin kemalinden sonra yani ayın Ikinci 

yansında so�u klu�un ve kurulu�un galebesinden ahliit-ı erba 'a 
(dört kanşım: kan, balgam, ıevda ve safra ) bedenin i çinde bu
lunmakla damarlann kanı az kalıp neşv ü nema (büyüme ve geliş
me) çok az olur. Hayvan ve insan bedenleri za'f  bulur. 

Ve kamerln huıuslyetlerlndendir ki ayın ilk yarısmda mariz 
olanlann bedenlerl kuvvetli bulunup ekserlsinin marazı der' olur. 
Ve ayın Ikıncı yansında hasta olanlann vücud1an zayıf olup has
tahklan kuvvet bulur. 

Ve kamerin hususiyetlerindendlr ki kamerin nUrunun arttı�ı 
günlerde canhlann beyinleri ziyade olup eksi1di� günlerde be
yinler dahi noksan bulur. 

Ve havass-ı kamerdendir ki mehtapta insan kamere karşı u

yusa ya çok otursa bedenine rehavet ve tembelli k gelip başa�nsı 
ve nezle hasıl olur. 

Ve havass-ı kamerdendir ki mehtapta hayvan etleri kalsa az 
zaman içinde tadı ve kokusu degi ş lr. 

Ve kamerin hususiyetlerindendir ki kamer nurunun arttı�ı 
günlerde denizJer ve nehirler içinde balık ya�lı olup su yüzüne 
çı kar. Ve noksanı eyyamında balık zayıf olup suyun di bine gi
der. 

Ve havass-ı kamerdendir ki ayın ilk yansında haşerat arzm 
yüzüne gelip ço�alır. Ve vah şi hayvanlar canlılan yeme�e Ziyade 
haris olur. Ve ayın i kinci yansında haşerat ve yırtıcı hayvanlann 
durumlan tersine olur. 

Ve kamerin hususlyetlerindendir ki ayın ilk yansında dikl· 
l en a�açlar ziyade neşv ü nema bulur ve ikinci yansında di kilen 
zayıf olur veya kurur. 
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Ve havass-ı kamerdendir ki ayın ilk yansında bütün meyve. 
br, çi çe kler, otlar ve bitkiler ekser neşv ü nema bulup renkleri 
ziyade olur. 

Ve kamerin hususiyetlerindendlr ki ayın ilk yansında ka
mış, keten ve kuru bitkiler üzerine kamerin nuru vaki olsa ziya
de çücüyüp paralanır. İkinci yansında az olur. 

Ve havass-ı kamerdendir ki ayın parlak küresi , ayna misali 
su ve yer küresinden karŞı karşıya bulundu�u denız ve karanın, 
adalar ve sahillerin gemiler ve dalgaların, da�lar ve vadilerin, köy 
ve şehirlerin bütün şekilleri ve renkleri ile şahıslan ve ahviHi ile 
bize aks edip gösterir. Ve rasad yapanlar ol aynada arzın yüzünü 
tamamen seyr ederler. Lakin ol parlak ayna bizden gayetle uzak 
oldueundan eşya şekilleri teşhis olunmayıp onun yüzü bu akis-
ler ile tozlanmış (gibi) bulanık görünür ki ona kelef-f kamer(ay 
benew) derler. 

Ve di �er seyyare (gezegen ) lerln zikredilen sıfatlannın mah
sus saatlerinde cisimlere ve ruhiara gizli tesirleri beyan olunan iki 
nuriunun, yani güneş ve ayın hususiyetlerine kıyas olunmuştur. 
Hal bu kım alemin cemt ' cüzlerf nde hakiki müessır aneak Hak 
Taala bilinmiştir. Ve bu felekler ve yıldızlar Vi:! tablat, dolap, a
letler ve hayaııer emsa)j bulunmuştur. Pes (öyle ki) bu ahvali te
fekkür ve tezekkür, Mevla'yı tanımaya rehber ve sebep olmak 
ıçın ve cümleyi insanda bulmak Için gökler ve yıldızlar ahvali bu 
Marifetname'de bu mi ktatea beyan Ile kitabet kılınmış (yazıl
mış )tır. (Marifetname, s.78-79) 

11 - Yedi Gezegenin ve Dört Keyfiyetin Tesirlerinin 
Başlangıcını Bildirir: 

Ey aziz malum olsun kı kelamcılar demişlerdır kı ol münec
ci mler ve ol tablatçılar ki Hank·ı Bart'yi tanımaktan mahrum ve 
uzak olmuşlardır, onlar bütün Işleri yıl dızlara ve tablata ısnad 
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edip dalalet (sapıklık) te kalmlflardır. Bunlann misali ol iki ka
nncadır ki bir ka�ıt üzerinde yürürken bir nakış zahlr olur. Pes 
kanncanın biri şad olup der kı "Fiillerin hakikatına muttaJi ' ol
dum ki kalemden vücuda gelır tmiş". Bu k8rınca,en son derecede 
olan tabiatçı misalidir kı bütün tasarruOan hatarete ve burudete 
(so�uklu�a) ve rutôbete ve yubusete (kurulu�a) havale etmiş
tir. Ve kanneanın öbürü dahi dikkatle nazar edip görür ki kale
min hareketleri kendisinden delildir, belki parmaklann iradesi 
hasıldır. Pes sevinip evvelld kanncaya der kı "Sen galat etmişsin 
(yanılmışsın) ve halin haktkatını idrakten uak gitmişsin. Zira ki 
i şlerin meydana gelmesl kalemden de�ldir. Belki bütün tasarruf
lar parmaklardandır. Ve kalem ise parmaklar arasında mecbur 
ve onlann emrindedir " Ve bu kannca ol müneccim misalidir ki 
bütün işlerin tasarruflarım yıldızlara isnad etmiştir. Bilmez ki 
kendi dahi bllmeyip hataya gitmiştir. Zira ki yıldızlar meleklerin 
elinde mecbur ve muztarrlu. Ve melekler ki Hak Taala 'nm emri
ne mutl ve emri altındadır. Ve cümlesi onun irade ve kudre
tiyle sakin ve müteharriktir. Amma o biçare tabiatçı ki tasarru

fu tabiata isnad eylemiştir, ol sözü gerçek söylemiştir. Zira ki 

tablatın tasarruOa medhali vardır. E�er medhali olmasaydı bb 
Ilmi batıl olup hastalıklan tedavi metruk ve atıl olurdu . Hill bu 

kim ilm-i ebdan (bedenler, tıb ilmi) meşrudur ki onunla me 'zu
nuz. Pes ol tabiatÇlnın hatası ancak budur ki zayıf nazar edip to
pal eşek misali ol menzilde yatmıştır. Onu bıımemlştir kı tabiat
lar dahi Hak Taaıa'nın yed-i kudret ( kudret eli ) indedir. Ve ta
sarruflan onun tesiriyledlr. 

Ve amma o biçare münecclm demiştir ki "Güneş bir yıldız
dır ki alemde hararet onunladır ve ziya onunladır. E�er şems 
(güneş) olmasa ldl nebat ve hayvan bulunmazdı. Ve gece gündüz 
fark olunmazdı. Ve, kamer bir yıldızdu ki meyvelerin lezzetl 0-

nunladır. Ve karanlık gecenin nuru onunladır. Ve e�er kamer ol
masa ldl çiçe kler ve meyvelerde güzel kokular ve şaşılacak renk
ler, hayret edilecek lezzetler bulunmazdı. Hafta, ay ve yıl fark 
olunmazdı. Ve güneş sıeak ve kurudur ve ay so�uk ve nemlidir. 
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Pes yıldızlar bu keyfiyetler lle alemde tasarruf (hüküm ) sahi bi · 
dir" . Müneccim bu sözlerinde sadıktır. Ancak onda do �ru de�ıı· 
dir kı bütün işleri yıldızlara isnad etmiştir. Ve yıldızlar ise Hakk ' 
ın izniyle bu tasarruflara yetmiştir. Onu idrak etmiştir ki bütün 
eşyada mutasarnf (tasarruf eden) ve müessir ancak Hak Taala ' 
dır. Ve bu münecCımle tabiatçının Ihtilaflan ol iki a 'maya ben · 
zer ki biri filin hortumun ve biri aya�ın tutmuştur. Biri der ki 
" Fil, bir oluk gi bi nesnedir. " öbürü der ki " Fil  bir direk gı bı nes
nedir. " Her biri kendi tu ttu �u uzvun vasfında sad ı khr. Lakin fi
lin bir uzvuna tamam fil budlH' dediklerinde hata etmişlerdir. 

Pes yıldızlar ve tabiatlann tasarruf ta medhalleri vardır. La
kin tesir ve tasarruf onlara münhasır ve mahsus de�i1dir. Belki 
yıldızlar ve tabiatlar, ol Hakim-i sani 'in aletler emsali hizmet
karlandır. Mesela,  bir padl şah büyük bir saray bina edip orada 

ken di veziri için bir has köş k müheyya eylese ve ol köşkün etra
fında bi r avlu peyda edip orada oni ki hücre bi na eylese ve her bir 
hücrede bir vekil tayın eylese ta kim vezir-i a 'zam i çeriden her 
ne buyurursa onun emrln dışanya teb1i� edeler. Ve 01 hücrelerin 
kapılan üzerınde yedi binmiş nakibler yani beyler tayin eylese ta 
kim hizmette mukim olalar. Ve padişahtan vezire ve ondan ve
ki llere ve onlardan beylere varid olan (gelen) emirler ve hükümleri 
dışanda icra kılalar. Ve dışanda hem dört piyade zabi t dursa ta 
ki m ellerinde kemendler tu tup padi şahın emriyle bazı insanları 
bağlayıp huzuruna geti reler ve bazısını dahi huzurundan reddedip 
süreler. İmdi  bu misalimizde padi şahtan murad Rabbü 'l-alemtn 
Hazretl eridir. Ve büyük saray arş-ı a 'zamdır. Vezir-i a 'zam alcl-ı ev
veldir. Ve has köşk kürSTdi r ki vezir-i a'zamın makamıdır. Ve avl u 

sekizinci felektir ki oni ki burcunda oni ki melek vardır. Ve süvar 
(binmi ş )  na kibier yedi gezegenlerdir ki onlar gece ve gündüz ol 
burcların kapılarını dolaşıp hizmet ederler. Ve piyade zabi t
ler anasır-ı erbaa ( dört unı;ur: ateş, hava, su ve toprak) dır 
ki ken di vatanıanndan hareket etmezler. Ve hararet, soğ ukluk, 
rutu bet ve kuruluk dört kemend emsalidir ki ateş , hava, su ve 
topra�ın el lerind edır. 
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Pes bir kimsenin haU de�şse gam ve keder istilaslyle şaşırsa 
ve dünyadan yüz çevirip el çekmek zamanı gelse onun hakkında 
tabib der kı " Buna sevda marazı gaUp olmuştur. Ve ma1ihulya 
illetın bulmuştur. Buna Eftlmun şerbeti ile Hac etmek lazım
dır. " Ve tablatçı dahl der ki "Bunun marazı tabiatına kuruluk 
galip olduitundandır kı dlma�ı üzere isti la etmi ştir. Ve tab 'ının 
kuruluituna sebep kış havasıdıı. Ta bahar olup rutubet havası 
galip olmadıkça buna ııac olmaz. Ve münecclm hem der ki "Bu
na sevda anz olmuştur. Ve sevda ise Utarid (Merkür) le Merih 
aralarında kutsuzlukta birleşme husulünden zuh ur eder. Ta Uta
rid'e Iki kutlu gezegen kıran'ı  ile üçlerneye erlşmedi kçe bunun 
hali salaha gelmez " . 

Hal bu kim bunlann cümlesi sözlerinde sadıktır. Zira ki her 
birinin aklı  erdiğ'i kadar söylemiştir. Neylesinler kl cüz 'i akıl as

lına ermem lşlerdir. Amma haldkatte onun aslı bu dur ki kaçan 
(ne vakit) bir kimseye saadet ikbal edip Hak Taiila ona hida
yet etmek murad eylese ol ki mseye iki kuvvetl i vekll hava

le eder ki Utari d 'le Meri h 'ti r. Onlar dahi dört unsurla , piya

de olan za bitlerle emr ederler ki kuruluk kemendini ol kimse
nin boynuna talop kuruluitu başına ve di mağ'ına havale edeler. 
Ve onu dünya lezzetlerlnden uzaklaştınp hüzün ve gam kamçı 
sıyla sevk edip Iradet yulan Ile Hazret-i Hakk 'ın huzuruna yide
ler. Ve bu haktkatı bu vechile idrak ne tıb ilmi ile ve ne tabiat iI
mi ile ve ne yıldızlar ahkarnı ile hasıl olur. Belki nübüvvet (pey
gamberlik) ilmi ile zahlr olur id cümleyi Ihata eden zevalsiz padi 
şahı bi Imiş ola. Zira ki Hak Thala, kendi muhabbet eyledi lti kul
larını, gah mihnet ve bela ile gah maraz ve sevda ile Cenab-ı izze
tine da ' vet eder ki " Ey benim kullanm ! Siz beıa ve mihnet san
dı ltınız ol benim lutuf ve muha bbetim kemendidlr ki indirnde 
muhterem olan kullarımı onunla kendi rıza ve cennetime ve iz
zet huzuruma da 'vet ve cezb ederim. " '  Nitekim haber (hadis) de 
"Muhakkak ki bela,  peygamberlere , sonra vemere, sonra sırayla 
çok sevi lenden az sevilene doğru gelir" (şeklinde ) varid olmuş
tur . . .  (Mariletname, s.85-86 ). 
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12 - Eski Dünyadan Başka Yeni Bir Dünya (Amerika)" 
Mamur Bulundu�unu Bildirir : 

Ey aziz malum olsun ki ehl-i hey ' etten Nasir-i TUsi ve ondan 
önce gelen ehl-i hi kmet bi lcümle demişlerdir ki ekvator ve ufuk 
dairelerinl n kesişmesinden arz küresinde hasıl olan dört kısmın 
iki kuzey kısmının biri mamurdur ki meskun olan dörtte birdir. 
Geri kalan dörtte birlerin ahvaH meçhuld ür, meskun veya ma
mur yahut o kyanus ile kaplı (olup olmadığı ) bilinmemektedir. 
Lakin sonra gelen alimler, okyanusa seyr ü sefer ile geri kalan 

dörtte birlerin bütün ahvalinl keşf ve isbat etmişlerdir ki önceki 
alimlerin malumu olmayan yerler bulunup mamurluğu bir dört
te biri hasr etmej:!e mecal kalmamıştır. Zira ki tarih-i mtladın 
1492 yılında tarih-i hicretin 903.  senesi ldi .  Endülüs memleketin
den matematik ilminde mahir bir mühendis korsan kı  namına 
Kolon(Chi ristopher Columbus) derlerdI .  OL hl mmetli kaptan 
Bahr-i Mubit (Okyanus) in  ahvalinl araştırmak i çin Iç denizin 
dış denize döküldüğü Sebte Bo�azı haricinde İspanya Limanın
dan üç gemide yüzyirmi adamla yel kenler açıp batı tarafına doğ
ru salmıştır. Ve daima Yengeç dairesin den yirmi derece şırnall 
almıştır. Yani kırküç derece arzı (paraleıı ) dairesinde giderdI . Zi
ra ki i ki taraftan hararet ve soğukluk altına düşmekten hazer e
derdi. Muttasıl rub ' (tahtası ) ve usturlab Ile batıyı gözetıp bu üs
lup üzere otuzüç gün seyretmlştir. Ve ol müddet ı çınde Atlas 
Okyanus'unun sahi linde tamam üçbln sek ızyüz mil mesafe kat' 
ile gitmiştir. Ve nice def'a adamlan, nedamet lle rücu 'a kasd et
miştir. Ve gemllerde bulunanlar ona nl ce kere karşı gelip " Bi
zi bel! girdabına uğrattın. Ve cümlemlzl bu sonsuz denlz Içinde 
kaybettin ! "  dlyip Kolon hünermendl katle hücum ettiklerinde 
onlara cevab etmıştır kı "SI zin halAsınız ancak deniz ilmini bilir 
ve gök aletlerinl kullanır adam Ile olur. Amma eğer beni katl e
derseniz cümleni z deryada kahp hela k olup gidersıniz "  diye gah 
va 'de ve gah korkutma ile anı an teskin ederdi.  

Kurtulmaktan ümitsiz olup bu hayrette kalm ış iken ansızın 
ıssız bir ada görünmüştür kı akar suları ve ulu ağaçları var idi.  
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Pes canlan bir mikdar rahat bulup Kolon'a teslim olmuşlardı. Ve 
altı giin yine batıya dolru gidip altı ıssız ada bulmuşlardı, Ve 
cümlesinden büyük olan adaya ıspanyol tesmlye (istmlendinne) 
kılmışlardı, Oradan geçip sekizyüz mU dahi karayel üzere gitmiş
lerdi , pes orada bir sahile yetmişlerdi. Ve nice eyyam ol sahilin 
tarafında şimal ve cenub semtlerine seyr etmişlerdi . Onun ada 
olmadı�ını bllmJşlerdl. Ve orada bir kavim bulmuşlardı ki bunla 

nn seyrine gelip cem ' olup sahile yetmişler ve bunlar sahile ya
kın oldukta onlann cümlesI fırar etmişler, ibtida gemJleri balık 
zannedip temaşaya gelmişler, daha sonra bent-.Adem olduklann 
bilmişler ve korkup kaçmağa taban almışlar_ Zira ki onlar gemi 
ve sanda! bilmezler imiş . Pes bunlar seflne (gemi) lerden çıkıp on
lara yetişip bir avret tutmuşlar . Ona çok hediyeler verip riayet 
etmişler. Lisamn bilmedi klerinden kavmini getinneği işaretle an
latmışlar. Pes ol avret varıp kavmini senneler yanına gönderip 
onlar dahi gümüş, altın , meyveler ve ekmek ile çeşit çeşit kuş
lar ve hayvanlarla gel ip iskele yanına yetmi şler. Ve nice gün
ler 've aylar orada murad üzere alış-verişI er edip oraya Hind-i 
Garbi (Batı Hindistan) deyip orada kırk adam koyup yine doğu
ya doğru selametie gelip gitmişler. 

Ve Ispanya hakimine Yenl Dünya armağanlanm hediye et· 
mi şler. Daha sonra i kinci ve üçüncü senelerde vanp geldikçe 
Yeni Dünya ehlinin lisan ve ad etini tamam bilmişlerdir. Ve yo
lun beş bin ikiyüz mil deni z  mesafesi bulmuşlardır. Lakin okya
nusun zi kred i len do ğusundan hareketten elli günde gidip ancak 
beş ayda gelmişlerd ir. Daha sonra dördüncü senede , fen bilgile
rine vakıf olan Kolon, bulduğu Yeni Dünya'ya vüsul buldukta 
onun Kask nam hakimi , Kolon hakimi sefTneden çı kmağa koma
yıp men ' eyledi kte Kolon 'un ona mukabele etmeğe kudreti ol
madı�ından hakfmane hi le semtine yönelip dem i ştir ki "Siz bi

ze cefa eyled ini z, onun iç in Rabbiniz size gazap etmi ştir. Ve 
alameti odur ki yann güneş i n  ışığını alsa gerektir. "  Meğer er
tesi günü bize nisbetle aezın alt tarafında güneş tutulmasının YU 

ku bulacağını bilgili  Kolon onu zeyç ve takvim i le  bilm iştir. Pes 
bu sözlerden onlar vehme düşüp sabaha muntazır ol muşlardır. 
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Bunun haber verdiği saatte giineş tutulması vaki olmakla bileUm· 

le korkuya kapılıp Kolon 'a hediyelerle gelmişlerdir. Ve sulh 
edip ona boyun eğip her vech ile itaat kılmışlardır. Ve cüm· 
lesi puta tapıyor iken memleketin ekser ahalisi dönüp Kolon Ke· 

şişe Uibi olarak Hıristiyan olmuşlardır. Ve Kolon, adamlanyla 
Yeni Dünya' da kalıp yirmi senede ekser mıımleketlerin zabt edip 
almışlardır. 

Kuzey yansı ahalisi beyaz ve esmer ve güney yarısı sakin
lerin i habeş ve kara boylarını ondört kanştan ziyade, umumen 
uzun boylu bulmuşlardır. Ve Yeni Dünya'nm gayetle çok akar 
sulan, meyveli ağaçları, ulu dağlan ve derin vadileri vardır. Tür
lü türlü vahşi hayvanlan, renk renk kuşlan sayısız ve hesapsız 
olur. Ve onun kara ve beldelerinin, vadi ve ovalannm ni hayetini . 
hal k eden Hallak 'l bilir .  (Marifetname, s . 1 1 9-120) .  

1 3 - Teşrih İlmİ (anatomi)nin Faydalarını fcmalen (hiilasa 
olarak, kısaca) Bildirir: 

Ey aziz malum olsun ki ehl-i hikmet (alim,  tabi b) bedenle
rin terki bi ilmine, teşri h ve tesri h (anatomi) fenni adını vermiş· 
lerd ir. Ve bedenlerin ve ruh lann tavırlarına ve sırlanna yetmiş· 
lerdir. ımam Şafii rahmetuııahi aleyh Hazretleri "Ilim i kldir, tıp 

Ilmi ve din i lmi " ifadesi üzere tıb ilminin en mühim i l i mIerden, 
en Iüzumlu fenIerden olduğunu duyurmuştur. öyle ki teşlih·i 
ebdan (anatomi ) , bir aziz ve leziz il imdir ki mu hakkıklann hik· 
metlerinin neticesi , müdekkik tabi blerin sermayesi, ariflerin 
nimeti, dünya ve din kazancını n vesııesi ve Mevla ' yı tanımaya va· 
sıta ve yardımcıdır. Zira ki teş ri h  i lmini bil meyen haşin kimse, 
tıb ve hikmetten ihmalci , nefsl bilmekten ganı ve Hakk ' ı  tanı
maya vuslattan acizdir . Hiil bu kim ekser insanlar onu bilmekte 
aldanmıştır. Ve eğer tahsi l eden olursa da tı bda mahir olmak 
için olur. Ve iIla mari fetullah (Hakk' ı  bilme) için onu tahsil eden 
metanet bulup nefsi bi lmeye ve ondan Hakk' ı  bilmeye nail o· 
lur. 
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Pes eger teşri h i lmini mütalaa edip yaratıeının kudretinin 
hayret verici tecellilerini onda müşahede edersen sana üç türlü 
fayda hasıl olur: 

Evvelki fayda budur kı böyle bır san 'ath terkibi seyr edip bi
lirsin ki bunun gi bi bUtUn eşyanın emsalini cami olan muhtasar 
binayı ve süslü şekli,  en mükemmel nizam ve en güzel kıvam ve 
intizam üzere ha.l k eden CeUH sahi bi Hallak 'da aez ve kusur 
tasavvuru emr-I muh41 (Imkinsız iş )  dir. Pes ondan Hakim olan 
yaratıcının kudretinin mUkemmelli gini kesin olarak bilirsin.  

Ve ikinci fayda budur ki buneulayın faydalı, idrak sahibi  ve 
müzeyyen terkibi tcad eden yaratıcıda i l im kemali olmamak ne 
ihtimaldir. Pes o ndan ol Hal i k  ve Bari'nin Alim (en iyi bilen ) ve 
Hakfm (en iyi i l im ve hi kmet sahi bi) oldugunu şeksiz şüphesiz 
görür ve bi lirsi n .  

Ve üçüncü fayda budur k i  Hak Taala ' nın sana olan türlü tür
lü IUtufiarınl ve inayetleri ni, merhamet ve şefkatlerinin kemalini 
idrak edip ondan Rabb' in  seni dem-be-dem terbi ye kıldığını 
bizzat gerçe k olarak müşahede edersin.  Zi ra ki Bari-yi Taala 
bedenlerin terkibinde h ikmetlerden ve faydalardan ve ziynet
lerden bir kusur koymayıp cümlesin tekmil etmiştir. Ve Alemle
rin Rabb 'i Hazretlerinin bu !Utufiarı ve kerem leri heman insana 
mahsus değildir. Bel ki onsekiz bin aleme şami ldir. Hatta atlar, 
kediler, yırtıcı hayvanlar, kuşlar, sinekler, anlar, yılan ve kann
calann hayat ve be kasına , ziynet ve maişetine ha kiki se bep olan 
ahval ve tavır/arında hi ç bir kusur koymayıp cümleyi kemal 
üzere tasvi r ve ta 'di l  (i ' tidal üzere ) etmiştir .  Nitekim ımam-ı Gaz
zali (Yüce Allah 'ın rahmeti üzerine olsun) ,  " Yaratılanda bulu
nandan daha bedi' hal olamaz "  buyurup bu maniiyı duyurmuş
tur_ 

öyle ki tıb ilmi , insanın kendini tanımasının anahtandır. Ve 
nefsini tanımak, Hak k ' ı  tanımanın anahtarıdır. Amma nefsi bi l 
mek, Hakk 'ı bilmeye nisbetle güneşten zerre ve deryadan katre-
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dir. Ve amma beden bir merkeptlr kl ınsan nefs1 ona blnlcl 1111L. 
dir. Ve marifetullah (Hakk'ı tanıma) asıt maksattır. Pes bır Id .... 
kendi bedeni ni ve nefsini idrak etmeksizin Rabbü'l-llemtn'l 
tanımak da'vasını eylese ol kimse öyle bir müfllse benzer kı ken
di yiyece� ve içecejti olmayıp şehrin fakirlerini umumen ziya
fete da'vet eder. Ve herkese lazımdır ki ibtlda kendi nefsfnJ bU
me �e sonra Rabb 'in bilme�e teveccüh km. Ta kim muhabbete 
nail ve sevgiliye vasd ve muradı hasd ola. Zira kı nefsl bilmek, 
Hakk'ı bUme�i gerektirdl � gibi Hakk'ı bilmek dahi muhabbeti
ni iktlza ettirir. Mesela, güzel bir yazıyı veya şiiri görüp okursun. 
Yazanı ve söyleyeni bilip ona muhabbet kılıp onu görmeyi de
mn-ı dilden arzu edersin. OL dahi sana dost olup muhabbet ve 
muvafakat eyler ... (Marifetname, s. 159). 

1 4  - Insanın Yaşlara Göre Mizacının Keyfiyetini Bildirir: 

Ey azi z malum olsun ki ehl-i teşrih demişlerdir ki yaşların 
mizacları muhtelif olmakla Insanın yaş çajtlan kısaca dörttür. 
Evvela biri büyüme çaltıdır ki tazelik, gençlik ça�ı da derler. Ve 
bunun müddeti Insanın otuz yaşına dekdir. Sonra vukuf (durak
lama, anlama) ça�ıdır. Buna şebab (!ençlik) ça�ı da derler. Ve 
bunun müddeti insanın kırk yaşına dektir. Daha sonra gizli çö
küş ça�ıdır ki sinn-i kühUlet (olgunluk çaltı) hem derler. Ve bu
nun müddeti insanın altmış yaşına de ktır. Sonra açı k çöküş ça
ltıdıc ki buna sinn-i şeyhflhat (ihtiyarhk çagı ) dahi derler. Ve bu
nun müddet! ömür sona vanncaya dektir. 

Lakin sin n-i hadiset (geıışme çaltı)  hem iki kısımdır. Biri 
slnn-I sabavet (çocukluk dönemı ) ki onbeş yaşına dektir. Sonra 
sinn-I fıitüvvet (delikanlılık ça�ı) dır ki gelişme ça�ının sonuna 
kadardır. Pes çocukların mlzacı mutedildir. Delikanlının mizacı 
sıcak ve yaştır. Gençlerin mlzacı sıcak ve hi ddetlidir. Ve durak
lama ça�ının müddetinden sonra tabit hararetin mad desı olan 
tabii rutubeti , bizi i hata etmiş olan hava çekip emmekle hararet 
noksan bulma�a başlar. Zira kı geçen fasılda beyan olundu�u 
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üzere bütün cismant cüzJer ve kuvvetlerin sonu vardır. DaltıIan 
cüzlere karşılık müsavl bır şekilde her an soltumaktadır. Lakin 
çözülme eşit olarak gün-be-güD ziyade olmakla sarf olunan yeri 
ne, yani, çözülenin yerine rutebet beraber gelmez. öyleyse be
dende gelen ve sarf olunan eklllme ve artma üzere oldukta zik
redilen rutubet yok olup adı geçen hararet söner ki tabii ölüm 
budur. 

Pes her bir şahsm Ilk mizacı haseblnce rutubeti korumayı i
çinde taşıyan kuvveti ne mlkdar Ise onun tabir mukadder eceli 
od ur. Ei!'er haricden bır kazaya u�ramazsa ömrü odur. Hakk ım 
kudreti ile uM cisimlerin (gök ciaimlerinin ) süot (aşa�, yeryü
zündeki ) cisimlerde türlü türlü tesirleri daima peşpeşe ve devam
lı olduğundan bütün halkın eşkal (şekilleri ) ve ahvali , ahlak 
ve tavırlan henüz ana rahlmlerinde nutfe I ken tesadüf eden baht 
ve taIihleri tesirlerinden zuhur etmiştir ki ana rahmine nutfe 
vaki oldultu saatte, baba ve annenin talibieri ne işte ise ve her 
birinin yıldızı hangi haneye nizır Ise e�er sa'd (kutlu, uA'urlu) ve 

elter nahs (kutsuz, u�rsuz) ol nutfenin zatma tesir ile nakşedil
miş olur . . .  

