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ÖNSÖZ 

Klasik Türk Edebiyatında, asırlar boyunca dil, biçim ve içerik yönünden adım adım 

mükemmelliğe ulaşan manzum ve mensur eserlerde, İslâmî unsur ve motiflerin rolü 

inkâr edilemez bir gerçektir. İslâmiyet’in habercisi olan Hz. Muhammed’in hayatının 

her safhası edebiyatımıza da yansımıştır. Mièrâc, işleniş itibariyle edebiyatımızda 

müstakil bir konu karakteri arz eder. Dîvânlarda, mesnevîlerde tertip özelliği olarak, 

mièrâc-nâmelerin/mièrâciyyelerin sayısı da çoktur. 

Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd’un müellif ve müstensih hattı 

ile yazılan bir nüshasına rastlamadık. Müellifimizin torunlarıyla bire bir irtibat kuran 

Nuh Mehmet Güzel, bazı eserlerinin kendilerinin elinde olduğunu belirtmiştir. 

Ancak, tez konumuz olan kitabın bu kişilerde olup olmadığını öğrenemedik. Bu 

sebeple sadece matbu nüshadan yararlandık. 

Çalışmamız sonuç bölümüyle birlikte beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

19. yüzyılda yaşamış son dönem mutasavvıf şairlerinden olan Mustafa Fevzî bin 

Numan’ın hayatından, edebî şahsiyetinden ve eserlerinden bahsettik. Tezimizin 

konusunu teşkil eden Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd adlı 

eserini dil, üslup, tür ve şekil özelliklerini kapsayacak şekilde ele aldık ve 

örneklendirdik. Eserin içerisinde yer alan müellifimizin hikâyeleştirdiği seyr u 

sülûktan söz ettik. 

İkinci bölümde Prof. Dr. Metin Akar’ın Türk Edebiyatında Manzum Mièrâc-nâmeler 

adlı eserinde belirlediği motifleri esas alarak, tez konumuz olan kitaptaki mièrâc-

nâme içerisindeki motifleri belirledik ve beyit aralıklarını aktardık.  

Üçüncü bölümde incelediğimiz eserin edebiyat tarihimiz içerisindeki yeri hakkında 

bilgilendirmede bulunduk. 

Dördüncü bölümde, incelediğimiz eserin tasavvufî bir mièrâc-nâme olduğu sonucunu 

elde ettik. 

Son bölümde ise Osmanlı Türkçesiyle yazılan eser içerisinde tezimizin kapsadığı 

metni transkripsiyon alfabesiyle Türkiye Türkçesine aktardık. Bir kısım beyitlerde 

bazı kelimelerin konuşma dilindeki şekliyle kullanıldığını gördük. Bunların aynen 

alarak tamir cihetine gitmedik. 

Çalışmalarımız esnasında, manevî desteğini, bilgi ve yardımını benden esirgemeyen, 

hep yol gösteren saygıdeğer hocam Prof. Dr. Metin AKAR’a, bu süreçte hep 

yanımda olan aileme ve dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

 

Ekim 2017           Melike KAPICIOĞLU 
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MUSTAFA FEVZÎ BİN NUMAN’IN MİèRÂC-NÂMESİ 

ÖZET 

 

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinin akabinde sosyal, siyasal ve kültürel alanda pek 

çok değişim yaşanmış, bu değişim edebî alana da yansımıştır. İslâmiyet’in önemli bir 

yerini teşkil eden Hz. Muhammed’in hayatı ve mucizeleri de manzum ve mensur 

olarak ele alınmıştır. Mucizeler arasında mièrâc da önemli bir yerde durmaktadır. 

Çalışmamıza konu olan eser, Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd, 

19. yy’da yaşamış, Osmanlı’nın son dönem mutasavvıf şairlerinden Mustafa Fevzî 

bin Numan tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserinin bir bölümü tezimizin konusu 

olan mièrâc-nâme türünün bir örneğidir.  

Çalışmamızda öncelikle müellifimizin hayatından, edebî şahsiyetinden ve 

eserlerinden bahsettik. Akabinde tezimin konusunu da içinde barındıran eseri dil, 

üslup, tür ve şekil özelliklerini de kapsayacak şekilde ele aldık. Müellifimizin 

hikâyeleştirerek anlattığı seyr u sülûktan söz ettik. Mevcut metni transkripsiyonlu bir 

şekilde Latin alfabesine aktardık. Mièrâc-nâme içinde yer alan motifleri ve bu 

motiflerin hangi beyitler arasında yer aldığını belirledik. Son olarak da tezin 

okunması esnasında kolaylık sağlayacağını umduğumuz için metnin aslını ekledik. 

Bu çalışmamızın amacı, incelediğimiz eserin edebiyat tarihimizdeki yerini tespit 

etmek, edebiyat tarihinde adı ve eserleri hiç zikredilmeyen Mustafa Fevzî bin 

Numan’ın adını ve eserlerinden birini gün ışığına çıkarmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mièrâc, Türk Edebiyatı, Mièrâc-nâme, Mièrâciyye 
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MUSTAFA FEVZÎ BİN NUMAN’S MIRAJNAMA 

ABSTRACT 

 

After Turkish people embraced Islam, there have been many changes in social, 

political and cultural life reflecting through the field of litarature. Life of Hz 

Mohammed which is most basic subject in İslam was treated on poetical and prosaic 

manuscripts. Miraj has an important place between this literal works. 

The literal work being subjected in our study is part of Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî 

Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd which was written by sufi poet Mustafa Fevzî bin 

Numan. The work is also example of Miraj. 

In our work, we first talked about our author's life, his literary personality and his 

works,  After that, we have analyzed in terms of language style and genre features. 

We made reference to “Seyr u Sülûk”. We transcribed the text into the Latin 

alphabet. We have determined which patterns involved in the couplets. We talked 

about the place of our work on literary history. Finally, we added the original text 

hopping that it would be easier to read the thesis. 

The purpose of this study is to signify the place of this literary work in our literature 

history and to bring Mustafa Fevzi’s name and his work into light to which has not 

been given credit of its worth. 

 

Keywords: Miraj, Turkish Literatüre, Mirajnama, Mirajiyya 
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1.GİRİŞ 

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra, dinîn insanlar tarafından anlaşılmasını 

kolaylaştırmak adına ve İslâm ahlâkının halk arasında yer edilmesini sağlamak için 

birçok dinî eser kaleme alınmıştır. Bu eserler arasında en çok işlenen konu ise İslâm 

dinînin habercisi olan Hz. Muhammed’in hayatı ve mucizeleri olmuştur. Bu 

mucizeler içerisinde de en fazla ele alınan konu ise Mièrâc hadisesi olmuştur.  

Mièrâc kelimesinin ıstılah manası olarak lügatlerde karşılaştığımız kelimeler ise 

“göğe çıkmak, uruc” tur. Ancak burada kastedilen rastgele bir yükseliş değil, 

umumiyetle Hz. Peygamber’in göklere yükselişidir (Akar, 1987). Mièrâc hadisesi 

Kur’an-ı Kerîm’de İsrâ ve Necm Surelerinde geçen bazı âyetlerde yer almaktadır, 

fakat bizler mièrâc ile ilgili teferruatlı bilgiye hadislerden ulaşmaktayız.  

Mièrâc hadisesini anlatan eserler edebiyatımızda İslâmiyet’i kabul ettiğimiz 9. 

yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Mièrâc hadisesi, pek çok Türk şairi 

tarafından işlenmiştir. Bu hadiseyi ele alan eserlere “Mièrâc-nâme” adı verilmiştir. 

Mièrâc-nâme, örneklerinin fazla olmasından dolayı bir türün adı olmuştur. İslâmî 

Türk Edebiyatı’nın da önemli türlerinden biri olma özelliği kazanmıştır. Manzum 

Mièrâc-nâmeler üzerine çalışan Metin Akar, hece vezniyle yazılmış bilinen en eski 

Mièrâc-nâme'nin Süleyman Hakîm Ata’ya ait olduğunu belirtse de (Akar, 1987), 

daha sonra yapılan çalışmalarla Ahmed Yesevî’nin Mièrâc-nâme yazdığı tesbit 

edilmiştir. Süleyman Hakîm Ata, Yesevî'nin üçüncü halifesi olmasından dolayı 

ondan sonra yaşamış ve -en azından- yazmış olmalıdır. Bu bilgiye dayanarak, Ahmed 

Yesevî'nin, ilk Müslüman Türk mutasavvıfı olması dolayısıyla İslâmî Türk 

Edebiyatı'nın ilk mièrâc-nâme şairi olduğunu da söylemek, herhalde yanlış 

olmayacaktır (Temizkan, 2016). Türk edebiyatında mièrâc konusu gerek müstakil 

gerekse başka bir eser içerisinde çokça işlenmiştir.  

XIX. yy da tarikat yaşantısıyla yetişen, Mustafa Fevzî Efendi Osmanlı’nın son 

dönem mutasavvıf şairlerindendir. Mustafa Fevzî bin Numan, mensubu olduğu 
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tarikata hizmet etmek gayesiyle eserlerini dinî-tasavvufî anlamda kaleme almıştır. 

Tarikat yaşantısı Fevzî Efendi’yi tasavvufî anlamda geniş bir irfana sahip olmasına 

vesile olmuştur. Tasavvufî konularda derin bilgisi yanında geniş bir kültüre sahip 

olan Fevzî Efendi’nin eserlerinin tamamı manzumdur. Beyitler arasına yerleştirilmiş 

ayet ve hadislerle zengin tasavvufî terimler eserlerini yer yer ağırlaştırmakla birlikte 

dili oldukça sade ve akıcıdır (Uzun, 2014). Müellifimiz Hoca Ahmed Yesevî’den 

itibaren pek çok tarikat şeyhi gibi düşüncelerini manzum olarak ifade etmiştir. 

Bundan dolayı Fevzî Efendi’yi bir Yesevî takipçisi sayabiliriz. Fevzî Efendi de Türk 

şeyhleri gibi şiirle irşâd yolunu izlemiştir. 

Çalışmamıza konu olan eser, Mustafa Fevzî Bin Numan’ın hicri 1320 yılında matbu 

olarak basılmış olan, “Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd” adlı 

eserinin içinde bulunan mièrâc-nâme bölümüdür. Eser yaklaşık 1250 beyitlik dinî-

tasavvufî bir mesnevidir. Müellif, daha önce yazdığı Menâkıb-ı Ziyâiyye’de ele 

alınan bazı konuların özet halinde yeniden kaleme alınmış şekli olduğunu söyler. 

Ancak, kitap tevhid, tevhidin mertebeleri ve vahdet-i vücûd konusunda Nakşî-Hâlidî 

bakış açısını yansıtan bir ana bölümle 420 beyitlik mièrâciyye kısmından ibarettir. 

Ruhanî seyr ü sülûkün anlatıldığı bir bölümün ardından hâtime ile sona eren eserde 

yer yer Arapça ve Farsça beyitlere rastlanmaktadır (Uzun, 2014). 

Mustafa Fevzî Efendi ile ilgili bugüne kadar yapılan tezler aşağıda belirttiğimiz 

şekildedir: 

1. M. Sâit BULUT, Mustafa Fevzi b. Nu’man’ın Mîzânü’l-İrfân’ı, 1-62 sayfaları 

arası, (Yayınlanmamıs Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fak. Türk-İslâm 

Ed. ABD. Ankara, 1979. 

2. Osman ATAR, Mustafa Fevzi b. Nu’man’ın Mîzânü’l-İrfân’ı,(Yayınlanmamış 

Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fak. Türk-İslâm Ed., Ankara, 1979. 

3. Sâim TANRIKULU, Mustafa Fevzi b. Nu’man’ın Menâkıbü Haseniyye fî 

Ahvâli’s-Seniyyesi, (Yayınlanmamıs Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fak., 

Erzurum, 1997. 

4. Bekir SEMERCİ, Mustafa Fevzi b. Nu’man’ın Risâle-i Mir’âtü’s-Sühûd fî 

Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd’u, (Yayınlanmamıs Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi 

İlâhiyat Fak. Türk-İslâm Ed., Ankara, 1980. 
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5. Ali NACAR, Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, –Tarîkat Yolunda Râbıta 

ve Usulleri-, (Yeni Yazıya Çeviri), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. 

İzmir, 1994. 

6. Mahmut KANIK-Fatma Z. KAVUKÇU, Vahdet-i Vücûd Meselesi Mustafa Fevzi, 

(Çeviriyazı ve Türkçesi), Hece Yayınları, Ankara, 2003. 

7. Zeki ERDEMCİ, Mustafa Fevzi Efendi’nin Kitâbu İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-

Sâlik Adlı Eseri, (Yayınlanmamış Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat 

Fak. Türk-İslâm Ed., Van, 2003. 

8. Fikri AKBULUT, “Kâtip Mustafa Fevzî B. Numan’ın Hayatı Eserleri ve 

Tasavvufî Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi), Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, 2006. 

9.Mehmet ŞAHİN, “Mustafa Fevzi Bin Numan'ın Hayatı Eserleri ve Dinî Edebiyatla 

İlgili Şiirleri”, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara, 2006. 

Tezimiz beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde on dokuzuncu yüzyılda 

yaşamış son dönem mutasavvıf şairlerinden olan Mustafa Fevzî bin Numan’ın 

hayatından, edebî şahsiyetinden ve eserlerinden bahsettik. Tezimizin konusunu 

barındıran Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd adlı eserini dil, 

üslup, tür ve şekil özelliklerini kapsayacak şekilde ele aldık ve beyitlerle 

örneklendirdik. Eserin içerisin yer alan müellifimizin hikâyeleştirdiği seyr u sülûktan 

söz edip, hikâyede adı geçen kavramları şahıslaştırmasından bahsettik. İkinci 

bölümde Prof.Dr. Metin Akar’ın Türk Edebiyatında Manzum Mièrâc-nâmeler adlı 

eserinde belirlediği motifleri esas alarak, eserde yer alan mièrâc-nâme içerisinde 

kullanılan motifleri belirledik ve beyit aralıklarını şema şeklinde gösterdik. Üçüncü 

bölümde incelediğimiz eserin edebiyat tarihimiz içindeki yeri hakkında 

bilgilendirmede bulunduk. Sonuç bölümünde, yaptığımız çalışmaları kısaca anlatıp, 

tespit ettiğimiz sonuçları aktardık.  