Velhasıl çocukların ve delikanlılann bedenleri itlda! üzere 
sıcak ve yaş müşahede kılınmıştır. Gençlerin vücudları şiddetli 
sıcak bııınmlştlr. Olgunların ve ihtiyarların bedenleri ,  buhar se
rinliltlnden ve sıcak kandan yukanda aÇl klandı�1 üzere zaman 
geçti �i için soltu k  ve kuru bulunmuştur. Ve amma ananın mlza
Ci erkeklerden daha soA'uk ve daha rutubetli olduA'u tecrübe 
kılınmıştır. (Marifetname, s_ 1 64-165. Edeblyatımızda ve kül 

türümüzde yaşlarla Ilgiıı olarak daha fazla bilgi için bkz. Amil 
Çelebio�lu, Türk Edebiyatında Yaşnameler, Türklük Araştırma
Ian Dergisi , M.ü. Fen-Edebiyat Fak . , İstanbul, 1985, s .151-286. 
A.y., Eski Türk Edeblyatımızda Gençlikle İlgili Bazı Görüşler, 
G.ü.Milli Kültür ve Gençlik Simpozyumu, Ankara, 1986, s. 155-
173 . )  
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15 - Beden Uzuvlarınm Hususlyetlerini ve Faydalarını 
Bildirir : 

Ey aziz, malum olsun ld teşrlh (anatoml) ehll demişlerdir 
ki duyarlı ve hareket eden bütün uzuvların his ve hareket ve 
hareketinin başlangıcı gAh bir sinir olur ve gAh farklı olup her 
kuvvetin mebde 'j bır başka sinir olur . . .  Bütün et uzuvları ya uru
dir, kasıarda olan et gibi .  Veya onda lif ol maz, karaci�er gi bi. 
Bedenin hareketleri Ise ancak ıı f ı ıe olur, gerek iradt olsun ve ge
rek tabir olsun. Ama Iradr hareket kaslar lifiyle olur. Ve amma 
tabii hareket, et ve damarların hareketi gibi. Ve iradi (Iste�e ba�
lı ) hareket Ile tabırden meydana gelen birleşi k  hareket. bu iki ha
reket. boyuna ve enine bır heyete mahsus lifle olur. Çekmek 
Için boyuna olan Lif ve bırakmak için enine olan lif ve tutmak 
için Ikisi arasındaki Lif mahsustur. Ve uzuvlardan aort misali bir 
tabakalı olan uzvun üç kısım lifl. biribirine örülmüştür. Ve iki 
tabakah olan uzvun dış tabakasından lif eninedir. Ve iç tabaka
sında iLC uzunlukla enlitik arasındadır. İç tabakanın iç yüzeyinde 
lif uzunlu�nadır. Ancak bır tarz üzere halk olunmuştur ki 
çekme linyle bırakma lifi blrleşmeylp belki çekme linyle tut
ma lifi birleşlrler. Ancak bagırsaklarda de�il. Zira ki ba�ırsak
lann tutmaya fazla ihtiyacı yoktur. Hemen çekmeye ve bırak
maya muhtacdır. Ve amma kendi cevherinden uzak olan cisim
leri Ihata eden sinirli uzuvlann bazısı bir tabakah ve bazısı i ki 
ta bakah bulunmuştur. Ve Iki tabakah hal k olunmalarında nice 
faydalar vardır. 

Amma evvelki [ayda derunlarında olan cisimlerin hare
ketleri kuvvetlyle bölüornekten korunmuştur, can damarları 
gi bi. 

Ve amma ikinci fayda budur ki derunlarında (içlerinde) 
bulunan ve korunan cisimler, bozulma ve dışarıya çı kmaktan 
iki kat korunmuş olur, can damarında olan ruh ve kan J!i bi . 

Ve amma üçüocü Cayda budur kı I tme ve çekmede ol uzuv 
kuvvetli harekete muhtaç oldukta Itme aleti bir tabakasında ve 
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çekme aleti bır tabakasında başka bulunsunlar, mide ve ba�k 
gibi. 

Ve amma dördüncü fayda budur ki ol uzwn sinirU iç  taba

kası hıfz Için etll dış taba kası hazm Için mahsus olsun. Zira 
ki hazm eden hazm olunanla karşılaşmaksızın kuvvetiyle vasıl 
olmak mümkündür. Ve amma bazı uzuvların mızacı kana yakın 
olup kan ona gıda olmak ıçın pek çok deeışiklikler gÖ8terme�e 
muhtac olmaz, et gibi . Onun I çin ete vasıl olan gıda bır müddet 
kalıp sonra etin gıdası olmak Için onda boşluklar ve kannlar 

yoktur. Heman gıda ete uıqtıAı saatte ona meyleder. Ve amma 
bazı uzuvlar kandan mlzacca uzak olup kan ona dönüşme de pek 
çok de�şikliklere muhtaç olur, kemik gi bI. Onun i çin gıdası 
orada bir müddet kalacak ya bır boşluk vardır, baldır ve kol ke
mi eı gi bi. Veya ayrı ayn boşluklar vardır, alt çene kemi�i gibi.  

Ve böyle olan uzuvlar. vaktinde gıdadan ihtiyacın üstünde ahz ü 
cezb eder (alır ve çeker). Ta kım tedric ile kendi nefsine tebdil 
ede. Ve amma kuvvetli uzuvlar kendı ihtiyac fazlalı�ını zayıf 
olan komşularına gönderir, yüre �in kann boşlu�undaki uzuvla

ra, beynin kulaklann arkasına ve karaci�erin burnu n iki yanına 
göndermesl gi bi .. _ (Marifetname , s. 168).  

16 - Çok Kullanılan ılaÇ ve Gıdalarm Tabiatıarını, Fayda
larını, Hususiyet ve Hükümlerini Bildirir : 

Ey aziz, malum olsun kı ehi-i tıb demişlerdir ki herkes ken
di vücudunun hekimi olmalıdır. Ve kullandı�ı ilaçların ve gı
dalann faydalanm bi lmelidir. Ve her birisini hükmüyle istimal 
kılmalıdır. Ta kım vücudu sıhhat üzere kalmalıdır. Amma tek 
tek I laçlardan her bir deva kı insanın bedenine keyfiyetiyle te
sir eder. Gerçek ol deva Insa n  bedenine tesir edip onunla beden 
kendı tabit hararetinden münfail olursa e�er bedene insanın 
keyflyetinden Ziyade tesir etmezse ol deva mutedll ve e�er be
dene keyfiyetinden ziyade tesir ederse ol deva itida1den ve ol 
keyfiyetten yana hariçtir. Pes e�er ol tesir az olup hissedilmez

se ol deva birinci dereceded ır. Ve e�er tesiri hissolunursa la kin 
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bedene zarar vermezse ol ilaç ikinci derecededır. Ve e�er bedene 
zarar verirse Hikin zaran tehlikeli de �lse ol deva üçüncü derece
dedir. Ve e�er zaran ölüme sebep olursa ol deva dördüncü de
recededir. Ve ona zehlrli Ilaç tesınlye (isimlendirme) kılın
mıştır. Gıdalann hükümleri ve ilaçlann hükümleri derecelerinde 
bulunmuştur. Ve cümlesinin isimleri ve ahkimı, ebced harfleri 
(alfabe) sırasıyla beyan olunmuştur: 

ıbrişim (İpek): Sıcak ve rahatlatıcıd ır. Husfisa hamı faydalı· 
dır. Glyflmesi bltin üremesine manıdır. 

İccas (erik) : İkinci derecede so�uk ve yaştır. Ve onun tat-
1lsi, mideyi ishal edicidır. Acısı kalb iltihabını teskın edip safrayı 
söker. Tatlısından acısının ishali daha azdır. 

Ispanak: Bidnci derecede so�uk ve yaştır. Akcieer ve göğse 
faydalıdır. Karnı yumuşatıcı , demevi sırt ağnlannı gidericidir. 

Anason: Bir maruf tohumdur ki . . .  böbrek, mesane, rahim, 
karaci ğer ve dalak tıkanıklannı açar. Ve yel! gidermede tam tesi 
ri vardır. Baş ağrısına ve safravi hastalıklara ve baş dönmesini 
teskin için buhan ve buma çekilmesi faydalıdır. Döeülmüşü, 
gül yağı ile kulalta darnJatılsa, kulağın içinde darbe, sadme ve 
düşmeden anz olan ağnlan giderır. Ve idran, hayzı ve rutubetle
ri söktürücü, balgarnİ susuzluğa nafidlr. Süt ve menlyf artıncı 
ve zehrin zarannı giderlcidir. 

Basal (so�an) : İki nci derecede kuru ve üçüncü derecede 
sıcaktır. Çözdürücü. kesici , yumşatıcı ve giderlcidlr. Damarların 
a ğzını açmak onun haııd ir. Şiddetıısl yüzü kızartır .. . İtidal üzere 
yenmesi mide ve iştihaya kuvvettır. Ço�u baş ağnsı ve akla ha
fiflik veri r. Pişirilmiş soğan kuvvetli gıdadır. Lakin susatır. 
Parlamaya faydalı, basur ağızlannı açıcıdır, şehveti artıncı, bevli 
müdrird ir. Tabiatı yumuşatıcı ve zehirlerin kokusuna faydalıdır. 
Ve pişmiş  soğan yara üzerıne sanlırsa yarayı oldurucu ve ağrılan 
gidericidir. 

Bıttth-I ahdar (karpuz) : İkinci derecede yaş ve soğuk
tur. Ve bedeni kirden temizler. Ve bevU müdrlrdir. Böbrek ve 
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mesanede oluşan taşlan dÜşürür. Ve yemekle yenmesi faydalıdır. 

Beyz (yumurta): En Iyisi yanm plşmlş yumurtadır. Y ani 
ya� içinde yan plşmlş olan tavuk yumurtasının sansıdır. En fay· 
dalısı , taze olanı ve pıııÇ yumurtasıdır ... Beyazı yüz üzerinde sü
rülse güneşin tesirine ve ateşin hararetine manldlı. Ve sarısı bal 
ile pişirilse, benekler ıçın yüze sürülse benekleri giderir. Ve be

yazı göz a�nlanna. bolaz daralmasına, ses kısıklı�ına, öksürü
�e, nefes darlı�na ve kanın havalanmasına faydalıdır. Tavuk yu
murtası çabuk nüfuz eder ve mide de sindirilir. Ve gıdası çok ve 
meni tevııd edicidir. Plşmlılnln sarısı kabız edicidir. Dövülmüş 
mazıyla kanşımı Ishall gıderıcıdır. Ve zlft Ile kanşımı çı banları 
açıcıdır ve maddesini çekicidir. Ve yumurta et kuvvetlndedir. 
Zira kı ol hayvanın cüz 'üdür, belki bilkuvve havvandır .. . 

Horoz ve tavuk: Horozun erdaıı ötmeye başlamayandır. Ve 
tavu �un en faydalısı yumurtlama vakti ,elmeyendir. Ve horoz 
çorbası mafsal a�rılanna, titremeye, mideye, romatlzma ve ku
lunca muvafık gelendir. Tavuk eti, aklı kavi, tab ' ı  güşade (açıcı) ,  
meniyi ziyade ve sesi sa fi edendır. Ve onun beYniyle burun 
kanaması gidend ır. 

Süt: Kadınlann sütü, hayvanlann sütlerin den daha faydalı
dır . Zira kı Insan mizacı cümleden mutedildir. Kadı n  sütünün ef
dali gö�üsten emllen bilinmiştir. Her süt ki ço ktan sa�ı1mış ve 
uzun süre beklem iş ol du �undan kötü bulunmuştur ve her hayva
nın hamileli k müddeti , Insanın hamilelik müd detinden daha u

zundur onun sütü kötüdür. Ve hami lel ik müddeti insana münasi b 

olanın sütü, Inek sütü gibi , efdaldir (daha iyidir). Sütün suyu 
sıca k, IAti f ve yıkayıeıdır. Ve o nda hiç yılan, a kreb sokma
sı olmaz, i laç gibidir. . .  Onun hassası yakıcı safrayı yumşa
tır. Ve ertlman Ile yakıcı sevdayı dahi yumşatıcıdır. Ekşi 
süt so�uk ve kurud ur. Taze olanı yaş ve sıcaktır. Bütün süt nevi

leri bedeni kuvvetlendlricidlr. Zi ra ki cümlesi bilkuvve kandır. 
Ve bal ile içteki yaralan temizler. Ve dimağa kuvvet ve meniye 
kesret verendir. Ve sütün cümlesi cinst heyecanı artınr. Ve öksü
rüğü glderlcidlr. Lakin balgamflere muzırdır. Zira ki onlann ha-
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rareti onu hazm edemez ve demevt1i �e çeviremez. Ve ya811l111 
rutubet verdl� için faydalı ve miinaslpUr. Pes onlara hazıruna 
bal Ile yardım vacibdlr. Ve çok olur ki süt Ibtida karnı bota1· 

tıp baj!ırsaklarda olan fazlalıklan ihraç eder. Süt cinsleri şlşlrl' 
cidlr, me�er ki plşlrUmlş olursa hazıru kolaydır. 

Tuz: .. .  Ziyade çözülmesi kurutması ve cilası vardır. Muhte
lif kokulan engelleyip yok edip cansız maddelerı ısıtır ve eritir. 
Yanm dırhem kadar Içilmesi klfayet eder. Yakılmış ( kavrulmuş) 
tuzla dişIerin klrl gider. Ve tuzu Itldal üzere Istimal, 1"8n21 �üzel
leştırlcl ,  gıdanın Inmesini , fazlalıklann çıkmasını kolaylaştıncı 
ve Ishal ilaçlanna yardımcıdır. Billurl şeffaf beyaz tuz, ham 
balgamı ve kara tuz balgamla sevdayı kuvvetle söktürücü ve müs
hildir. (Marifetname, s.238-241, vd. )  

17 - Maıifetullah (Hakkı bilme) m Mahalli Olan tnsan 
Kalbinin Künhiinü ve MAhiyetini Bildirir : 

Ey aziz, malum olsun ki ehlullah demişlerdir ld çiinkl kulla· 
nn kalbi nazarglh-ı Mevil 'dır (Hakk ım nazar ettltı yerdir). P .. 
kalbi masıva (Hak'dan gayri her şey) dan pak etmek her tAatt.n 
evlldır. Kalbinden fetva alan nedametten cüda (uzak)dır F.Cva ve 
Ikba!ine muhalif gidenin işi hatadır_ İnsan kalbi BA�1 Rahrnan 
( Rahman kapısı) dır ki kul Mevll 'sı huzurunda duracak mekan
dır. Gönül bedenin emtrfdlr. Ve Zillrnınen (kandiline mlnnet 
duyulan Hak)in esfddlr. Gönill kudret I.vhuıdır. Akıl v. marlfet 
nakışlandır. GönW surette süveyda (kalbd.kf dyah nokta) nok
tasıdır. Manada, ruhun menba', ve Huda 'nın nazarıllııdır. Gö
nül Rabbant bır lat1fe (maddesı olmayan varlık, 1I1tuf) dir. Ma
deni bu clsmar1t noktadır. GönUl, ırfan sahibi akbn zahlridlr. 
Ve Insan ruhu onun bır adıdır. Gönlll ,aşılacak bır şeydlr. Ve 
Idrakinde bu akıl şaşırmıştır. Kalb Islah olsa cesed Islah olur. 
Zira ki enıtrin salihıyla halk fellh bulur. Gönül, yaratılışın as
bdır. Ve onun şanı muhabbetUr. Çünld muamele kalbe Intlkal 
ederse uzuvlar rahat eder. Dervlşlerin üstün1ü�ü söz ve ameHer
ledir sanma, belld üıtünlillderi kalb ve hAllerledlr. Ve bır kAmU 
demlştlr ld "ıld sene kalblmln hıfzında oldum. Sonra mahfuz 
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(korunmuş) olup rahat buldum." Kalb tman madenidır. Ve gö
nül tevhId ve ırfan kaynatubr. Kalb huzur makamımr. Ve gö
nül nur şehrldir ..... 

Beden bir derldır kl tabaklanmaya muhtacdır. Ve nens bir 
binektir ki rlyizete(perhize) muhtacmr. Ve gönül bır camldir ki 
tamlre muhtacdır. Gönül kabul sermaYesldır, lakin zanlarla 
meşguldür. Klmln kı kalbindeki duşunceıerde Kayyum (Ba kf 
olan Hak, caml bademes! ) murakı blQJr ul u�uvlıırındaki hareket· 
lerinde masumdur. Ve vahdet ehlinın kaıbleri, marlfet ve muhab

bet kaplandır. Görmek gözıerlndlr. Ve mÜf8hede kalblerbı, 
mükişefe (gönülde perdenin kaıkması) sırlanndır .. . 

Gönül huzurda hazır olsa hisler, mamur ve mesrur olur. Dün
ya sabralannı aşmak bineklerledir. Mani sahraıanm aşmak kaıb

ıer Hettlr. Sellm kal btn la bJesl Huda'dır ve Adetl kazaya nzadır. 
Kaıbler üçtür ki biri, ihsan bekleyen kalbdir. Biri. nza bekleyen 
kalbdlr ve biri, kavuşmayı bekleyen kalbdlr. Gönül güUstanında, 
ırfan gül ve reyhanım koklayıp vahdet gOOstanının zevkini safa
sını siirmek, aşk naemelerinl Işitmek bütün şeylerden daha lez· 
zetUdlr. 

Kıt'a 

Nazargah-ı Huda' dır dil anı sen benli �inden sil 
Çün oldu safi kalbin bil gerek mestanell k etmek 

Dil olsa aşk ile ruşen olur maşuka hoş mesken 
Cemiliyle olur gül şen bilir peymaneli k etmek. 

Zarardadır o gönül ki dünya Hedlr ve erir o gönül ki ukba He
dır ve hoştur o gönül kı Mevla Hedlr. Gafilln kalbi dünyaya ba�
Iıdır, zahldln kalbi ukbaya bağlıdır ve ariOn kaıbi Mevla 'ya ba�
hdır. Gönül, merd, çok şefkaUI bır arkadaştır, ona, korku ve 
tehlike güç lştır. Zira ki az bir iş onun katında çoktur. Kaıbin 
Hakk ile olsun ve kalıbın haık ile kaısın. Kimin ki kalbi ne Hak is-
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ayla eder, cemi halk onun nazanndan dÜf.r lider. ınsan kalbinin 
hayatı, Hazret-i Rahman'm sıfatlandır. MeselA rahmet ve adl ve 
ıhsandır. Kalbin acayl bllklerl, blslerln Idrakinden beddlr. Cana 
can katan nagmelerl eşyanın bayatıdır. Ho, sesli terennümlerl kı
nanmışlık sadasından daba tatlı ve a'lidır. Ve muhabbet hamuru 
her nlmetten daha lezıetll ve kolay hllZmolucudur. Onun bütibı 
lezzetlerl her zevk u safadan daha aziz ve evladir. ZIra ıd ol her 
manAnın mecmuası, Hakk'm Isim ve slCatIannın bulundu�u bir 
kitap ve nazargAh-. Mevll (Hakk 'm nazar ettl� yer) dır. (Mm
fetname, s. 286. ) 

18 - ınsan Kalbinin Cevherl Olan Akl-ı Meid (kamil 
akıl) 10 Derecesini ve Hakikatini Bildirir : 

Ey aziz, malum olsun kı Hazret-! Habtb - i Ekrem Sal1a1lihu 
Talila Aleyhi vesellem buyurmuştur kı "Hak Taali kullanm tez
yın eyledli!i zlynetlerin en güzeli akı ldır. " Ve Davud Aleyhisse
Hi m buyurmuştur ki "  Akıl odur kı insana her nesneyi unutturup 
marlCet-i Hakk'a (Hakk'ı  bilmeye ) nail eder. Ve heva (neCsanl 
arzular, heves) odur kı Insana ke ndı nersin! untturup fintlere 
mail eder. " 

Ve ehlullah demişlerdir ki aklm haddi (mertebesı, derecesi) 
faniden aynlmaktır. Ve Bakt'ye kavuşmaktır. Aklın haddi,kaza
ya nzadır ve neCs! bılmekle marifet-I Huda (Hakk' bUmek)dır. 
Akıl zeyn (ziynet, süs)dlr ve neOs şeyn (leke, kusur) dır. Akıl şl
faQır. ve heva (neOs) e,kıyadır. Akıl çok sadık bır dosttur, her 
şeyden ıbret alır. üstündür. Aklm şam tesıım ve Itaattır. Akıllı 
olan saadet ehIi olur. Kımın kı aklı kamlı olur onun kelamı nok
san bulur (konuşması az olur). Akıllı odur ki cahllin ra�bet etti 
�Ine tenezzül etmez ve şeriata muhalif ve adete mugaylr (aykın) 
gitmez. Hak Taala bir kuluna muhabbet eylese ona seUm bir 
kalb, kerim bır ahlak ve do�ru bır akıl ıhsan eder. Aklm son 
derecesi cehlinl Itiraftır. Akıllının dUl kalbine ba�lıdır. Nice zeU
U, aklı ceID eder (yüceltir) ve nlce çirkin!, ahlakı cemn (gUzei) 
eder. Aklın yansı tegafıil (bilmezden gelme )dür ve dI �er yansı 
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tahammüldür. TecahÜl ( bllmez görünme) gibi alol olmaz ve tega· 
ruı gi bi hllm olmaz. EdebIIzin akh yoktur ve akılsızın dtnt yok· 
tur. Akıl kabil-I hitab-ı Yezdan (Hakk'ın hitabına kabiliyetU )dır. 
Ve sermaye-l devlet·j dü-clhan (Ud cihan devletlrün sermayesl ) 
dır. Akıl bır fıtd nurdur ki hi kmet nurlannı almakla ztyası ar
tar. AIoI odur ki nefai ,ehvetlerden kesip ve kalbi şüpheli nes
nelerden çekip ve rilhu halka nazardan men' edip cümleyi daimi 
olan huzurda cem 'eder (toplar). Akıl odur kı Işlerin sonunu 
sana gösterir ve kainat kitabını okur. Alol bır kamlı nurdur kı 
kalbin bütününe şamildir. His ve aloııa idrak edilenler onunla ha
sıldır. Akıl insanın ruhudur ve hayvani rfihun bırüclsidfr. Ve hay
vani ruh ki ,ehvanı nensfu, ol, Insan bedenlerlnin blnicllldfr. 
Akıllar ve kalbier, tlihl ve gökler ilernlndendlr. Nensler ve 
bedenler , madde ve yeryüzü alemindendir. Pes onlar nuranf ve 
ulvldlr ve bunlar, zulmant (karanlı�a mensup) ve süru (aşa�ılık, 
maddt)dir. Akıl, kainatm etrafını dolaşıp döner. Lakin kainatı 
var edenin huzurunda aciz ve hayrettedlr. Akıl, Hazret-I Hallak' 
m kuludur. Ve güzel ahlUm efendisidir. 

Aklın nam u şanı gayetle çoktur. Evvelki namı budur ki 
dünya Ile bir meşguliyeti yoktur. Aklın zahiri dilini tutmaktır ve 

batını gizli sım saklamaktır. Akl adur ki eşyayı Hakk Ile bulur 
ve her şeyde Hakk'a döner. Akl bir aletılr ki kullue-u bilmek i· 
cin gönülde basıldır. Sanma kı m  Rab 'lı� bilmek i cin kal be va· 

sıldır. Akıl nasihat eden bir vezir ve heva (nens) utanmaz bır ve
kildır. Akıl,  yürekte bır nur ve basfrettlr. Ve ona muhalefet hüs
ranlık ve hakarettır (aşa�ılanmaktır). Kım kı susmaya milldir 
ve sıdk Ile killdlr (konuşur) ve Hakk lle aUm (bi len ) dır ve hayrı 
halka vasildır. OL Idmse akılhdır kı aklı vardır. Akıııı odur id 
Hakkı masıva (Hak 'dan gayri her şey) dan terclh ve Ihtlyar 
eder: Nens hevasını koyup dost huzuruna gıder. Akıllı, Huda' 
nın çok sadık arkadaşıdır. Sadıktan muhalefet ayrılıktu. 

Aklın alameti güzel ahiaktır ve tevhid-i Hazret'i Hallak 'tıc. 
Akıl, özlerin özüdür ve Rabb 'ln sevgiIlsidir. Akl .. mead (karnıı a· 
kıl) m şanı, sevgi ve kemaldir, lutf u dad (adalet, yardım) ve 
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do�ruluktur. İyi veya kötü ilemde her ne varsa bılcümle, har
manın başak toplayıcısı akıldır. Çünki akıl, ezel sarayından gel
miştir. tlim ve amel i şleri onunla nizam bulmuştur. Geçmiş ve 
gelecek umur ve ahva li ,  akıldır gösteren ayna misali . 

Hak yolunda delil (rehber ) akıl bes (yeterli )dir. Her me
kanda halil (dost ) akıl hesdir. Akıl güneşinin do�du�u yer ezel 
nurudur ve battı� yer hem Izzet ve celal sahi bi katıdır. Akıl bir 
kudretli padişahtır. Zira kı llernde Hakk'ın gölgesidir. Akıl, Hu
da nurunun gölgesi olunca gölge, sahibinden nasıl ayn düşer? 
Ancak ol sahi bine tabidir. Cüz1 ihtiyan mani de/Uldlr. Akıl, in
san ruhunun bitını (lçl)dır ve ol Rabbant lattf bir cevherdir. 
Akıl, gönülde parlayan bir nurdur ve orada hakk ile batılı ayın
cıd ır. Akıl his ve kıyastan yiicedir. Zira ki o. Mevla 'nın gizli sırn
dır. Akıl, Hakk 'ın veziridir ve iki ci hanın i şlerini düzenleyici 
dir. Akıllının bir gamı olmaz. Zira ki kaza (kader) de bır kusur 
bulmaz. Akıl, alemin yaratılışında Hakk 'ın rahmetidir. Akıl, 
idemin içinde Hakk 'ın hüccetidir. Akıldır ilim (bilen ) olan cüm

le esmayı (Isimleri . Hakk 'ın 99 Ismlnl ). akııdır arif (bilen ) olan 
bir müsemmeyı (Islmlendlrflmlşı ,. Akıldır beden şehrinin kethu
dası. Akıldır havru şem fark eden. Akıl, sultan ve gayriler biz
metkadandır. "Zira ki alal cümleden daha iyi bilendır. Akıl insan 
kalbinin hayatıdır. Gayb ba bında (bahsinde, kapısında) tercü· 
mandır . . . 

Nitekim güneş suyu topraktan yücelere çeker, kezaliK akıl, 
Insanı benlikten Mevla 'ya çeker. Heva küftir ve akıl dindir. Heva 
a 'ma ve akıl , ikıbet-btn (sonu gören) dir. Ve aklın el i ve dili 

kısadır. Murad ve arzu, eblehin sermayesidir. Dört tabi at mürid 
ve akıl ptrdir . On duygu asker ve akıl emtrdir. Bunlardan ona 
mu halefet eden hor ve hakirdlr. Vakta ki beden uyku Ile rahat 
eder, uyanık akıl ol zaman kendi aleminde seyahat eder. Akıl 
uza�ı gören (dürbün) bir gözdür, onun nurU dtnin aslıdır. Kim ki 
gazab ve şehvetle ma�lup ve makhurdur, onun aklı nursuz göz 
gibidir. Akıl iki cihan aztzidir ve ol hayır ve ihsan ehlidir. 
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Kimin ki yüzü güzel ve aklı azdır, onun ahmaklıgı kötü hu
yuna deıııdir. OL güzel kı akılsız ve abindir onun yüzü renkli . 
boyalı kabak (süs kaba�ı ) dır. Akılsız güzelin gönlü kin doludur. 
Sanki &anmsaktan badem helvasıdır. Akıl öyle suret (surat ) lere 
bakmaz. Akıl, kendı sahi bini ateşlere yakmaz. Pes akı l ile bu 
kalıp suretinden kalb sarayına giren tant cihandan geçip can ci 
hanını bulur. Gönülde akıl seyran edip güzelli�ne hayran olur ve 
irfan devletine erlp muhabbet şarabını görüp daiml mest olur ve 
Hakk 'ın huzurunda murad alır. (Marlfetname, s. 288-289. ) 

19 - Tokluk Alarnetıenni ve Açlık Kerfunetlerini 
Bildirir : 

Ey aziz, malum olsun ki enıullah demişlerdir ki insan kalbi
nin bütün hastalıklarının mensei ki onunla gönül cehennem ol
muştur ve ondan cümle kötü huylar husul bulmuştur ve onun 
için Adem cennetten taşra gelmiştir, ol ekmek yeme şehvetidir 
ki cihan sarayını cana zindan etmişti r. Ve bilgili aklı . bi lgisiz nef
sin esiri etmiştir. Açlık lezzetini bulan tokluktan meım olur. Zi
ra ki bilir ki çok yiyen yenılir. Akıllı olan yemek şehvetini terk 
edip nefsini eslemez ve kabir topra�ı içi n  bedenini beslemez. 
Gerçi şehvani nefıs akla tu�an ve Hak k 'a isyan eder. Lakin aç
lık !alıcı onu fermana muti eder. İnsanın açlı�ı cismlne ve canı 
na faydalıdır, tokluk ise her ikisine zararl ıdır. Kim ki ömrünü ve
rip yemek ve i çecek alır. Ab-ı hayatı koyup hayal ve serap alır. 