Son olarak Osmanlı Türkçesiyle yazılan eser içerisinde tezimizin kapsadığı metni 

transkripsiyon alfabesiyle Türkiye Türkçesine aktardık. Bibliyografya kısmında ise, 

tezimizi yazarken kullandığımız kaynakları belirttik. 

1. 1.Şairin Hayatı 

Mustafa Fevzî Efendi, 1871/72-1924 tarihleri arasında yaşamış, Osmanlı’nın son 

dönem mutasavvıf şairlerindendir. Elimizdeki kısıtlı kaynaklardan edindiğimiz 



4 

 

bilgilere göre 1871/72 yılında Erzincan’ın Eğin ilçesinde doğan müellifimizin 

babasının adı Numan'dır. Mustafa Fevzî Efendi'nin hayatı hakkında bilgi veren 

kaynaklarda ailesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kendi eserlerinde de ailesinden 

bahsetmemektedir. 

Mustafa Fevzî Efendi’nin hayatının seyrini değiştiren olaylar çocuk denecek yaşta 

Huzur dersleri
1
 veren saray dersiâmlarından Kasab-zâde Vâiz Efendi’nin doğuya 

çıktığı bir sefer sırasında müellifimizin doğduğu il olan Erzurum’a gelmesiyle başlar. 

Bu karşılaşmada Fevzî Efendi’nin zekâsından etkilenen Kasab-zâde Vâiz Efendi, 

babasının izniyle müellifimizi İstanbul’a getirtir. Fevzî Efendi, İstanbul’a geldiği 

sıralarda yedi yaşlarındadır (Şahin, 2006). Vâiz Efendi, müellifimizin bütün 

masraflarının sorumluluğunu alır ve Fevzî Efendi’nin mekteb-i ibtidâîye girmesini 

sağlar. Mustafa Fevzî Efendi ibtidâîye mektebinde aldığı ilk eğitimini tamamladıktan 

sonra saray ve huzur dersiâmlarından olan Kasab-zâde Vâiz Efendi’nin dersleriyle 

talim etmiş, saray terbiyesi ve ilmiyle yetişmiştir. Sarf, nahiv, fıkıh, akaid ilimlerini 

tamamladıktan sonra hocası, müellifimizin Kasımpaşa’da bulunan Bahriye 

Mektebi’ne kaydını yaptırır. Vâiz Efendi’nin askerî bir mektebi tercih etmesinin 

sebebi saray eşrafı ile kurduğu yakın ilişkiden kaynaklanmaktadır. Mustafa Fevzî 

Efendi, Bahriye Mektebi’ni Osmanlı Devleti’nin en hareketli savaş yıllarının 

yaşandığı zamanda tamamlar (Şahin, 2006). Müellifimiz tahsilini bitirdikten sonra 

hocasının kızı ile evlenir. Bu evliliğin ardından Bahriye Teşkilatı’nda kâtip olarak 

çalışmaya başlar. İş hayatında brîk
2
 kâtipliğinden, kalyon kâtipliğine, daha sonra 

kolağalığı rütbesine kadar yükselir. Emekli olduktan sonra dört yıl İstanbul’da 

Lastikçi Murtaza Ticarethanesi’nde veznedarlık yapar. 2 Ağustos 1924
3
 yılında 

Draman’daki evinde vefat eder (İnal, 1969). Mustafa Fevzî vefatının ardından 

Edirnekapı-Eyüp yolu üzerindeki Mustafa Paşa Tekkesi yanına defnedilir. Kabri 

                                                 
1
 “Ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir derslerinin adıydı “Huzur Dersleri.” Ramazan’a 

ve saraya has bu âdet, padişahın huzurunda her ders değişen 1 mukarrir ve karşısında 7 ile 15 arasında 

sayısı değişen muhataplarının Kadı Beyzâvî Tefsiri'ni okumalarından ibaretti. Huzur derslerini ilk 

ihdas eden Osman Gazi, resmî bir saray âdeti hâline getiren de Sultan 1. Murat Hüdavendigar’dır. İlk 

sistemli uygulaması ise Sultan 3. Mustafa tarafından başlatılmıştı. İlk huzur dersleri Sultan 3. 

Mustafa'nın huzurunda 1759 senesinde yapıldı”. Şimşek Mahmut Sami, Padişahlara Diz Çöktüren 

Huzur Dersleri, 29 Ağustos 2010, Yeni Şafak. 
2
İki direkli, donanmış gemi. Brîk İngilizce bir kelimedir. Osmanlı Devleti donanmasında kullanılan 

gemilerde çalışanların hesaplarının tutulduğu birime Brîk Kâtipliği denilirdi. Şemseddin Sami, 

Kâmûs-i Türkî, İstanbul, Sahhaflar Kitap Sarayı, 2008, s.291.  
3
 Kaynaklarda vefat tarihi hakkında farklılıklar bulunmaktadır. Mezar taşı üzerindeki vefatı Hicri 

1344’ü olarak görünmektedir. Hüseyin Vassâf’ın, Sefine-i Evliyâ adlı eserinde Mustafa Fevzi bin 

Numan’ın vefatını Hicri 1343 olarak kayda almıştır, bizler de bu tarihi esas almayı daha uygun 

gördük. 
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daha sonra torunu Numan Erdem tarafından Mustafa Paşa Tekkesinden Edirnekapı 

Şehitliği’ne nakledilir. 

İlk hocası olan Kasab-zâde Vâiz Efendi sayesinde müridi olduğu Nakşibendî-Hâlidî 

şeyhi Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî ile tanışır ve müellifimiz on beş yıl kadar 

şeyhine hizmet eder. Mustafa Fevzî, Gümüşhânevî'nin vefatından sonra yerine geçen 

Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi’den yarım kalan manevî yolculuğunu tamamlar ve 

hilâfetini alır. Mustafa Fevzî Efendi hilâfet aldıktan sonra, mensubu olduğu tarikata 

hizmet etmek gayesiyle eserlerini yazmaya başlar (Şahin, 2006) 

Hüseyin Vassaf’ın Sefîne-i Evliya kitabında müellifimizin dürüst, âlim, ârif, âşık ve 

şair mizaçlı bir kişiliğe sahip olduğu söylenir (Vassaf, 1999). 

1.2.Şairin Edebî Şahsiyeti  

Mustafa Fevzî Efendi ilk yazdığı eserlerinde ve makalelerinde Fevzî ve Mustafa 

Fevzî isimlerini kullanmıştır. 1909-1919 yılları arasında yayımlanan Cerîde-i Sûfiyye 

dergisinde yazdığı makalelerinin tamamında Mustafa Fevzî ismini kullanmasına 

rağmen kitaplarında Mustafa Fevzî bin Numan ismini tercih etmiştir: 

“Çünki temsilim tamâm oldu ahî 

Bir duâ ister bu dem Fevzî dahi” (Numan, H.1320) 

Böyle yapmasının sebebini Gümüşhaneli dergâhının son postnişini Tekirdağlı 

Mustafa Fevzî Efendi ile karıştırılmamak olduğu şeklinde açıklamıştır. Mustafa 

Fevzî Efendi yaptığı meslekten dolayı tarikat mensupları tarafından ‘kâtip’ unvanı da 

almıştır (Uzun, 2014). Buna karşın eserlerinde bu unvanını hiç kullanmamıştır. 

Tarikat yaşantısı Fevzî Efendi’yi tasavvufî anlamda geniş bir irfana sahip olmasına 

vesile olmuştur. Tasavvufî konularda derin bilgisi yanında geniş bir kültüre sahip 

olan Fevzî Efendi’nin eserlerinin tamamı manzumdur. Beyitler arasına yerleştirilmiş 

âyet ve hadislerle zengin tasavvufî terimler eserlerini yer yer ağırlaştırmakla birlikte 

dili oldukça sade ve akıcıdır (Uzun, 2014). 

Hoca Ahmed Yesevî’den itibaren pek çok tarikat şeyhi düşüncelerini manzum olarak 

ifade etmişlerdir. Mustafa Fevzî Efendi de müritlerinin eğitiminde şiir sanatından 

yararlanma yöntemini kullanmıştır. Bu yol bizin edebiyat ve tasavvuf tarihimizde ilk 

defa Hoca Ahmed Yesevî tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Mevlâna Celâleddîn 

(1207-1273), Sultan Veled (1226-1312), Ulu Ârif Çelebi (1272-1320), Yunus Emre 
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(1238-1320), Said Emre (XIII-XIV yy.), Hacı Bayrâm Veli (1352-1429), Gülşehrî 

(XIV yy.), Âşık Paşa (1272-1334), Seyyîd Nesîmî (ö.1404, 1417), Ak Şemseddin 

Mehmed (Bayramî) (1389-1459), Eşrefoğlu Rumî (Kadiriyye’nin Eşrefiyye kolu) 

(ö.1469), Şeyh Ömer Rûşenî (Halvetî) (ö.1486), Abdürrahim Tırsî (ö.1519), Ümmî 

Sinân (Halvetiye’nin Sinâniyye kolu) (ö.1568), Ahmed Sârbân (Melâmî-i 

Bayrâmiyye) (ö.1545), Seyyîd Seyfullâh (Halvetî) (ö.1601), Aziz Mahmud Hüdâyî 

(Celvetî) (ö.1628), Akkirmanlı Nakşî (Halvetî Şeyhi) (ö.1651), Oğlanlar Şeyhi 

İbrâhîm Efendi (Celvetî Şeyhi) (ö.1655), Gaybî Sunullâh (1615?-1663?), Mısırlı 

Niyâzî (1618-1694), Şeyh Gâlib (1757-1799) gibi şeyhler de aynı yolu izlemişlerdir.  

Hüseyin Vassâf, Mustafa Fevzî Efendi’nin tasavvufî yönüne işaret ederken şunları 

dile getirmektedir:  

“Dindâr ve gâyet gâyret-kâr olup, Hz. Şeyh-i Ekber Efendimizin meslek-i 

şerifine sâlik ve vahdet-i vücûd zevkine mâlik idi. Cerîde-i Sûfiyye'de 

vahdet-i vücûda dair neşr eylediği makâlât, pek ârifâne ve âşıkânedir. 

İhvânının da bu zevke âşinâ birer merd-i rûşenâ olmasına pek bâhiş-kâr olup, 

mutaassıblara meydan okurdu...” (Vassaf, 1999)  

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşayan Mustafa Fevzî Bin Numan, kısa 

sayılabilecek hayatında, Sultan Abdülaziz (1861-1876), V. Murad (1876-1876), II. 

Abdülhamid (1877-1909), V. Mehmet Reşat (1909-1918) ve Sultan Vahdeddin 

(1918-1920)’in yönetimlerini ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını görmüştür. Bu dönem, 

siyasî istikrarsızlıkların ve sosyal çatışmaların arttığı bir döneme tekabül eder. 

Islahatların art arda gelmesi, devletin devamlılığını korumak adına yapılan 

çalışmaların yanı sıra birçok alanda da değişikliğe neden olmuştur. Böyle bir 

dönemde edebî alanda da değişimler meydana gelmiştir. Bu dönemin müellifleri, ilk 

yıllar da imparatorluğu ayakta tutacak her çareye başvurmuş; yaşlı, genç hemen 

bütün vatanseverler, Osmanlı İttihadı veya İslâm birliği gibi idealler uğrunda eserler 

vermişlerdir. Fakat hâdiseler, millî kurtuluşun ancak millî imanla mümkün 

olabileceğini meydana koyunca, genç Türk edipleri, Türk milletinin istikbâlini millî 

birlikte ve millî imanda bulmuşlardır (Banarlı, 1983).  

Bu dönemde Dîvân edebiyatındaki ağır dil yerini halk dilinin kullanılmasına 

bırakmış, dilde sadeleşmeler ve hece vezni kullanılmaya başlanmıştır. Bu cereyan, 

âşık tarzı söyleyişle, şehirlerde gelişen halk dilinin ve Dîvân tarzı söyleyişin 

birleşmesinden doğan bir harekettir. Öteden beri, yer yer ve zaman zaman nesir 

dilinde de görülen sadelik ve sadeleşme temayülleri ile birlikte, bu cereyana, Türk 
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edebiyatının, herhangi bir dış tesire kapılmadan, kendi iç olgunlaşmasından ve 

gittikçe yerleşmesinden doğan bir hareket demek de aynı ölçüde doğrudur (Banarlı, 

1983). 

Bu gelişmelerin ardından Mustafa Fevzî Bin Numan fikirlerini, dönemin 

dergilerinden olan Cerîde-i Sûfiyye’de yazarak dile getirmiştir. Tasavvuf ağırlıklı 

dergilerin en uzun ömürlüsü olan Cerîde-i Sûfiyye, dergicilik anlamında sadece 

tasavvufî meselelerin ele alındığı bir mecmua olmayıp dinî, ahlakî ve edebî konulara 

da yer vermiştir.  

Böyle bir süreçte Fevzî Efendi, eserlerini dönemin edebî gelişmelerine paralel olarak 

ele almış ve şiirlerinde dinî-tasavvufî konuları işlemeye devam etmiştir. Şiirlerinin 

içeriği sebebiyle Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı içerisinde kendine bir yer edinmiştir. 

Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Dönemi’nin önemli temsilcilerinden olan Mustafa 

Fevzî Bin Numan hakkında tasavvuf kaynaklarında yer alan bilgi yeterli değildir. 

Yazılarının temelini Vahdet-i vücuda dayandıran Fevzî Efendi tek gerçekliğin 

Hakk’ın varlığından ibaret olduğunu anlatmayı hedeflemiştir. Mustafa Fevzî Efendi 

hakkındaki ilk kaynak ve ilk inceleme Hüseyin Vassaf’ın Sefîne-i Evliyâ’sıdır. 

Burada Mustafa Fevzî Efendi’nin eserlerinden şu şekilde bahsedilir: 

“Neşr-i âsâra da meyli olup, sekiz kadarını bastırmış idi. Menâkıb-ı Ziyâiyye 

diye Gümüşhâneli merhum için yazdığı manzum eserin birinci kısmı, 

tercüme-i hal ve menâkıb-ı âli’l-âl Hz. Ziyâeddin’e ait idi. İkinci kısmı, 

râbıta ve âdâb-ı tarikata ait bir eser-i manzûmdur. Menâkıb-ı Haseniyye 

namıyla şeyhi Hasan Hilmi Efendi merhum hakkında yazdığı eser dahi 

şâyân-ı nazardır. Adüvv-i ekber-i dîn-i Muhammedî olan Abdullah Cevdet’e 

karşı reddiye makamında yazdığı Izhar-ı Hakikat şâyân-ı iltifat bir eserdir. 