Ekmek yiyen, kendi hayatını yiyendir ve hayatını yiyenlere 
ölüm hasıldır. Midesinin kulu olan ki msede ne alal olur, ne kal b 
ve ne göz olur ve ne kulak.  Ten besleyen tenasül uzvunun kulu 
olur ve ömrü hayvan gıbı şehvetlere harcol ur. AÇlık ile hayvan! 
nefis zayıf olsa ol gönülde ruh kuvvet bulur. Ve şehvani nefsin 
hükmünden azad,.ilfm ve hlkmetle huzur, lutuf ve ülfet l le mutad 
olur. Elter bu a�ız kapansa can a�zı a çı lır ve onunla can gı
dası yenılip aşk şarabı lçllir. Ve irfan el bisesi boyuna biçiUr. Pes 
ol nur ekmeltl ile bu tenur (tandır, fınn) ekmeltinden geçilir. Ve 
ol tahur (tertemiz) şarap ile bu dünya etresinden kaçı lır. Ve ol 
irfan elbisesi Ile vahdet alemine göçülür. Ve aşk kanadı i le velt-
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ler zümresine kalışıhp enbiya ruhlarıyla uçulur. Ve ya,h olan 
ebedf genç olup san yüzü kırmızı gül gibi açı lır. Nur ya�murıan 
ve Hak sırlan, gece ve gündüz ol kal be saçııır. 

Ve e�er bu a�ız açılsa can agızı bend olur ve beden mezbele· 
sinde gönül derdmend olur. Zira ki toprak cismin gıdası yine 
topraktır, eğerçi şeker olur. Ve ruh hevasının esiri,  gönül bela zjn· 
danı ve dimağ hoşa gitmeyen evham, korku nehirleri olu r. Ve 
bütün sözleri bed ( kötü) ve !iilleri red ve ahvali hile ve fend dolu 
olur. Ve hayvani nefsl ni met içinde zinde ve kadim ruhu ondan 
hasta ve dertli olur. Zira ki her tatlı lokmada ol aziz cana bir 
zincir ayak bağı olur. Pes her ki m ki akıllı olu r, arpa ekme ği ile 
kanaat eder ve yemesini azaltıp lokması bir kaç olu r. Bunu nla 
nefsi zayıf olup ruh ondan kurtulu p cismi ve canı halavet ve 
muhabbetle dolup leziz ve aziz olur. (Marifetname, s. 308. ) 

20 - Sabır ile Her Kemalin Hasıl olduğunu ve Sabır Ile 
Herkesin Aliyet Bulduğunu ve Sabrın Nihayeti Rıza Olduğunu 
Bildirir: 

Ey aziz, malum olsu n  ki ehlul lah demiş lerdir ki cüml e iI!m
lerin ve işlerin, marifet ve kemalin mevcu d sebebi sabır ve 
tahammül dür. Her nedamet ve meUimet(kınanma)ten necat 
(kurtul uş ) ve sela metin sebebi sabır ve teenntdlr. Sabrın acılığı· 
nın ni hayeti elbette rızanın tatlıbgının bi dayeti dlr kı ol iki ci· 
han saadet i ve göz aydınlığıdır. 

Nite ki m  nakl olun muştur ki bir katırcıo ğluna ilim arzusu 
galip olup katırlann yağma kılmıştır. Ve hanesinde bir hamile 

ehli olup onun cemt'masarlfin görüp ondan destur almış tır. Ve 
rızasıyla ilim tahsili i çin başka bi r ülkeye git miştir. Yirmi sene 
zarfında Arapça ve dtni ilimler tahsili tekrnil etmiştir. Sonra vata· 
nına avdet eyledikte yolunun üzerinde bir ptr·i kamile 

misafir olup ahvaUnl ona söylemiştir. Ve ol kamil ol iillme 
" tlimleri n ve amel lerin aslı nedir? " diye sual eylemiştir.  OL iilim 
bu cevaba kAdir olmayıp o kamile haviile kılmıştır. Ve ol kami l ·  
den "E ğer bize bi r müddet hizmet edersen il imlerin ashna erip 
hane na gidersin " cevabını almıştır. Böylece ol iil i m  pirin hizma· 
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tini kabu l edip onun yanında ıkı yıl kadar kalmış tır. 

Sonra ol kamil ol Mlme şefkat edip demiştir ki " Benim o �. 
lu m gel sana cevabını vereyim kı ehline gidesin ve önırün olduk· 
ça bize hayr ile dua edesfn. İmdl tahıCik ve yaktn ( kesin bilgi) eyle 
kı cümle illmlerfn ve amellertn ve her marlfet ve kemaUn aslı sa· 
bırdır ki sabr ile huldır. Ve tahammül ve teennt sabra dahildir. 
Eg-er her işte sabırlı olursan her nedametten sel amet bu lursun. 
Ve i ki alemde her yüzden kam alırsın. Ve bu nefis cevher için 
seni bir müddet a1akoydu �mdan hikmet budur kı kadr ü kıy· 
metin bilip ku\ag-rnda küpe kılıp asla unutmayasın. o o  

Pes ol alim bu cevhere malik oldukta. ol kamilin dua ve n· 
zaSln alıp diyarına yolcu olmu ştur. Kendi evinin kapısına yatsı· 
dan sonra vasıl olunca o demde batınna gelmiştir ki 0 0  Yirmiiki 
yıl dan beri haber alamadı�ım hane kapısını bu vakitte d ö�mez· 
den önce pencereden bir nazar edip göreylm ki bunca zamandan 
beri bu hanede kim kalmıştır?" Vakta ki pencereden gizlice na· 
zar kılmış tır, görmüş kim kendi ehliyle bir taze civan oynaşma 
tarzında boynuna sanımıştır. Hemen o an kıskançlı�mdan aklı 
gitmiştir ve kendisini unutup pencereden ok ile ol civanı öldür· 
mek tedbirinde iken yine hatınna sabr gelmiş ve demiştir ki" 
tki yıl bekleyip kazandıltım cevheri acele ile zayi etmeyip k apıya 
gldeyim ondan sonra bu del ikanlıyı katı edeyim. " Çünki sabr e· 

dip kapıya vurmuştur. Evin i çinden delikanlı ona "Kimsin?" 
dedikte "Bu evin eski sahibiyim" diye söylemiş tir. Hemen ehli 
sadasından onu tanıyıp şadkam olup ol delikanlıya demiştir ki' 
"Hay o � l  kapıyı aç k i  sen do�mazdan önce gu rbete giden pe. 

derin gelmiştir. " Çünki ol sabırlı kiŞi bu &Özden delikanlının 
kendi o�lu oldu �nu bilmıştır. Ve sabır kerametlyle öyle bir 
nedametten seH imet bulmuştur. öyle ki son derece seVincinden 
ona sabr ıhsan eden Sabur (Hakk)a çok hamd ü senalar kılmıştır. 
Ve ömrü boyunca sabra riayetle saadet bu lmu ştur . . . . .  (Marifet· 
name,s. 375-37 6.) 
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21 - MeYil Muhabbetinin Künhünü ve Mahiyetini ve Türlü 
HassaIarını,Faydalarınl ve Makamlannı Bildirir: 

Ey aziz, malum olsun ki ehluUah demiş lerdir ki muhabbe· 
tullah ( Allah sevgisi ), gizli bır sudır ki beyana gelmez ve bir ma· 
nevt iş tir ki ayan olmaz. Laki n her bir kamil kendi seYrinden 
muhabbet e miitealli k tekellüm eylemiş tir. Ve onu n hassalan ve 
faydalarında ni çe hikmet söylemlştir. Ta kim kullann kalbine 
meyil ve iş tiyak, şevk ve yamş nurlan dolup can ile Allah sev· 
gisi tali bi olalar . 

Nitekim kamlı demiş tir ki "Muha bbet odur ki sahibine 
dünya ve ahiret sevdalanm unu ttura. " Ve bir kamil demiştir ki 
" Muhabbet odur ki senin çok hizmetini az göresin ve sevıi1inin 
az ihsamm çok göresin. " Ve bir kamil demiştir ki " Mu hab bet 0-

dur ki mahbu buna kül liyetle mail olasın, onu , malından ve ca
nından daha aziz ve leziz bulasın. Ona dhir ve batında muvafa· 
kat kılasın. Bununla bile onun hakkında kendini kusur dolu bi le
sin ve ondan özür dileyicl olasın" Ve bır kamlı de mi ştir ki " Mu· 
habbet o du r  ki sevgiline vası! olmamakla bile hadden ziyade mail 

olasın. "Ve bır kamlı deml ştlr ki " Muhabbet odur ki iki cihan haz· 
\anndan seni ayınp kendi evsafından uzaklaştırıp kalbini daima 
sevgiUnle meşgul ede ! '  Ve bir kamil demiştir kl" Muhabbet odur 
ki mahbubu na tamamen teslim olasın. Hatta sende benlikten bir 
eser kalmayıp fena (yok l u k )  bulasın "Ve bır kamil demiştir ki "  
Muhabbet odur ki sahi bi kendı nerSınden geçip sevgil isi fikri ve 
zikrlne gark olmu ş  ve kalbi daim onunla kala. " Ve bir kamil de
miştir ki " Muhabbet odur ki Hak Taala 'mn kelamın halkın keli)'
mı üzerine ihtiyar edesln ve onu n vuslatıru hal kın vuslatı üzerine 
tercih edesin ve onu n  i badetini halkın hizmetin den önce tuta· 
sm. Elden çıkan fani lezzetler için gam çekmeyip Hak zikrinden 
gaOetle geçen vakt için gamb olasın. " Ve bir kamil de miş tir ki 
"Kim ki Hak Taila'ya muhabbet eyler ol meş hur olmaktan nef
ret eyler. " Ve bir kamU demiştir ki " Rabblnle ol id sana riayet 
eyleye ve onu n ol ki sana muhabbet ile kifayet eyleye. " Ve bir 
kamil demiştir ki "naht e�er beni parça parça kessen ve belayı 
üzerime ya �dırsan, sana olan muhab bet ve iştiyakım ölmez , i llB. 
kı ziyade olur. " 
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ılinoon-ı Mısıf rahmetuHahl aleyh Hazretlerinin ahbabı gör
müşler ki eli aya �ı baAh ve etrafında halk aelaşırw. Ol onlara 
sürur ile hltab eder ki " Gerçekten bu haletim, Hak Taala'nın 
sevdiklerine baeış ve Ihsanlanndandır ve O' nun bütün f\iHerl be
nim canıma tatlı ve güzeldir. 

Muhab ııetullah mm U. sürmelenen a 'ma olur, halkı göre
mez, Hakk 'ı bulur . • . •  Ve muhabbetin cümlesi, sevgiliyi cümle
ye tercihtir. Ve bir kAmU demiştir kı "Her mecııse uygun olan, 
dostlu p uygun olmaz ve her dost lu aa uygun olan sırların emni· 
yet e dildi eı kişi olmaz, sırlann gUvenUdl A!  kişi olmaz illa ki ha· 
raretıı, sevgiU dostlaı olur. Ve bir kamil demi ştir ki" Hak tarua 
bır kavmi hizmetinde kalm kılmıştır ve bır kavmi kendı muhab
betlne tahsis kılmıştır. Pes hizmet ehli zühd ve takva ehlidir ki 
onlar cennete layıktır onlara ebrar. denilmiştir. Ve muhabbet 
ehU, irfan ehIi dlr ki onlar yakınlık!a üstündür, onlar mukarrebtn 
(Hakk 'a yakın olanlar) bulunmuştur. Ve bir kamil demiştir ki 
"Kur'an-ı Kerim 'de mez kur olan · S arab-ı Tahur-(tertemiz şa. 
rap ) ol idan kadeh iyle mu habbet şarabuiır. Ve bir kamil de
miştir ki " Arlf, muhabbet tadına ol vakit vasıl olur ki halkın e
ziyyeti ona şeker gelır ve fakirlik (sadece Hakk 'a muhtac olma) 
ona bal olur. " Ve bir kamil demi ştir ki ii Sevgi korkudan daha 
üstündür. Zira ki seven kuL, her halinde Mevl a (efendi ) sını, ya· 
nındayken de yokken de korur. Amma korkan köle efendisi 
yokken mu halif gider. " 

Herkesin kendi kıymeti kendi gönlünün hlmmetidlr. Pes 
hi mmeti dünya olanın kıymeti şeh vettir. Himmeti ahiret olanın 
kıy meti cennettir ve himmet i Hak sevgisi olanı n kıymeti sınırsız 
ve sonsu zdu r. Bir k amil demiştir ki " Mu ha b bet, gönül meyli dir 
kı . halkı n talimiyle de�i ldir, ancak Ha kk ' ın ihsaıu dır" Ve bir ka· 

mU demiştir ki "Muhabbet kalb i Ie  ka im Hakk ' ın bir vasfı dır kı 
cümleye sirayet eder ve ih tiyari de lti l ıztırari (zaruri, mecburt) · 
dir. " Bir kamil de miştir ki " Muha bbetul\ah, gönül i çinde parla. 
yan bir nurdur ki kalbe nazil oldu kta mesrur ve şad olup ve mA· 

sivadan farlğ ve azad olur. "Ve bir kamil demiştir kı " Gönülde 
muha bbet ve şefkat RabbanI iIhamdır. Bu�z u adavet (düş· 
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manIık), şeytani vesvesedi r. ZIıa id muhabbet ve ,etkat Rahman 
sıfatıdır, bu'�z ve adavet şeytan aılatıdır. " 

Bır ka mil bir arlfe mektubunda yazmı,tır:" Bundan böyle 
gerçekten onu n marlfet kadehLnden muhabbet şarabııu Içip 
mest olmuşumdur. " Ve ol kAmil ona cevabında yazmıştır Id" 
Henüz içmemişsin sen sarhoş olmuşsun ve senin gayrin gökler ve 
yeryüzü denizıerini içmiştir ve henüz kanmayıp susuzlu tundan 
.....:. Hel min mezfd - Daha yok mu? arzusuyla ömrü geçmiştir. "  
Ve bir kamil demiştir ki "  Kim ki Hak muhabbetinin susamısı

dır ve ol O'nun yakınlık denizlerinde bo�ulmuştur. " Ve bır ki· 
mll demlştlr kl "Kim id Mevli 'sı muhabbetlyle meşgul olmuştur 
ol sıca�ı ve sogu�u. zevld ve derdl, safı ve tortuyu tark etmekten 
uzak kalmıs tır. " Ve bir kimil demiştir ki " Muhabbetullah, öyle 
yakıcı bır ateştir ki onu, veller! kalblerlnde tutuşturmuştur. TA 
kim ol ateş onların kalblerinde olan düşünce ve hayilleri, istek 
ve ihtiyaçları yakıp mahveyleye. " Ve bır kimil demiştlr kl 
" Hak Taila kendi muhabbetln bir kuluna lutfeylese onu gören
ler külfet ve ülfetsJz ona meyil ve muhabbet ederler ve fırsat 
bulanlar onun ziyaretine gid erler. Likin ol onlardan rırar ve Hak 
ünslyetlyle karar eder. " 

Niteki m  Hazret-i Yusuf Aleyhissel ama bir ki mse arz-ı mu
habbet etmiş tir. O, Hakk' m sevgil isi, hikmet sahibi sevgili ceva
bında :  " Rabb'jmden gayri kimsenin bana muhabbetin istemem !" 
buyurmuştur, Mevli 'sı muhabbetlnde çok aaruk oldulunu du
yurmuş tur. (Marifetname, s. 397 - 399. ) 

,.. 
22 - Aşkın HAl et ve KerAmetlerini, Aşıkın Hararet ve 

Melimetin! (kınanmaımı), MAtukun Rahatmı, 
Gizlillllni ve Selametın! BUdlrlr: 

Ey azız, malum olsun kı ehlullah demişlerdir kt aşk, muhab
betin nihayeti ve en son derecesıdır ve Hakk'm dostlanna hlda
yet ve inayetidir. Aşıkları, dilberler can ile taleb kılmışl ardır. 
Her maşuk, elbette aşoona Şikir (av) olmuştur. Gerçi teş ne 
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(susayan) suyu tali bdir. su da teş neye riigıb (ragbet edici) elir. 
Aşk, can U dilde nur üzere nurdur, damad ve gelin misali onda 
mestur (gizli) dur. Aşk, kararsızlık ve sükunsuzlukta üstündür, 
aşıkın canı onun için ber-ciinün (cinnet üzere) dur. Aşk ateşi 
aşıkı yakmıştır. Onun lçfn ol, fikir ve ibareleri bırakmıştır. ;\
şıkın kalbine sırlar salınıt, orada, kelim (söz) ve cü'yet (görüş, 
temaşa) kanşmış bulunur. 

Aş kın meşrebi her meşrepten ayrıdır. A.şılun meş rebi vah
det ve mezhebi Huda 'dır. Aşk uza�ı gören bir yar, bir diirbündiir 
ki yarlı aşina ve ıra�ı yakın eder. Aşk kimil bır iiıtaddır ki 
onunla yüzbinlerce ruha Ittihad (birleşme) hasıldır. Kşık. ken
disini hakir ve zell l eder, onunla maşuka tazlm ve te bciI eder 
(yüceltir). Aşk, aşk ile zinde olur. Muhtelif zamanlara bende ol
maz. AŞı ka dert ü gam hel vadır. Gerçi akıllıya cümle beladır. 
Aşıkın canı , gıdası hQş na�meler sadasıdır . . .  

Aşık, güzel yüze, btperva baktıkta onu n için giryan olur (a�
lar) ki ol ceylanı, kolayca ele geçer ve ço bansız sanıp ona hayran 
olur. Bir de onu görür ki onun gamze (yan bakış)  oku hemen sf
neslne gelir. ta ki m şehvetle nazardan onu mani olur. Aşıkın üs
tadı, yarin güzelliği dir. Sevgilini n  yüzü ona defter ( kitap) ders ve 
tekrardır. 

Bana bir ilm keş f  oldu senin hüsnün kitabından 
Ki yüzbin akl aciz dir onu n bir fasl u ba bından 

Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, kaza ve kaderde biribiri mize aşık 
ve mail kılmıştır. Her ne kadar iki beden birl birinden uzak ve bi
gine olmu ştur. lakin gönülden gönüle yakın yollar vardır ki her 
demde biri birini bulmuştur. Nitekim iki kandilin çana� başka 
iken ışıklan kanşıp birleş miştir. Hangi aşık ki VIsale tali bdir, ha
kikatte onun miişuku dahi aşıktır ve onun vuslatma ragıb (ra�
bet edici) dır. Lakin aşıkm aşkı, bedenini hasta ve zayıf eder. 
Miişukun aşkı onu besler ve güzelleş tirır. E�er bir gönülde ışı
yan mihr-i yar (yar sevgiSi, vefası ) dır, kesinl ikle bil ki ol gönül-
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de hem vefa ve muhab bet vardır. Mişuk olan beden sQreti de �il 
can manasıdır. Zira ki ölüm anında ol minisız suret olan cansız 
ten., aşıkın hoşlanmadı� bir şey oldu Ru z&hir ve nUm iyandır. 
Pes suret aşıkı şakt (kötü ki şi ) dır ve mini "ıkı safd (kutlu ) 
ve hakikidir. 

ol dUberler ki gönül tabi bleridirler. Kendı hastaiann Borma· 
ğa malıdırler. Eeer duyulmaktan sakınırlarsa bir bahane ile ha· 
ber ederler. Ve illa (yoksa) onlan gönülden çıkarmayıp tahayyül 
ederler. Zira ki hiç bir maşuk olmaz ki aşıkından bihaber ola. 

Pes eeer senin kalbinde Mevla muhabbeti ıkı kat olmuştur. 
hakikatte ol dahi sana muhab bet ıalmıştır. Zira ki bir elin sesi 
kanda (ne zaman) gel miştir? Teşne (susayan) aelar ki "Hani 
kandıncı su nerede?" Akar su hem ça�lar ki" Hani o susuz nere
de?" Canı mız da bu susuzluk, niteliksiz, h aht bır cazi bedir. Biz 
onun için mevcudu z, ol bizim I çindir. Alemde e�er insan ve eeer 
hayvan ve eğer nebat ve e�er cemad (cansızlar, maden ve ben
zerleri ) her biri, her zaman muradına kavuşmamış bır aşıktır. 
MuratslZlar muradına giderler ve ol murad olanlan onlar cez be
derler. Lakin kehrüba müsta�i şekUn de işıktır, V e  çer çöp 1-

raktan ona doeru gider. Maşukun meyli cümleden gizııdlr. Aşı
kın meyıL, binlerce davul ve zumayla bellidir. Mişukun kalbin· 
de her dem aşıktır. Azra 'nın kalbinde daima Vimık'tır. Kim ki 
MevIa aşıkı olur, ol, gölge giı,ı güneşle yok olur. Huda işık •• 

sivrisinek ve hava mislil idir ki sert rüzgar ile ışi fena (yok olma ) 
dır. Gerçi aşkın nlhayeti mişuk ıle beka ( bakilik) dır. Liki n a· 
şıkın bekasının bi dayetl (başlangıcı) kendinden fenadır. 

Aş kın fazileti Insanı, daha faziletli etmlştır. Bu nefsln zulmü 
(karanh�) ve cehll aşk ile Insanı daha da zalim ve c ıtıil etmiştir. 
Niteki m tavşan nersine zulm edip arslana karŞı gitmiştir ve onu 
cehaletinden arzu ile der-aguş (kucaklama) et miştir. Yahut bir 
zayıf pervane (kelebek) kendi ni ateşe atmıştır. Lakin Insan bu 
zulm ile her adle ve bu cehl ile her ilme yetmiştir. Zira kı gökler. 
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yer ve da�lann çektndiiti emanet yükü altında yatmıştır. 
(marifetname. s. 41 8-419). 

23 - Alimin Talebelerine Ta1im ve Tedrisinin Adab ve 
Erkinmı Bildirir : 

Ey aziz. malum oisun ki ehH edeb demişlerdlr ki üstadm ta· 
lebe!;ı;.ine talım ve tedris (Uim ö �etme ve ders verme)inln adab 
ve erkim onyedidlr. Biri. ezasına tahammül etmektir. Biri, sus
maya devam eylemektir. Ve biri, halim ve selim olmaktır. Ve bi· 
ri. vakarla oturmaktır. Ve biri. başı, gözü önünde olmaktır. Ve 
biri, tevazuu tercih etmektir. Biri. şaka, amiyane konu şmayı ve 
mizahı terktlı. Ve biri. ö�renclye karşı mülayim olmaktır. Ve bi· 
ri. aciz kalana teennt (sabır) kılmaktır. Ve birI, anlayışı az olanı 
güzellikle irşad Ue ıslah eylemektir. Ve biri. suali tekrar edene 
kızma maktır. Ve biri, sual sorana himmet sarfıyla kulak vermeli
dir. Ve biri.  suall anlayıp ondan sonra cevabını söylemektır. 
Ve biri . hüccet! (delili) kabul etmektir. Ve biri. Hakk'a -dö· 
nüp ve uyarak gltmektlr. Ve biri . zararlı Ulmden �renclyi men ' 
etmektir. Ve biri. faydalı ilmi Allah'dan gayri şeyler ıçın ö�ren· 
mekten ö�renclyi engellemektir. 

Pes her iUme lazımdır ki ö�rencUerlyle bu zikredilen adab 
üzere mua mele edip faydalı ilmi talim eyleye. 
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Kıt'. 

Me'zun olursan okut ulumu 
Neşr eyle halka nef·\ umumu 
AmU olursan kamU olursun 
Hikmetleri hep sende bu lursun 

(Marifetname. s. 539. )  



24 - ö �rencinin Hocuuıdan tUm ölnnnulllnln Adab ve 
Erkinmı Bııdirir : 

Ey aziz, malum olsun ki .deb .bll dem" I.rdlr id ö .... Bclnin 
hocasmdan istifadesinin l<lab w erklnı (u.ullerl, _lan) onbef
tir. Biri, üstadına selAm verip ayak Uzere durmaktır ve biri, Uatadı 
izniyle oturmaktır. Ve biri, namaz Içınde 1IIb1 .debll Iwud eyle
mektir (oturmaktır). Ve biri, onu n huzurunda az IÖylernektlr. 
Ve biri, üstadı sUlI eylemedlkçe söylememektır. Ve blrl, ondan 
izin almadıkça sual sormamaktır. Ve biri, " Falan senin hllafın 
demiş tir" demesiyle ona muarız gitmemektır. Ve birl, do �ruyu 
hocasmdan kendiSinin daha iyi blldl�ni ona bildlrmemektlr. Ve 
biri, onun meclisinde arkadaşının kulaitına gizlice söz söyleme
mektir. Ve biri, başını önüne eAip etrafına iltifat eylememektir. 
Ve biri, onun usandıeı, yoruldu ltu zaman sözü bitlrmektir. Ve 
biri, ol gidlp geldikçe ona aya�a kalkmaktır. Ve biri, hoca sı aya
ita kalkınca suali terk eylemektır. Ve biri. ol, yoluna gider Iken 
ona bir nesne sUlI etmeyip bUeslnce (beraberce) gitmektir. Ve 
birI, onun cemi' çocuklarına ve valanlanna bile tazlm ve Ikram 
etmektir. Ve biri , zihiri , müoker (çirkin) olan işte ona suizan 
etmeyip sımna yetmektir. Ve ol fi 'Un sımnda onu en Iyi şekilde 
bilsin. Sulzan inz oldukça Hazret-i Hızır ile Musa A1eyhisselim
ların lassasını hatırlasın. 

Pes her ilim talibine lazımdır ki üstad ile zikredilen idab ü
zere muamele edip ilim tahsil eylesin. Nitekim denilmiştir:" Mu
ıadma kavuşanlar hürmet ve ta 'zlm ile kavuşmuşlar, erişemeyen
lerse hürmet ve ta'zimJ terk ettikleri icin erlşememıeıerdir. 

8eyt 

üstadına ta' ztm et zira ki denilmiştir: 
"Bir bart eiter ö�retsen ben kul köl.n olmuştum" 

(Hz. Ali 'nln " Bana bir barf ötretenin ben, kölesi oluru m "  
sözü,iklncı mısıada Arapça yazılı olup Wrkçesi tarafımızdan a· 
ruza uygulanmıştır. A.Ç.) (Marifetname, S, 5 39-540. ) 
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25 - Ademin Anne ve Babasıyla Sohbet ve ülfetinin Adab 
ve Erkanmı Bildirir : 

Ey aziz , malum olsun ki ehl-I edeb demişlerdir ki anası ba
bası hayatta olan ki msenin anası ve ba basıyla sohbet ve ülfetinin 
adab ve erkanı onbe, tlr. Bırı, onlann sözlerı nı dlnlemektlr. Ve 
birI, emirlerıne Imtlıll (tam bir itaat) le gitmektir. Ve biri, on lar
dan Izinsiz oturmamaktır. Ve birı, onlann kıyarnı (aya�a kalk
ması) için ayak Ilzere durmaktır. Ve birı, onIann önünee bir 
yolda gitmemektır. Ve bir\, onların sesinden ziyade sesini yük
seltmemekttr. Ve birI, onIan ısimleri ile ça�ırma ma ktır. Ve bırı , 
çaAırmalanna ıcabet edip " Buyrun !" deme ktlr. Ve birı, hizmet
lerınde sür'at eylemektır. Ve bırı. onların nzaIannı talep te çok 
hırslı olmaktır. Ve biri, onlara kol kanat gerip hürmet kılmaktır. 
Ve bırı, onlara ıyill l\ başa kakma ma ktır. Ve biri, onlara hiddetle 
nazar etmemektir. Ve bırı, onlann yüzUne karŞı, yüzünü ekşitme
ylp güleç yüzle ve tatlı sözle hatırlann ho,nud  etmektir. Ve biri, 

emirleri olmadık ça gurbete gltmeyıp yanlannda kalmaktır. 

Pes herkese lazımdır ki anası ve babasıyla bu adab üzere 
sohbet ve ülfet ede ve her hiz metlerını görüp nzalannı gözede. 

Beyt 

Rıza-yı Hak nza-yı v8J.i deyn içre bilinmiştir. 
Ki cennet ümmehat akdilmı tahtında bu lunmuştur. 