Gayr-ı matbu âsârı da varmış.” (Vassaf, 1999). 

Sefine-i Evliyâ’da sekiz eserinin basıldığının söylenmesine rağmen üç eserinin ismi 

verilmektedir. Bununla birlikte basılmayan eserlerinin de olduğu belirtilmekte, fakat 

bu eserlerin isminden bahsedilmemektedir. 

1.3.Şairin Eserleri 

Hediyetü'l-Hâlidîn fî Menâkıb'ı Kutbi’l-Ârifîn Mevlânâ Ahmed Ziyâüddîn bin 

Mustafa el-Gümüşhânevî (İstanbul, 1313):  

Eser, Gümüşhânevî’nin vefatından yaklaşık iki yıl sonra 165 sayfa olarak 

yayımlanmıştır. İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Gümüşhânevî’nin hayatı 
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ve menkıbeleri, ikinci bölümünde tarikat adabı üzerinde durulmuştur. Bu eser, 

Menâkıb-ı Ziyâiyye olarak da anılır. 

Risâle-i Mir'âtü'ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti'l-Vücûd (İstanbul, 1320): 

1568 beyitlik dinî-tasavvufî olan bu eser, tezimizin ana konusu olduğundan ilerleyen 

bölümlerde bu eser hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Menâkıbü Haseniyye fî Ahvâli's-Seniyye (İstanbul, 1323):  

Eser, 48 sayfadır. Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi’nin hayatı ve menkıbelerini 

içermektedir. 800 beyitten fazla olan kitap, Hasan Hilmi Efendi’nin kerametlerini 

anlatmaktadır. Eserin son bölümü mensur olarak neşredilmiştir. 

İsbâti'l-Mesâlik fî Râbıtati's-Sâlik (İstanbul, 1324): 

Tamamı manzum olan eser 70 sayfadan oluşur. Müellifin ifadesiyle, “Menâkıb-ı 

Ziyâiyye’nin birinci kısmının ikinci cüz’ü” olan eserde, Nakşiliğin Hâlidiyye kolunda 

zikrin nasıl yapılacağını ve rabıta meselesini geniş bir şekilde anlatmıştır (Uzun, 

2014). Ayrıca İmam-ı Gazzâlî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ubeydullah Ahrâr, 

Tâceddin Osmânî, Molla Câmî, İbn Kemâl, İsmâil Hakkı Bursevî gibi büyük 

âlimlerin görüşlerine yer verdikten sonra tarikatın 8 esasını kısaca anlatmıştır. 

Mîzânü'l-İrfân (İstanbul, 1325):  

Eser 270 sayfa ve 15 bölümden meydana gelmektedir. Kitabın üzerinde “Kitâb-ı 

Ziyâiyye’nin ikinci kısmı” ibaresi bulunur. Eserde dünya ve âhiret hayatından ve 

mürşid-i kâmilin özelliklerinden bahseder. Kitabın içinde râbıta, tarikata dair çeşitli 

terimler, şeriât, hakikât, marifetle ilgili bilgiler ve bazı ayet ve hadislerin 

açıklamaları yer almaktadır. 

Şümûsü's-Safâ fî Evsâfi'l-Mustafa (İstanbul, 1331):  

Hz. Peygamber (s.a.s.) hakkında dönemin birtakım mecmualarında yer alan saygısız 

ifadelere ve maksatlı beyanlara cevap olarak kaleme alınmıştır. Peygamber 

Efendimizin hayatı, hicreti, şemâil ve hilyesine dair bilgiler veren mesnevî tarzındaki 

eser, yaklaşık 900 beyitten meydana gelmektedir. Bu eserinde müellifimiz, klasik 

edebiyatımızda şimdilik bilinen tek örneği Nahîfî’ye ait olan “Hicretnâme” türünde 

300 beyitlik bir diğer edebî örnek ortaya koymuş, ayrıca yaklaşık 300 beyitlik yeni 

bir hilye meydana getirmiştir.  
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İzhâr-ı Hakîkat (İstanbul, 1331):  

Eser, Abdullah Cevdet’e reddiye mahiyetinde kaleme alınmıştır. Hüseyin Vassaf, bu 

eserden, Sefine-i Evliya adlı eserinde “Adüvv-i ekber-i dîn-i Muhammedî olan 

Abdullah Cevdet’e karşı reddiye makâmında yazdığı Izhâr-ı Hakikat şâyân-ı iltifât 

bir eserdir.” şeklinde bahsetmektedir.  

Orduya Arzuhal (İstanbul, 1331):  

Yirmi altı sayfadan oluşan eserin tamamı manzumdur. Konusu bakımından 

incelendiği zaman ise sırasıyla askerlik, şehitlik ve gaziliğin öneminin vurgulandığı, 

İslâm dinînin on dört asır evvelden bugünlere nasıl zorlu mücadelelerden sonra nasıl 

geldiği anlatılmaktadır. 

Bunların dışında müellifimizin üç tane yayımlanmamış eseri bulunmaktadır: 

Risâle-i Ziyâiyye (Kitâb-ı Ziyâiyye): 

Mustafa Efendi, Risâle-i Ziyâiyye’yi üç kısım olarak tasarladığını, birinci kısmının 

Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd, Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî 

Râbıtati’s-Sâlik ve Rehber-i Zâkir; ikinci kısmının Mîzânü’l İrfân; üçüncü kısmının 

ise Hilye-i Sâdât adlarındaki kitaplarından oluşacağını söyleyen Mustafa Efendi bu 

kitabı toplayıp bastıramamıştır. 

Hilye-i Sâdât:  

Hilye-i Sâdât adlı bu eserde müellif hattı olup tamamı manzumdur. Bu kitap silsile-i 

şerifte olan zatların menkıbelerini anlatmaktadır. Eser Hazret-i Cebrâil Aleyhi’s-

selâm bahsiyle başlar, sonra Peygamber Efendimizin doğumu, göğsünün yarılması, 

peygamber olarak gönderilişi, vasıfları, mirâc hadisesi, hicreti, hilye ve şemâili, bazı 

ahlâkî özellikleri ve giyim kuşamı gibi konulara yer verilmektedir. Bununla birlikte 

Sıddık-ı A’zam, Selmân-ı Fârisî ve Ziyâiyye’nin Hâlidî kolunun sâdâtlarının 

menkıbeleri ile şemâilleri konu edilmektedir. Bunlar anlatılırken de aralarda 

menkıbelerle ilgili kasideler yer almaktadır (Akbulut, 2006). 

Rehber-i Zâkir: 

Eserin tamamı mazmundur. Bu eserde, Nakşiliğin Hâlidiyye kolundan gelen 

meşâyihin hilye ve şemâlini anlatılır. 
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Mustafa Fevzî Bin Numan’ın bahsi geçen eserlerinin yanı sıra, tasavvuf edebiyatının 

en önemli mecmualarından biri olan Cerîde-i Sûfiyye dergisinde de makaleleri ve 

şiirleri yayımlanmıştır. 

Cerîde-i Sûfiyye 

Cerîde-i Sûfîyye II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yayımlanan din-tasavvuf ağırlıklı 

dergilerin en uzun ömürlüsüdür. Dergi 1909-1919 tarihleri arasında 161 sayı 

çıkarmıştır. Cerîde-i Sûfiyye dergisinin diğer dinî dergilerden en belirgin farkı, 

tarikat meselelerine daha geniş yer vermiş olmasıdır (Kara, 2014). Derginin tarikat 

meselelerine geniş yer vermesi, müellifimizin o dönem tasavvuf ve tarikat 

hakkındaki düşüncelerini dile getirmesine yardımcı olmuştur. 

Mustafa Fevzî bin Numan, Cerîde-i Sûfîyye dergisinde yazıları yayımlanmış ve bir 

dönem derginin baş muhabirliğini yapmıştır. Dergide, Mustafa Fevzî Efendi’nin 

şiirleri, makalelerinin yanı sıra çeşitli ayet ve hadisleri açıkladığı yazıları 

bulunmaktadır. Dergide çıkan yazılarının başlıkları şu şekildedir: 

Rüyetullah Câiz midir?, Şerh-i Sadr-ı Muhammedî Hakkında Papaz Mayor’a Cevap, 

Atvar-ı Fıtrat ve Tavr-ı Nübüvvet I-II, İnsan Nedir?, Vahdet-i Vücûd, Ulviyât-ı İslâm 

Makâleleri, Tarîk-ı Vahy ü İlham, Cebel-i Nûrda, Meşher-i Re’s-i Şerîf Cenâb-ı 

Hüseyin’e Karşı (şiir), Mazmun-i Hasbihâle İmtisâl I-VII, Leyle-i Vilâdet-i Hazret-i 

Risâletpenâhî, “Kitâb-ı Tereddi” Hakkında Reddiye I-III, Tefrika-i İhvan Mûcib-i 

Takviye-i Adâvettir, Re’sül Hikmeti Mehâfetullah, Müslüman Yalancı Olmaz, 

Nağme-i Len Terânî (şiir), Hazret-i Şâh-ı Nakşibend (şiir), Yalancılık Bir Âr-i Azîm 

ve Hulk-i Leîmdir, Makâlât, Vilâdette Asıl Olan Fıtrat-i İslâmiyye, Ramazan Şehr-i 

Ümmettir, İ’câz-ı Kur’ân Hakkında Hasmın Şehâdeti, Kerâmât-ı Evliyânın Sıhhati 

Hakkında Bir Mutâlaa, Medîne-i Münevvere’de Huzûr-i Hazret-i Risâletpenâha 

Takdim Edilen İstişfâ’nâme Sûretidir, Mücâhedât-i Dîniyyeden I-II, en-Nehdatü’l-

Osmâniyye Hitâbesi Tercümesi I-III
4
, Râbıta-i İslâmiyye, Âlem-i İslâma Umûmî Bir 

Hitâb, Rûhun Felsefesi yâhut Ser-güzeşt-i Rûhânî, Felsefe, Enver Paşa Hazretleri’ne 

(şiir), Dinde Hakîkatle Hurâfât, Derviş Ta’at Efendiye Cevap, Tarîk-i Hidâyete 

Vusûl için Ehline Râbıta Lâzımdır, Muhtekir Ahd-i İlâhîyi Nakz etmiştir, İsticlâl-i 

                                                 
4
 Mevlânâ Hâlid Hazretlerinin birâderzâdesi Es’ad Sâhib Efendiye ait olan bu Arapça metni, Mustafa 

Fevzî Efendi şeyhi İsmail Necati Efendi’nin isteğine binaen Türkçeye tercüme etmiştir. Bu Arapça 

metinde bazı Osmanlı padişahları övülmekte ve onlardan sadır olan bazı menkıbelere yer 

verilmektedir. 
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Rikkat ve Şefkat, İsticâbe ve İstişfâ’, Emr-i bi'l-Ma’rûf ve Nehy-i ani'l-Münkerin 

Terki ve Onun Neticesi, Mü’min Farmason Olamaz, Garbiyyûna Taklid ve İstinâd 

Belâsı, İctimâiyyâtta Düstûr-i Muhammedî, Ben Ehline Söylüyorum: Ehil Olmayan 

Dinlemesin, Mü’min-i Hâlis İdlâl Edemez Fakat Münâfık İğfâl Eder, Hayasızda Din 

Aranmaz, Îmân Hayânın Esâsıdır Hayâ da Îmânın Mikyâsıdır, Müslümanlıkta 

Kadınlık ve Tesettür. 

1.4. Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd 

Mustafa Fevzî b. Numan’ın Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücud 

adlı eseri tezimizin konusunu da içinde barındıran kitabıdır. Bu eser 1320 yılında 

İstanbul’da Ahmet İhsan Matbaası’nda basılmıştır. Müellifimiz, eserin, Menâkıb-ı 

Ziyâiyye’de ele alınan bazı konuların özeti hâlinde yeniden kaleme alınmış olduğunu 

söyler. Kitap tevhidin mertebeleri ve vahdet-i vücûd konusunda Nakşî-Hâlidî bakış 

açısını yansıtan bir ana bölümle birlikte 420 beyitlik mièrâciyye kısmından ibarettir 

(Uzun, 2014). Eser, ruhânî seyr ü sülükün yani dervişin kendi mièrâcının anlatıldığı 

bölümün ardından hâtime ile sona erer. Kitabın sonunda Beyşehirli Hoca Ahmed 

Şâkir Efendi’nin yazdığı bir takrîz yazısı bulunmaktadır. 

“E’âzım-ı ‘ulemâ-yı fihâm u efâhim-i fuzalâ-yı ‘izâmdan ve fâtih ders-i âm u 

mucîzlerden fâzıl-ı mütebahhir u ‘ârif-i nihrîr Beyşehirli fazîletlü hoca 

Ahmed Şâkir Efendi Hazretlerinin takrîz-i ‘âl-i fâzılâneleridir.” 

 

Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücud 1568 beyitlik dinî ve tasavvufî 

içerikli manzum eserdir. Kitabın kapağında müellifimiz eserin içeriği ile ilgili şu 

bilgileri vermektedir: 

“Merâtib-i tevhîd-i kibriyâ ve mièrâc-ı şâh-ı enbiyâ ve seyr ü sülûk-i evliyâ 

ve ıstılâhât-ı sûfiyyeye dâir nükât ve mezâyânın izâhı ve beyânı zımnında 

şerîèat ve tarîkat ve hakîkat ve maèrifetin tasrîh ve temsîli ve mièrâc-ı ruhanî 

ve kemâlât-ı insânî ve bilhassa elsîne-i mutasavvifede mütedâvil ve meşhûr 

olan vahdet-i vücûd mes’ele-i mühimmesinin ve erbâbının tahkîk ve şeriât-ı 

garrâya tevfîki ve mukallidlerinin red ve tekzîbi ve ona müteferriè mevâdd 

beyânındadır.” 