(Hakk 'ın nzasl, ana ve babanı n nzası lçindedir. Çünki "Cen
net, annelerln ayakları altındadır. " İkinci mısra, Hadis-I şerıetir) 
(Marifetname, s. 540)_ 

26 - ErkeAin Ehli (karısı)yle Sohbet ve ülfetinin Adab 
ve Erkinmı Bildirir :  

Ey aziz, malum olsun ki ehl-j edeb demi şlerdır ki erke�in 
zevcesiyle sohbetinin adab ve erkanı otuzdur. Birı, kişi kendi 
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ehliyle güzel ahlakla muamele eylemektir. Ve biri, onunla nfk ve 
hilm (yumuşaklık) ile sohbet ve ülfet edip lutuf ve mülayimlikle 
söylemektır. Niteki m haber (hadis) de gel miştir ki "Halkın ha· 
yırlısı, ehline hayırlı ve menfaatli olan kimsedir. " Ve biri, eve 
girdi kçe ehline sel am verip halini sual eyleme ktir. Ve biri . onu 
tenhada sevinçli bulduysa saçlanm okşayıp türlü lutunarla ken· 
dislnl öpüp kucaklama ktır. Ve biri, onu tenha da mahzun bul· 
duysa ona muhabbet ve şefkat göstererek hatınm sorup tatlı söz 
söyleme ktir. Ve biri, ehlinin hatırını iş bitiren yalan va ' delerle 
hoşnut eylemektir. Zira ki ol hanesinde mahbus ve gayri den 
meyus ve kendisiyle menus (yakın) olan sevgili arkadaşı, gam da· 
gıtıClSl, emekdan, oynaşı. mezraası ve iş ortaitıdır. Ve biri, ehli· 
ne çocuk terbiyesinde yardım eylemektir. Zira ki çocuk anasına 
gece gündüz feryad ü figan ile bir zama n mühlet vermez. Aman· 
sız a lacaklısıdır. Belki Insafsız tahkır edicisimr. Pes ona imdad 
edenin MevHi ' sl Muin (yardımcı) dır. 

Ve biri, ehline kendi giydiklerinden giydirmektir ve biri, 
ona kendi yediklerinden yedirmektir. Ve e�er genişli�i varsa 
onun narakasım geniş tutsun. Ehiinin meskenini, giyimını ve na· 
fakasını boynu na vaclb bilsin. Ve biri, ehlini hiç dögmeyip 
dünya işlerinde olan kusurlar Için sö�memektir. Ve biri, ehlinin 
di n işlerinde bu lunan taksir için bir günden ziyade küsmemektir. 
Ve biri, ehlini dostça I dare eylemektır. Ehlinln kötü huyu hare
ket eyledikte kendi nersine sulzan edip .. E�er nefsim ıslah olsa 
&ş im dahi ıslah olurdu " demektir. Kerem sahi bi veltlerden birisi, 

kansımn kötü huyu na sabredip sual edene cevap verırmiş ki 
"Korkanm ki onun eziyetine sabretmeyen ki mse onunla evlenip 
ikisi bile belaya düşerler. " Niteki m denilmiştir ki erkek ehlinden 
tahammül etmede altı nesneden kurtuluşu vardır: 

Çocuk sılleden, tabak çanak kınlmadan, buza� dö�ıme
den ve kedi sögülmeden ve misafir kovulmadan ve elbise yı rtı)· 
madan kurtulur! Ve biri, ehlinın gazabı galip geldikte sükut eyle· 
mektlr. Ta kim aYret nadi m olup kocasından özür dilesin. Zira ki 
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ol zayı ftır, sükUt ile ma�lup olur. Ve biri, ehlinin güzel huyu ga. 
Jip gelip her hizmetin eWer yüzle eda eyledikçe ona dua ve Hak· 
k ' a şükr ü sena eylemektır. Zira ki erke ite uygun kadın. şükrü 
eda olu namaz bir ni mettir. Ve biri, ehliyle öyle mua mele etmek· 
tir ki kadın. " Koca m beni cümle kadınlardan ziyade be iten miş 
ve sevmiş " bilsin. Ve biri , ehliyle evi n geçim ve ihti yaç işlerinin 
idaresinde müşavere edip gayri büyük umuru ona gönül yükü 
etmemekt ir. Ve biri, ehlinln hıyanet ve hilesinden sakınmalıdır. 
Zira ki Hazret-I Adem · atamız, ehli Havva anamızın davetiyle 
Rabb'lne ası olmu,tur. 

Ve biri, ehlinın eünah olmayan kusur ve tez viratından göz 
yummakla bilmezden ve anlamazdan gelmektir. Ve biri, ehlinin 
büt ün sırlarını ve ayıplannı herkesten gizlemektlr. Ve biri, ehl iyle 
mizah edip latifeler söylemektlr. Ve kendisi kadın şekline gir
meyip başka oyunlar eylemekt ır. Niteki m Hazret-I Habib-i Ek
rem SaUahu Taala aleyhl vesellem, pak zevcelerine karşı insanla
nn en zarifi i di .  Hatta ol, Hz. Ayişe ehliyle bir kere müsabaka 
eyledikte Ayişe Anarnız zayıf oldu ltundan onu ge çmiştir. Daha 
sonra ol Hazretin muhabbet ve emri ile Ayişe Anamız bedenini 
besleme lIacım i çip toplanınca bir dahi yanş edip ol, Hz Ayişe' 
yi ge çti . . . 

Zira ki erke itin hanımıyla oynaması, oyun ve batıl de itildir. 
Belki ol ha ktır ve tlattır . . .  Ve biri, ehli saliha ve itaatkar ise 
onun üzerine bir dahi evlenm emelidir, ta ki adaletle iyi ge çIn
me kten ma hrum olmaya. Ve biri, ehline üzüntü ve kederlerini, 
düşmanlarını ve bor çlannı söyleme mektir. Ve biri, eh l ine yanın
da ve yanında yokken hayır dua edip beddua etmemektır. Zira 
ki gece gündüz ol onun hizmetkandır. ekmek clsi, aş çısı, terzisi, 
yıkayıc ısı ve hazinedandır. Belki enfsi, munlsi, yari ve nlgandır. 
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Kimin ki yari senelieYin serv-! naz olur. 
Yüz bin belaya uArasa da yine az olur. 

(Marifetname, s. 542-543). 



27 - Kadının Kocasıyla Sohbet ve Otletinin Adab 
Ye Erkinını Bildirir: 

Ey aziz, malum olsun ki ehl·i edeb demişlerdir ki kadının 
kocasıyla sohbetinin idab ve erkiinı yirmidir. Biri, zevci kapıdan 
içeri gel dikte ona aya�a kalkmaktır. Ye biri, kocasını güler yüzle 
karşılamaktır. Ye biri, zevcine "Merhaba efendim ! "  demektir. 
Ye biri, zevclnin paltosunu almaktır. Ye biri, kocasına her em· 

rinde itaatkar ve ti bi olmaktır. Ve biri, zevcinin yata�ndan fı· 
rar etmemektır. Ye biri, k�sından lzlnsiz hanesinden bir yere 
gitmeme ktir. Ye biri, kocası onu öpüp kucaklamak istedi�i saat 
nefsini teslim edi p te'hir etmemektir. Ye biri, zevcinin elbisesini 
temizleyip bitini düşürmektir. Ye biri, kocasının mumunu ve o

ca�nı yakıp yata�ını döşeyip devşirmektir. Ve biri, kocasına 
gusl ve abdest için lejten ve havlu getirmektir. Ve biri , zevcl Ister· 
se gusul ve abdestte onun hizmetin bitirmektir. Ve biri, kocasın· 
dan izinsiz oruç tutmamaktır. Ve biri, kocasına, malı ve ııüzelll
�yle başa kakıcı olmamaktır. Ve biri, giyim ve naraka işınde bir 
gam getlrmemektlr. Ve biri. kocasını n sesinden zıyade kendı &e

sini yu karı götürmemektir. Ve biri, zevclne ezlyetle canına ye
tirmeme ktir. Ve biri, kocası yanındayken ve yanında yokken 
ona dua ve sena kıl maktır. Ve biri, kocası ıçın ııürme ve kına Ile 
vesalr mübah olan eşya Ile süslenmektlr. V. biri, zevcfnin LLZ ve 
malını gece gündüz ko{Umaktır. Yanı kendı n!mahreme görün· 
meyip ondan izinsiz bır kl mseye bır nesnesin vermemektir. 

Muradım şöyledir hali sana ey kametl ba.Ii 
Komasın Hazret-I Mevlil beni bir an he mın sensiz 

(Marifetnama, 8. 54 3-544. ) 
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28 - Kişinin Çocuklarıyla Sohbet ve rnfetlnin Adab ve 
Erkanını Bildirir: 

Ey aziz, malum olsun ki ehl-i edeb demişlerdir ki adernın 

kendi evladıyla sohbetinin adab ve erkanı yirmi dir. Biri, pe der 
evladının do� muyla sevinmektir. Niteki m Hazret·1 Habibo l Ek
rem s. a. v. buyurmuştur ki "Çocuk dünyada sücur ve ahirette 
nurdur. " Ve biri, kız çocukları ile ziyade mesrur olup onlara 
hürmet kılmaktır. Zira kı evladın hayırlısı kız olma ktır. Niteki m 
Hazret-i Habib-i Ekrem s.a.v. bu yu rmu ştur ki " Kadının bereketli
si, kız do� rnıa kla başlayandır. Zira ki ben Hak Talil a'dan me
şakkatsiz evlad istedi m, bana kız çocukları ihsan ey lemi ştir. " 

Ve biri, müjdelendi kte çocu � na gök çek ad vermektir. Ve biri, 
yedinci gününde veya sonra o �lan ı çın iki koyun ve kız için bır 
koyun akfka niyetiyle kurban edip kemiklerini kırmaksızın hisse
lere ayırma k veya pişirip yedirmektır. Ve bi ri, yedinci günde ve
ya on yıla dek o�lanı sünnet ettirmektır. Ve biri, o�lu veya kızı 
altı yaşına bali� oldu kta onlara Kur' an, tarzlar ve di n ldibı ö�
retmektir. Ve biri, o �luna yazı yazma k, ok atmak, yüzrnek ve 
mutedil bir sanat tali m etmektir. Zira ki haberde " Sanat, fakir
likten eminii ktir " gel miştir. Ve elter Ume ra� bet ederse ona hi
dayet olmu ştur . . .  Ve bi ri, o �luna gö kçek lakab vermektir. Ve 
biri, kızına yemek pişirmesini, yoo e� rmesini ve dikiş di kmesini 
ö�retmektir. Ve biri, bütün çocuklanm süslemede, ihsan ve hedl
yelerde beraber tutmaktır. Ve birI, turfanda meyvey i i bti da kız 
evladına vermektir. Zira kı onların yürekleri ank ve daha zayıf
tır. Ve biri, çocuklannı şefkatle öpmek ve merha metle kucakla
ma ktır. Ve birI, evladına son derece merhametle muamele eyle
mektlr. Ve biri, onlarla oynaşıp güler yüzle söyleme ktir. Ve biri, 
onlara bed dua etmeyip hayır dua eyle me ktır. Zira ki beddua fa
kirlik sebeplerindendir. Ve ç ok olur ki kabul olunup onlan fesa

da verir. Ve biri, on yaşına balig olan sıbyarun erkeklerini ve 
kızlannı ayı np başka döşekte yatırmaktır. Zira ki onlan birlikte 
yatırma k  fitneye batırmaktır. Ve biri, onbeş yaşına bali � olan 
evladını nzaları ile evlendirmektir. Ve biri, evl adının eda edeme-
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di�i hizmeti emretmemektir. Ta ki m asi olma larına sebep oln. 
sın. Ve biri, yanında olanlanna kendi yediklerinden yedirmek vi 
kendi ııiydiklerinden giydirmektir. Ve biri, ki msenin evladına 
kötü ma ksat taşımama ktır. Ta ki m onun zaran kendi evl adına 
rac i olma sın ve bir zamandan sonra yollanna gelmesin. Nitekim 
Yusufun kardeşleri onu pede rinden alıp esir kıldılar. Onlann ev· 
ladı hem fir'avn elinde esir oldu lar ve ekti klerin biçip cezalannı 
buldular . . .  (Marifetname, s. 544). 

29 - Temiz Arkadaşlar Sohbetinin !dab ve Erkanını 
Bildirir : 

Ey aziz, malum olsun ki ehl·i edeb demişlerdir ki adem in 
üsdatlanndan ve talebelerinden, usul ve ftiruundan, hanım ve ak· 
rabalan, köle ve ko mşularından sonra sair insanlar üç kısım üze
re bulunmuştur ki ya saCa veren arkadastır veya eera dolu tanı· 

dıktır yahut vefasız eahi llerdir. öyleyse kardeşlik ve sadakat 
akdinde senin I çi n  iki vazi fe lazımdır. Amıı:ıa birinci vazi fe, 
önee sadakat şartlannı taleptir. Ondan sonra kardeşlik ak· 
di dir. Ta kım kardeşlik ve sadakate layık olmayanlan sadık dost 
ittihaz etmeyesin. Nitekim Hz.  Habtb-i Ekrem sallallahu aley hi 
vesellem," Kiş i dostunun dini üzeredir" buyur mu ştur. Kiş i ken· 
di arkadaşının meşre b ve mez hebi nde oldu � nu duyurmu ştur. 
E�er sen konu şma ve ili m  ö�renmede orta�ın, din ve dünya işle
rinde arkadasın olmak için şefkatli bır dost Istersen onda beş 
hasıete riayet eylemek sana gerektir. 

Ve amma birinci haslet akıldır. Pes ah ma �n sohbetinde ha· 
yır olmaz. Zira ki onu n en iyi ahvali odur ki sana menCaat mu· 
rad ederken zarar eder, bil mEıZ. Ve amma iki nc i  haslet huy gü. 
zelliiidir. Pes kötü huylu olan ki mseden veCa ve safa gelmez. Ve 

bed huylu odur ki ııazab ve şehvetine miilik olabilmez. Pes öyle 
bır kimseyi sadık dost itti haz eyle ki sen ona hızmet eyledikte ol 
seni siyanet eyleye. Ve sen onu nla illCet eyledi kte ol sana ziynet 
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verip tatlı söyleye ve senden bir iyilik gördükte ona itibar eyleye 
ve bır kötülük gördükte onu g1z1eye. Ve amma üçünc ü haslet sa
lah (iyilik ) tır. Bir büyük ıünah üzerinde musır olan (ısrar eden ) 
fasık ile dost olma. Hak'dan korkan glinahında ısrar etmez. Hal

buki Hak'dan korkusu olrmyan kimsenin lıaUeslnden emın olun
maz. Zira ki ol araz (ııeçici vasıflar) ların de�ş mesl gibi de�işir, 
kalmaz. Ve amma dördUncü hallet kanlattır ki pes dünya har\Si 
ile yakın olma ki sadakati geçicidir. Hllbuki haris LLe sohbet öl
dürücü zehirdir. Zira kı tabiatlar, biribirine benzemeye ve uyma
ya maUdlr. Belki tabiatlar, sahiplerinden habersiz biribirinden 
huy ve hasletler u�rulamakta mahirdir. Pes harisin sohbet 
etti�i elbette haris olur. Nitekim zahidin yakını zahid olup 
rahat bulur. 

Beş inci haSıet sıdk (do WUluk ) tır. öyleki yalancı ile dost 01-
ını ki kötüdür. Ve ol serap gibi şomdu r. Zira ki o sana ıra �  ya
kın ve yakım ıra4 etmesi malumdur. E�er bu beş hasletin hepsini 
bır şahısta bulmadınsa ol zaman sana Iki işın biri l azım gelir. Ya 
insanlarla hasletleri kadar arkadaş olursun veya tamamen uzlet 
edip selamet bulursun. Zira ki kardeş iiçtür. Biri sana ahıret kar
deş idir. Pes onda ancak diyanet ararsın. Ve biri dünya kardeş\
dir. öyle ki o naa ancak ahlak güze11i� ararsın. Ve biri ünslyet 
kardeşidir. öyle ki onda ancak şerrinden sel amet bulmak ararsın. 

Hal bu kim aıem halkı biribirinin hakkında üç mertabe bu
lunmuştur. Biri,  gıda misalidir ki ondan hiç müsta�ni kalınmaz. 
Ve biri , ilaç misali dır kı ol bazı vakit ademe lazım olur, bazı va
kit  ol maz. üçüncü mertebe hastalık gibidir. KI ol asla lazım ol
maz. Lakin insan onunla bazan mübtela olur. Ve ol bir şahıstır 
ki onda ne bir menfaat bulunur, ne de onunla ünsiyet kılınır. 
Pes ondan halas bu luncaya dek onunla güzellikle idare olunur. 
Ta kim on dan nice büyük faydalar bulunup nice ibretler alınır. 
Bır fayda budur ki ondan çirkin görünen kötülüklerin benzerle
ri nden sakı nılır. ZIra ki satd (kutlu kişi ) odur ki gayrıden ibret 
alır. Nitekim Hz. Habtb-i Ekrem Sallallahu taala aleybi veseIJem 
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buyunnuştur ki " E�er insanlar başkasından görüp hoşlanmadık
ları şeylerden sakınsalar, edebieri kemal bulup terbiyeelden 
müs�ni olurlardı." 

Ve amma ıkinci vazife sohbet ve ülCet hU kukuna riayettir. 

Vakta ki arkadaşla aranızda ortaklık ve arkadaşlık akd edil
miş olur. pes sohbet ve ülfet hukuku her birinize lazım gelır. 
Halbuki dostIu�un huku ku edasının dahi nice adab ve erkinı var· 
dır. Nitekim Hz. HaDib- i Ekrem s.a. v. buyurmuştur ki . ' İki kar
deş iki eL gibi dir ki· biribirini yı kar. · Ve ol hazret, bazı ashabıyla 
bir a�açlı�a dahil olup "erak" a�cından Iki misvak kesmiştir ki 
biri do�ru ve biri e �ri idi. ol kerem kanı (madeni ) do�ru misva�ı 
arkadaşına verip eltriyi kendi aldıkta renki demiştir ki "Doltru 
misva�a sen benden müstahık iken bana verdi �nden hikmet 
nedir'?" Pes mürüvvet kanı ona demiştir ki " E�er ınisva� sen 
oulup kesmiş olsan ol zaman do �ruyu bana vermen tercih ve 
mücüvvet addolunurdu. Zira ki iki arkadaştan di�erlne daha şef
katli olanı. Hak katında daha çok kerernll olur. 

İyi arkadaşlann sohbet ve ülfetinin adab ve erkanı yirmi· 
beştir. Biri, mal ve mülkün dostuna bahş edip nzasına yetme ktir. 
Bu mümkün olmadıysa malımn Cazlasıyla onu n ihtiyacını gider
mektir. Ve biri arkadaşının ihtiya çlarında o bir şey istemeden 
önce anında yardımına gitmektir. Eliyle veya diliyle yardım et
mektir. Ve biri arkadaşımn her sırnm cümleden gizlemektir. Ve 
biri, dostunun ayıpların örtmektir. Ve biri, halkın onu zemmin
den ona ke der veren sözü ondan gizlemektir. Ve biri, halkın onu 
medhinden ona sÜnlr veren sözü söylemektir. Ve biri. dostunu n 
sözünü tam bir i lgiyle dinlemektir ve biri. dostunun konu şma

sına müdahele ve itıraz etmemektir .. Ve biri, dostunun gökçek 
adıyla yani kendisine hoş gelen lakabıyla çajtırmaktır. Ve 
biri. dostuna nasihat i ktiza ederse lütufla ve yu muşaklıkla nasi
hat eylemektir. Ve biri. dostunun iyilikleri için ona medh ü 

sena söyJemektir. Ve biri . dostunun gıybeti olundukta ona sahlp-
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lenmektir. Ve biri, arkadaşının kusurlannı ve eksikli klerini a· 
zarlayıp cefa etmeksizin göz yumarak afleylemektiı. Ve biri, 
dostuna hayatında ve ölümünde her namazın sonu nda dua ey· 
leme ktir. Ve biri, dostunu n hüznüyle mahzun olmaktu. Ve biri, 
dostunun sevinciyle sevi nmektir. Ve biri, arkadaşının ona tenha
da izhar eyledi elni gizle mektir. Ve biri, arkadaşının yanında ve

ya yoklu � nda bereber olup sırren ve alenen ona hayır sanmak
tır. Ve biri, arkadaşına kendi ihtiya çlanndan bir nesne teklif et
meyip kendi ihtiyaçlarından onun kalbini rahat eylemektir. Ve 
biri arkadaşın gelmesiyle flÜler yüzle aya ğa kalkıp güler sel amını 
almaktu. Ve biri, arkadaşına mecliste mek anını geniş kılma ktu. 

yahut kendi yerini ona verme ktir. Ve biri, arkadaşının hal ve ha
tır ını, çocu klarını ve yakınlannı sual eyle mektir. Ve biri, dostu
nun kelamını tasdi k edecek söz söyle mektir. Ve biri, arkadaşı
nın kal ktı�ı zamanda onu u � rlama ktır. 

Vel hasıl kendisine istedi ği muameley i arkadaşına eylesin. 
Ta kim dostlu ğu nda sadık ola. Zira ki canına sandıitını. dostuna 
sanmayanın dostluğu nifak olur. Ve, biri, dostunun ölümün den 
sonra ailesi , çocuklan ve muhabbet eyledigi akra basıyla bile gü

zel vefa eylemektır. 

Beyt 

Gelir zevk u safa dostun bana cevr ü cefasın dan 
Muhibb -i sadı kı yegdir ki şinin akrabasından 

(Marifetname,s.S46-S 48.) 

30 - Şurfitü'l-lslam (İslamın Şartları) : 

" . . .  Eğer sana sual etseler ki "Mıislüman mısın? " cevap eyit 
kim " Müslümanım elha md ü1i 1 lah. , .  Eğer sana sual etseler ki " El
hamdü1illah " lafzını n manası nedir?" Cevap ey it ki m "Hak Taa-
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la 'yı ö�mek ve şükr eylemekti r. " E�er sual eyleseler, "Allahu 

Tarus'yı nice bilirsin?" Eyit : "  Birdir , şeriki ve naziri yoktur, 
Hay ' dır. AltIn'dir, Kadir' dir ve Semt'dir. Basir'dir, Mürid' dir. Mu
te kellim ' dir, Hak 'dır. Evveli ve ahiri yoktur. Mekan ve zaman
dan münezzehtir." E�er sual eyleseler, "Allahu Ta al a'nın birli
ğine delilin nedir?" Eyit kim. "Cemf'eşyanın biribirine be nze
medi�idir. Akıl ile delilim budur ki cümleyi yaradan birdir . . .  " 
( Urvetü'l  - İslam, yk. 51b  53b, ) .  

B - Ş t t R L E R  

1 - Aşkname 

Aşk mahfi i ken aşikar oldu 
Cümle canlar ona şik iir oldu 

Aşk makbQl-i adem olmuştur 
Gül ü gülzar·ı alem olmuştur 

Aşk her ne gönülde kılsa karar 
Masıva koymaz on da eümle yı kar 

Aşk dtvane eyler insanı 
Mahv ede r gafleti ve nısyanı 

Aşk gözden gönülden pi nhandır 
Daima can içi nde ol candır 

Aşk dil tahtı üzre sultandır 
Misl-i maruz biz oJ Süleyman'dır 

Aşk Mirac-ı enbiya olmuş 
Hil 'at u tae-ı evliya olmuş 
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Aşk tefsir-I sırr-ı Kur'an ' dır 
rumle müşkU onunla wndır 

Aşk hacc-ı hakikat oldu zekiit 
Teşne dillerde olmuş Ab-ı hayat 

Aşktır bil ki mucid-i eşya 
rumi. Durundan olduıar peyda 

A4 ktır aş k cümle bl 't- tahkik 
Hakkı haktır bu sözler et tasdik 

(D1van. s. 24-26. ) 

2 - Vaat-ı HlI 

Can eııer.inden gelml'lım fant meklm neylerim 
ol mülke meyIIm salmışım ben bu elhanı neylerlm 

Dünya ya gel dim gitmeye ilm ile ha mle yltmeye 
Aşk ile iin seyr etmeye ben tn ü anı neylerim 

Hep itiban atmışım iişıkh� el katnuşım 
Bu nefsi dosta satmışım bu düşmeniim neylerim 

Aş kın şarabın içmlşim dil gülşeni ne göçmüşüm 
Ben varlı�ımdan geçmlşim nam u nişanı neylerim 

Aşkı tabTbim kılmışım derdinde derman bulmuşum
Ben Iübb-i hikmet bilmi şi m Yunanlyanı neylerim 

Gerçi zaman devran Ile pir etti cismi m şan ile 
Gönlüm eivandır can ile pir ü eivanı neylerim 



Ten beslemekten sapmışım gönl üm sarayın yapmışım 
Hurşidi m anda tapmışım ben ahteraru neylerim 

Dilden dile bin tercüman varken ne söyler bu Iisan 
çün can u dildir hem zeban nutk u beyanı neyled m 

Hakk ı cemi '-i halktan müstağniyım billahi ben 
Hallak-ı alem var iken halk-ı zamanı neyledm 

(Divan, s_ 28-2 9 )_ 

3- GazeUer 

Gaz el 

Merhaba ey aşk-ı bAk1' merhaba 
pür vefasm PÜf vefasm pür veta 

Gel salın gönlümde ey can-ı cihan 
DiI-riibasın dil-riibasın dil-rüba 

Çarh-ı dilde mihr ü mahımsın tamam 
Mehlikasm mehlikasm mehHka 

Evvel ahir yar-I ganmsm nihan 
Can-Cezasın can-fezasm can-feza 

Mübteda-yı cümle eşyaya ayan 
Müntehasın müntehasm münteha 

Senden oldu har u gül hem hak ü zer 
Ktmyasm Idmyasın kimya 

Vasıl eylersin kulu Mevlasına 
Rehnümasın rehnümasın rehnüma 
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Hal ktan higiine olmuş aşıka 

Aş inasın aş i nası n aş ina 

Hakkı Hak ' dan gafil olmazsan müdam 
Pür safası n PÜf safası n PÜf sara 

( Divan, s. 3 3- 34. ) 

Gazel 

Aş kın şarabın ver bana ta kalma sın havf u reca 

Endiş el erden kıl reha mest et o meyden sakiya 

Nan istemem ab istemem asayiş ü hab iste mem 
Yaran u a hba b istemem aşkın meyi dir bes bana 

Ne şems-i taban isterim ne akl u ne can isterim 
Ben aş k-ı canan isterim olsun bu can kurban ona 

Aş kın la mahrem kıl beni hamr ile pür dem kıl beni 
Şev kınla hem dem kıl ben i oldu r bana zevk u safa 

Koy Hak kı bu şehvet leri hem devlet ü izzetleri 

Terk eyle hep lezzetl eri iç hamr-ı aş kı  da ima 

(Dtvan, s. 47. ) 

Gazel 

Gönül aşkında nii -pervadır ey dost 

Seni sevmek ace b sevdadır ey dost 

Adli bil mez bu ma ' nayı ki da i m  
D i l  ü dide sana me' vad.ır e y  dost 



Cemelin arzu eyler ka mu şey ' i  
Cihan pür ş u r  u PÜf kavgadır e y  dost 

İkilik perdesi ref' oldu dilden 
Dü alemden gönül yektadır ey dost 

Çü gelmez hiltıra perva-yı a�yar 
Gönül şQride he m şeydadır ey dost 

E�erç İ rütbe-İ akli oldu ali 
Makam-ı aşk hem a ' ladle ey dost 

Çü sensin ev vel ahir sm u zahir 
Bu Hakkı htç ü na -peydad ır ey dost 

(Divan,s.5 3-54. ) 

Gazel 

Aşk sultan-ı alem-İ candır 
Aş k  indi nde akl nadandır 

.ııuhdur hak ü aşk bahr-i hayat 
Akldır milr u ol &ileyma n '  dır 

Şah-ı aşk eylese kabul seni 
Canı şükrane ver ki erzandır 

Çünki gösterdi hüsn vee hini aşk 
Bendesi oldu ki m  ki sultandır 

Küfr ü imanı etme nisbet ona 
OL ayandır ki ayn-ı irfandır 

Aşktır yar-ı gar-ı her aşık 
Dil de dil d ar u canda canandır 
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Aşk babil-yı cümle alemdir 
Her işi halka IOır u ihsandır 

Buldu aşk ehli iz zet ü rahat 
Ki kamu , ugl onunla Asandır 

Hakkı eşyada onu seyr et kim 
Mihrt her zerreden dımhşandır 

(Dtvan,s. 66-67. ) 

Gazet 

Perde-I can Içre _,kın nice bın envan var 
Hüsn -I aşk-ı pAk Ile Aşıklann bın kin var 

Akl der kim şeş elhetten taşra canın yolu yok 
Aş k  der vardır yakın yol nice bın seyyiln var 

Akl bu bazan görmüş eylemış bey'ü şlra 
Hem bu bazar içre aşkın ba ş ka  bir bazan var 

Derd-keş işıklann gönlünde yüz bin zevk olur 
nre-dil akıllerın ka.l binde bın efkan var 

Akl der rah-ı fenaya gitme kim pür hardır 
Aşk der vardım fenaya nice bi n gülzan var 

Aşk der ey akl varlık perdes in ref' eyle bak 
Kim gönülde seyr edersin cennet ü enharı var 

Aşk-ı Hak Hakkı güneştır eer-i harf içre nihan 
Çün zuhur eyler huzurunda ki min gürtan va r 

( Dtvan, s. 69. ) 



Gazel 

Halvetimden i çeri geldi o di ldar seher 
GeldiAimden dedi namahreme sen verme baber 

Dedim ey dost nice senden eser bulmak olur 
Dedi çün kalmaya aıemde vücudu ndan eser 

Dedim ey nur sana bakmak olur mu mümkün 
Dedl mümkündür olursam sana ben nur-ı basar 

Dedim ey yir sana ermek olur mu dedi kım 
Bana vasııdır o kim tenden eder cana ıefer 

Dedim ey can bulunur mu ıana ll.md. nl,an 
Dedi var sılret u ma 'nada sana .yl. nazar 

Dedim ey aş k nesln ben neyim il Alem n. 
Dedi ben daneyim il sen semer il kevn şecer 

Dodlm ey mlhr gönül vechl nedendir rUşen 
Dedi ey Hakkı bana oldu mu kabil bu kamer 

(Divan, s. 76 . )  

Gazel 

Canıınız devlet-i derdinle deva bulmuştur 
Gönlümüz say kal-ı aşkıola safa bulmuştur. 