 

Tezimiz, Mustafa Fevzî Efendi’nin Risale-i Mir'âtü'ş-Şühûd fî Mes'eleti Vahdeti'l-

Vücûd kitabının Temsîl-i Mièrâc-ı Rûhânî-Be-Mièrâc-ı Cismânî-i Nebevî adlı 

bölümden sonrasını kapsamaktadır. 
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Metnin bundan sonraki bölümleri mièrâciyyeden ve seyr ü sülûkün anlatıldığı 

kısımlardan oluşmaktadır. Fevzî Efendi, mièrâc hadisesini anlatmadan önce 

okuyucuya mièrâcdan bazı kelâmlar söylediğini ve manevî mièrâcı temsil ettiğini 

söyleyip, peygamberin mièrâc’ını anlatmaya başlamıştır. 

“Çünki mièrâcdan kelâmlar söyledim 

Maènevî mièrâca temsîl eyledim” (Numan, H.1320, s.43) 

Peygamberin mièrâcını anlattığı bu bölümlerin arasına naèt ve kasideler serpiştirmiş 

ve daha sonra kaldığı yerden devam etmiştir. Müellifimiz, mesnevî metni dışındaki 

manzumelerde başlık kullanmamıştır. Fevzî Efendi, duygularının üst seviyelere 

çıktığı bölümlerde salavat beyitleri kullanmış, başlık kullanmamayı tercih etmiştir. 

Başlık yazmadığı naèt ve kasidelerde de farklı aruz kalıpları görülmektedir.  

Eserde Ebû Bekir Kânî’
5
nin naètına tahmis yazmıştır. Bu tahmiste, aruzun “mefâîlün 

mefâîlün mefâîlün mefâîlün” kalıbı kullanılmıştır. 

“Şekâvet mahv olub gitse bu Fevzî cürm ile kâèim 

Giriftârım sabâh-ı hasrederek gaflet ile nâim” 

“Güneh-kârım èusat-ı ümmet içre pek de ednâyım 

Şefâèat mücrime dirler meseldir söylenir dâ’im” 

“Kulun Kânî de bir sâ’il gedâdır yâ Resûl’ullâh” (Numan, H.1320, s.50) 

Fevzî Efendi, eserinde tasavvuf felsefesinin temel konularını esas almıştır. 

Görüşlerini temellendirirken ayet ve hadislerden alıntılar yapmış, mensup olduğu 

tarikat büyüklerinden referanslar vermiştir. Tarikat şeyhlerinin kitaplarını okumaya 

teşvik etmiştir. Eserinin anlaşılmasını ön planda tutan Fevzî Efendi sanatlı ağır bir dil 

kullanmak yerine sade ve anlaşılır bir dille yazmayı tercih etmiştir. Eserlerinde 

Arapça ve Farsça terkipler kullanan müellifimiz bu eserinde de aynı yolu izlemiştir. 

“Var Ziyâsi’ye kitabından oku 

O kitâbda söylenilmiştir kamu” (Numan, H.1320: s.42) 

“Yâ ilâhî ümmeti va ümmeta 

Vahşetâ vâèarbatâ vâ dehşetâ” (Numan, H.1320: s.55) 

                                                 
5
 XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatı şâir ve nesir yazarlarından olan Tokatlı Ebû Bekir Kânî Efendi 1711-

1791 yılları arasında yaşamıştır. İlyas Yazar, Kânî Dîvânı, Ankara, 2012, s.3  
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“Amen’er-Resûlu
6
 idi âyetleri 

Anda mezkûr mü’minin devletleri” (Numan, H.1320: s.56) 

Müellifimiz metinde salavat beyitlerini beş defa tekrarlamıştır. Mesnevîlerin içinde 

yeni bir bölüme veya fasla geçerken kullanılan bu beyitler Hz. Muhammed’e 

saygılarını göstermek amaçlı yazılan salavat beyitleridir. Gelenek haline gelen bu 

usul müellifimizden önce de örnekleri mevcuttur.  

“Sellemû salli èalâ nûrüèl-mübîn 

èAzzamû âlen ve sahben ecmâèîn” (Numan, H.1320, s.43, 48, 53, 62,79) 

“Bunlarun ışkına hatm olsun kelâm 

Vir salavat Mustafa’ya veès-selâm”
7
 

“Ger dilersiz bulasız oddan necat  

Aşk ile şevk ile edün es-salât” (Çelebi, 1980, s.381) 

XVIII. yy. Nâyî Osmân Dede’nin Mièrâciyyesi’nde de görüldüğü gibi diğer dinî 

mesnevîlerde tekrar beyitleri mevcuttur. Bu beyit mesnevînin beş yerinde tekrar 

edilmiştir.  

“Aşk hubbı Zâtına kıldı salât 

Es-salât ey mazhar-ı Zât es-salât” (Akar, 1981, s.9) 

Süli Fakih tarafından XIV. yy.da yazılan “Yusuf ve Zeliha” adını taşıyan eserde, 

Zeliha’nın Yusuf’a varmasını anlatan faslın sonunda şöyle bir beyite rastlanmaktadır. 

“Diler isen sözde fayda bulasın  

Aşk ile bir hoş salâvât veresin” (Kocatürk, 1964, s.151) 

Mustafa Fevzî b. Numan mièrâciye bölümün bitiminde seyr ü sülûk kısmı 

başlamadan Peygamber’den yardım istediği bir kaside mevcuttur. Aşağıdaki kıtèa bu 

şiirden alınmıştır. 

“èİnâyet kıl senin vasfın seninle dâstân olsun 

Senin medhinde aèzâ-yı vücûdum hep lisân olsun” 

“Egerçi sâha’-i fikrim kapandı yâ Resûlu’llâh 

Nazar kıl levha-i kalbim açulsun gül-istân olsun” (Numan, H.1320, s.62) 

                                                 
6
Bakara, 2/285: Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman 

ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. “Allah’ın 

peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz affına sığındık, 

dönüş sanadır.” dediler. 
7
 Süleyman Çelebi, Aksaraylı İsa “Dağıstan-ı İsmâil”, 06 Mil. A. 3881 yk. 65b 
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Müellifimiz “Der Beyân-ı Zübde-i Sülûk Rûhânî” başlığı altında seyr ü sülûka güzel 

bir misâlim var diye çağrı ile başlamıştır. Mutasavvıf bir şair olan müellifimiz 

tasavvufî konuları ele alırken kelimelerin gerçek mânâlarının dışında mecaz 

anlamlarıyla kullanmıştır. Tasavvuf dili sanat dilinin dışında bir dildir. 

Mutasavvıfların farklı yorumlamalarına veya okuyucunun yanlış anlaşılmalarının 

önüne geçebilmek adına metnin sonunda dipnotlar düşmüştür. Bu dipnotlar böylece 

farklı yorumların önünü kesip, metnin anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Bu dipnotların 

şaire mi ait yoksa yayınevinin mi eklemeleridir bilmiyoruz. Elimizde bulunan kitapta 

bu şekilde geçmektedir. 16.yy. da yazılan, Vâhidî’nin “Menâkıb-ı Hâce-i Cihân ve 

Neticei Cân” adlı mesnevîsi, Yunus Emre’nin “Çıktım Erik Dalına” ile başlayan 

şathiyesi gibi tasavvufî metnin farklı yorumlandığını görüyoruz. Müellifimiz de 

dipnot düşerek yanlış anlamalardan bizleri uzaklaştırıyor metne farklı anlamlar 

vermemizin önüne geçiyor. Mustafa Fevzî, metinde rûhânî yolculuğu bir hikâyeye 

dönüştürmüştür ve bu hikâyedeki kavramları şahıslaştırmıştır. Bu şahıslar şu 

şekildedir: 

Ruh: Emir âleminden olan iyi huylu bir erkeği temsil eder. Kalp adı verilen çocuğun 

babası ve nefs adlı kötü huylu kadının kocasıdır.  

Nefs: Halk âleminden olan kötü huylu bir kadını temsil eder. Bu kötü huylu kadının 

en bariz özelliği âsi olmasıdır.  

Kalp: Göğsünde korunması gereken iman cevheri olan, iyi huylu ruhun ve kötü 

huylu olan nefsin çocuğudur.  

Akıl: Ruhun danışmanı aynı zamanda veziridir. Allah katında erdem sahibi olan 

gerçek kulları temsil eder. 

Tevfik: Allah katındaki yüksek vasıflara sahip, erdemli, rehber ve öğretici niteliklere 

sahip kulları temsil eder.  

Şecaat: Üstün vasıflı, cesur ve salih kulları temsil eder. 

İffet: İffetli ve akıllı kulları temsil eder.  

Şeytan: Emir âleminden olan ruhun düşmanıdır. 

Öfke ve Şehvet: Ruh ve ailesini dağıtmaya çalışan, karı ve kocadır. 

Dünya: Öfke ve Şehvet gibi Ruhun ailesi arasına nifak sokmaya çalışan büyücü bir 

kadındır.  
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İyi ve kötüyü karşı karşıya getirip, korunması gereken bir aile ortaya çıkarmıştır. 

Eserin içinde şu şekilde bulunmaktadır. 

“Ruh deyü nâm söyledi ol dilbere 

Künhünü bildirmedi âcizlere”  

“Nefs idi ol câriye hasnâ’ idi 

Cilve-gerlikde o müstesnâ idi” (Numan, H.1320, s.63) 

“Bu tezevvücden merâm bu kalb idi 

Bak Ziyâ’iyye anı vasf eyledi” (Numan, H.1320, s.65) 

Hâtime başlığı altındaki son bölümde hamd ve şükür ile kitabı bitirdiği tarihi hem 

miladi hem de hicri takvimde gün ay ve yıl olarak belirtmektedir. Bu kitabı 

yazmaktaki niyetini şöyle açıklamıştır: 

“Ümid var mı ki neşr olsun cihana 

Ki nâmım yâdına olsun bâhane” 

“Duèâya bâèis olsun bu risâlem 

Kesilse bu cihandan hep sülâlem”  

Osmanlı Devleti’nin ve o dönemde tahtta olan Abdü’l-hamid Han’ın bekası ve 

devamlılığı için duada bulunur. Yazmış olduğu eserinin zamanının sultanına takdim 

etmesi onun şiirlerinin aydın kesime hitap ettiğini de göstermektedir. 

“Kitâbı eyledim bâ-èizz ü tekrîm  

Şehen-şâh-ı zamâna èarz u takdîm” (Numan, H.1320, s.80) 

Eserin sonunda Halîdî tarikatının silsilesini sayıp onların hürmetine dua ister ve 

eserini sonlandırır. 

1.4.1. Tür ve Şekil Özellikleri  

Eser mesnevî nâzım şekliyle yazılmıştır. Didaktik olarak yazılan eserlerde şekil ve 

vezin ikinci plandadır. Amaç öğretici davranıp, içeriğe önem vermektir. Müellifimiz 

de bu eserde şekil ve vezni ikinci plana atıp, içeriği ön planda tutmuştur. Fevzî 

Efendi XIX. yy. da kaleme aldığı bu eserinde halk dilindeki telaffuzu esas almıştır. 

Hemen hemen her beyitinde imâle ve zihaf gibi aruz kusuru varmış gibi görünse de 

müellifimiz zihaf yapmamakta kelimeleri halk dilinde kullanıldığı şekliyle ele 

almaktadır.  



16 

 

 

“Seyr billâhdır bu da ey âdemî 

Her kişi görmez ahî bu èâlemi” (Numan, H.1320, s.40) 

“Cümleye mahbûb ben oldum ey edîb 

Lîk zât-ı pâkime senseñ Habîb” (Numan, H.1320, s.55) 

Arapça ve Farsça kelimelerin uzun okunması gereken hecelerin kısa okunduğu 

görülmüştür. Eserin birçok yerinde bir buçuk hece okunması gereken heceler 

ekseriyetle kapalı hece şeklinde okunmuştur. Bu mièrâciyede aruzun “fâèilatün 

fâèilatün fâèilün” kalıbı kullanılmıştır. Metnin arasında serpiştirilen naèt ve 

kasidelerde farklı kalıplar kullanılmıştır. 

Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün 

“Bak sana temsîlini zikr eyleyem 

Dikkat eyle bir dakîk söz söyleyem” 

“Fahr-i èÂlem çünki çıkdı Kâèbe'den 

Mescid-i Aksâ'ya vardı gül-beden” (Numan, H.1320, s.39) 

Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün 

“Kırıldı kilk-i bî-tâbım kapandı hiss ü idrâkim 

Kerem kıl iftitâh eyle bu èâsî tercümân olsun” 

“Kalem yazmak diler vasfın u lâkin dilde bir şey yok 

Meded kıl şerh-i hüsnünde bu ahkar hoş-zebân olsun” (Numan, H.1320, s.62) 

Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün 

“Ehl-i èiffet saklanur ceyb-i ferâga èarz içün 

Ehl-i gaflet fârig-i dünyâyı bir güm-râh bilür” 

“Müstakîm ol müsterih eyler seni Mevlâ kerîm 

Kader şebâtini bilürse Fevziyâ bir şâh bilür” (Numan, H.1320, s.80) 

Müellifimiz, eserin bütününde kafiye çeşitlerinin tamamını kullanarak bir ahenk 

yakalamıştır. Kafiye kulak içindir anlayışını benimsemiştir. Bazı beyitlerde de ses 

uyumu yalnızca redifle sağlanmış, kafiye kullanılmamıştır. Eserde bir kısım 

beyitlerde cinaslı kafiyeler de mevcuttur. Ayrıca eserde anjambman bulunmaktadır: 
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“Hâl-bu-ki peygamber-i âlî-sıfât  

O melek-simâ u Fahr-i kâinât 

“Mâ-sivâya meylini döndürmemiş 

Mescid-i Aksâ'ya göz gezdirmemiş” 

“Bakmamış süflâsına ulyâsına 

‘Âşık olmuşdı güzel Mevlâ'sına” (Numan, H.1320, s.61) 

1.4.2. Dil ve üslup 

XIX. yy. da yaşayan Mustafa Fevzî Efendi’nin tasavvufî kimliği diline ve ifade 

şekline de yansımıştır. Fikirlerini ve düşüncelerini aktarırken didaktik ve öğretici bir 

dil kullanmayı tercih etmiştir. Eserinde yer yer Arapça ve Farsça kelimeler ile 

terkiplere yer verse de dili oldukça sade ve akıcıdır. Anlatımında tasavvufî terimler 

ile temsilî istiharelere yer vermektedir. Şiirlerinde Tasavvufî kelime, ıstılah ve 

rumuzları sık sık kullanması onun şiirlerini anlayabilmek için önce onun tasavvuf 

anlayışını ve terimlere yüklediği özel anlamları bilmek gerektiğini ortaya 

çıkarmaktadır. Şiirlerindeki mana derinliğini anlamak ancak bununla mümkün 

olabilecektir(Şahin, 2006). Bunun yanı sıra müellifimiz eserinde sıklıkla ayet ve 

hadislerden iktibaslar yapmıştır. 
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2.MOTİFLER 

BÖLÜM 

NO 
BEYİT NO BÖLÜMDE ANLATILAN MOTİFLER 

1 1-69 
Müellifimiz mièrâc hadisesinden bazı kelamlar 

söyleyip, manevî mièrâca temsîli ile başlaması. 

2 68 Tekrar edilen salavat beyti 

3 70-73 Mièrâcın tarihî motifi 

4 74-85 
Mièrâcın sebebi motifi (Mièrâcın öncesi Kâbe’deki 

ruh hâli) 

5 86-95 
Davetin tebliği motifi (Şerh-i sadr motifi yok.) Tac 

ve Kemer motifi (Ayrıntı yok.) 

6 95-96 Burak motifi (Ayrıntı yok.) 

7 96-99 Kâbe - Kudüs arası yolculuk= İsra Suresi 

8 100-103 Kudüs'te karşılama 

9 104-113 Naèt 

10 114-119 Namaz Motifi (Mescid-i Aksa'da kılınan namaz) 

11 120-121 
İçecek Motifi (Süt-şarap ikramı “Bu olayın 

gerçekleşmesi yeri farklıdır.”) 
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12 122-127 
İslâmı temsil eden ruhânî bir genç (Orijinal motif, 

hadis metinlerinde de yok.) 

13 128-131 

Mièrâc (araç olarak),bazı mièrâciyyelerde mièrâc, 

merdiven olarak anlatılmıştır. Bu beyitlerde araç olarak 

kullanılmıştır. Nurdan bir merdiven şeklinde tasvir 

edilmiştir. 

14 132-133 Gökler 1.kat motif 

15 134-136 Peygamberler motifi Hz.Adem - Gökler 1. Kat 

16 137-144 
Gökler 2. kat motif ve peygamber motifi 

Hz.Yahya ile Hz.İsa peygamber. (Hz.İsa'nın tasviri var.) 

17 145 
Gökler 3. kat motifi ve peygamber motifi. 3. katta 

Hz.Yusuf peygamber, tasviri yok. 

18 146 
Gökler 4. kat motifi ve peygamber motifi. 4. katta 

Hz. İdris peygamber, tasviri yok. 

19 147 
Gökler 5. kat motifi ve peygamber motifi. 5. katta 

Hz. Harun peygamber, tasviri yok. 

20 148-152 
Gökler 6. kat motifi ve peygamber motifi. 6. kat 

Hz. Musa peygamber, tasviri var. 

21 153-159 Hz.Musa ile Hz. Muhammed'in konuşması. 

22 160 Gökler 7. kat motifi 

23 161-167 
Peygamber motifi. Hz. İbrahim'in Hz. Muhammed 

ile benzerliklerinden bahseder. 

24 168-180 Melekler motifi genel. 

25 181 Tekrar edilen salavat beyti 
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26 182-194 Kânî'nin Naètına Tahmis 

27 195 Gök Motifi 7. kat ve Sidre motifi (Ayrıntı yok.) 

28 196-204 Beyt-i Ma'mur motifi (Gerçekleşme yeri farklıdır.) 

29 205-207 

İçeçekler motifi (Süt-şarap-bal ikramı “Bu olayın 

gerçekleşme yeri farklı”. Daha önce sadece şarap ve süt 

ikramından bahs ediliyor.) 

30 208 Cennet motifi (Ayrıntı yok.) 

31 209-210 Levh-i Mahfuz motifi (Ayrıntı yok.) 

32 211-232 
Melekler motifi (Cebrail'in Sidre'den ileri 

geçemeyişidir.) 

33 233-246 
Geri dönüşte olanlar, Melek motifi (Cebrail). 

Cebrail'in tasviri var. 

34 247-253 Melek motifi (Orijinal motif) 

35 254-256 Refref motifi 

36 257 Kürsi motifi 

37 258 Tekrar edilen salavat beyti 

38 259-265 Naèt 

39 266-276a Hicâblar motifi 

40 267b-275 Arş motifi 
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41 276-277 Tahiyyat motifi 

42 278-282 Tekellüm motifi 

43 283-286 Tahiyyat motifi devamı 

44 287-301a Tekellüm motifi devamı 

45 301-313 Namaz motifi (Namazın hediye olarak verilmesi) 

46 314-316 Mièrâc'ta doğrudan vahy edilen ayetler 

47 317-323 Tekellüm motifi devamı 

48 324 Sidre ve Cebrail motifi 

49 325 Cennet ve cehennem motifleri, gök motifi 6. kat 

50 326-354 Peygamber motifi Hz.Musa ve Namaz motifi 

51 355-356 Salavat beyti 

52 357-374 İstişfa' 

53 375-380 
Dönüş motifi ( Ümmü Hânî'nin evinine 

dönmüyor.) 

54 381-382 Dönüş motifi (Kudüs'ten Ka'be'ye dönüş.) 

55 383-384 Ebû Cehil'in tepkisi motifi 

56 385-397 
Ebû Bekir'in tasdiki motifi (Diğer müslümanların 

tebriği ) 
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57 398-404 Ebu Cehil'in ve Kureyşlilerin tepkisi 

58 405-415 Mescid-i Aksa'yı tarif motifi 

59 416-427 Kervandan haberler motifi 

60 428-429 Ashabın sevinci ve Ebu Cehil'in hüsranı 

61 430 Tekrar edilen salavat beyti 
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3.ESERİN EDEBİYAT TARİHİ İÇİNDEKİ YERİ 

Tür, edebiyatta ortak özellikler taşıyan, aynı veya yakın temaları olan eserler 

grubudur. Türler sabit olmayıp, kendi içinde daha alt birimlere ayrılabilirler. Eğer bir 

tür iki veya daha çok alt tür veya varyant gibi alt sınıflara ayrılıyorsa bu türlere 

“politipik tür” denir. 

Mesela Hz.Muhammed’in mucizeleri bir türdür. Ancak mucizelerinden bazıları farklı 

şairler tarafından anlatıldığından alt sınıflar doğmuştur. Bazı şairler eserlerinde 

mucizelerinin tümünü ele alırken, bazıları bir kısmını veya tek bir mucizesi 

üzerinden eserler yazmışlardır. Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’nun “Sultan 2. Murad 

Devri Mesnevileri” adlı doçentlik takdîm tezinde bulunan, bu mucizelere örnek 

verecek olursak: 

1. Tek bir mucizeyi anlatan eserler: Tursun Fakı, “Hz.Muhammed’in Ebu 

Cehil ile Güreş Tuttuğudur. (Çelebioğlu, 1976, s.60) 

İzzetoğlu, “Tavus Mucizesi” (Çelebioğlu, 1976, s.68) 

Sadreddin, “Dasitan-ı Geyik” (Çelebioğlu, 1976, s.69) 

2. Mucizelerin tamamını anlatan eser: Lâmî, “Şevâhidü’n- Nübüvve 

Maèaricü’n Nübüvve Tercümesi” 
8
 

3. Mucizelerin bir kısmını anlatan eser: Nâyî Osman Dede, “Ravzatü’l- 

İècâz Fî Muècizet’il-Mümtâz” (Çakır, 1998) 

Mièrâc hadisesi, 12. yüzyıldan başlayarak başta Hoca Ahmed Yesevî, Hakîm Ata 

olmak üzere pek çok Türk şairi tarafından işlenmiş ve bu hadiseyi ele alan eserlere 

“Mièrâc-nâme” adı verilmiştir. Bu sebeple mièrâc-nâmeler bir edebî tür olmuştur. 

Türk edebiyatında pek çok müstakil mensur ve manzum mièrâc-nâmeler yazılmıştır.  

Bizim incelediğimiz eser de mièrâc-nâmenin politipik türüdür. Çünkü politipik türler, 

genellikle monotipik türlere göre sayıca da azdır. Mièrâc-nâmelere bu gözle 

                                                 
8
 Eserin tercümesinin kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 
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baktığımız zaman, tasavvufî mièrâc-nâmelerin sayısının da az olduğunu görüyoruz. 

Türk edebiyatında bu gün için, Ârif’in XV. Yy. da yazdığı “Mièrâcü’n-Nebî”, 

Süleymân Nâhifî’nin “Mièrâcü’n-Nebî” ile Şeyh İsmâ’il Hakkı Bursavî’nin 

“Mièrâciyye”sinin tasavvufî olduğunu görüyoruz. İşte Mustafa Fevzî bin Numan’ın 

Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd’u da bu gruba giren 

eserlerden sayılır. Ancak, edebî değeri bakımından, yukarıda adını andığımız üç 

şairin eserine göre dil, üslûp, kompozisyon olarak Mustafa Fevzî’nin mièrâc-nâmesi 

daha aşağı seviyededir. 

 

  



27 

 

 

4.SONUÇ 

Edebiyat tarihlerinde adı ve eserleri hiç zikr edilmeyen Mustafa Fevzî bin 

Numan’nın adını ve eserlerinden birini gün ışığına çıkarmaya çalıştık. Her ne kadar 

ilahiyatçı yazarlar tarafından şairimizin hayatı ve eserleri (bir ansiklopedi maddesi ve 

bir kitapta kısa bir bölüm) zikr edilmişse de bu eseri hakkında esaslı bir çalışma 

yoktur. Biz yüksek lisans tezimizde ilk defa Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti 

Vahdeti’l-Vücûd’un mièrâc-nâme bölümünü ilim dünyasına tanıtmaya çalıştık. Aynı 

zamanda Mustafa Fevzî’nin edebî şahsiyeti hakkında da eserine dayanarak bazı 

değerlendirmeler yaptık.  

Sanatçının mièrâc olayına nasıl baktığını, mièrâcın hangi motiflerine ilgi duyup, 

eserinde nasıl işlediğini gösterdik. Buna göre Mustafa Fevzî Efendi’nin mièrâcını 

genelikle tasavvufî olarak değerlendirdiğini gördük. Sanatkâr tasavvufu özellikle 

seyr ü sülûku anlatırken hikâyeleştirerek okuyucunun anlamasını kolaylaştırmıştır. 

Seyr ü sülûku ele alan müellifimiz düştüğü dipnotlarla okuyucuyu yanlış 

yönlendirmelerden uzaklaştırmıştır.  

Özet olarak Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd adlı eserin mièrâc 

bölümü tasavvufî bir mièrâc-nâmedir. Mièrâcın tasavvufî yönünün ne olduğunu 

anlaşılması güç bir dille anlatan türünün de farklı bir örneği olduğunu gördük.  

Osmanlı Türkçe’sinden Türkiye Türkçe’sine çevirdiğimiz transkripsiyonlu metni ve 

matbu eseri tezimizin sonuna ekledik. Bibliyografya bölümünde bu tezi oluştururken 

bize kaynaklık eden tüm eserlerin künyelerini sıraladık. 
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5.TRANSKRİPSİYONLU METİN  

Temåìl-i MièrÀcı RÿóÀnì Be-MièrÀc-ı CismÀnì-i Nebevì 

Ve Taùbìú-i MièrÀc Be-EbvÀb-ı İlÀhì Va Be-EsfÀr-ı ErbaèaÀ 

 

fÀ i lÀ tün / fÀ i lÀ tün / fÀ i lün 

-   .  -    - /  -  .  -   -  /   -   .   – 

 

s.39 

1. Baú saña temsìlini õikr eyleyem 

Diúúat eyle bir daúìú söz söyleyem 

2. Faòr-i èÀlem çünki çıúdı KÀèbe'den 

Mescid-i AúãÀ'ya vardı gül-beden 

3. èÁlem-i mülkde edüb seyr-i müdÀm 

Úuds'e vardı Óaøret-i Faòr-i enÀm 

4. Çıúdı ordan da yedinci göklere 

Gel dinîldi çünki õÀt-ı envere 

s.40 

5. Ey birÀder diñle şimdi fì'l-miåÀl 

èÁlem-i ùavr-ı şerìèatdır bu óÀl  

6. Çünki çıúdı KÀèbe'den ol òÿb-rÿ 

ÒÀnmÀnı terk edüb hep sÿ-be-sÿ 

7. Burda úaldı hem-de küffÀr-ı Úureyş 

Ferd ü tenhÀ gitdi dil-dÀr-ı Úureyş 
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8. Çün yedinci gökden açdı perr ü bÀl 

Sidre'ye vardı Óabìb-i õüèl-celÀl 

9. Seyr ilÀ'llÀh rütbesidir bu aòì 

Hem melekÿt èÀlemidir bu daòi 

10. Úaldı MièrÀc u BurÀú hep arúada 

Hem melÀ’ikler daòi bu èarãada 

11. Sidre'den uçdı kerìm ibni kerim 

Mesken oldı tÀ aña èArş-ı èaôìm 

12. Sidre'de úaldı hemìn peyk-i Celìl 

Refref'e bindi o SulùÀn-ı Cemìl 

13. Seyr billÀhdır bu-da ey Àdemì 

Her kişi görmez aòì bu èÀlemi 

14. Bu ceberrÿtdur ider çünki ôuhÿr 

èÁlem-i emr èÀlem-i ervÀó olur 

15. Çünki èarşdan uçdı SulùÀn-ı CihÀn 

Úaldı Refref èArş-ı aèlÀ da hemÀn 

16. Faòr-i èÀlem Ànda seyrÀn eyledi  

Sırrını lÀhuta óayrÀn eyledi 

17. èÁlem-i lÀhut idi bu cilveler 

LÀ-òalÀ ve lÀ-melÀdır ey peder 

18. Bu óaúìúat seyr fì'llÀhdır aòì 

Maôhar oldı vÀriå-i kÀmil daòi 

19. Farú odur ki Faòr-ièÀlem nÿr idi 

Rÿh u cismÀnì o mièrÀc eyledi  

20. Kümmelìn-i evliyÀ böyle değil 

Maènevì mièrÀc iderler şöyle bil  

21. Çünki döndi Faòr-i èÀlem èÀleme  

Başúa revnaú geldi cinn ü Àdeme 

22. “Seyr èani'llÀh”dır bu gelmek sÀlikÀ 
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Eylemezler bu nüzÿlden iştikÀ 