Cennet olmuş o gönül kım ola dostuyla müdam 
Duzah oldur ki heman halka rlya bulmuştur 

Aşkı sultan-ı kerim anla velt hikmeti var 

Hasta - dil ondan e Aer cevr ü eeCa bulmuştur. 
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GönlümUz zuhnet�i tenden hoş erişti cana 
Sende ey aIJk her ayine cila bulmuştur. 

AteŞ-i aIJka yanan mevt ü sakardan geçti 
Hakkı ol tanl olup mılk-i beka bulmuştur. 

(Dtvan, s. 89. )  

Gazel 

Ey ezelt renkımız gilltenimlz babanmız 
Ve'y ebedt ,enkımız ma hrem ü yar-ı ganmız 

Aşk sen ey serverimlz hazırımız huzurumuz 
MAye-i sekr ü şQrumuz sabr sen ey kararımız 

Evvelimiz ahtrlmlz zahirimiz zamrrlmiz 
Yar u mürid ü pırlmiz mftnls ü gam- güsinmlZ 

Nazır-ı bi-nazirlmiz nasır-ı bt-nastrimiz 
Dilber-i destg1rimlz cümleden ihtiyanmız 

.Aşık u hem habtbimiz n aSlb u hem nastblmlz 
Illet ü hem tabiblmlz talib-i Inklsanmız 

Rafi' u hem retiimiz sani'u hem bednmiz 
Cami ' u hem cemtimiz basıl-ı karubanmlZ 

rumieye eyledi n ata merhem ü mlhnet ü şifa 
Hakkı'ya bahş kıl fena ta ola fakr kanmız 

(Divan, s. 9 3. 5. beyit, matbu nüsbada 
mevcut de�ııdir. ) 



Gazel 

Vasf-ı cemal-i canan nutk u beyana sığmaz 
Şerh-I kemal-i hüsnü iki cihana sığmaz 

Simurg-ı can-ı aşık her bir havada uçmaz. 
Pervaz-ı şehperi çün heft-iisümana sığmaz 

Gönlüm ayağı geçti aşkın dennesine 
öyle büyük deftne kevn ü mekana sığmaz 

Derdim ki hal-i aşkı hıfz eylertm gönülde 
Gördüm muh1ti hergız bir n aved ana sığ maz 

Hejdeh hezar alem de ğmez bir arpayı kım 
Canandan özge kalmaz bir şey cinana sığmaz 

Çün küfr-i zülfıj dilde imanı m etti taze 
Hal a senadan özge bir söz Iisana sı ğmaz 

Koy masivayı Hakkı çün gayr-i aşk-ı canan 
Bu akl u fehme gelmez bu kalb ü cana sı ğmaz 

(Divan, s. 100. ) 

Gazel 

Kendi hüsnün veeh-I di lberden hüveyda kıldı aşk 
Çeş m-i aşıktan dönüp anı temaşa kıldı aşk 

.Ab u gilden gösterip aks-i cemalin dem- be- dem 
Şem'-i gül-ruhsar u mah-ı serv-i bala kıldı aşk 

Kendi elı mından hernan bir cur'a döktü h ake ol  
Zu-ftinu n- ı aklı hem mecnu n-ı şeyda kıldı aşk 
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Gerçi dilber kendi dır hem giydi aşık kisvetin 
Pes cemAli cllvesin kendi temenna kıldı aşk 

Gül yUzUne zülf-I mÜşg1nden seliisil kıldı aşk 
Ebi-I atkı beste-y! zinck-! sevda kıldı aşk 

Sılmadı arz u aemaya hü�! aşkın leş ken 
Bu aceb kım Sln�yl u şşakı me 'va kıldı aşk 

Nlr u n(ir ile eder mahv ism ü resmin aşıkın 
Beyr kıl Hakkı bu ho, resmi ki peyda kıldı aşk 

(Dtvan. s. 1 1 3. )  

Gazel 

Aşk derdiyle derfinum doludur ma ' murum 
Zevk-! ha mr ile dil ü can ho ş olur mesrurum 

Aş k ııe olsam olur her dil ü can Içre yenm 
Akla yar olsam o de m cümle gönülden duru m 

Aş k sultan-ı  cihan imiş ona kul olu rum 
Ta be-k ey vesvese-! akl I le  ben ma�rürum 

Aşktır cevher-i can cümleye oldur cana n 

Niç in ol mader- I müşfıkten ıra� u urum 

Mahv-ı aşk olsam olur cümle ci han bır cevher 
Her neye baksam o dem naZI! u hem manzurum 

Aşktır asl- , cihan fer 'a de � şmem aslı 
Zulmet-i fer ' i kodu m ası ile dolmuş nu rum 



Mahv-ı aşk oldu kamu nam u nişanım Hakkı 

Gavri nisbetleri koy aşk ile ben meşhOrum 

(Dtvan. 5. 1 35 . )  

Gazel 

Aşk der kim Cii1d!! cananın benim 
Hem gönül tahtında sultanın �n!m 

tki Memde benimsin ben senin 
Her ne derdi n olsa dermamn benim 

Hiizn ile pak eyle kalbin hanesin 
Kim bu vtran içre mihminın benim 

Gamzemin celladı katl etse seni 
Çekme baş ondan ki tavanın benim 

Can-ı merg-endtı;1 terk et rahat ol 
Can-ı cav1d Ü dil ü canın benim 

Lif u rursun kim muhibbim ben sana 

Gice güzdüz ttk hahinın benim 

Ateş-i şevlom seni hik eylese 
Müjde kim hem Ab-l hayvinın benim 

Zih ir ü bitın ne Istersin beni 
Evvel ahir çünki cüyinın benim 

Olmuşum ey Hakkı heft-a'za sana 
Şeş hudud u çar erkinın benim 

(Divan. 5. 1 36.5. beylt, matbu nüshada 
mevcut değildir) 
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Gazel 

Ey çenk perdelerde sıpahanı isterim 
Ey mutri b ol terane- i sUzanı isterim 

Hoş perde-i ırak ile u şşaka zevk ver 
Kim rast bUselik hoş-elham isterim 

Aşk ehUnin şehadetl dir U m-I musi1ci 
çün mü'minim şehadet ü 1manı isterim 

OL mahiyim ki muztari bi m  cism-i hikden 
Derya-yı saf-ı bi-ser ü pay anı isterim. 

Aş kın cemali aksi dir  insanda hüsn ü an 
mdar-ı aşkı görmeye hubaDl isterim 

Ref' eyle bu nikabı o vech- I cemllden 
Seyr-i ru h-ı muşa' şa-ı tabanı isteri m 

Ey Hakkı ç ünki cana! cihan aşk-ı pak i miş 
Candan o nOr-1 dide-yi a' yanı isterim 

(D�an, s. 1 39-140. ) 

Gazel 

Bir Hu d a ' dan ga yri yari  iste mem 

OL gülü bu lsam bu harı  istem e m  

Gayri yar in  var ise va r  anda ki  m 

Dilde Bari gayr - i  Barı iste mem 

Ondan özge ba ht u ra ht ı  ara ma m 

Zikr- i  Hak'tan gayri k a n  istemem 



Dü cihanı ehline verdim heman 
İsterim dildan d iin  istemem 

Kir- ı  di lde ol muşum anki-misal 
Kerkes-i  murdar-han isteme m 

Baz- ı sultanım onu n  destindeyim 
Hak dan i çre gubiin Istemem 

Yar-j garım ga m-güsanm Hakkı bes 
İstemem ben gayrj yari istemem 

(Dtvan. s. 1 4 l . )  

Gazel 

Ne sakfdir bu ki mest-j müdamı oldu cihan 
Ne badedir bu mahabbet ki ca mı oldu cihan 

Ne ma hidir bu ki bu şest·i kainata düşer 
Ne daned ir ne hümadır ki damı oldu cihan 

Gönül o gündüze ermiş ki ru zlar ş ebidir 
O su bh vechini görmüş ki ş amı oldu cihan 

Zılal-i  alem- i  faniyle kalma kalbine gel 
O nuru bul ki zılal u zalamı oldu cihan 

Ona ki tevsen-i nefsi muti' u ram olmuş 

Teyakkun ile haki katte ramı oldu cihan 

Cihan guHimın olur ger gulam-ı aş k olsan 
Ki şah-ı  aşk gulamı gulamı oldu cihan 
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Ka nı.ı  mu radı kodu Hakkı ki mu ran oldu 

Ki her zamanda beman tıbk-ı kinu oldu cihan 

(Divan, s. 160-16 1. )  

aueı 

Kesildi ravza-i dilden heman su 
Gel ey Bilet kerem kıl el-aman su 

o su dan kim bı sular &örmez anı 
Verır kalbe hayat-ı cavidan su 

Aceb menba' dır ol kim cÜDbişinden 
Dolar her dem nice bın nehr-i can su 

Heman bır lokma nan için gedi-veş 
Yüzünden dökme var ey mihman su 

Cihan baştan başa bir lokmadır çün 
Ona hırs eyledin oldu nihan su 

Bu hırsı terk ederse hut-ı canın 
Varır bahrinde nUş eyler her an su 

Hayat ol dem bulur bu ravza- i dil 
Ki ol yemden dolar ba�-ı cinan su 

Revan u canın ol dem şad olur kim 
O deryadan dola canın revan su 

Gönülden ba�-ı ilşk ey Hakkı ancak 
O sakiden bulur bu gülsltan su 

(Divan, s. 1 62. ) 

Gazel 

Gönül dilberdedir elhamdillilah 

Lebi kevserdedir elhamdilllllah 



Ne ferzend ü zen ister diL ne ziynet 
Ne 4m ü zerdedir elhamdüliilah 

çü diL dUberle seyr eyler ciham 
Dahi bi- perdedtr elhamdülıılah 

Gönül dostun tanır tenha cihanda 
Adu güm-kerdedir el hamdülillah 

De�i1 iaID ya e olursa ten ki camm 
Aceb hoş yerdedir elhamdüllllah 

Ko gitsin kışr-ı ten kim lübb-i hu bla 
Bu can perverdedir elhamdilllIlah 

Demn-ı dilde rUşen dtde-yi can 
Ruh-ı enverdedir el hamdülillah 

Arazdır ruem olmuş cevheri aş k 
Gönill cevherdedir elhamdüllllah 

Ezelden hamr-ı aşkı içt i  Hakkı 
Henüz ol serdedir elhamdüllllalı 

(otvan, s. 162. ) 

Gazel 

Dün gece hav! u hatar iltti necitım geldi 
Zulmet-! şebde revan Ab-ı hayatım geldi. 

Hasta-can teşne- ci�r dütmUş i dl m  deşt-i dile 
Nigehan vakt-i seher azb ü furitım geldi. 
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Hoş mübarek seher I di  ne güzel gice i di 
ol şeb-i kadr ki bu taze beratım geldi 

Şeker- i ş ükrü bu şilkraneye candan saçtım 
Ki di le dl lber-i şirfn-harekBtım geldi 

Hamr-ı didar ile dil kendiIl�nden gitti 
Aş k- ı hoş-meşreb li pakize -sıfatım geldi_ 

Yazarım şevk ile evsaf-ı cemal-i aşkı 
Okuru m zevk Ile çün hoş negamatım gel di 

Halk ölüm sandı �  hoş vuslat imiş ey Hakkı 
Iyd-ı ekberdi r o sanma ki mematı m gel di 

( Divan, s. ı 78. ) 

Gazel 

Ey ol ki aşk nasibin ıJe�i1  revadır uyu 
Yürü ki derd- j  maha bbet bize d evadır uyu 

Bu aş k mezhebidir  yetmiş i kiden ta şra 

Senin çü mez hebi n emsaline ri yad ı r  uyu 

Gıdamız oldu sürur u aşa rnız oldu elem 

Sen i n  k i  h i mmet ü fi krin ga m -ı ışadır uyu 

Sen altın is ter i sen biz ba kır  gi bi eri riz 

Sa na ki p ister ü balin ç ü  kim yadır uyu 



Benim ki kan içerim sen ki çok yemek yersin 
Pes ekı ü şürbe heman uyku Iktizadır uyu 

Dema�ı ol mayan ey Hakkı buldu Kayyum 'u 
Senin ki taze dima�ın dolu hevadır uyu 

(Divan, s. ı 79. )  

Gazel 

Vasf·ı Iisan seninledir vasf edemem gönül seni 
Nutk u beyan seninledir vasf edemem gönül seni 

Her hünerin kemaHsi n her güzeli n  cemiiIisin 
Hüsn ile an seninledir vasf edemem gönül seni 

Şevk u taleb ki sendedir zevk u tarab ki sen dedir 
Aş k ile can seninledir vasf edemem gönül seni 

Fi krio olursa bir Hu da kal maya sende masi va 
Emn ü aman seninledir vasf edemem gönül seni 

Olmasa ki br ile riya sensin o Beyt-i Ki brlya 
Genc-i ni han seni nledir vasf edemem gönül seni 

Olsa gııar·ı ten cüda ayinesin cihan-nüma 

Ayn-ı ayan seninled ir vasf edemem gönül seni 

Bil medi ki mse cevherln aleme doldu kevserln 
Zevk·ı ci nan seninledir vasf edemem gönül seni 

Ası-I ci hansm ey gönül vasla mekansm ey gönül 
Kevn ü me kan seninledir vasf edemem gönül seni 
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Hükmüne Hakkı bendedir canı seninle zindedır 
Cümle cihan seninledir vasr edemem gönül seni 

Gazel 

Ne devlettır kı dildAnm sen oldun 
Nedtm ü mnnıs U yArim sen oldun 

Dil·i pür derdimin dermanı sensin 
Şifa-yı can·ı btmAnm sen oldun 

(Dtvan, s. lS1 . )  

Sürilrumdan slAışmam b u  ci hana 
Demadem çünki gamhanm sen oldun 

Bana hasm olsa alem halkı gam yok 
Ne korku çün nigehdanm sen oldun 

Safalar hem ceralar bulsa canım 
Reftk-ı cümle etvanm sen oldun 

Sana dil vermişim ey can-ı alem 
Ezelden çünkl di ld anm sen oldun 

Güzeller vasrın etsem dilde sensin 
Muradım cümle muhtanm sen oldun 

Desem ism-i şeriCin ya demezsem 
Dilimde cümle gtiftanm sen oldun 

Sana ta 'zim eder dillerde Hakkı 
Der In kanm yo e ikranm sen oldun 

(Divan, s. 1 1 S . )  



Gazel 

Şems arar der ki afitab kanı (hani )  
Her yana s u  akar ki a b  kanı 

Dün gece hab dideden sordu 
Ey ci han seyr eden de hab kanı 

Mest kendi n  arar sorar halka 
Der ki ol bi-hod u harab kanı 

Devr eder bade ehl-i işretini 
Meclis içinde der şarab kanı 

Cümle sergeşte muztari b olmu ş 

Rahat olmuş bt-ıztırab kanı 

Cümlesi perdelerde kendin arar 
Arif-j nefs eder hicab kanı 

Yar-i hoş bt-ni kab seyr eyler 
Der beni mçün aceb nikab kanı 

Kenz-i dil fethidir çü fakr u fena 

Ne sorarsm ki feth-i bab kanı 

Şems-j ruhun gönülde seyr eyle 
Sorma Hakkı ki afitab kanı 

(Dtvan. s. 183. ) 

4 - Tefvizname (Muhammes) 

Hak şerleri hayr eyler 
Zann etme ki gayr eyler 
Ari f onu seyr eyler 
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MevlA (Allah)  görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Sen Hakk 'a tevekkül kıl 
Tesırm ol rAhat bul 
Sabr eyle ve rizı ol 

Mevlli. görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Kal bin ona berk eyle 

Ted bıri ni terk eyle 
Takdiri ni derk eyle 

Mevlli göreli m  neyler 

Neylerse güzel eyl er 
Hallak-ı Rahim o ldur 
Rezzak-ı Kerim old ur 
Fa 'a l -i Haktm oldur 

Mevla görel i m  neyler 
Neylerse güzel eyler 

Bil Krtdı -yı Hacatı 
Kıl ana münacat ı 
Terk eyle müradatı 

Mevla görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Bi r işi murad etme 
Olduysa i nad etme 
Ha kk 'dandır o redd etme 

Mevla göreli m  neyler 
Neylerse güzel eyler 

Hakk ' ın  olıcak işler 
Boştur gam u teşvi şler 
OL h i kmetini işler 



Mevl 4 görel i m  neyler 

Neyletse güzel eyl er 
Hep işleri rayıktır 
Birbirine layı ktır 
Neylerse muvafı ktır 

Mevla göreli m  neyler 
Neyl erse güzel eyler 

Dilden gamı dOr eyle 
Rab b 'ınla huzur eyle 
Tefv'iz-i umur eyle 

Mevl a görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Sen adli zulum sanma 
Tesltm ol oda yanma 

Sabr et sakın usanma 
Mevla görel im neyler 
Neylerse güzel eyler 

Di me şu ni çin şöyle 
Yirineedir ol öyle 
Bak sonuna sabr eyle 

Mevlıı. görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Hi ç kimseye hor ba kma 
İncitme gönül yıkma 
Sen nefsine yan çı kma 

Mevla görelim neyler 
Neyletse güzel eyler 

Mü'min işi  reng olmaz 
Akil huyu eeng olmaz 
Arif dili teng olmaz 
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Meyıl görelim neyler 

Neyleese güzel eyler 

Ho, aabr-ı cemtl imdir 

Takdtr-i kemimdir 
AllAh ki vektlimdir 

Mevla görelim neyler 

Neyleese güzel eyler 

Her dilde O'nun adı 

Her can da O'nun yadı 

Her kuladır i mdldı 

Mevll ııörelim neyler 

Neyleese güzel eyler 

NAçar kalacak yerde 

NAııAh açar OL perde 

Derrnan eder OL derde 

Mevli görelim neyler 

Neyleese güzel eyler 

Her kuluna her anda 

Geh kahr u geh ihsanda 
Her anda O bir şanda 

Mevli görelim neyler 

Neyleese güzel eyler 

Geh Mu 'ti ve geh Mini ' 

Geh Zirr u gehi Nifi '  

Geh HBfız u Geh RA fi '  
Mevla görelim neyler 

Neyleese güzel eyler 

Geh abdi n eder irif 
Geh eymen ü geh haiC 

Her kalbi O' dur sirif 



MevlA görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Geh kalbini boş eyler 
Geh hulkunu hoş eyler 
Geh aşkına duş eyler 

Mevli görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Geh sade ve Geh rengin 
Geh tab'ın eder sengin 
Geh hurrem ü geh garngfn 

Mevli görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Az ye az uyu az iç  
Ten mezbelesinden geç 
Dil gülşenine gel göç 

Mevll görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Bu nis ile yoruJma 
NeCsinle dahi kalma 

Kalbinden ıra� olma 
Mevli görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Geçmişle geri kalma 
Müstakbele hem daima 
Hil ile dahi olma 

Mevli görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Her dem O'nu zikr eyle 
Zeyrekli�i koy şöyle 
Hayran-ı Hak ol söyle 

Mevlii görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
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Gel hayrete dal bır yol 

Kendin unut O'nu bul 
Koy ganetı hazır ol 

Mevll görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Her sözde nasthat var 
Her nesnede ziynet var 
Her işte ganfmet var 

Mevlli görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Hep remz ü işarettir 
Hep gamz u beşarettir 
Hep ayn-ı inayettir 

Mevlli görelim neyler 
Neylerse giilel eyler 

Her söyleyeni dinle 
OL söyledenl anla 

Hoş eyle kabul canla 

Mevlli görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 

Bi l elsine-j halkı 

Akllim-ı Hak ey Hakkı 

ö�ren edeb ü hulku 

Mevlli görelim neyler 

Neyler..e güzel eyler 

ValIahi güzel etmiş 

Billahi güzel etmiş 
Talıahi güzel etmiş 



Allah görelim netmiş 
Netmi şse güzel etmiş 

(Marifetname, s. 385.) 

5 - Medhi 'I·Mi (Suyun Medhi ) 

Su vadi-yi hayrette her seng ile ceng eyler 
Deryasına vuslatta iheng·j peleng eyler 

Su alça�a meyl eyler hoş savt ile hoş söyler 
Reftanna bak neyler san ş!ve-i leng eyler 

Su havza kudam eyler şevk ile hücum eyler 
Hem naltme·yl RCim eyler hem raks·ı Fireng eyler 

Su ayn-ı necat olmuş eşyaya hayat olmuş 
aıı azb ü furat olmuş ol zevk-ı neheng eyler 

su teşnesi her basta olmuş ona dıı·beste 
Uşşakına peyveste hoş naz u direng eyler 

su teşnesinl bulsa hoş berd ü selam olsa 
Yangın yüre�e dolsa ol nara ne reng eyler 

Hakkı su gibi gitsin derya·yı dile yetsin 
Koy bahr ile {ahr etsin birandan o neng eyler 

(Divan, s. 196.)  

6 - Ruballer 

Ya Rab benl ıu '·i hul k·ı dedden kurtar 
Herkesten olan kabul u redden kurtar 
Benden beni dGr kıl seninle meşgul 
Mest eyle cemt'·i nlg ü bedden kurtar 
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Bır bahr ne ekailir ne artar asli 
Emvicı geıır gtder o bahre vasl' 
Eşya kı o mevcler gt bldlr misli 
Kalmaz ıkı an ıçınde baki (aslA 

Ey Hakkı bu ecslm-ı mUceasem hiçtir 
Bu dalre�1 çarh-ı muazzam hiçtir 
Koy kem U (eaadı onu derhem hiçtir 
BII Hakk 'ı var anla cümle Alem hiçtir 

Ah savm Ile ba�ıasam dehinı hani 
Akl okusa nüsha-yı d hanı hani 
Dil bilse o ma'na-yı nihanı hani 
Can bulsa o can-ı canı hani 

MevllllOa kul olan gönül şAh oldu 

Hoş-hitır olup onunla igAh oldu 
Vahdette gönül çü Ka' betunah oldu 
BI-sa'y ü serer huzura hemrAh oldu 

Hakkı bunu bil kı sen fl kirsln ancak 
Bi id kalanm kemikle kıldır ancak 
Flkrin gül ise hemtşe gülsUn elhak 
GönlUnde ne nkr Ise sen olsun mutlak 

Hakkı onu fikr ederse dil bır sAat 
E(daldir ol etmeden nice yıl tiat 
Pes ne(y-I vücud fikrini kıl Adet 
TA kalmaya sende pyri fikre tikat 

Ey rGh bu clsm-I hiki mi Istersin 
Yi sendeki aşk-ı piki mi Istersin 
Ger Ari(-i Hak isen niçin ararsın 
Ger olmadın işina kimi istersin 



İhlis-ı avamdan riya-yı irif 
Efdaldir o bin mertebe olma inlf 
Arif ki riya eder o hıfz-ı Hak'tır 
MahcQb-ı huıası nefs içindir hiif 

Nefsim beni aldamakta fırsat bekler 
Çün sofra bulur o dem çekip emekler 
Tergfb eder efrit yemek içmekler 
Düşman beni dosttan alıkor e�ler 

Söz var ki o halk içinde olmuş destan 
Söz varki o hulk Içinde olmuş pinhan 
Pinhan sözü dilde sakla hiç etme ayan 
Ti kalmayasın nedirnet Içre nAIan 

Mahluk-ı Hudl'ya şefkat et rahmet bul 
Eblehlere hUm ti hürmet et rahat bul 
Sen herkese nlk u ratbet et rlf'at bul 
Ger edemedinse uzlet et izzet bul 

Hakkı sana dost olan olur hem düşman 
Su misli seni Içen eder bevl o zaman 
Yay gerçi oku eder deriguş heman 
Kendinden ıra�a atar oku o keman 

Hakkı nice bın safA ki ettin düşttir 
Her ne ki görüp deyip işittın düştüc 
Etrafa setırtip ha .. glttin düşttir 
Bu kim oturup rAhata yettın düştür 

(Saadetname, Dtvan, s. 197-206.) 

7 - Maniler 

Oldum aana hem-siye 
sal üsttime hem sAye 
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Mihrin bana versin fer 
Her nlçe ki şems aya 

DU sende ya bendedir 
Azide ya bendedir 
Yabanda deeU bende 
Oümgeşte ya bendedir 

Dendandır inci denden 
Fark olmaz inci tenden 
İncitme can gönül yap 
tnclnme Incitenden 

Sen benll� koy bak ol 
Bed-bOlan at pak ol 
Şehvetle gazabdan geç 
Dal qk Ile bt-bik ol 

DUberdeki ol an var 
OL fer'lden usan var 
Sen sende bul oj mihri 
Kim abldir ol envar 

Koy ntg ü bedüganı 
Aç dlldekl dükkanı 
Can ver gam-ı aşkı al 
Bul sendeki dü kinı 

Eyyim-. ömür ondur 
Kabr Içre tenlm undur 
Alemde ne ün versem 
İşltti�lm ol ündür 

Candandır o dU beri 
Kim buldu o dUberi 



Alem ki duaht olur 
Olmuştur o dil beri 

Dil sevdi o cananı 
Ah bulsa bu can anı 
Seyr eylese ol yüzden 
}füsnü dil ü can anı 

Sinernde çü balgam var 
Nisyan ço� u bil gam var 
Dil bahri hurUş eyler 
Anda nice dalgam var 

(Divan, s. 195. Bkz. BibL. A. Çelebio�lu, 
Erzurumlu 1.Hakkı 'nın Manileri . )  

� - tbnhlin Hakkı'nın Bazı Dervişlerine Yazdılı 
(Manzum) Mektuptur id Vasl(Vuslat)namesidir : 

Hak Ismiyle bu nameye başladım 
Ve hamd Ile can cana ba�ışladım 

Hatrıbine olsun salat u selam 
Dahi al ü asha bına bi 't·tamam 

Ve ba 'de bize geldi mektubunuz 
Ve ma'lUmumuz oldu matlubunuz 

Sui1in cevabı budur ey aht 
Gönül derdine hoş devadır dahi 

On &.retten et kalbini tahlıye 
Onu on güzel huyla Ial tahliye (tatland1r) 

Biri bu ki ganetten et tahlıye 
Derlinun teveccühle kıl tahlıye 
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Sakın kendi kalbinden olma batd 
Ki derglh-ı Hak'dır gönül ey satd 

. . . . . . . . .. ' 

Qhan ehU nefs ıçın eyler dua 
Koy ol düşmanı dosta sen kıl gına 

İkinci bu kim şlrIrten tahlıye 
Dlıın eyle tevhfd Ile tahııye 

üçüncü edip kaibini tahııye 
Hazerden tevekkülle kıl tahllye 

Sakın kimseden kılma havf u hazer 
DeNnunda bir şeyden etme keder 

Kamudan _na Rabb 'ını bil karib 
O'na I 'timad et ki oldur Raktb 

Ne sıhhat ne ni 'ınet ne manaıb ne mal 
Ne devlet ne san'at ne izı ü kemAl 

Ne mülk ü akar u ne ldab ü ne kir 
Sakın bunlara etme hiç i 'tibar 

Ve altıncı hem kl brden tahlıye 
Dilin kıl nl han züll ile tahliye 

Onuncu vücudundan et tahlıye 
DerO.nun fena blrle kıl tahliye 

Sakın yok yere varlık etmeyesin 
Vücudun günahına batmayasm 

Enaniyetinden heman çıka gör 
Dahi varlı�n kasnnı yıka gör 



Bunu yazdı Hakkı be-taklfd ü kAl 
Ona olmadıysa sana ola hal 

yüz on altı beyt içre buldu hitam 
Tamam oldu mektu bumuz vesselam 

(DIvan, s_ 217-22 1 )  

9 - - Vasiyetname-j Hakkı (İ .Hakkı'nın Tavsi yeleri ) :  

Allah adını gönlünde zikr et 
Her demde teveccüh ile fikr et 

Gatletten uyan ko her hevayı 
Bil var yo k anla masivayı 

Tevhid -j naı edip metrn ol 
Fa 'al 'e teve k kül et emtn ol 

Ted bic ü gumumdan baid ol 
TefVj'z-i  umuc edip said ol 

Emraz u be lalara sabOr ol 
Tesfim Ü rıza ile şekOr ol 

Sabr eyle teenni et selim ol 
Sabr eyle tahammül et hahm ol 

Ta'ztJn-i Huda 'da ihtimam et 
Mahlil kuna şefkati tamam et 

Afv eyle kusuru nefret etme 
Setr eyle uyu bu gıybet etme 

tncitme ki mseyi rahim ol 
Tatyib-i havatır et kedm ol 
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Rıfk ile halayıka haltl ol  
Kibr etme gönülde pek zelfl ol  