23. Ekmeliyyetdir nüzÿl baède-l-èurÿc 

Böyle ekmeller ider dÀim vülÿc 

 

24. İşte gel taùbìúa şimdi meslekì  

Seyr ilÀ'llÀhda olan bir sÀlikì 

25. Óaøret-i şerè-i mübìni ùutsa o 

Hem ùarìúatla èamel itse úamu 

s.41 

26. èÁlem-i mülkden èuruc eyler göñül 

TÀú i eflÀkì vülÿc eyler göñül 

27. Sÿ-i aòlÀkdan geçer merd-i cemil 

Òor olur maàbÿn olur nefs-i rezìl 

28. èÁlem-i mülkde úalur aãl-ı nefis 

Her fürÿèıyla Ebÿ-cehl-i nefis 

29. Ol zamÀn rÿó saèy ider Cibrìl gibi  

Sen geçerseñ şems u mÀh u kevkebi 

30. Hem burÀú-ı úalb daòi eyler ôuhÿr 

Der-èaúab eyler rükÿb nÿr üzre nÿr 

31. èÁlem-i mülkden ider çün seyrini 

Ánda ikmÀl eyleyince devrini 

32. İncilÀ geldikde úalb-ı pÀkine  

O çıúar şerè-i münìr eflÀkine 

33. Ánda óıfô eyler burÀú-ı úalbini 

Bend ider Cibrìl-i rÿóa kendinî 

34. èÁlem-i úalbden ider seyr-i müdÀm 

Óüsn-i aòlÀúı ider çünki tamÀm  

35. O melekÿtì olan óulk-ı cemil 

Bir miåÀl teşkìl ider ol-demde bil 
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36. Her biri bir nÿr rÿóÀnì olur 

ÁsumÀn-ı dilde eylerler ôuhÿr 

37. Bir melekdir óüsn-i òulúuñ her biri 

Devr iderler úalb-i pÀk-i enveri 

38. Dem-be-dem pür nÿr olur úandìl-i rÿó 

Sidre-i èaşúa irer Cibrìl-i rÿó 

39. Seyr ilÀèllÀh burda hem tekmìl olur  

Hem-de CebrÀèil-i rÿó burda úalur 

40. Refref-i sır der-èaúab úarşu gelür 

Bu maúÀmda mÀsivÀèllÀh maóv olur 

41. Sırr ile seyrÀn ider burdan hemÀn 

Burda yoú eflÀk u sidre ÀsumÀn 

42. Bir óaúiúat èÀlemi eyler ôuhÿr 

Pek münevver èÀlem-i ervÀó olur 

43. Çün olur èarş-ı haúiúat rÿ-nümÿn 

Refref-i sırda olur óayret-füzÿn  

44. Seyr-i bì'llÀh burda istikmÀl ider 

Hem fenÀ fì'llÀh gelür her şey gider 

s.42 

45. Burda sırr-ı sır ôuhÿr eyler añÀ 

áayb-ı àaybìye gider öñden ãona 

46. Burda velÀ eyler fenÀ ender fenÀ  

Hem beúÀ bi'llÀha eyler iètinÀ 

47. Var Øiyasi’ye kitÀbından oúu 

O kitÀbda söylenilmişdir úamu 

48. O serÀéir burda hep eyler ôuhÿr 

Maèrifet deryÀsına dalmış olur 

49. LÀ-òalÀ-yı sırr-ı sırdır bu maúÀm  

LÀ-melÀ-yı vÀóidiyyetle benÀm 
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50. Nÿr-ı lÀhÿti olur burda hemÀn 

Seyr-i fì'llÀh-da budur ey cÀn-ı cÀn  

51. èAvdet itdikde mükemmel bir velì 

Bil beúÀ ender beúÀdır müncelì 

52. Maènevì meémÿr olur irşÀda çün 

Seyr-i èani-llÀh-da olur o gün bugün 

53. Çünki temåìlim tamÀm oldu aòì 

Bir duÀè ister bu dem Fevzì daòi 

54. Gel duÀè eyle baña iòvÀn-ı dìn 

Gide taúlìdler gele óaúúaél-yaúìn 

55. Bu muúallidlik muóaúúaúlıú ola  

Fetó ola feyø-i ÒudÀ levó-i dile 

56. Hem duÀè eyle benim imÀnıma 

YÀrime aóbÀbıma iòvÀnıma 

57. Hem duÀè úıl ey kerìm ibni kerim 

TÀ ki èafv etsün ÒüdÀvend-i èaôìm 

58. İltimÀs eyle baña ehl-i yaúìn  

İctisÀrım èafv ide sÀdÀt-ı dìn  

59. Çünki óaddim bilmedim çoú söyledim 

BÀùını ôÀhirde teşbìh eyledim 

60. Gerçi baóå itdim o èÀlì rütbeden 

Bilmezem seyr-i sülÿk ey gül-beden  

61. Şöyle küstÀòlıú edüb bu èarãada 

Bì-ebeblik eyledim ben ortada 

62. Óaddimi derk itmedim ey èÀrifìn 

Bilmezem bu şeyleri óaúúaél- yakìn  

63. Söyledim ùÿùì gibi birçoú kelÀm 

TercemÀnım eyledim èarø-ı merÀm 

64. Eyledim AãóÀb-ı Kehf'e iútidÀ 
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Ol gürÿhdan itmesun MevlÀ cüdÀ 

65. İètiõÀrım sen úabul it ey hümÀn 

Kelb-i aãóÀb-ı ÒudÀ'yım veés-selÀm 

 

s.43 

66. Çünki mièrÀcdan kelÀmlar söyledim 

Maènevì mièrÀca temåìl eyledim 

67. Diñle bÀrì Óaøretiñ mièrÀcını 

Vir ãalÀtı gey saèÀdet tÀcını  

68. Sellemÿ ãallièalÀ nÿrüèl-mübìn 

èAôôamÿ Àlen ve ãaóben ecmÀèìn  

Der-BeyÀn-ı MièrÀc-ı Nebevì èaleyhiés-ãalavÀtuéllÀhü’l-melikü-l-úavì 

69. Gör ki rÀvìler rivÀyet eyledi 

Baú muóaddiåler ne dürlü söyledi 

70. Çün risÀletle be-kÀm oldu o nÿr  

Bir yılı geçmişdi eyyÀm u şuhÿr  

71. Bir buçuú yıl yÀ daha eksik idi 

Sidre'ye yükseldi pÀy-ı Aómedì 

72. YÀ ki hicretden muúaddem bir sene 

Bu daha vÀôıó tevÀrìò ehline 

73. Úavl-i åÀnì muèteberdir bì-gümÀn 

İòtilÀf itdi egerçi rÀvìyÀ 

74. Yatsu vakti bir gice Faòr-i cihÀn 

Kaèbetu'llÀh'da oturmuşdı hemÀn 

75. Çoú eõÀ itmişdi küffÀr óaørete 

Şöyle maózÿnÀne varmış èuzlete 

76. Münkesir olduúda úalb-i nÀzenìn  

Óayrete düşmüş semÀvÀt u zemìn 
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77. Bir àarìblik bir sükÿnet rÿ-nümÿn 

äañki èÀlem bir nümÀ-dÀr-ı sükÿn 

78. Böyle tenhÀ bir zÀmanda mÀh-ı dìn 

äaón-ı BeytuéllÀh'da olmuşdı hazin 

 

79. CÀn u dilden bağlanub AllÀh'ına 

èArø-ı óÀcÀt eylemiş dergÀhına  

80. Yoú idi úalbinde dünyÀdan eåer 

Yoú idi nefsi içün hìç bir keder 

81. Yoú idi dünyÀ vü èuúbÀdan nişÀn  

äanki birden yoú idi kevn ü mekÀn 

82. Yoú eõÀyÀ-ı Úureyş'den iştikÀ 

Şöyle yoúluú içre úılmış ittikÀ 

83. Yoú idi göñlünde Óaú'dan mÀèadÀ 

Maúãadı olmuşdı ancaú bir ÒudÀ 

s.44 

84. Óayret ender óayrete varmışdı o 

Óaúú'a itmişdi tevaccüh òÿb-rÿ 

85. Şöyle ãanki yoú idi cÀn u cesed 

Yalñız bir var AllÀhu's-ãamed 

86. Böylece óayrÀn iken sulùÀn-ı dìn 

ÔÀhir oldı bir de Cibrìl-i emìn  

87. Hem götürmüş òÀk-ı pÀye óulleler 

Hem BurÀú u tÀc ile bir de kemer 

88. Geldi Cibrìl-i emìn virdi selÀm 

Aldı èizzetle selÀmı ol hemÀm 

89. Dir selÀm itdi CenÀb-ı Kird-gÀr 

Daèvet eyler bu gice Perverd-gÀr 

90. Dir ÒudÀ çıksun Óabìbim göklere  
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Muntaôır ehl-i semÀ peyàambere  

91. èArşa çıúsun Sidre'yi seyr eylesün 

Bu gice hiç durmayub devr eylesün 

92. Bu gice esrÀrımı görsün didi  

YÀ Muóammed ÓÀú TeèalÀ söyledi 

93. Münkeşifdir bu gice esrÀr-ı ÓÀú 

Durma ki durmaú gerekmez nÿr-ı ÓÀú 

94. Úalúdı ol-dem-de CenÀb-ı MuãùafÀ 

Óulleyi tÀcı giyindi bÀ-safÀ 

95. Bindi devletle BurÀú'a der-èaúab  

Uçdı ol-dem-de BurÀú-ı müntaóab 

96. Çün BurÀú'da var idi nÿrdan úanÀt 

Nÿra àarú olmuşdı cümle kÀéinÀt 

97. Cümle ãaf-beste durudı her melek 

Yerlere inmişdi sükkÀn-ı felek  

98. Hem rikÀbında yürür Rÿhü’l-emìn 

Seyr iderdi Raómeten li’l-èÀlemìn 

99. Göz açub yummazdan evvel nÀgehÀn 

Mescid-i AúãÀ'ya vardı bì-gümÀn  

100. Úarşu geldi cümle rÿó-ı enbiyÀ 

Öyle emr itmiş CenÀb-ı Kibriya 

101. Hem ferişteler gelürler ãaff ãaf 

MuãùafÀ'yı hep iderlerdi ùavÀf 

102. Cümle ervÀó yüz sürüb ãaf durdılar  

ÒÀk-ı pÀy-i Aómed'e baş urdılar 

103. İndi èizzetle BurÀú'dan nÿr-ı Óaú 

Perr ü bÀl açdı o dem uçdı BurÀú 

104. ÒitÀb-ı kün òaberdir mübtedÀsın yÀ Resÿlu’llÀh 

MeèÀd u mebde-i òalú-ı ÒudÀ'sın yÀ Resÿlu’llÀh 
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s.45  

105. Sen evvelsin taèayyünde ôuhÿruñ mÀye-i imkÀn 

Óaúìúat åÀbit ü bÀúi øiyÀsıñ yÀ Resÿlu’llÀh  

106. Sen ol nÿr-ı ezelsiñ evvelì yoúdur iøÀfetde 

Taúaddüm-kerde-i arø u semÀsıñ yÀ Resÿlu’llÀh  

107. AãÀlet sendedir nÀéib menÀúıbdır nebìler hep 

Şeh-en-şÀh-ı gürÿh-ı enbiyÀsıñ yÀ Resÿlu’llÀh 

108. Seniñ cüz’üñdür emlÀk u cinÀn u mÀh ile òurşìd 

Sen ol şems-i şumÿs-ı aãfiyÀsın yÀ Resÿlu’llÀh 

109. Der-i dergÀh-ı lÿùfuñdur seniñ ièlÀyı illiyyìn  

MaúÀm-ı “ÚÀbe úavseyn”den èalÀsın yÀ Resÿlu’llÀh 

110. Nesiñ sen senden artıú kimse bilmez şÀnıñı Àncaú 

Saña èÀşıkdır AllÀh MuãùafÀ'sın yÀ Resÿlu’llÀh 

111. Bütün cÀmièsiñ esmÀyı mükerrem ismi-i aèôamsıñ  

Eåerdir bu meôÀhir muútedÀsıñ yÀ ResÿluéllÀh 

112. Alursuñ ãÿretÀ peyk-i ÒudÀ'dan vahy RabbÀnì 

Óaúiúatde kitÀb-ı KibriyÀ'sıñ yÀ Resÿlu’llÀh 

113. Naôar úıl Fevzì'ya nÿr-u Muóammed èaşúına bir dem  

èİnÀyet eyle mìzÀn-ı rıøÀsın yÀ Resÿlu’llÀh 

114. Aldılar ol-dem melekler óaøreti 

Başları üzre o ãÀóib-èizzeti  

115. Mescid-i AúãÀ'ya girdiler hemÀn  

Óaøreti miórÀba úoydı úudsiyÀn 

116. Bir anda geldi iúÀm etdi meger 

Bir feriştehdir mü’eõõinlik ider  

s.46 

117. Bu iúÀmet çünki olmuşdu tamÀm 

Faòr-i èÀlem rÿólara oldu imÀm 

118. Úıldılar ol-dem iki rekèat namÀz 
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Arúasın miórÀba döndü dil-nüvÀz 

119. Cümle ervÀóa iderdi iltifÀt 

Nÿra àark olmuşdı nÿrundan cihÀt   

120. Bir melek geldi hemÀn-dem ÀşikÀr 

Hem elinde iki nÿrdan kÀse var 

121. Süd idi bir kÀsesi bir de şarÀb 

İçdi ol-dem-de südü èÀlì cenÀb 

122. Bir yigit girdi hemÀn-dem içerü 

Hem tüvÀnÀ hem-de àÀyet òÿb-rÿ 

123. Durdı el pençe óuøÿrunda hemÀn 

Nÿr idi başdan ayağa nev-civÀn 

124. Hey’et-i İslÀm imiş bu er meger 

Óaørete èarø-ı cemÀl itmek diler 

125. İltifÀt itdi óabìb-i kibriyÀ 

MeróabÀ itdi imÀm-ı enbiyÀ 

126. MeróabÀlaşdı bütün ervÀó ile 

Pek görüşdi hem Òalìlu’llÀh ile 

127. Çün tamÀm oldı merÀsimler hemìn 

MuãùafÀ'yı aldı Cibrìl-i emìn 

128. Çıúdılar mescid kapusundan hemÀn 

Gördiler nÿrdan úurulmuş nerdibÀn 

129. İşte bu mièrÀc idi itdi ôuhÿr 

Bindi èizzetle o dem nÿr üzre nÿr 

130. Bu meger o nerdibÀndır ey civÀn 

äoñ nefesde müèmine olmuş èayÀn 

131. Cümle mü’min rÿóları andan gider 

Lìk öyle müémin olmaúlıú hüner 

132. İşte bundan çıúdı sulùÀn-ı ãafÀ 

TÀ birinci úat semÀya MuãùafÀ 
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133. Çıúdılar çünki birinci göklere 