Sen benIi� terk ed ip faldr ol  
Nefy et bu vücudunu hatir ol 

Hakkı heman ol fa kir ü lant 
Ta kim bulasın o nu nla anı 

(Divan, s. 230. ) 

10 - Aıamat·ı Cemal·i Nisvanı .. . (Kadın Güzelli �inin 
Alametlerini ) Bildirir: 

Hüsn·i zenana deıı ı 
Otuz i ki  resm bi l 

Dört yeri lazım siyah 
Sa ç kaş u kirpi k göz ah 

Dört yeri ak ola zeyn 
Levn ü diş ü zafr u ayn 

Dört yeri lazım kızıl 
Hadd ü ieb ü !isse di l 

Dört yeri vasi ' gerek 
Kaş göz ü sine göbek 

Dördü küçük olmalı 
Enf ağız ayağ eli 

Savt u beli i nce hem 
Şekli de bi r nice hem 

Lahmı semtn ü tan 
Olmalı kıldan ben 

Böyle kıyafetli ten 
Olsa güzeldir o zen 



Böyl e ki zen hub olur 
Hulku da mahbub olu r  

(Mari retname, s .  21 3) 

1 1 - Kıyafet.i A'za . . .  ( Bede'l ya pısıyla karakter 
münasebpt leri ) : 

Ki m ki boyu dur tavtl 
Sade·di l  olur cemil 

Ki m ki boyudur kasir 
Hilesi vardır kesit 

Ki m ki vasat boyludur 
Akil ü hoş huyludur 

Kim ki saçı sert olur 
Akl ile cür'et DUlur 

Kim ki saÇı nerm olur 
Ebleh ü tıl-şerm olur 

Kim ki saÇı sarıdır 

Kibr ü gazab kandır 
Ki m  ki saçıdır kara 
Sabrı var onun ara 

Kumral ise saç güzel 
Sahibi dir bt·bedel 

Saçı az olur latif 
Oldu artf ü zartf 

Saçı çok olsa umi n 
Fehmi az olur onun 

Başı küçük aklı az 
Olsa ona deme raz 

Başı büyük olanın 
Aklı çok olur onun 

İnce olan kaş ucu 
Fitnedir işi gücü 

Kaşta çok olan kılı 
Müksir olur gussalı 
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Kaşı açık doerudur 
çatma ise uerudur 

İnce kaş olur cem11 
Ki bre tavtIi del11 

Ka,ı mukavves olan 
Dilber olur her zaman 

Göz çukur olsa kaltl 
Olmuş o ki bre deltl 

Çeşmi sıyahtır muti '  
Çetml kızıldır şeci ' 

Noktalı ııöz ok olur 
Delmesl pek çok olur 

Vechl pek uzun olan 
Llt Ile söyler yalan 

Kım ki turuştur yüzü 
Telh olur ekser sözü 

Aezı büyüktür şecf' 
Eeri alandır şent ' 

Er kişi sesli zenan 
Ekseri söyler yalan 

Kim ki sesidir kaba 
Hlmmeti var merhaba 

Ses çatal olsa o can 
Halka eder bed-güma 

Umma sen ondan haya 
Handesi çok olsa ha 

yüz güleç ü söz leziz 
Olsa o candır aziz 

Di şleri iri olan 
İşler ol ekser yaman 



Mu 'tedil olsa dişi  
Sıdk u safadır işi 

E�ri omuzlu kişi 
Eğriıık olur işi 

Ger küçük olduysa el 
Bt-bedel oldur güz�1 

Tırnağı yumru çlZlk 
Olsa o bilmez yazık 

Ger beli ince olur 
Şekli yeri nce olur 

Batm büyüktür gabi 
Batm küçük çelebi 

Oylu�u enli olan 
Tenbel olur bt-güman 

ökçesi yufka olan 
Di lber olur bf-güman 

Aya�ı enli ki şi 
Cevr ü cefadır işi 

(Mari fetname, s. 21 1 vd. Bu konuda 
daha fazla bi lgı i çi n  bkz. Bi bl .  
A.Çelebio�lu, Kıyafe(t) İlmi . . . )  

12 - lhtillcname (Se�rimename) 

İhtillic-ı fark-ı ser 
Clihtan verır haber 

thtilac-ı piş-i ser 
Oldu devlete eser 
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İhtiliic-ı fevk-ı leb 
Sağda nzk u sol tarab 

İhtilac-ı zLr-L leb 
Sa� u solda yahşl hep 

İhtilac-ı bazu el 
Ba�da nzk u sol da mal 

lhtilac-ı sadr olur 
Sağı hüzn ü sol sürur 

İhtllac-ı batna tam 
Sağda vasl u solda kam 

İhtiliic-ı uyluk ol 
Sağı mihr ü sol oğul 

(Marifetname, s. 2 1 5 . )  

13 - (İtikadname) 

Huda Rabb 'im benim hakka Muhammed 'dir reslilullah 
Hem islam dtnidlr dtnim kitabımdır Kelamullah 

Akayid Içre ehl-I sünnet oldu mezheblm cem 'ii 
Amelde BU-Hanife mezheblmdlr mezhebi m vallah 

Dahi zürriyyetiylm Hazret-i Adem Nebinin hem 
Halil 'in milletiyim dahi kıblem Ka'be BeytuIlah 

Huda vardır velt varlığına yok evvel ü iihir 
Yine ol varlı ğıdır kendıden gayri değil vallah 

Hak 'ın mükrim Ibiidıdır melekler yerde göklerde 
Aviimından avam-ı na sı eCdal eylemiş Allah 

Yemek I çme k hem erke kli k dışilik yoktur onlarda 
Hak'a hiç aSi olmazlar mutl ' d lrler II-emrillah 



Ha k ' ı n  yüz dört kita bı k i m  n e biler üzre i n miştir 
Kütübdür o n lan n  dördü suhuf yüzü kelamullah 

Ne biler ismin i bi l m e k  dedi ler bazılar vaci b 
Yigirmi se kiz in  bi l d i rd i  Kur' a n ' d a  bize Allah 

Kabirde meyyi te Münker Nekir d ört ş ey sual eyler 
Ki  Ra b b ' i n  ki m nebin k i mdir nedir din i n  ve kı blen gah 

Huda otuz i ki farzı i badına buyurmuştur 

Kamusun farz bHdim boynuma aldım be-tav'ullah 

Ş u ru tu beştir islamın ki tevhfd ü sal at u savm 

Ze kilt u hac ganiler hakkı na farz eylemiş Allah 

Namazın şartı hari çte olanlar altı farz olmuş 
Ve er kanı için de oldular hem altı farzullah 

Dışındaki taharet setr- i ayret vakti bi l mektir 
Ve abdest alma k u niyyet hem i sti kbal-i Bey tu Ilah 

(Mari fetname, s. 263 vd . ) 

14 - Sal-i Türk (Türk Takvi mi ) 

Allah adı hoş işler evvel id ir 

Her dem AJlah d i yen kişi  velidir  

Hamdülillah dahi salat u selam 
Fahr-i kevneyn ü aline müdam 

Ba 'd-ı  is m-i 1la h u ham d ü sala t 
Sal -i Türki old u seksen üç ebyat 
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Hakkı der sil-i Türkt nazm ettim 
Nisbet-I hükm-I remzine yetti m 

Cümle ah kimı sil-i Türkini 
Hükemi mezhebince bII anı 

Hükemi kavlin i 't lkad edemem 
Hem de killlt yalan diyip gidemem 

Ekser ahvale vakıf olmuşlar 
Akl ile tecrübeyle bulmuşlar 

SAl-I Türkin kı devri daimdır 
On ıkı cAnavarla kiimdir 

Yılda bir cAnavar huyuvla revan 
Muttasıl ola cümle halk-ı zaman 

Faredir pes bakarla kaplandır 
Sonra tavşan semekle yılandır 

Andan attır ganemle maymundur 
Murgdan seg ile hug ol oyundur 

Bin yüz altmış beş oldu çünkl bu yıl 
İki bin altmış üçte Rfıml bil 

Mih-ı izerde oldu altmış u çar 
Otuz üç yılda bır tedahill var 

Olsa azerle bır muharrem hem 
Sal-i hicrin birini tarh et o dem 

Bilmek istersen oldueun sa.li 
Nisbeti kangı canavar hali 



Bak bu tari h-i hicriyette o sal 
Vaki ' olan sinln-i Rumiden al 

Ol üç sali tarh kıl be-neşat 
Sonra on ikişer edip iskat 

Kaç sene kalsa fareden başla 
Bır sene her birine baAışla 

Hangi hayvanda ahir olsa heman 
ol yılın hilkimidi r  ol hayvan 

Bulsa bır kimse do�du�u sali 
Bilinir tab 'u huy u ahvali 

Çün gelır sal-i fare hoşluk ola 
Evsat-ı salde çok yaAışlık ola 

Ahir-i salde fitneler uyanır 
Ceng olur niceler deme boyanır 

OL yılın evsatında do� veled 
Ded iler ol yalancıdır huyu bed 

Çünki kaplan yılı gelir be-teab 
Halka düşer adavet ile gIlZl\b 

Zelzele ola bazı sahrada 
Keştiye ifet ere deryada 

Çünkl maymun yılı geıır hayırsl2 
Çok olur yankesicl hem plrsiz 
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(Marlfetname, s .  136·137.  Bu konuyla ilgili 
daha fazla bilgi i çin bkz. Osman Turan, 
Oni ki Hayvanlı Türk Takvimi,  İstanbul, 
194 1 . )  

1 5  - Terttbü'ı·uıôm (llimlerin tertibi ) 

Ey ilmi talip ve 'y tab'ı eslem 
Hem Cehmi zeyre k  aklı miisellem 

Allah bize Iş arz eylemlştir 
tım ü amel hem farz eylemiştir 

Olmak dilersen kamlı efendi 
Candan kabul et bu nush u pendl 

Kul olma halka liziide C8nsın 
Hikmet yitirmi ş hem arayansın 

Etme teehhill kam almadıkça 
Ba hr-i uIUma bir dal madıkça 

Göç karyeden gee evden dükandan 
Gel hücreye kaç havf u ziyandan 

OL ehl-i ii me. tenha mekandır 
Hısn-ı hasindir darü'l-amandır 

Hücre güzeldir medrese hoştur 
Ol pür i l imdir taşrası boştur 

Bulmak dilersen emn ü seHimet 
Gir hücreye kıl !>abr u kanaat 



Yaz anda o ku kesb-i kemal et 
Her ilmi öğren hem gavnna yet 

Bir günde oku sen iki dersi 
Bir madde bir de şer 't ya Fürst 

Fevt etme dersi ömr etme zayi 
Tut ders ü devri her şugle ma ni 

tım ile olsun fikri hayalin 
Ta düzgün ede Hak cümle na lin 

Her hafta beş gün tahsil edersin 
Cum'a ve salı tatil edersin 

Her ne okursan ger çok u ger az 
Her bir kitabı sen ders-be-ders yaz 

Sen ilmi saklı hiç tutmayasın 
Şakirt okut kim unutmayasın 

(M.1brahimhakkıoğJu, EJ.Haklu, s. 64-65.) 
Sly. Ktp . Nafiz Paşa bL.  ne. 1447 .  yk. 1 8b _ 23a. 

1 25 beyitli bu mesnevtsinde İbrahim Hakkı, manzum eserle
rin ezberJenmesi kolaylı ğını belirtirken o kunmasını. ezberlen
mesini tavsiye ettiği kitapjan da zikretmekle aynı zamanda i n
dinde ve devrinde bazı muteber ve meşhur eserleri de bildirmiş 
oluyor : 

tlm-i lügatten başlarsan evvel 
Manzum kitaplar hıfzıdır eshel 

Yusuf lügat hoş bil Birgili hem 
Fehm et kı oldur din için elzem 
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Ondan okursan MUnye-Muaallt 
Tuhfe-Fıkıhtan bII bul tesellt 

Ta'Um-Muallim hoş fehm edersjn 
tlmln tarfkın bulur gideni n 

Bunlarla bıfz et Manzum Akıyid 
Hem Şükr-name bU bu feviyld 

BAb-1 ŞurUt-1 ManzUm-1 Rumf 
Hem oku bu Tertrb-i uıômu 

Manzum HUye Hakant'yI bil 
Hayriyye bıı ol her hayra vasıl 

Dtvant hattın bil amma yazma 
Dünyaya malı olup da azma 

(Mecmuatü'L-Hakkl, İst. Arkeoloji Müz. K tp. 
nr. 576, yk. 4a. Aynca bkz. Blb! . A. Çelebi 
o�lu, Türk Edebiyatında Manzum .. .  s. 156.) 

16 - Hasankalesi (Medbiyesi) 

Mübarek mekindır Hasankal 'ası 
Kamu zevke kandır Hasankal'ası 
Suyu hoş havası kıŞı mu'tedll 
!rem 'den nı şandır Hasankal'ası 

Gündüz kuş sadası gece kurba�a 
Ne tesblh-handır Hasankal'ası 
Gelir seyre uşşak etraftan 
Gül-i Aşıkandır Hasanka! 'ası 



Kamu hal kı zeyrek anf ü zar1f 
Dolu aş k u candır Hasankal 'ası 
A�ır uslu hoş huylu halkı muti ' 
pür emn ü emandır HasankaI 'asl 

Kimi va 'z dinler kimi ders okur 
Dolu müslümandır HasankaI 'asl 
Edebli hayalı zeni ehl-i ırz 

San evvel zamandır Hasan kaI 'asl 

Bir ayinedir yahşiye yahşidir 
Yamana yamandır Hasankal 'ası 
Gel ey Hakkı bunda huzur eyle kim 
Huzur-ı cinandır HasankaI'asl 

(M.1brahimhakkıo�lu. s. 53-55. ) 

ı 7 - Bitlis (Medhiyesi ) 

Huda 'nın cennetidır şehr-i Bitlis 
Cihanın ziynetidlr şehroj Bitlis 
Gönüller minnetid ir şehr-i Bitlis 
Ki dünya cennetidır şehr-i Bitlis 

Bu şehrin bahçelerdır sol u sa�1 
Çü aynı selsebıı akar bula�ı 
Müzeyyendlr bulakla her soka�ı 
Bu dünya cennetldir şehr-I Bitlis 

Müşerreftir bu camiietle Bitlis 
Bu Gök meydan 'da hoştur cly-ı tedris 
Eder talipleri her Ume te'sis 
Bu dünya cennetidır şehr-i Bi tlis 
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B u n u n  hammamlarıdır germ ü pürnur 
Tecercüd ehlin eyler piik ü m esrur 
Derunudur peri-riilarla ma' mur 
Bu d ünya cenneti dir  şe hr-i Bi tlis 

Bu şehrin hanlan hoş hanedandır 

Ki nesl -i Keykubad-ı iili -şandır 

Kamunun ced di ol şah-ı ci han dır 
Bu dünya cennetidir şehr-i Bi tlis 

Ne varsa ahirette bunda hem var 
Bu şehr olmuş misal-i cennet ey yar 

Kusur u hun YÜ enhilr u eşcar 
Bu dünya cennetidir şehr-i B i tlis 

Gel ey Hakkı bu şehrin kadrini bil 
Ki madem bundasm zevk u sara kıl 
Heman ol  bunda üns-i Hakka mai l 

Ki d ünya cennetidir  şehr-i Bi tlis 

(M.ı brahimhakkıog-ıu. s. 103-106. ) 

1 8  - Haya liit-ı Mulıalii t 

Bi n çay akıp bir olsalar 
Bi r kaya başm bulsalar 
OL kayadan döküiseler 

Seyreyle sen güm bürtüyü 

Bin pek büyük top sürseler 
Kes k in  baru t doldursalar 
Bir elden ateş vursalar 

Seyreyle sen güm bürtüyü 



yüz bin davuııar alsalar 
Hep bir araya gelseler 

Andan ço mağı çalsalar 

Seyreyle sen güm bürtüyü 

yüz bin kazanlar alsa lar 

Bir dağ baş mdan salsalar 

Hep bile yuvarlansa lar 

Seyreyle sen güm bürtüyü 

Bin küp satm alınsalar 

Bir kayadan salınsalar 

Birbirine çalınsalar 
Seyreyle sen güm bürtüyü 

Bin aygıT eş şek sürseler 
Bir kün bete doldursalar 

Bi r perdeden anırsalar 
Seyreyle sen güm bürtüy ü 

Hanende çok aldırsalar 
Kün bette ses kald ıcsal ar 
Hem erganun çal d ı rsalar 

Seyreyle sen güm bürtüyü 

Hammam içi  dolsa ze nan 

Kaynar sular olsa revan 
Tas u legen etse fi ga n  

Fi kreyle s e n  güm bürtüyü 

Çermi k safasm sürseler 

Havzı yüzünde d u rsalar 

Yüzgeçle aya k vursalar 

Seyreyle sen güm bürtüyü 
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Hakkı bahar olsa zaman 
Ra 'd ile berk olsa ayan 
OL sayhadan dolsa cihan 
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Seyreyle sen gtimbürtüyü 

Inayetname, mecmuatü'l- Melnt, İst. 
Arkeolojl Mıiz. Ktp. nr. 576, yk. 1 33a:

b 



ab 
abd 
Ab-ı Hayat 

Abin 

ab ir 

iid ab 
&d at 
ad avet 
IıdO 

SÖZLÜK 

- A -

: su. 
: k u L .  
: Içeni n ölü msüz, ebedf hayata kavu ş tu ğu  ve

ya hasta ise i yi leştiği ,  yaş l ı ise gençleşti�, 
çirki n i se  güzel leşti ği telakki edi len efsanevi 
bir su. Di yar-ı zu lumat ( Karanlıklar ülkesi )ta 
bulunan bu sudan sadece Hızır ve Uyu aley
hisselaınların i ç eb i ldiği i nanc ı yaygınd ır. İ s
k ender, bütün arama ve arzusu na rağmen bu 
sudan i ç ernemiştir. Ab-ı b eka , ab-ı cavid, 
ab- ı hayvan , ab-ı Hızr, ab-ı İskender, ayn-ı 
hayat, beka şarabı, ç eşme-i c an, çeşme-i 
Hız ır, hayat pınarı, m aü ' l-hayat, şarab-ı 
bek a, zülal- i  b eka vs. şekillerde geçebilir. 
Mec az e n  edebf ve tasavvu ff olarak tevhid, 
iman, islam, Ka' be, Kur' an,  Hz. Peygamber, 
onu n, sevgili ni n ,  veli kimselerin sözleri,  aşk , 
sev gili , vu slat, dudak l ar, şarap, i lahi aşk şa
rab ı vs. Ab- ı hayat karşıIıAında kul la.nılmış
tır. 

: Yakınında zirt, k arasakız ( mumya) madeni 
bulunan bir köy adL 

: Gül vs. gibi bazı kokulu çiçeklerin miskle 
karıştırlIıp dö Aülmesinden meydana gelen 
kok ulu madde. 

: ed ebier, usuller, esaslar, k urall ar. 
: adetler, sayma, sıralama. 
: düşmanl ık . 

: düşman. 
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iifiUib 

agah 
agleb 

a�yar 

aheng 
ahi 
ahir 
ahir-i devr 

ahkam 
ahliit-) erbaa 

ah teran 

ahval 

ahz 

akayid , akiiid 

ak d 

ak d a m  
ak ıbet-bin 
akı ı  
ak l a m  

akl ' l  evvel 

ak l · ı  m e ad 
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: güneş. 

: uyanık , haberd ar , bilgil i .  

: en galib,  en üstü n. 

: başkaları, rak i pl er. Ed ebi olarak sevgili  yi 
sevdi ğ i ni i ddi a ed en sahte aş ıklar;  tasavvu fi 
olarak m asiva, kesret y ani sevgil iden,  Hak'· 

dan gayri herşey m an asınd adır. 
: çalıp ç ı ğırma. 
: kardeş.  

: son,  sonu n cu. 
: dünyanın son. 

: hükümler, emirler, kan unlar,  hik m etler. 

: d ört k arışırn. Kan, bal gam , sevda ve safra 
olmak üzere i nsan vü cudu nda b u l u nan dört 
unsur. Bu nl arın d engeli oluşu sıhhate, den· 

gesizl iği , azlığı v e ya çok l u ğu h astalığa se· 

beptir.  

: yıld ızlar. 
: haller. 
: alma, al ınma,  t u t m a ,  tutu lm a . 

: akldeler. Ttikad olunan ş e y l e r .  İ nanç ve iba· 

det le i lgil i konu lar. 
: b ağ, düğüm, d ü ğümleme,  bag ııl ık ,  bağlan· 

ma . 

: a yak lar . 

: sonu, ii k ı b e t i  gören. 
: akı ll ı .  

: kalemler,  yazı lar. 

: Ak l· ı  k ü l l  v eya R u h· ı  a ' z am da deni l ir .  Lık 
akı l, tam ak ıı ,  he rşey i kavrayan ak ıı '  Su jj· 
lere göre Cenab·ı Hak k ' ın ak ti f  tec e l l i sid ir .  
Hakik at· ) M uha mmed i ye' y e  de deni l ir .  

: k a mi l ,  sağ l am ak ıı '  M anii,  iihiret ii l emi ni 
id rak edeb i l en ,  gel eceği , a h iret ha yatın ı kav· 
rayab i l e n  ak ı l .  D ü n y a  h ayatını . gE'çimi n i  
düz en leyen  ak l a d a  ak l · ı  meaş denilir .  Bi ·  

ri nc isi i m an,  ir fan ve i l im sah iplerindf' b u l u· 
n u r :  n e fis  terbi ypsi ve mü cad e lesiyle ge l iş i r .  



al 
alamat 
aHimet 
alayık 

alenen 

alt 
Alim 

al i-şan 

all ame 

a' ma 
amel 
a mi l  

an 
an asır- ı erbaa 

a nif 

araz 

arif 
arz 

as an 

asar 

ashab 

İki ncisi herkeste bulu nur. Birinciye havas eh

ii ikinciye avarn ehli de denilir. 
: soy, sülale 

: alametler, işaretler, ni şanlar. 
: işaret , iz, nişan . 
: alak alar, i lgiler, d ünyaya. m asivaya (bk z . ) .  

kesrete (bkz . ) ilgi.  bağ lılık. 

: açıkça.  

: a ' la,  yüce, yük sek , üstün. 

: Çok bi len, b i lg isi eze li ve ebedi olan, Allah, 
Cenab- ı Hak k ' ı n  isimlerindendir.  Gizli açık 

herşeyi bilen d emek tir. İnsan için alim sözü 

kullanılır. 

: şerefi yüce ve büyük olan 
: çok bi lgi l i  ki mse. 

: kör, görmeyen . 
: dini em ir ve ya sakları yeri ne getirme . 

: amel eden, u ygulayan. 
: güzellik . 

: dört u nsu r. Ateş, hava, su ve toprak olmak 

üzere hayatın, i nsan vü cudunu n  dört temel 
unsuru te lakkı edi l ir.  

: sert, kaba, katı .  

: cev her l e görünen , ancak cevh erle var olabi

lene d e n i lir.  Asli olmayıp sonrad an olma ve 

geçici  hal ,  sıfat veya surettir. Cevher ise za

tiyle kaim, asli ve dai md i r. Beden, ruha nis

bet le araz, ru h ise cevh erd ir. T a savvu ff aç ı

dan Cena b- ı  Hak c evh er, bütün mahlU kat 

mezah i r  ( t ezahür ve tecelli yer i ,  vasıtası ), su· 

ret ve arazd ır. 

: ç ok ari f, bilgi l i  veya tanı nm ı ş  ki mse. 
: enlem, paral e L .  

: kolay. 
: eserler. 

: ark adaş lar ,  Hz . Ppy ga m h er' in so h h e t i y l e  
şprefl enpn ki şi  l er .  sahalıc .  
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asr 
q i  
iş inA 
ati 
ltıl 
avam 

ayan 
Ayaz (ayas) 

ayn 
a'za 

izad 
azb 
iz er 

Az rA 

bab 
ba' d 
ba' de 
bide 
ba' dehu 
babr 
Bahr- i Mubit 
bab, 
batd 
bakar 
bAll 
balgami 

blli� 
b ilin 
b ir 
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: Ikindi, asır, yüzyıl. 

: ak,am yeme�. 
: bildik, tanıdık. 
: verme, ihsan, balı .. 
: i,lemel., tesiri olmayan. 
: halk, eahil kimseler. 
: açık, belli "ik llr, görünen. 
: Çobanken Sultan Gazneli Mahmud' un en ya

kını. en giivendi� dostu ve nedfmi olan kim
ıe. Dolayısiyle yakın arkadaşbitı temsil eder. 

: "öz . 
: uzuvlar, organlar. 
: lefbeıt, büro 
: tatlı, bOf. 

: Mart ayı, atat, İbrahim Peygamber' in babası 
veya ameasL 

: blklre. Vlmık ile Azra hikayesinin kadın 
kahramanının adı. 

- 8 -

: kapı, bahis, bölüm. 
: sonra. 

: sonra. 
: ,arap. 
: sonra, ondan sonra. 
: deniz. 
: okyanus, büyük deniz. 
: baitıtlama. 
: uzak. 
: öküz, sıitır. 
: yüksek, yüce. 
: balgamla ilgili, balganu galib olan. Dört ka· 

rıt ımdan biri. (bkz. Ahlat-ı erbaa) 
: ulaşma, ulqan, varan, eriten. 
: yastık . 
: yük. 



b iran 
Birl 

b lrid 
basa! 
basar 
Bıufir 

baıfret 
bitın 
batn 
b iz 
b& 
bed 
bed' 
bed-güma. .... 

bp.d-hü 
bedi' 
Bedi' 

bedügin 
beki 
bende 
be-neşat 
b eni �dem 
ber 
oerat 

ber-ciinun 
berd 
berk 
berk 

: yaAmur. 
: Cenab-ı Hakk'm isimlerindendir. Yaratan, 

tcad eden minisına gelir. HAlık, bütün me� 
cudatı yoktan var eden manAsına, BAD sı
fatı da bert (toprak ) kelimesinden türemiş 01-
malda Cenab-ı Hakk' ın ina&nı topraktan ya
ratmasına delAlet eder. 

: &OAuk. 
: IoAan. 
: göz. 
: Elma-yı Hüsna (Allah'ın doksandokuz güzel 

ismi ) dandır. Her şeyi gören. 
: kalb veya mini gözüyle görme, bilme. 
: iç, gizli , görünmeyen. 
: karın. 
: doAan kuşu. 
: ile, için -e kadar. 
: kötü. 
: başlama. 
: kötü zan, suizan. 
: kötü huy, kötü yaratılış. 
: örnek ve benzeri olmayan, şey, çok güzel. 
: Cenab-ı Hakk 'ın isimlerindendir. Yerleri ve 

gökleri ve bu nların içinde bulunan bütün 
varlıkları bir örneAi bulunmadan yaratan ve 
icad eden demektir. 

: kötüler, köıu, çirkin şeyler. 
: baktıik, ebedtlik. 
: kuL, köle. 
: sevinçle. 
: Memo Alu. 
: meyve. 
: ferman, hüküm, nişan, görev bölgesi, Şaba-

nın onbeşinci gecesi, Berat kandili. 
: cinnet, delilik üzere. 
: soAuk . 
: şimşek, yıldırun. 
: çok , ş iddetli, kuvvetli, saltıam. 
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bes 
beşaret 

bevl 

beyan 

beyne's-salateyn 

beyt 

Beyt-i Kibriya 

Beyti' ş- şerif 

Beytullah 

bey' ü şira 

beyz, beyza 

bı 

biaynihi 

bi-baıc 

bi-bedel 

bid'at 

bid ayet 

bfgane 

bigüman 

bt-hod ( hud ) 
bila-nihave 

bilcümle 
bile 

bil esinc e  

bilkuvve 

bimar 

bf-murad 

bi-nasir 
bi-nazir 

bi-nikab 

bt-payan 

bi- perde 

bi-perva 
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: kafi, yeter, yeterli. 
: müjde, mu ştu 
: idrar, sidik . 

: açık söyleme. 

: iki namaz araaı. 

: ev_ tki mısradan meydana gelen nazım şekli. 

: Kabe, Allah' m evi , gönü L 
: Şerefli yüce ev, Kabe. 
: Allah' m evi, Kabe . 
: a l ış veriş. 

: yumurta. 

: na gibi Farsça olumsuzluk edatıdır. önüne 

geldiği kelimeyi mesela bi-ümid (ümitsiz ) 

şeklinde menfi manah yapar. 
: aynıyla, aynen. 

: kork usuz. 

: bedelsiz, eşsiz. 

: Dinde, islamda yeri olmHyıp Hz. Peygam

ber'den sonra teşekkül eden, meydana gelen 

şey. 

: başlangıç . 

: ilgisiz. 

: şüphesiz. 

: kendinden geç miş, kendinde olmayan. 

: nihayetsiz. sonsuz. 
: bütünüyle, hep. 

: beraber, birlikte. 

: beraberince, birlik te. 

: kuvvet, güç olarak, bizzat, gizli ,  potansiyel 

enerji . 

: hasta. 

: mu ratsız, muradına erememiş kimse. 
: yardımcısız. 

: eşi benzeri olmayan. 

: peçesiz, örtüsüz. 

: sonsuz, sonu, ucu bucağı olmayan. 

: perdesiz. 

: pervasız, korku suz, aldırmaksızm. 



Birgili 

bf-sa' y  
bt-ser 
bi-şenn 
bi' t-tahkik 

bi't-tamam 
bittih (-i ahdar) 
bu �z 
Bu Hanife 

bUlfidet 

buı 
buselik 
bülend 
bürümcük 

cAm 
cami' 
can- feza 
cari 
cavid 
cavidan 
cay 
cay- be-ca 
celtl 
celts 
Celle Celaluhu 

cem' 

cem' a, cem'an 

cemad 

: Birgili I( Birgivi) Mehmed Efendi (9 29-981/  
1523- 157 3 )  Kanuni Sultan Süleyman devri 
meşhur bilginlerindendir. Bid' atlann şiddetle 
aleyhinde olmasıyla meşhurdur. 

: çal14maksızın. 
: başsız, başı, baş langıcı olmayan. 

: hayasız, utanması olmayan. 

: tahkik ile, tahkik ederek, incelemeyle. 

: tamamen, tamamına, hepsine. 
: karpuz. 
: sevrneme, içinden kızma, düşmanlık. 
: Ebu Hanife, İmam- ı a' zam, Nu' man bin Sabit 

(80-15 0/699-767 ), Hanefi mezhebinin kuru
cusu. 

: so�ukluk. 
: öpme. 
: musikide bir makam adı. 

: yüce. 
: büzgülü bir tür bez . 

- c -

: kadeh, bardak, şişe. 

: cem' eden, toplayan. 

: cari artıran, cana can katan, iç açıcı. 

: geçerli,  muteber, cerayan ed en, akan. 
: sonsuz . 

: sonsuz, ebedt. 

, yer, mevki ,  makam. 
: yer yer. 
: yüce. 

: birlik te oturan, arkadaş.  
: " Celle Şanühu, Celle ve ala" gibi Cenab- ı 

Hak hakkında "Celfl ve Aziz ( yüce) olsun" 
manasındadır. 

: toplama 

: tamamen, topl am olarak. 

: cansız cisimler. 
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cemal 

cemi' 
cemil 

cenub 
cevher 

cezb 

cez be 

cezr 

ctfe 

cihan-nüma 

cilve 
cima' 

cinan 
cur'a 
c11yan 
cüda 
cünbiş (cünbü ş )  

cüz 

ç ar  
ç ar erk an 

çe lebi 

cermik 
çenk 

çeşm 

çimmek 

çün 
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: manevi, ilahi güzellik , yüz güzelliği. Cemal, 

celal, kemal tezahürat ve tecelliyatından 

Cenab- ı Haklı'ın lutf, ihsan ve kerem tecellile

ri. 
: bütün, hepsi. 

: güzel 

: giiney. 

: kıymetli taş, mü cevher. Asıl maya, öz. 
Arazı n mukabili.  Kendi varlığı il e kaim olup 
batka bir varlığa muhtac olmayan nesne 

( bkz. araz). 
: kendine do� çek me. 

: ç ekicilik , manevi, ilahi güzellik veya heyecan 

çekiciliii ,  bu tür duygularla kendinden geç

me. 

: deniz suYU{lun çekilmesi (bkz. med ). 

: lelj. 

: dünyayı lıö1tt=l'en. 
: tecellI. 

: b irleşme, cinsf mü nasebet. 

: cennetıer. 

: yudum. 
: arayan. 
: ayrı, uzak . 
: kımıldama, kımıldanma, hareket, oynama. 

: parça, kısım, bölük. 

- ç -

: dört . 
: dört esas. Bkz. anasır-ı erbaa. 

: efendi, bilgili hünerli kişi. 

: ılıca, k aplıca, hamam. 
: k anuna benzeyen ve dik tutularak çalınan 

bir musikt aleti. 

: göz. 

: suya girmek, yıkanmak. 

: zira, çünki, gibi .  



dad 

dalMet 

dam 

dana 

dar 

direyn 

darü' l-ernan 

ded 

de han, dehen 

dem 

dernag 

demevf 

dendan 

der- aguş 

derd-keş 

aerhem 

derdmend 

derun 

deru n- ı  dil 

dest 

dest- glr 

deşt 

devriyye 

dırahşan 

dıraht 

didar 

did e  
dil 

dil- dar 

dil-rüba 

diJ-şad 

- 0 -

: aaalet, yardım, lutuf_ 

: sapıklık,  dojp"u yolda n çık ma, azma , azgın-

lık_ 
: tuz ale. 

: bilen, bilgili, alim. 

: yurt, yer, ev_ 

: iki yurt, iki cihan, 1ünya ve ahiret. 

: eminiik , emniyet yurdu, yeri . 

: yırtıcı, vahş i hayvan, yırtıcı, vahş i. 
: a�ız_ 
: an, vakit, nefes, kan. 

: kibir, ululanma . 

: kana ait, kan ile ilgili, (bkz.  ahlat-ı  erbaa). 

: diş. 
: kucaklama, bağrına basma. 

: dert çeken, dertli. 

: İncinme. 
: dertli. 
: iç, gönül. 

: gönül içi, gönül 

: el. 
: eld en tutan, yardımcı. 

: ova, sahra , bozkır, çöl. 
: Daha çok Tekke edebi yatında örnekleri gö

rü nen bir nazım türüdür. Bu tür ş ürlerde ya

ratılışın baş ından sonuna veya sonundan ba

şına do ğru tek a mü l  konu alınır. 

: parlak , panıdayan. 

: a�aç. 
: yüz, güzel yüz, sevgili yüzü, manevi güzell ik ,  

cem iii görüntüsü. 

: göz. 

: gönül. 

: gönül tutan, gönü l alan, güze� sevgil i.  

: gönül çeken, cezbeden, güzel, sev g il i .  
: gönlü sevinçli.  
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direng 
dfv- an 
diyanet 
dört tabiat 
duhter 
dur 

dılr-bin 
duş 
duzah 
dü 
dü- cihan 
dürus 
düşmenan 

ebced harfleri 

ebdan 

ebkar 
ebleh 
ebr 

ebru 

ebyat 

ecram 

ecram-ı ulviyye 
ecsam 

ecslm-ı süfliyye 
edna 
efdal 
erkiir 
eflak 

efrat 
efsus (füsus) 
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: yavaşlık, aitırdan alma. 
: cinler 
: dinin gerekleri üzere hareket, dindarlık.  
: bk z. mizac-ı erbaa. 

: kız, kız çocujtu. 

: uzak. 
: uzalı gören, dürbün. 
: rastlama, tesadüf etme . 

: cehennem. 

: iki.  
: iki dünya, dünya ve ahiret. 
: dersler . 
: düşmanlar. 

- E -

: Ebced alfabesi, Ebced, hevvez, huttt, kele
men, o' fea, karqet, sehhaz, dazıg tertibine 
ııöre harfierin sıralanışL Ebced hesab ı :  

Ebced tertibine göre harflerin sayı deiteri 

olup bu sayı delerleri ne baith, muhtelif 
konularda tarihler düŞürii ıür. 

: bedenler, vücutlar. tlm-i ebdan : t ıp ilmi, ana-
tomi . 

: b akireler, bakir şeyler. 
: akılsız, aptal, bön. 
: bulut. 
: faziletli, iyi ahlaklı, üstün kişiler, veltler. 
: beyitler. 
: cisimler. 
: yüce cisimler, gök cisimleri. 
: cisimler. 
: aşa�ıdaki, yeryüzündeki cisimler. 
: en aşalılık. 
: en üstün, en makbu� daha iyi. 
: iıkirler. 

: felekler, gökler. 
: ferıler, kiş iler. 
: yazık, eyvah. 



ehab 

ehl-i teş rth 

ekı 
ekı ü şüm 

elhak 

elhamdülillah 
elhan 

elsine 

elzem 

emced 

emn 

emn ü eman 

emı: 
emr-i muhal 

emraz 

emsal 

emvac 

enaniyet 

enf 

enhar 

ents 

: en sevgili. 

: hekim, anatomisto 
: yeme. 

: yiyip içme. 

: do�su, haktkati. 

: Allah'a hamd olsun. 

: nağmeler, besteler. 

: lisanlar. 

: en ıüzumlu. 
: en büyük, ulu. 

: emniyet, selamet. 

: eminlik , emniyet. 

: iş, emir. 
: imkansız iş, olmayacak iş. 
: hastal ıklar. 

: benzerler, misalier. 

: dalgalar. 

: benlik. 

: burun. 

: nehirler. 

: arkadaş, dost. 

enva' , enva'f  : neviler, türler, türlü türlü. 

envar : nuriar. 

enver : en nurlu en aydın, en parlak . 

ercümend : mu hterem, şerefli. 

erganu n : org (organon) d enilen mu siki aleti. 

erhamerrahimin : rahmet edenleri n en rahmet edicisi. 

erk an 

erzan 

esbab 

eshel 

es\em 

esma 

: riikünler, temeller, esaslar, usuller. 

: ucuz, bol, layık. 

: sebepler, vasıtalar. 

: en kolay. 

: en sağlam, en doA"ru. 

: isi mler. 

esma-yi hüsna 

esrar 

: Cenab- ı Hakkı ın doksandokuz güzel ismi . 

: sırlar. 

eş'ar 

eş car 

eşkal 

: şürler. 

: ağaçlar. 

: şekiller. 
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etba' 

etvar 

evhad 
evsat 

eyit mek 
eymen 
eyvan 

eyyam 

fa 'al 

fahr 

faik 
fakih 
fari� 

fark 

Carzu llah 

Ca sık 
!asla, faslen 

Ceheva, fehva 

feh m 
fena 

fend 

fer 
Cer' 

Cerağ kayd ı 

ferzane 

ferzend 

Cevayid 

Cevk 

Cevt 

fevz ü felah 
fırka 
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: tabi olanlar, hizmetk arlar. 

: tavırlar. 
: tek. 

: orta, ortasL 

: söylemek, demek. 
: s�dak i, emin . 

: köşk , büyük sofa, salon, kemerli büyük b ina, 

üç tarafı ka�alı bir tarafı açık yer, divanha

ne.. 

: günlp.r, vakitler. 

- F -

: çok çalışan, hiç durmayıp işleyen, Cenab-ı 

Hakk ı m  isimlerind endir. 

: ö�nme. 
: üstün. 

: a.lim, fıkıh (isl am hukuku ) a limi .  

: vaz ge çmiş, bırakmış. 

: tepe, baş. 
: Allah' ın farzı . 

: günahk ar, fısk u fesad ehl i.  

: fasıl olarak. 

: mana, kavram, öz et. 

: anlayış, anlama, kavrama. 

: yokluk, fani olma. 

: h ile, d esise. 

: parlaklık, aydınlık . 

: da� budak , iki nci derecede. 

: yazan tarafından eserinin bitiri lişini belirt-
tiği son kısım. 

: b ilgin, benzerlerinden fark i L  

: oğul, çocuk. 

: faydalar. 

: üst. 

: kaybetme ,  kaybolma, ölüm. 

: kurtuıuş. 

: bölük, grup. 



fıtri 

fial 

fima ba' d  

firar 

firaset 

firdevs 

İırenk 

furat 

rüls 
FürS\ 

fiiru' 

füsus 

fii tuh 

gabi 

galat 

gaın- gin 

gam-güsar 

gam-har 

gamz 

gamze 

ga nem 

gani 

gar 

gavr . 

gazab 

geda 

genc 

gerdiş 

germ 

gı1af 

gına 

gıybet 

gil 

: varatılıştan olan . 

: fiiller. 
: b undan sonra. 

: kaçma. 

: anlayış, kavrama. 

: cennet, cenneti n altıncı derecesi. 

: Avrupalı, Fransız. 

: tatlı su . 

: bakır para, değersiz, küçük para 

: Farsça, Farsa ait. 

: dallar, bölükler, ikinci dereceden, teferruat, 

bir ki msenin kendind en sonrak i çocuklan 

: bkz. efsus. 

: fetihler. 

- G -

bön, kalın kafalı, anlayışı kıt. 

: yanlış, yanlışlık. 

: gamh, kederli .  

: gam dağıtan, sevgi li, dost. 

: gam yiyen, dertli. 

: gözle, ima ile i ş aret. 

: yan bakış. 

: koyun. 

: zengin. 

: mağara 

: dip, en derin yer. 

: öfke, kızma. 

: dilenci, yok sul 

: hazine. 

: dönme, dönü ş, 

: sıc ak .  
: kı l ıf, kın. 

: yeter bulma. 

: bir ki msenin arkasından ç e ki ş tirme, kınama , 

d edikodu. 

: balç ık ,  çam ur, kiL .  
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giriftar 

giryan 

gu bar 

gu lam 

gumum 

gurub 

gu ssa 

güftar 

gül- d este 

güm-kerde 
gü şad e(küşade) 

güz af 

ha 
hab 
haber 

hacat 

had(hı  ile) 

had (ha ile) 

h adim 

Hiifız 

hahan 

haiC 

hak 

hakdan 

hakim 

halas 

halayık 

halt 
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: tutulmu ş, yakalanmış. 

: ağlaya n  

: toz. 

: k öle, kuL. 

: I!amlar, kederler. 

: batma, görünmez olm a. 

: tasa, kaygı. 

: söz, şiir. 

: d emet, mecmu a, antoloji.  

: kaybolmu ş, kaybed iimiş.  

: açıcı. 

: boş laf, beyhude, boşuna. 

- H -

: eski yazıda ( h )  harfi. 

: uyku. 

: hadi's-i şeri f, Hz. Peygamber' in sözü. 

: hacetler. 
: yanak, yüz. 

: sınır, d erece, mertebe. 

: hizmet eden., hizmetk ar. 

: Her şeyi tafsilatıyla bilen ve onlan her an 

koruyan., unutmayan Allah. 
: istekli . 

: korkak . 

: toprak. 
: topraklık , toprak , dünya. 

: çok bilgili kimse, hikmet sahibi, hekim. Ce

nab- ı Hakk' ın isimlerindendir: Halkkettiği 

her ş eyi beyhu de değil bir sebebe, bir hik

mete isti naden yaratan, eş yayı i nsanlann 

faydalanabileceği bir şekle koyan ve herke

se layık olanı veren manasınd ad ır. 

: k urtul ma, kurtulu ş. 

: halklar, halk , k utlar, yarat ıklar. 

: boş, tenha ıssız. 



Hiilik 

halil 
Haırıullah 
halim 
Hallilk 

halvet 
hamaylı 
ha misen 
hamr 
hamr- ı vahdet 
ha nde 
ha nende 
har 
harem 
hastn 
hatar 
hiitır 

hatir 
hatime 
hatm 
havas 
havatır 
havf 
Hayy 

hazer 

heft- a süman 

hejdeh 
hem- d em 
hemfş e 
hem-rah 

hem-saye 
heva 

hey' et 
hey' et ilmi 
hezar 

: her şeyi örneksiz olarak halked en, yaratan 

Allah 
: sad ık dost. 
: İbrahim a. s. 
: yumu şak ,  iyi huylu. 
: her an yaratan Cenab-ı H ak .  
: tenha yer. 
: omuzdan çapraz asılan ba�, hamail, muska. 

: b eş inci olarak. 
: şarap. 
: vahdet şarabı, İ lahi aşk şarabı. 
: gülme. 
: şarkı söyleyen, ok uyan. 

: dik en. 

: evlerd e kad ınlann bulundu� bölüm. 
: sağlam, iyi  korunan. 

: tehlik e .  
: gönül 
: yüce, ulu. 
: son, son söz, netic e. 
: bitirme, 80na erdi rme . 
: hususiyetler, özellikler. 
: hatırlar, gönüııer. 
: korku. 

: Esma-yı Hüs nada ndır. Diri ve ölümsüz olan 

( Allah )_ 
: sakınma, çekinme. 
: yedi gök .  
: onsekiz. 

: dost, ark adaş. 

: her zaman, her vakit. 

: yoldaş 
: komşu . 
: hava, rüzgar, gel i p  geçici nefsanİ arzular, 

heves ve istekler, nefis. 
: şekil, suret, bütü n. 
: gök ler ilmi,  astronomi .  
: b in ,  ( say ı) , bülb ü l  
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hısn 
hilaf 
hil' at 
hilm 
Hind- i Garbi 
Hind- i Şarki 
hitam 
hub 
huban 
hug 
hulk 
hur, hilri 
hurrem 
hurşid 
hu ruş 
hut 
hüccet 
hükema 
hüma 

hüsn 
hüsu f  
hüveyda 

Irak 
ış a  
td , ıyd 
ıyd-ı ekber 

ıztırıui 

i bad 
ibrişim 
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, sağlam, sarp yer, kale. 
: aykın, farklı. 
: k ıymetli kaftaa 
: yumuşaklık, sabır. 
: Batı Hindistan, Amerika. 

: Do�u Hindistan, Hindistaa 
: son, nihayet. 
: sevgi 
: güzeller. 
: domuz . 
: huy, ahlak ,  yaratılış. 
: cennet kızlan, 
: sevinçli, gönül açıcı. 
: güneş. 
: coşma, gürültü. 
: büyük balık.  
: delil, belge. 
: filozoflar, felsefeeHer, hakimler, bilginler. 
: Gölgesi kimin başı üzerine düşerse şeref, ik 

bal ve devlete nail olaca�ı telakkt edilen ve 
çeşitli benzetmelere konu olan bir kuş adı. 

: iyi, güzellik , yüz güzelliği. 
: ay tutulmasL 
: aç ık ,  belli , aşikar. 

- 1 -

: musikide bir makam adL 
: ak şam veya yatsı vakti. 
: bayram 
: arefesi cuma gününe rastlayan kurban bay

ramı, en büyük bayram. 
: zarurt, mecburi'. 

: kullar. 
: ipek . 

- 1 -



ibtida 

ic cas 
icmalen 
ihdas 
ihfa 
ihtilac 
ihtimam 

ihtiyar 
ihtiyari 
ik bal 

ikrar 
illa 
imtisal 
imtizac 
inayet 
inkisar 
inşa 
inşad 

intiha 
intihab 
in ü an 
iradet 

irsal 
isk at 
istihale 
istikbal 
istflil 

isti' mal 
ittifak 
ittihad 
ittihaz 
izz 

: ilkin, başlangıç. başlangıÇta, ilk önce, en 

önce. 

: erik . 

: hülasa olarak , kısaca, topluca. 
: me yd ana getirme. 

: gizlerne. 

: seğirme, çarpınma, çarpıntL 

: himmet etme, gayret gösterme, dikkatle 

çalışma. 

: tecih, kendi ist�iyle davranma. 
: iste�e, tercihe ba�IL 
: teveccüh, birine do�u dönme, yönelme ,  ta-

lih, gelecek . 

: kabul etme , teslim olma, kararlaş tırma. 

: ancak. 
: tam bir itaat. 
: k arışma. 

: ıutuf. iyil ik, yardım. 
: kınlma. 

: yazma, nesir yazı. 

: şiir ok uma, söyleme. 

: son, nihayet. 
: seçme, se çim. 

: şu bu, 
: irade, isteme, dilerne , emir, ferman, Tann 

buyru �u. 
: gönderme . 

, düşürme, düşürülme. 

: bir h alden başka bir hale geçme. 

: yönelme. 

: yayılma. kapl ama. 

: kullanma. 

: uyuşma , birlik . 

: birleşme . 

: kabul e tme, kabuilenme, saym a. 
: izzet, yü celik , yüksekl ik. 
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kabil 

kaçan 
Kadı-yı hacat 

Kadir 
Kaf (da�ı ) 

kiid 

Idi! 
kiim 
kil 
kalil 
k am 
kamet 

k a mu ran 

k a n  

kand 
kanda, kande 
kanı 

karib 
kar u bar 
karye 

kaslr 
kat' 
kat'-ı nazar 
katre 
kavi 
ka vı 

ka vs 

Kayyum 

kaza 
kelam 
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: kabiliyetli, kabul edici. 

: ne vakit, ne zaman. 

: Cenab- ı Hak ,  kulların ihtiyacıarını veren, 

gideren. 

: kudret sahibi , her ,eye gücü yeten, AUah. 

: Anka' nın yqadı�ı, dünyayı çevreledi�i  vs. 

telakki edilen efsaneVi bir daA'. Mecazen gö

nüL, kalb, vücud manalanna da kuUanılır. 

: oturan. 

: konuşan, söyl enen, nza gösterme. 
: ayakta duran, duran, sürüp gid en. 

: söz, laf, kal ü hal : söz ve haL. 

: az. 

: mu rat, arzu, istenen şey. 

: boy. 
: mu radına ermiş, kavu şmu ş meıııt .  

: maden oca�ı, kaynak. 

: şeker. 

: nered e, ne zaman. 

: hani, nerede. 

: çok yakın. 
: iş güç. 

: köy . 

, k ısa. 

: k esme . 

: bakmayarak , bakmaksızın. 

: damla. 

: kuvvetli, güçlü. 

: söz. 
: yay. 

: kiim, bilet, Cenab-ı Hak, cami had em esi 
: kad er, kaderi n tahakkuku, kadılık görevi : 

: söz, cümle. Cenab- ı Hak ' dan, birliA'inden 
bahsed en ilim. ehl- i  kela m :  kel am i l miyle 

meşgul olan kimse. 



Kelamullah : Allah kel anu, Kuran- ı Kerim . 
kelef : benele. 
Kelime-i Tevhtd : La ilahe illallah._. : Allah' tan başka ilah yok

tur . . .  
kem-nazar 
kenar 
keJlZ 
kenm 
kerkes 
kesb, kisb 
kes1r 
kesret 

keşti 
kedhüda 
kevkeb 
kevn 

kevneyn 
kevn ü fesad 

Kevser 

key 
keza, kezalik 

kıran 

kışr 

kıyam 
kı yı u kal 

kimya 

kiram 

kisb 

kisvet 

kitabet 

k udum 

k ulfıb 

kusur 

: kötü nazar. 
: kıyı, kucak. 
:. hazine. 
: kerernli, büyük , cömert, kerem, ihsan sahibi. 

: akbaba. 

: kazanma 
: çok ,  ziyade. 
: çokluk , madde ve fani şeyler alemi, bkz. 

masiva. 

: gemi . 

: kahya. 
: yıldız. 
: alem, varlık , k ainat. 

: iki cihan. Dünya ve ahiret. 

: oluş ve bozulu ş, olma ve bozulma yeri , dün
ya. 

: cennet ırmaklarından biri ,  Kevser şarabı, 
havuzu. 

: ne vakit ne zaman. 
: bu da öyle. 

: iki gezegenin bir burçta bulunması, gezege-
nine göre kutlu, kutsuz olur. 

: kabuk . 
: ayağa kalkma. 

: dedikodu, laf söz. 

: ik sir; bakın altın veya gümüş yapma ilmi ,  na-
dir bulunan şey. 

: keremliler, bereketliler, şerefiiler. 
: kazanç. 
: elbise, kıya fet. 
: yazı yazma. 

: ayak basma. 
: kalbier. 
: kasırlar, köş kl er. 
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kuud 
kü!liyet 
künbet 
künh 
kürsi 
küsuf 
kütüb 

!a hm 
!atife 
leb 
leng 
leş ker 
levn 
leyl 
li 
Lik 
1isse, lise 
lübb 

ma'a 
maad a  
mader 

majİrib 

ma�ib ehli 
mah, me h 
mahabbetuUah 
ma hbub 

mahdum 
ma hfe, mahaffe 

mahfi 
mahfuz 
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: oturmak. 
: bütün, tamamen. 
: k ubbe, kubbeli yer. 
: b i r  şeyin aslı, esasL 
: oturacak yer, taht, gök, arşın alt tarafı . 

: güneş tutulması. 
: ki tabıar. 

- L -

: et. 
: maddesi olmayan varlık, lütuf. 
: dudak. 
: aksak, topal 
: aak er. 
: renk . 
: ııece. 
: için, den dolaYL 
: 14kin. 
: diş eti. 
: i çı öz. 

- M -

: birlikte. beraber. 
: başka. 
: anne. 

: güneşin battııtı, gurub ettiği yer, yön, batL 
: İspanya, Portekiz, Tunus, Cezayir vs. halkı.  
: ay. 
: Allah sevgisi. 

: sev gili, sevilen, mu habbet duyulan , hoşlanı

lan. 
: k endisine hizmet edilen, mecazen o�l. 
: ekseri ya deve sırtına karşılıklı ko nan b ir ne

vi oturulacak ş ey. 
: gizli. 

: hıfz olu nmu ş, korunmu ş. 



mahlas 

mahrem 

mahza 

makal 

makam 

makhur 
millihulya 
Mani' 

manf 
mansıb 

mamur 

maraz 

marifet-i Hak 

marifet-j Huda 
marifetullah 
maıiz 

masarif 
m asiva (ullah) 

maşnk 

ma' şuk 
matlu b 
maye 
mead 
me anı 
med 

medhal 

meh- lik a 

: daha ç ok şairlerce kullanılmış olan takma 
ad. 

: yakın dost, sırdaş, haram, nik ah dü şmeyen, 

gizli. 
: sırf, ancak . 
: söz. 
: durulan yer, durak , mevki, biri n in, bir veli-

nin adına izafeten yapılan mezar. 
: kahr olmu ş,  yenilmiş_ 
: kara sevda , k uruntu, melankoli. 
: Esma-yı Hüsna' dandır. İrade ve eze li takdire 

mu halif olan şeyleri yaratmağa , i nsanlann 
birbirlerine zarar vennelerine, kötü söz iş ve 
batıl inaçlara m ani olan d emektir. 

: mana, arılanı. 
: mevki , makam. 

: nazar olunan, görü len, bak ılan. 
: hastalık. 

: Hakk 'ı, Allah' l bilme, tanıma. 

: Hakk ' ı  bilme, tanıma . 

: Alla h' ı  bilme, 
: hasta, hastalıklı. 
: masraflar. 
: Hak' dan, sevgiliden, bir olandan gayri her 

şey. Ebedi olmayan geç ic i  şeyler, d uygular, 

dünya, madde ve kesret a lemi . 

: güneşin do ğd u ğu, ışıdıg! yer, yö n., ş ark ,  do-

ğu. 
: sevgili, kendisine aşık olu nan, sevilen.  

: taleb edil en, istenilen şey. 

: maya, ÖZ, eser. 
: avdet edilen, dönülen yer, a h iret. 

: miiniilar, anlamlar . 

: u zama, u zatma , deniz suyu nu n yii kselmesi , 

k abarması (bkz. cezr ).  
: yer, girecek , dahil ol acak yer. giriş.  kapı,  ka· 

rış ma .  

: a y  yüz lü. 
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mefhum 
melamet 
metth 
melUl 
me mat 
menb a 
me' nus 
merb ut 
merg-endış 
meı:keb 
me sail 
mesrur 
me sta ne 
me&tur 
me şkur 
me tanet 
metruk 
me'va 

meviilid-i seliiSe 

mevc 

mevlli 
mevt 
me yan 
meyyit 
mezak 
mezheb 
mezkur 
mezraa 
me' zun 
nuntaka 
mihman 
mi hr 
millet 
mim 
minval 
mis! 
II).İsli 
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: kavram. 

: kınama, kınanma. 
: güze� tatlı. 

: u.nnuş, bık nuş. 
: ölüm. 
: kaynak. 

: alışılınış, yak ın. 
: rabt edilmiş, baith. 
: ölümü düşünen. 

: binek. 
: meıı'eleler. 
: sevinçli, sürurlu. 

: sarhoşça, sarhoşcasma, sarhoş. 
: örtülü, örtülmüş, gizli. 
: şükredilen, şülue deıter. 

: metinlik, sq1am1 ık. 

: terk edilmiş. 

. : yurt, yer, makam, 81�nılacak yer, sııtınak .  
: ü ç  çocuk : 1 - cemadat : cansız cisimler. 

2 - nebatat : bitkiler. 3 - hayvanat: canlılar. 
: dalga. 

: efendi, köle, Cenab·ı Hak; 
: ölüm. 
: ara, orta, beL. 
: ö6i. 
: tatma, duyma, damak. 

: gidilen, tutu lan yo� inançlarda tutulan yol. 
: zikredilen, adı geç en. 
: tarla. 
: izin verilmiş, izinli. 

: ekvator, kUliak, kemer. 
: misafir, konuk. 
: vefa , sevgi, dostluk, güneş. 
: din, şeriat, bir dinde olanlar. 
: eski yazıda ( m) harfi. 
: tarz, tavır, dü &tur, suret. 
: gibi, benzer, eş. 
: misal, benzer olarak. 



mtzab 
mizac-ı erbaa 

mu arız 
mu az zez 

mucib 
mugayir 
mu habbetu llah 
mu haddeb 
mu hakkık 
mu hal 
mu hamme s  

muharrem 
mu hib 
mu hlis 
mu htar 

mu htasar 
Mu'in 
mukaddem 
mu kaddi me 
mu karrebin 
mu kavves 
mu kim 
munkalib 
mu r 
mu radat 
mu rakıb 
mu r4 ar-hiir 
murg 
mu sammat 

: oluk , su yolu, çörten, 
: dört mizac, dört tabiat : 1 - hararet ( sıcak

lık).  2 - bürudet ( soğuklu k ). 3 - yübuset 
( kuruluk ) 4 - rutubet ( yaşlılık ). Har ( Ilıcak), 
barid ( soğuk ), yabi s (kuru), ratıb (yaş nem' 
li )  mizac, tabiat ve cisi mler. 