Gök úapusu fetó olundı servere 

134. Gördi ol-dem-de cenÀb-ı Ádem'i 

Óaøret-i Ádem de Faòr-i èÀlemi 

 

135. Óaøret-i Ádem didi yÀ MüctebÀ 

MeróabÀ ey ãÀlió oàlum meróabÀ 

136. Aldılar andan melekler óaøreti 

Artdı gitdikçe maúÀm-ı rifèati 

137. Çıúdılar andan ikinci göklere 

Gök açıldı Óaøret-i Peyàambere 

138. Anda YaóyÀ'yı görüb virdi selÀm 

Óaøret-i YahyÀ iderdi iótirÀm  

s.47  

139. Hem-de ÌsÀ'yı o gökde gördiler  

Birbiriyle meróabÀlar úıldılar 

140. Orta boylu bir mübÀrek õÀt idi 

Gül yanÀúlı bir melek-simÀù idi 9 

141. Hem úıvırcık hem-de úumral ãaçları 

Pek mübÀrek gözleriyle úaşları 

142. äadr-ı aèlÀsı geñişce gün gibi 

Hem muúavvisdi cebìn-i encebi 

143. Çün mülÀúi oldılar yek-digere 

Geldi gÿyÀ şems ile mÀh bir yere 

144. MeróabÀlaşdılar iki úudsì ãıfÀt 

Geçdi Àndan gitdi Faòr-i kÀéinÀt 

145. Hem üçüncü gökde gördi Yÿsuf'ì 

İótifÀ itmiş o gökde ol åafì 

                                                 
9
 Metinde ت ile yazılmıştır. 
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146. äoñra dördünci semÀya çıúdılar 

Óaøret-i İdrìs'i anda gördüler 

147. Çün beşinciye idüb naúl-i maúÀm 

Ánda HÀrÿn'ı görüb virdi selÀm 

 

148. äoñra altıncıya çıúdı MuãùafÀ 

Óaøret-i MÿsÀ'yı gördi bÀ-ãafÀ 

149. Bu mehÀbetlü uzun boylu idi 

Nÿr ãÀfì hem güzel òuylu idi 

150. Bir èaôimüél-cüååe bir merd-i naôìf 

Hem güzel yüzlü be-àÀyet-de ôarìf 

151. Dir ResÿluéllÀh ki beñzetdim anı 

Bir Yemen ehli ùahÀret maèdenì 

152. Çünki MÿsÀ gördi Faòr-i èÀlemi 

Gökleri doldurdı şÀdı òürremi 

153. MeróabÀ dir sen ãafÀ geldiñ aòì 

Bizleri úıldıñ müşerref ey saòì 

154. Aàladı feryÀd ile hem ol kelim 

Dir beni itme ferÀmÿş ey kerìm 

155. Gerçi benden ãoñra geldiñ èÀleme  

Lìk sulùÀnısıñ cihÀna Àdeme 

156. Ümmetiñ geçdi bütün ümmetleri 

Devletiñ geçdi bütün devletleri 

157. Yerde gökde hep señindir salùanat 

Sen ãafÀ geldiñ maèÀli menúabet  

158. Bu øiyÀfetden dönünce ser-firÀz 

Lÿùf ile bu bendeñe uàra birÀz 

159. Görmeyince geçme bu dil-dÀdeñi 

Úıl úudÿmuñla müşerref bendeñi 



41 

 

160. Geçdi andan-da cenÀb-ı MuãùafÀ 

TÀ yedinci göklere geldi ãafÀ 

s.48  

161. Úarşu geldi Ànda İbrÀhim Òalìl 

Gördi peyàamber ki bir pìr-i celìl 

162. Óaøret-i peyàambere beñzerdi o 

Lióyesi lÀkin beyÀødı òÿb-rÿ 

163. Der ãafÀ geldiñ eyÀ sen MüctebÀ 

äÀlió oàlum meróabÀ çoú meróabÀ 

164. Ben saña müştÀú idim çoúdan beri 

Görmek isterdim vücÿd-ı enveri 

165. Óamdul-i'llÀh ki bu gün gördüm seni 

Sen úudÿmuñla sevindirdiñ beni 

166. YÀ Resÿl-u'llÀh bu şeb durma hemÀn 

Hep seniñdir bu gice kavn ü mekÀn 

167. Muntaôardır emrüñe her bir melek 

Hem musaòòardır saña hep nüh felek 

168. Faór-i èÀlem gördi gökler ehlini 

Söylesem almaz kitÀb tafãìlini 

169. Her biri bir başúa ùÀèat eyliyor 

Cümlesi birden èibÀdet eyliyor 

170. Baèøını èaşú-ı ÒudÀ mest eylemiş 

Baèøısı èÀlem nedir hiç görmemiş 

171. Baèøısı óayretle õikr etmektedir 

Baèøısı AllÀh'a şükr etmektedir 

172. Baèøı istiàfÀr ider úullar içün 

Baèøısı tehlìl oúur durmaz bütün 

173. Baèøısı durmuş óuøurda úÀ’imen 

Secde etmiş baèøısı hep dÀ’imen  
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174. Baèøısı èaşú-ı ÒudÀ'dan ceõbe-dÀr 

Hep èubÿdiyetde olmuş pÀye-dÀr 

175. Óaãılı her bir semÀ her bir felek 

Dop dolu cevv-i semÀ cümle melek 

 

176. Hep èubudiyetde hep ùÀèatdedir 

Cümlesi Allah içün òÀã bendedir 

177. Hem güôer-gÀhındaki her bir melek 

Ferş ederler pÀyına nÿrdan döşek 

178. Her biri ÀmÀde-i fermÀn idi 

Bir selÀma cümlesi úurbÀn idi 

179. Cümlesi ãaf bestegÀn-ı iótirÀm 

Òak-i-pÀye yüz sürerlerdi müdÀm 

180. Geçdi bunlardan Resÿl-ı KibriyÀ 

Dem-be-dem yükseldi şÀh-ı enbiyÀ 

181. Sellemÿ sallièalÀ nÿrüèl-mübìn  

èAôôamÿ Àlen ve ãaóben ecmÀèìn 

Taòmìs-i éNaèt-ı Nebevì 

s.49 

182. Ôuhÿruñ mÀye-i ãunè-ı ÒüdÀdır yÀ ResÿluéllÀh 

Vücÿduñ durre-i vaódet-nümÀdır yÀ Resÿlu’llÀh 

183. CemÀliñ õerresi şems-i ÒüdÀdır yÀ Resÿlu’llÀh 

áubÀr-ı maúdemiñ küól-i cilÀldir yÀ Resÿlu’llÀh 

184. Gözümde òÀk-i pÀyiñ tÿtiyÀdır yÀ Resÿlu’llÀh 

Seniñ seyriñde Cibrìl’i sebük-pÀ yaya úalmışdır 

185. MuèallÀ èarş úudÿmuñla cihÀna sÀye ãÀlmışdır 

Tecellì-i ãıfÀtıñla melÀik èaşúa dalmışdır 

186. Şeb MièrÀc’da naèleyn-i şerìfiñ naúşın almışdır 

Biri mÀh digeri mihr-i semÀdır yÀ Resÿlu’llÀh 
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187. Eger sen dest-gìr olsañ güneh-kÀr èabd–i àamnÀka 

N’olur bir iltifÀt etseñ bu èÀciz durre-i òÀke 

188. O dem kendimle faòr etmek sezÀdır ùÀú-ı eflÀka  

áubÀrım rÿzigÀr atmazsa semt-i ravøa-i pÀke 

 

189. Dem-i maóşerde de óÀlim fenÀdır yÀ Resÿlu’llÀh 

Benimdir ger dimesseñ bendeñe sen rÿz-ı maóşerde 

190. ŞefÀèatla devÀ-sÀz olmasañ bu şaòã-ı pür derde 

Baña kimler şefìè olsun efendim durduàu yerde  

191. O deñlü mücrimim õerre åevÀbım varsa defterde 

YÀ sehv-i kÀtibÀn yÀ iftirÀdır yÀ Resÿlu’llÀh 

s.50 

192. ŞeúÀvet maóv olub gitse bu Fevzì cürm ile úÀ’im 

GiriftÀrım ãabÀó-ı óaşredek àaflet ile nÀ’im  

193. Güneh-kÀrım èusat-ı ümmet içre pek-de ednÀyım 

ŞefÀèat mücrime dirler meåeldir söylenir dÀ’im 

194. Úuluñ KÀnì-de bir sÀ’il gedÀdır yÀ Resÿlu’llÀh 

195. Çün yedinci gökden ayrıldı Resÿl 

Çünki ol-dem Sidreéye doàruldı yol 

196. Beyt-i Maèamÿr'a getirdi óaøreti 

Artdı gitdikçe Resÿlüñ heybeti 

197. Anda gördü bì-óesÀb kerrÿbiyÀn 

Óayrete düşdi o dem Faòr-i cihÀn 

198. Bunlar anlardır ki èÀlem görmemiş 

TÀ ezel-i dünyÀ vü èuúbÀ bilmemiş 

199. Hiç işitmişler degil bu èÀlemi 

Doymamışlar èÀlemi hem Àdemi 

200. Biri birinde[n] òaber-dÀr olmamış 

Hem vücÿdundan eåer hiç bulmamış 
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201. DÀ’ima bì-hÿş u mest u ceõbe-dÀr 

Maóv u óayrÀn-ı cemÀl-i gir-digÀr 

202. Şöyle keåretle dururlar ãaff ãaf 

Beyt-i Maèmÿr’ı ederlerdi ùavÀf 

 

203. Buñlarıñ ÀèdÀdına yoúdur şümÀr  

Anları ancaú bilur Perverd-gÀr 

204. Bu cemÀèat ol úadar çoú-ki aòì 

Bir gelen gelmez ùavÀfa bir daòi 

205. Geldi üç kÀse Resÿlée nÀge-hÀn 

Süd èasel bir-de şarÀb ey nev-civÀn  

206. İçdi anlardan südi ol MuãùafÀ  

Buldı ol-dem-de ãafÀ-ender-ãafÀ 

207. Fıùrat-ı İslÀm idi bu süd meger 

Virdi bunlardan o peyàamber òaber 

208. Girdi ordan cenneti gezdi revÀn 

Çoú èacÀ’ibler görür Faòr-i cihÀn 

209. Levó-i Maófÿô’ı görüb geçdi öte 

èArø olundı Levó-i Maófÿô óaørete 

210. Arúada úaldı bu dem Levó u Úalem 

Anları geçdi şeh-en-şÀh-ı ümem 

211. Yalıñız Cibrìl ile gitdi hemÀn 

Sidre'ye irdi o dem Faòr-i cihÀn 

s.51 

212. Çünki úaldı Sidre-de [p]eyk-i Celìl 

èAşú-ı Óaú andan girü oldu delìl 

213. Dir ki Cibrìl  “Raómeten li-lèÀlemin” 

Bu maúÀmda işte ben úaldım hemìn 

214. Gitmem artıú ey Resÿl-i muèteber  
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Ruòãat olmaz bir úadem bÀããan eger 

215. ÙÀúatım yoú bundan artıú yÀ Resÿl  

Burda sedd oldı baña rÀh-ı vüãÿl 

216. MÀverÀsında[n] òaber-dÀr olmadım 

Nice biñ yıldır ki hìç yol bulmadım 

217. Geçmedim bu perde-gÀhdan ilerÿ 

Kimse geçmez senden artık òÿb-rÿ 

218. Ger geçerseñ sen geçersiñ yÀ kerim 

BezmgÀh-ı vuãlata sensiñ nedim 

219. Ruòãat et artıú baña yÀ MuãùafÀ 

Sen yürü bezm-i óuøÿra bul ãafÀ 

220. Faòr-i èÀlem dir ki ey peyk-i ÒudÀ 

TÀ ezelden èaşúa itdim iútidÀ 

221. Gerçi èaşúımdır delìlim ey şefik 

Sen óaremden Sidre'ye olduñ refìk 

222. Çünki sen úalmak dilerseñ yÀ aòì 

Burda pek óayret-de úaldım ben daòi 

223. Çünki bilmem yolları úaldım àarìb 

Bir delìl ister bu yolda ey Óabìb 

224. Óaøret-i Cibrìl ider basù-ı merÀm 

Dir ki òatm oldı baña burda maúÀm  

225. Õerre veş geçsem eger bu perdeden  

Maóv olur cümle yanar cÀn u beden  

226. Bu maúÀma müncer oldı çün kelÀm 

Dir ki Cibrìl’e o dem òayrüél-enÀm 

227. Haydi me’õÿn eyledim artıú seni 

èAşú-ı Óaú yaúsun beni yaksun beni 

228. Çünki Óaú’dan başúa varım yoú benim 

Úoy bu yolda maóv ola cÀnım tenim 
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229. TÀ ezelden yanmışım yanmaú nedir 

Yanmaàa doymam bu èaşúki bendedir 

230. Kim ki ister görmeğe cÀnÀnını 

O ãaúınmaz rÀh-ı èaşú-da cÀnını 

 