: it iraz eden, k arş ı  gelen. 
: aziz, yüce. 
: icabet eden, cevapl ayan, karşılayan. 
: aykırL 

: bkz. mahabbetullah. 
: yuv arlak, ko nveks. 
: hakikatı, gerçeği araştıran, araş tıncı. 
: mü mkün olmayan şey, imka nsız. 
: b eşli, beşlemeli, her kıt' ası beşer mısradan 

meydana gelen bir naznn şekli.  
: Arabi ayların, hicri takvimin birinci ayı. 
: seven, mu habbet duyan, dost. 
: ihlaalı, samimi. 
: seçilmiş, seçki n, Hz. Peygamber, istedijtini 

yapabilen. 
: kısaltılmış. 
: yardnncı, Ce nab-ı Hak . 
: önc e. 
: ö nsöz, baş langı ç. giriş. 
: Hakk' a yakın olanlar. 
: yay gibi eğri bükük, kemerli, kavisli.  
: b ir yerd e otu ran, ikamet eden, duran. 
: başka bir şekle d eğişmiş, dönmü ş  olan. 
: kannca. 
: muratlar, istekler. 
: k oruyucu, kontrol edici. 
: pis şeyler yiyen. 
: k uş. 
: mısra ortasında da kafiyeli olan şiir. Terci'

b end, terki'b-bend , murabba, muhammes, 
mü sed des gibi ş ürlerin hepsine bird e n  ve

ri len isim. 
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mu sır 
mu şa' şa 
mu tabık 
mu tad 
mu tasamf 
mu tt' 
Mu' tt 
mu trib 
muvazİ 
muztar 

mü bah 

mübteda 
mü cerred 
mü cessem 
mü dam 

mü dekkik 

müderris 
müdrir 
mü essir 
mü fred 
mü fredat 

mü heyya 
mü ki şe fe 

mükrim 
müksir 
mümas 
mü nacat 
mü nazara 
mü neccim 

münezzeh 
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: ısrar eden. 

: parlayan, şa' şaalı, şu alı. 
: uygun, b irbirine u yan. 
: itiyad kazanmış, alış ılmış, adet olmu ş. 
: tasarruf eden, hükmeden. 
: itaatk ar , itaat eden. 
: vere n, ihsan eden, ba ğış l ayan, Cenab-ı Hak. 
: çalgıcı, şarlucL 
: pareleL. 

: z orlanmış, mecbur, zarun vaziyette kalmış, 
çaresiz . 

: ş ertan yapılıp yapılmamasında bir mani ol-
mayan, yapılması caiz olabil en. 

: başlang,� 
: soyut. 
: cisimlendirilmi ş. 
: dai mi, devamlı . şarap. 

: tedkik eden, inceden inceye inceleyen, araş-
tırıc L 

: ders veren. 

: idrar veren ,  idrarı artıran. 
: tesir eden, tesir edici. 
: tek bir beyit olarak yazılmış ş ü r. 

: divanlard a  mü stakil b eyitler ( mü rred , ferd )in 
b ulu nduğu bölü m. 

: hazır. 
: gönülde perdenin kalk ması, il a hi sırları gör-

me, meydana ç ık arma . 
: ikram edici. 
: ç oğ altan. 
: teğet, temas eden, dokunan. 
: yalvarına, yakanş. 
: niza, ağız kavgası, ç ekişme. 
: yıldızlar hakkında b ilgi sahibi olan kimse, 

astronom. Yıldızlardan hüküm çıkaran kimse, 
bir nevi falcı, astrolog. 

: b ir sıfatla nitelenmeyen, b ir ş eye muhtaç 

olmayan, temiz. 



nlÜ nfail 
mü nh asi f 

münhasır 

mü nis 
mü nk er 

mü nkir 
münşi 
n .:inteha 
nlÜ ntehab at 

münzevi 
mürebbi 
müretteb 
Mürid 

nlÜ rş id 
mürtefi 

mürüvvet 
mü seddes 

mü ııe Ilem 
mü semma 
mü sta ğni 

mü stetab 

mü şahed e 

mü şerref 

mü şgm 
mü teaddid 

mü te al 
mü teallik 

mü tefekkir 

mü teharrik 

mü tekellim 

müteveccihen 

müzeyyen 

: iç ine işlemiş, tesir etmiş. 
: ayın tutulması, tutulmuş olman 
: yalnız bir şeye, bir ki mseye mahsus olan, 

her tarafı kuşatılmış, ç evrilmiş. 
: alışık , yakın. 
: çirkin, i nkar edilmiş, bilinmemiş. Kabirde 

sua! meleği. 
: inkar eden. 
: k atip, nesir yazan, güzel yazan. 
: son, nihayet. 

: seçmeler, güldeste, antoloji. 

: ınzivaya, yalnızlık köşesine çekilen kimse. 

: terbiye eden, mü rş id. 
: tertip edilmiş, düzenli . 
: irade edici, eden, Cenab-ı Hak, emreden, 

bir ş eyle intisab eden, derviş. 
: irşad eden, do ğru yolu gösteren. 
: yükselmiş, yü kselen, yüce. 

: yiğitlik , mertlik , i nsanlık . 
: altılı, her kıt' ası altı mısradan meydana gelen 

b ir nazım şekli. 
: teslim, kabul olunmu ş. 
: isimlendirilmiş . 
: ihti yaç duymayan, il gisiz. 

: güzel, iyi. 

: gözle görme, gözlem, mana alemini gör me. 

: ş ere flenmiş, ş erefli . 
: miskli, misk kok ulu. 

: bir çok ,  türlü türlü, bir kaç. 

: yüce. 
: ilgil i ,  alıikalı, dair. 
: düşünü r. 
: hareketli . 
: söyleyen, k onuşan. Cenab- ı Hak. Kela m 

i lmi b i lgi ni  

: yönelmiş olarak . 

: süslü. 
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na-bedid 

nadan 

nad am 
nafi' 

n a gah 
niigehan 
nahs 

nakib 

naliin 

nii mahrem 

nan 

nii-perva 

nar 
nas 

na sır 
naved an 

nazargiih 

nazargiih- ı 

nazır 
naz il 
nazlr 
nazire 

necat 

nedim 
nef' 
nefh 
nefy 

negamat 

nehar 

neheng 
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: görünmez, görünmeyen 

: cahil, bilgisiz . 

: cahillik , bil gisizlik . 
: faydalı , kullan ıç in faydalı ş eyler halk edip 

o nlardan faydalanrnalanıu sağLayan mealin
de Cenaboı Hakk ' ın isimlerindendir. 

: a nsızın, habersiz . 
: ansızın 

: k utsuz, u ğursuz. 

: başkan veya vekili. 
: inle yen 
: k endisine nikah düşen kimse, yabancı. 

: ekmek . 
: p ervasız, korkusuz. 
: ateş. 

: insanlar, halk . 

: yard ımcı, yardım eden 

: o luk . 

: nazar edilen, bakılan yer, seyir, eğlence yeri. 

Huda , nazargiih-ı Mevlii : Alla h ' m  nazar ett iği yer, 

kalb, gönül 

: nezaret eden, bakan, göz eten 

: nüz ul eden, yere inen. 

: b enzer. 

: örnek, karşılık. Bir şür veya eserin tak lid en 

yahut tesiriyle yazılan ş iir veya eser. 

: k urtulu ş. 
: arkadaş, dost. 

: fayda, menfaat. 
: ürurme , ü fleme. 
: sürıne, giderme, uzaklaştırına. 

: nağmeler. 

: gündüz. 
: ti msah. 



Nekir 

neng 

nerm 

neşv ü nema 

nısf 

rusf-ı nehar 

ntg 

nigar 
nigehdar 

nihan 

nik ab 

ni' met- i  uzma 

nisvan 

nis yan 

niza 

nush 

nuş 

nu tk 
nü büvvet 

nüma yan 

nüsha 

pakize 

p a yan 

p a ye 

peymane 

p eleng 

peri-ru 

pend 

perva 

pervane 

pervaz 

perv erd e 

pes 

peyveste 

: k abirde, ölüleri sorguya çekecek oLan melek· 

Lerd en birinin adı (bkz. Münker) .  

: u tanma, nam, şöhret . 
: yumuşak lık. 
: b üyüme ve gelişme.  

: yarım, yarı 
: gün yarısı, ö ğ le, bo ylam, meridyen 

: iyi .  

: güzel, sevgili.  

: gözcü, koruyucu. 

: gizli.  
: peçe, yüz örtüsii. 

: b üyük ni met. 

: k adınlar. 

: u nutma. 

: ç ekişme. 
: nasihat, öğüt. 

: i ç me ,. . . içen. 

: SÖZ, k onu şma. 

: nebilik , peygamberlik . 

: aşik ar, görü nen, b elli.  

: kitap, yazılı şey, mu ska. 

- p -

: temiz, lek esiz, l atif. 

: son, uç, kenar. 

: rütbe, derece. 
: k adeh. 

: k aplan. 

: p eri yüzlü. 

: nasihat, öğüt. 

: k ork u, aldırma. 

: k eleb ek .  

: u çma. 

: b esle nm i ş, yetiş tiril m i ş .  

: b öyl ece, öyle ki , o ha lde.  
: u laşmış. 
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p inhan 

prr 

pister 

piş 
pür 

pür-nur 
pürsiş 

: gizli. 

: yaşlı, olgun, k arnil � kimse, şeyh, mü rşid 
: yatak. 

: ön. 
: dolu. 

: nur dolu. 

: 50nna suaL. 

- R -

Rabbü' l- iüemtn : Alemlerin Rabb' ı. 

rabian : dördüncü olaralt. 

raci' 

ra'd 
rafi' ( HAfi' ) 

rah, reh 

Rahim 

raht 

ram 

rasad 

rast 

: geri dönen. 
: gök gürültüsü. 

: k aldıran, yükselten. Cenab- ı Hakk ' m  isim

)erindendır. 

: yol. 

: çok merhametli , acıyıcı.  Eama-yı Hüsna' dan

dır. Bilhassa ahirette sadece mü' rninlere rah

met ve merhamet eden manasınadır. 

: yol lev8Zımı, ev döşeme takımı . 
: itaatkar, teslim olma. 

: gözlerne, gözetme. 

: do�ru, gerç ek, hak. MGsilı:ide bir makam 

adı. 

ravza : bahçe. 

ravza-i mu tahhara : p Ak ,  temiz bahçe, Hz. Peygamberin mezarı. 

raz : sır, gizli şey. 

reca : ümit. 
rer : k ald ırma. 

reft' 

refik 

reftar 

reh ( rah) 

reha 

reh-nüma 

remz 

reng, renk 
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: yüksek , yüce. 

: arkadaş, yold aş. 

: yürüyü ş. 

: yol. 

: k urtulma, kuruluş. 

: yol gösteren, rehber. 

. işaret, sembol 

: renk , hile, boya , oyun, suret . 



rengin 

resail 
resm 

revan 

Rezz ak 

nfk 
rif'at 

riyazet 
ru 

rub' 

ruh, ruhsar 

ru şen 

ru y- i  zemin 

ruz 

rü cu' 

rümu z  

rü' yet 

sabur 

sa'd 

sad at 
siid a t-ı ki ram 

sade-dil 

sadik 

sadr 

safer 

safra 

safravi 

sahra- i semme 

sai 

: renk li, boyalı. 

: risaleler. 

: yazı, çizgi, tarz, çeşit. 

: akan, akıcı, giden, yürüyen, ruh, can. 
: Her zaman c anlıları nzıklandıran manasın· 

da Esına-yı Hüsna' dandır. 

: yumuşak lık, yavaşlık .  

: yücelik , yükseklik . 

: perhiz . 

: yüz. 
. dörtte bir. 

: y ana.k .  

: aydın, aydınl ık .  

: yeryüzü. 

: gün, gü ndüz. 

: geri dönme, c ayma. 

: remizler, işaretler. 

: görüş, temaşa 

- s -

: ç ok sabırlL Cena b-ı  Hak. 

: k utlu, u ğurlu. 

: seyyidler, efendi ler. 

: k erem, şeref sahib i  efendil er, Hz. Peygam-

b er soyu nda n gelenler. 

: saf gönüllü, bön. 

: ç ok sadık. 

: göğüs, baş, baş köşe. 

: Arabi aylann i ki nci si .  

: ö d ,  öddeki yeşilimt ırak sıvı, insan vü cu dunda 

d engesinin bozulması hastalık s ebebidir 

( Bkz. Ah lat-ı erbaa). 

: safraya ait, öd i le ilgili. Vücud yapısında saf
rası ü stün ve bu nu nla il gil i karakteri h ak i m  

olan.  

: katı taş. 

: haberc i ,  çalış an. 
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said 

siilin 

sakar 
saki 

sakin 

sakiy a 

siil 
salah 

salat 

siiliha 
sallsen 
sa ni' 

saniyen 
sarf u nahv 

sarif 

savm 

savt 

sa'y 

sa ye 

sayha 
sayk al 
sed' 
sed 

seline 

seg 

sekr 
seHisi l 
seltm 
selsebil 

semek 
semer 
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: k utlu, mes'ud, Hakk'm mak bul kulu. 

: soranlar, dilenenler. 

: cehennem. 

: sunan, içki sunan, mecazen mü rşid. 

: oturan, b ir yerin ahalisi , sessiz. 

: ey slki. 

: yıl, takvim. 
: iyilik . 
: namaz, salavat getirme : Hz. P eygamberin 

ruhuna t t  Sallallahu aleyhi ve sel lern" vs ben

zeri dua okuma. 

: hayırlı, iyi takva sahibi kadın. 

: üçüncü olarak. 

: yapan, sanat sahibi, san ' atk ar, yaratan, 

Cenab-ı Hak. 
: ikinci olarak . 

: ııramer, d ilbi lpi.  

: d�ştiren, tasarruf, h ük meden, sarfeden, 
harc ayan. 

: oruç. 

: ses. 

: çalışma, emek . Hacta Safa ile Merve arasın-

da kOfma, yürüme. 
: gölge. 
: ba�ırma, nara. 

: cila, $Ürterek parlatma aleti . 

: nesirde kafi ye. 

: kapama, enııel olma, engel. 

: gemi , mecazen mecmU8. 

: köpek . 
: sarhoşluk .  
: zi ncirler. 
: kusursuz, sağlam, selamette olan. 
: cennette bir ırmak veya çeşme, tat lı lati f, 

hafi f su. 

: balıle. 

: meyve. 



:semi ' 

semin 

sena 

seng 

sengtn 

ser 

serd engeçti 

sergeşte 

server 
serv-i naz 

setr 
sevda 

seyyar 
sıbyan 
sıdk 
Sıpahan 

sırren 
sim 
slmu rg 

si n 
sinin 
si nIn-1 kamerl yye 
si nn- i fii tüvvet 
si nn-i hadaset 
si nn-i kühii let 

si nn-i şeyhu hat 
siret 
si yanet 
su bh 
suhre 

: gizli a şik ar her şeyi i şiten manasında Cenab-
i Hakk 'ın isimlerindendir. 

: semiz, ya�Iı. 
: ö�me, yüceltme. 
: taş. 
: taştan olan, taş gi bi.  
: baş. 
: canından, baş ından geçebi len fedak lir ki şi , a-

k ıncılardan fed di bir grup. 
: başı dönmüş , şaşkın. 

: baş, başkan, önde en ileri de gelen . 
: naz servi si, nazlanan servi be y lu güzel, sevgi li 

: örtme, kapama, gızıeme. 
: i nsanı m eydana geti ren dört hı lt ( karışım ) 

dan biri. Vücutta bu nu n  artması veya ek si l
mesiyle sevdai rahatsızlıkılır vücu d a  geli r. tn
sanda merak ve aşkın husul u bunun artması
na bağlıdır. ( B kz. Ahlat-ı erbaa. ). 

: devamlı, ÇOk gezen. 
: çocuk lar. 
: sadakat, bağlılık, doğru luk . 
: 1sfahan, İran'da bir şehir musikide bir  ma-

kam adı. 
: gizli olaralL 
: gümüş . 
: Anka, yuvası Kaf dağında olan efsanevi bir 

kuş.  

: yaş, çağ . 
: seneler, yı l Iar. 
: ay yılları, Arabi yı l. 
: d elik anlılık yaşları, d elikanlılık çağ ı. 
: gelişme çağ ı, yaşları . 
: olgunluk ç ağ ı, yaş ları .  
: i hti yarlık çağı. 

: iç görü nüş ,  a h l ak ,  sureti n zıdd ı . 
: k oru ma, koru n ma. 
: sabah . 
: maskara. 
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suhu f 

su-i hulk 

su-i zan 

sun ' 

suzan 

süf!i 

sümme 

sürur 
süvar 
slıveyda 

şad 

şadk am 

şaki 

ş akirt 

şam 

şan 

şeb 

şebab 

şecer 

şeci ' 

şeffk 

şehd 

şehper 

şehr 

şek ur 

şem' 

şems 

şenf' 

ş erMf. 

şest 

şeş 
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: sayfa ( sahire ) lar ,  k ü ç ük ki tap. 
: k ötü ahlak. 
: kötü zan. 

: san 'at, yaratma, i ş .  
: yak an, yak ıcı , yanan . 
: aşağı, aşağılık , ağırlığı olan ( ci si mler) ,  yeryü-

zü ne ai t. 
: sonra. 
: sevi nç , neş ' e. 

: bi nen, binici .  

: kalbin ortasındaki kara benek , nok ta, meca

zen gü naha, işaret olunur. 

- ş -

: sevinç l i .  

: halinden memnun olan, sevinçli.  

: kötü kişi gü nahk ar, hayd ut. 

: talebe, öğrenci . 

: akşam. 

: şöh ret, gösteriş , çalım. 

: gece. 

: gençlik. 
: ağ aç. 

: yiğ'it, cesur . 
; çok şefkatli . 

: baL. 

: kuş k anad ının en uzun tüyleri. 

: ay. 
: çok şükredici . İyiliğe karş ılık veren m ana

sında Esma-yı Hüsna ( Cenab-ı  Hakk 'ın dok

sandokuz güzel ismi ) dandır. 

: mum. 

: güneş . 
: kötü, fena. 

: ortak . 

: olta. 

: altı .  



şeş hud ua 
şetaret 
şevval 
şeyda 

şeyn 
şik ar 
şi mal 
şive 
şugl 
şu m, şom 
şur 
şuride 
şurut 
şürb 

tab' 

tab a n  
ta be k ey 
ta'dil  
taharet 

: altı yön. 
: neşeli, sevi nç li olma, şenli k .  
: Arabi ayların onuncusu. 
: ş aşk ın, çoşkun, divane. 

: l ek e, kusur. 
: av. 
: k uzey, sol. 
: tarz, üsllip, naz, eda. 
: meşguliyet. 
: uğursuz, kutsuz . 
: kavga, gü rü ltü, kek re, tuzlu.  
: k arışık ,  aşık . 
: şartlar. 

: i ç m e. 

- T -

: tabiat, mizaç,  huy, yaratılış. 
: parlayan, parlak . 
: ne zamana kadar. 
: i ' tida! üz ere. 

: temizlik. 
tahkıyevi : hikaye edici . 
tahli ye ( ha harfi i- : tatlandırma. 
le) 
tahli ye ( hı harfi i- : boşaltma. 
le) 

: harek ete getirme. 
: alt, bir şeyi n altı. 
: tertemiz. 
: öne alma. 
: kusur, hata, ek siklik.  

tahrik 
taht 
tahur 
takdim 
taksir 
takva : Cenaboı Hakk ' ın emirlerine uyma, Allah kor-

ta' limi 
tapmak 
tarab 

kusuyla haramlardan sakınma, ko ru n m a  
: öğretici, d i d aktik.  
: b u l mak. 
: sevi nç,  çoşku nluk , şenli k .  
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tarh 

tari 
tasannu ' 

tasarruf 

ta.ıınlf 

tatyib 

tatyib-i havatır 

taun 

tavaf 

tavattun 

tavrı 
tav 'ullah 

ta ' zim 

teab 

tebcil 

tebdil 

tebeddül 

teberriiken 
tebşir 

tecahül 

tecerriid 

ted4 hül 

tednc 

tedrfs 

teehhül 

teenru 

tefe'ül  

tefri'd 
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: çıkarma. 

: taravetli, taze. 
: san 'at ııösterme (ııayreti ) .  
: sa hi p  olma, hakim olma, hük üm, idareyle 

kullanma. 

: sınıflandırma, kitap yazma. 

: hoşlandırma, iyi davranma. 

: ııönüll er alma. 

: veba d eni len bUlaliıcı ve tehlikeli bir hastalık. 

: bir şeyi n  etrafında dönme, dolaşma, Ka'be 
nin etrafında dolasma. 

: vatan edinme, yerleşme. 
: uzu n. 
: Allah 'a boyune�me, Aııah için isteyerek 

yapma. 

: ululama, yüceltme. 

: yorgunluk , sık ıntı, ezi yet. 

: yüceltme. 
: d e�i ştirme. 

: d eğişme. 

: mübarek uğur sayarak. 

: müjdeleme. 

: bilmez görünme, bilmezden, anlamazdan ııel

me. 

: soyunma, sevııi1iden, Cenab- ı Hakk ıdan gayri 

her şeyle i lgiyi kesme, bekarlık. 
: ayırma, soyma, kişinin sadece Hakk 'a yönel

mesi. 

: biribiri i çine girme, karışma. 

: derece derece i lerleme, azar azar, yavaş ya-

vaş. 

: d ers verme, öğretme. 

: evlenmek . 

: temkinli davranmak, ihtiyat, yavaşlık .  

: fal açma,fala bakma. 

: ferd halinde tek başına kalma, ilıı i lerden kur

t ulma. 



tefsir 

teMz 

teMz-i umur 

teglifül 

tehi 

tekellüf 

tekellüm 

telh 

temlişi 

tena'um 

tenk, teng 

tennur, tenur 

terane 

tergib 

tesbih 

tesbtho han 

teselsül 

tetsirat 

tesmiye 

teıııih 

teşne 

teşri h 
teşviş 

teveccü h 

tevhid 

tevltd 

tevsen 

teyakkun 

tezekkür 

: açık lama, yoru m, Kur'an-ı Kerim 'le ilgili a-

çık lama ve yorumlar. 

: birine verme, havale etme . . 
: işleri birine ( Allah 'a ) havale etme. 

: bilmezden, !lafletten gelme. 

: boş. 

: külfet . 

: söyleme, konuşma. 
: acı. 

: bakıp seyretme, gezme. 

: ni metlenme. 

: dar. 
: tand ır, fırın, ocak. 

: na�me. 

: raj:!"bet ettirme, isteklendirme. 
: Cenab-ı Hakk 'ı  her şeyden terızi h  ve takdis 

etme. 

: Hak k ' ı  her şeyden tenzi h  ve tak dis etme. 

: zincirleme. 

: tesirler. 
: isimlendirme. 
: ayırma, salıverme, anatomi (bkz. teşrih) .  

: susayan, susamış. 

: açma, yayma, anatomi . 
: k arışıklık, b ulanıklık , üzüntü. 

: yönelme. 
: birlemek ,  birleştirmek tek k ılmak , Hakk 'ı 

bir bilmek . Cenab-ı Hak k 'ın zat, sı fat ve iiil
leri nd en, kudreti nden, azameti nd en vs. bah

sed en kü çük veya büyük manzum yahut 

mensur eserler. Terti p  geleneği olarak divan
ların, mesnevilerin ve diğer eserleri n baş ın

da bir veya d aha fazla bulu nur. 
: doğurma, doğurtma, vücud a  getirme, sebep 

olma. 

: sert, azgın at. 

: tam, kesin bi lme. 

: hatırlarna, anma, zikretme, gönle getirme. 
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tezkir 

ternrat 
tıbk 
tire 
tugyan 
tuhfe 

tul (u arz ) 
tulu ' 

turuş ( turş ) 

ukba 
ulüm 
ulvi 
ulvf cisimler ( ec
sam-ı ulvi yye) 
umur 
ur 
urve 
urvetü'l-islam 

usfur 

usturlab 
usul 

usUl-i hamse 
uşak 
uşşak 

uyub 
uzlet 

uzma 

ümmehat 

üns 
ünsi yet 
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: hatırlatma. 
: yalanlar, hi leler. 

: tıpkı, aynı. 
: karanlık . 
: azgınlık, taşkınlık. 

: hedi ye. yeni , göriilmemi ş şey. 
: boyIam ( ve enlem ) .  

: do� ma. 

: ek şi .  

- u -

: ahiret, ik ıbet, ceza ve mükafat yeri . 
: ilim ier. 
: yüce. 
: gök ci simleri . 

: işler. 

: tek gözlüler, silahsız ve mühi mmatsız olanlar. 

: kulp, sap. 
: islam (tutunulacak ) sapı. 

: serçe. 
: güneş irtifaını ölçmeye mahsus alet. 
: asıllar, k ök ler , temeller, bir ki mseni n ken-

di nd en evvelki ataları (bkz. fiiru ). 
: beş asıl. b eş temel. 

: ufak, küçük , çocuk. 
: aşıklar, musikide bir makam ad ı. 

: ayıplar. 

: bir köşeye çekilip kendi başına oturma, 

halktan, kalabalıktan uzaklaşma. 
: çok büyük, ulu. 

- 0 -

: anneler. 
: yak ınlık, alışkanlık. 
: alışkanlık . yakınlık. 



- V -

: gerekli,  dinen terki günah olan emir. 
: birlik, teklik, Cenab-ı Hakk 'ın birliği .  
: ana-baba. 

vacib 

vahdet 

vilid eyn 

Vimlk: : bir aşk hikayesi nin erkek kahramanı (bkz. 

vArid 

vAridat 

visi' 
vaz gelmek 
vecd 

vech 

-veş 

Azra). 

: gelen, eri şen, akla, ıönle gelen. 

: gönle gelenler, ilhamlar. 
: geni ş, enli. 

: vaz geçmek .  

: kendinden geç me, yüksek heyecan. 

: yön, yüz. 

: gibi . 
: candan dua. 

: durak lama, anlama. 

vird-i can 

wk uf 

w8uI 

vücud 
: viaı! olma, varma, eri şme, ulaşma, kavuşma. 

: varlık, bed en. 

- y -

yahşi : iyi ,  güzel. 
yakin : kesin bilgi. 
yar-i gar : �ara dostu, Hz. Ebubekir, dost, sevgi li. 
yed : eL. 

yed-i k udret : kudret eli, Allah. 

yedi gezegen ( sey- : Ay, Utarid , Zühre, Güneş, Meri h, Müşteri , 
yare) ZÜhal. 

yem 

yekta 

yevm 

yübuset 

: deniz. 

: biricik . 

: gün. 

: kuruluk . 

: subay. 
: tırnaIL 

- z -

zilbit 
zafr 

dhB : zuhul eden, ihmAl eden, unutan. 
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zihir 

zahm 

zalim 

zamtr 

z ir 

Zarr 

zavi ye 

zaviyedar 

zeban 

zek avet 

zeltl 
zemin 

zen 

zenan 
zer 

zer-i mahbub 

zeva/ 

zeyç (ıiç )  

zeyn 

zeyrek 

zıl 

zilal 

zi hi 

zinde 

zir 

zir-i haıc. 

zi yaretga h  

zulmani 

zulmet 

zü-(ünun 

zühd 
zül( 
zül 

ZüI '-Minen 
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: aşik ar, açık , görünen, belli . 

: yara, meşakkat. 

: karanlık, zulmet. 

: i ç, iç yüzü. 
: aAlayan, aAlayıel. 
: zararlı ıseyleri yaratan, Cenab-ı Hakk 'ın isim-

leri nd endir. 

: k öşe, bucak, açı, küçük tek ke. 

: küçük tekk e yöneticisi, bak ıeısı. 

: dil, llsan. 

: zekilik . 

: hor, hakir, alçak. 

: yer. 
: kadın . 
: kadınlar. 

: altın. 
: bir tür altın para, de�erli altın. 

: zii l olma , sona erme. 

: yıldızların yerlerini ve seyirlerini göstermek i-

çin düzenlenmi ş cedvel. 

: ziynet, süs, 

: zeki, anlayışlı, uyan ık .  

: gölge . 
: gölgeler. 

: ne güzel, ne hoş. 

: diri , canlı . 
: alt, altında. 
: toprak altında . 

: ziyaret yeri , türbe, k utsal yer. 

: karanlığa ait ,  mensup. 

: karanlık , hak sızlık , zulüm. 

: ilim, hüner sahibi. 

: i bad et ve takva. 

: saç,  yüzün iki tarafından sark an saç . 

: horluk , hakirlik . 

: k end isine minnetler d u yulan, şükredilen Cenab-ı 

Hak .  
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