231. Minnet itmem kimseye bir cÀn içün 

CÀnımı terk eylerim cÀnÀn içün  

232. Böyle söylerken Resÿl-ı gir-digÀr 

Óaøret-i Cibrìl’e baúdı ÀşikÀr  

 s.52 

233. Gördi pervÀz eylemiş Cibrìl hemÀn 

Heyéet-i aãliyyesi olmuş èayÀn 

234. Şöyle açmış perr-ü-bÀli bì-óesÀb 

Dürr ü yÀúÿt neşr ider èÀlì-cenÀb 

235. Úaplamış cevv-i semÀyı heybeti 

Óaørete óayret getürdi hey’eti 

236. Görmemişdi çünki şÀh-ı enbiyÀ 

Böyle hey’et-de Resÿl-i KibriyÀ 

237. Hep gelürdi Àdemì ãÿret-de o 

Şimdi doldurmuş cihÀnı sÿ-be-sÿ 

238. Bir-de o lÿcce HırÀédaàın-da hem  

Böyle görmüşdi Óabìb-i muóterem 

239. Bu sebebden işte o Faòr-i cihÀn 

Bir ufaú óayretde úalmıştı hemÀn 

240. Şöyle söyler burda erbÀb-ı vukÿf 

Bunda úaãırdır maènÀni vü óurÿf 

241. Faòr-i èÀlem çünki baúdı Sidre’den 

èAşú Óaú’la mest idi cÀn u beden  

242. Çünki gördi hey’et-i Cibrìl’ini 
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Fikre vardı Òalıú’ıñ taúdirini 

243. O sebebden óayret el virdi birÀz 

Yoúsa meşàul olmadı tÿl u dırÀz 

244. Görse bir kez Óaøret-i Cibrìl eger 

Nÿr-ı pÀk-i MuãùafÀ’dan bir eåer 

245. O óaúiúat úeşf olunsaydı aña 

Hìç naôar itmezdi èÀlemden yaña 

246. Maóv u müstaàraú olurdı tÀ edeb 

Kimse olmazdı aña hìç çÀre-i mend 

247. İşte bu óÀl-de iken ol cÀn-ı cÀn 

Bir èaôìm perde göründi nÀge-hÀn 

248. El uzatdı mÀverÀdan perdedÀr 

Dir idi AllÀhu ekber ÀşikÀr 

249. Bir feriştehdi bu àÀyetde èaôìm 

Orda òalú itmiş anı Óayy u Kerìm 

250. O melek ki ibtidÀ itdi nidÀ 

äanki äıddıú’a müşÀbihdi ãadÀ 

251. Óaøreti aldı o dem-de Sidre’den 

MÀverÀya dÀòil itdi perdeden 

252. Úoydı bir taòt üzre ol nÀzik teni 

Úoydu taòtıñ altına hem destini 

253. Nice yüz biñ perdelerden içerü 

Hep dinîrdi ey Óabìbim gel berü 

254. Çünki geçdi perdelerden nÀge-hÀn 

Geldi Refref bir selÀm virdi hemÀn 

s.53 

255. Aldı Faòr-i èÀlemi gitdi hemìn  

MÀverÀsın kimse bilmez ey fÀtìn  

256. Bir zeberced taòt idi Refref meger 
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Kimse bilmez vaãfını yoúdur eåer  

257. Geçdi Kürsì’den èurÿc etdi hemÀn 

Úaldı Refref gitdi sulùÀn-ı cihÀn 

258. Sellemÿ sallièalÀ nÿrüèl-mübìn  

èAôôamÿ Àlen ve ãaóben ecmÀèìn 

[NAèT] 

259. Óarìm-i bezm-i lÀhÿta giren Faòr-i RisÀletdir 

CemÀl-i pÀk-i MevlÀ’yı gören Faòr-i RisÀletdir 

260. BurÀú u Refref ü Cibrìl taóayyür-de úalub bir bir  

Nice yüz biñ óicÀblardan geçen Faòr-i RisÀletdir 

261. Geçüb èarş-ı muèallÀyı kemÀl-i èaşú u óayretle 

Óuøÿr Rabb-i èizzetde duran Faòr-i RisÀletdir 

262. Geçüb hem “úÀbe úavseyni ev-ednÀ” remzini duydu 

ŞarÀb-ı lÀ-yezÀlìden içen Faòr-i RisÀletdir 

263. Bıraúdı cism-i nÀsÿtı giyindi tÀc-ı lÀhÿtì 

MaúÀmÀt-ı taèayyünden uçan Faòr-i RisÀletdir 

264. ÒudÀ’sıyla olub tenhÀ sarÀy-ı vaódete erdi  

Nice esrÀr-ı MevlÀ'yı bilen Faòr-i RisÀletdir 

265. Güneh-kÀrdır meger Fevzì ümìdi bir şefÀèatdır 

Ki derdli úullara dermÀn viren Faòr-i RisÀletdir 

266. èArş'a yaúlaşdıúda şÀh-ı enbiyÀ 

Gördi nÿranì óicÀb-ı KibriyÀ 

267. Perdelerden çünki geçdi ilerü 

èArş'a yüz ùutdı hemÀn-dem hÿb-rÿ 

268. èArş'a irdi çünki şeh-rÀh-ı subul 

Maóv u müstaàraú idi şÀh-ı rusul 

s.54 

269. Nÿra àark oldı bu dem nÿr üstüne 
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Anda teslìm oldu úudret destine 

270. èArş-ı aèlÀ ol-dem oldı şadmÀn 

èArş'a çıúdı ol şehen-şÀh-ı şehÀn 

271. Çünki èArş'a baãdı o èÀlì-i úadem 

Durdı èArş'ıñ üstüne şÀh-ı ümem 

 

272. Bir muaôôam nÿr idi anda cihÀt 

Yoú idi anda cihÀt u kÀ’inÀt 

273. Yoú idi anda zemìn u ÀsumÀn 

Yoú idi kevn u mekÀn vaút u zamÀn 

274. Anda keşf oldu nice yüz biñ óicÀb 

Bir óalÀvet virdi nÿr-ı müstetÀb 

275. Bir tecellì gördi şÀh-ı enbiyÀ 

Yalıñız úaldı ridÀ-yı kibriyÀ 

276. Bu óalÀvetle Resÿl-i kÀ’inÀt 

Dir taóiyyÀt u ãalÀt u ùayyibat 

277. Hep seniñdir yÀ İlÀhì yÀ Kerìm 

Óayy u MennÀn u ÒüdÀvend-i èaôìm 

278. Keşf-i rÀz itdi o dem Perverd-gÀr 

ÚÀbe úavseyn oldı ol-dem ÀşikÀr  

279. Burda esrÀr-ı ÒudÀ peydÀ idi 

ÚÀbe úavseyn ya ki ev-ednÀ idi 

280. Bir òitÀb itdi CenÀb-ı KibriyÀ 

Ey Óabìbim ey imÀm-ı enbiyÀ 

281. Es-selÀm ey èiffet ü èismet-penÀh 

Ey muúaddes òÀã maóbÿb-ı İlÀh 

282. Raómet u lÿùfum saña olsun Óabìb 

Böyle bir vuãlat saña oldu naãìb 

283. Çün ÒudÀ-yı lÀ-mekÀn virdi selÀm 
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Der-èaúab aldı selÀm òayr-ül-enÀm 

284. Dir kerem-kÀrÀ ilÀhì bì-zevÀl 

Girdi-gÀrÀ ey ÒudÀ-yı õü-l-celÀl 

285. Bizlere ãÀliòlere olsun selÀm 

Meróamet úıl õÀt-ı pÀk lÀ-yenÀm 

 

286. Bu selÀmı bilmek isterseñ úamu 

ÙalibÀ var et-taóiyyÀtı oúu 

287. Nice yüz biñ sırr-ı Óaú itdi ôuhÿr 

Nÿra àark olmuşdı ol timåÀl-i nÿr 

288. Bì-mekÀn u bì-zamÀn u bì-ãadÀ 

Óaú TeèÀlÀ óaørete úıldı nidÀ 

289. Ey Óabìbim gör cemÀl-i pÀkimi 

Bundan aèlÀ yoú saña vuãlat demi  

290. Kimseyi irdirmedim bu devlete 

Kimseler yol bulmadı bu vuãlata 

s.55 

291. Cümleyi ‘aşúımda ber-dÀr eyledim 

Senseñ ancaú kendime yÀr eyledim   

292. Cümleye maóbÿb ben oldum ey edìb 

Lìk õÀt-ı pÀkime senseñ Óabìb 

293. “Raómeten li-lèÀlemin”úıldım seni 

Var Óabìbim anlara ögret beni  

294. Ey Óabìbim iste benden armaàan  

Şimdi iósÀn eylerim ben LÀ-MekÀn 

295. Çünki duydu bu òiùÀb-ı èizzeti 

Cÿşa geldi raómet u hem şefúati 

296. Gözlerinden yaş aúub itdi niyÀz 

Dir ki ey Perverd-gÀr Bì-NiyÀz  
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297. Ümmetim óaúúında àufrÀn isterem 

YÀ ilÀhì luùf u iósÀn isterem  

298. Aàlarım ah eylerim anlar içün  

Ümmetimdir rÿz u şeb derdim bütün  

299. Ümmetiñ èÀãìleri n'olsa gerek 

Bilmem anlar nerde óaşr olsa gerek 

300. “YÀ ilÀhì ümmeti vÀ ümmetÀ” 

“VaóşetÀ vÀ èarbatÀ vÀ dehşetÀ” 

301. èAfv u luùfuñ isterem èÀãìlere 

áıbùa itdim bir daòi úudsìlere  

302. Her biri bir dürlü ùÀèatlar ider 

Her ferişte bir èibÀdetler ider  

303. Anlarıñ ùÀèatlerinden vir baña  

Ümmetim itsün èibÀdetler saña  

304. YÀ ilÀhì bunları vir armaàan 

El-Àman ey õÀt–ı pÀk LÀ-MekÀn  

305. Óaú TeèÀlÀ dir ki ol-dem yÀ Resÿl  

Bu recÀ ki eyledim şimdi úabÿl  

306. Ümmetiñ èÀãìlerin virdim saña  

O seniñdir kim ki şirk itmez bana 

307. Ol úadar virdim saña ki ey şerif 

TÀ ki rÀøí ol ÀyÀ õÀt ı münìf 

308. Hem de virdim anlara elli namÀz 

Bu namÀzı úılsun itsünler niyÀz 

309. Bu namÀzı kim úılarsa òaãã u èÀm  

Ey Óabìbim o seniñdir ve's-selÀm 

310. Müémine mièrÀc olur bu ÀşikÀr  

Kim namÀzı úılsa olmaz şerm-sÀr 

311. Zübde itdim her èibÀdetden anı   
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Kim úılarsa o bulur maùlÿbunı  

312. Her melekler ki iderlerdi niyÀz  

Anları cÀmièolur böyle namÀz 

s.56 

313. İşte virdim armaàanı yÀ Resÿl 

Her recÀñ nezdimde olmuşdur úabÿl 

314. Hem iki Àyet daòi virdi hemìn  

O idi menşÿr Rabb'ül-èÀlemìn 

315. Óaøret-i peyàamberi taãdìú idi  

Müèmin u kÀfirleri tefrìú idi  

316. “Amen’er-Resÿlu” idi Àyetleri 

Anda meõkÿr müèminiñ devletleri 

317. Bu maúÀma müncerr olduúda kelÀm 

Bir òiùÀb itdi ÒudÀ-yı lÀ-yenÀm 

318. Bu tecellì gerçi yetmez ey Óabìb  

Gerçi doymazsuñ cemÀle ey edìb 

319. Gerçi müştÀú-ı cemÀlimsiñ benim  

Mest-i õÀt bì-miåÀlimsiñ benim 

320. İstemezsiñ gerçi burdan gitmegi 

İstemezsiñ bu maúÀmdan inmege 

321. Lìk maúãad burada irşÀd-ül èabÀd 

Daèvet et var ümmeti èÀlì nihÀd 

322. Daèvet eyle haydi git insanları 

Git hidÀyet eyle her dem anları 

323. Bu tecellìden bulub bì-óad ãafÀ 

Daèvete döndi Muóammed MuãùafÀ 

324. İndi èarşdan Sidre'ye geldi hemìn  

Anda bekler gördi Cibrìl-i emìn 

325. Cenneti nÀrı görüb geçdi hemÀn   
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Geldi altıncı semÀya nÀgehÀn 

326. Anda MÿsÀ óaøreti itdi úıyÀm  

Dir ki mièrÀcıñ mübÀrek ey hümÀm  

327. Óazret MÿsÀ didi ey nÿr-ı cÀn 

Sergüõeşti lÿùf ile şeró it hemÀn  

 

328. MÀcerÀyı Faòr-i èÀlem söyledi 

Bir bir aóvÀli óikÀyet eyledi  

329. Dir tecellì eyledi ol LÀ-MekÀn  

Hem daòi lÿùf eyledi üç armaàan  

330. Ümmetim èÀãìlerin virdi bana 

Çoú teşekkür eyledim ben-de aña 

331. Ümmete elli namÀz virdi ÒudÀ 

Emr-i Óaúú'a ben-de itdim iútidÀ 

332. Bir daòi virdi baña èÀlì berÀt  

Anda maèlÿm müéminìn u müéminÀt 

333. Óaú TeèÀlÀénıñ berÀt-ı enveri 

Vaãf ider peyàamberi müéminleri 

334. Anda müémin úulları hep söyledi  

Óaú TeèÀlÀ gör ne iósÀn eyledi 

s.57 

335. Müémenen bih andan ol-dem ÀşikÀr 

Hem de úulluú anda oldu pÀye-dÀr 

336. Bir kelÀm-ı iètiúÀd-ı meşmÿldür 

Bu òazìne [Ámene'r-Resÿlu] dür 

337. İşte bunlardan hedÀyÀ ey Kelìm 

Lÿùf u iósÀn itdi MevlÀ-yı Kerìm 

338. Óaøret-i MÿsÀ tevaúúuf eyledi 

Lÿùf ile Faòr-i cihÀna söyledi. 
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339. Dir fedÀ olsun saña cÀn u tenim  

Senden evvel tecribem geçdi benim 

340. Bu namÀza yÀ Muóammed MuãùafÀ 

Ümmetiñ èÀcizleri itmez vefÀ 

341. Anlara pek çok gelür elli namÀz 

Var ÓudÀ'dan èafvını iste birÀz 

342. Faòr-i èÀlem çün münÀcÀt eyledi 

Secde itdi èarø-ı óÀcÀt eyledi 

343. On vaúit tenzìl idildi ol zamÀn  

Geldi MÿsÀ nezdine Faòr-i cihÀn  

344. Bir de döndürdi Kelìm-ulllÀh añı 

İltimÀs itdi yine taòfìfini  

345. On daha tenzìlini virdi Raóìm 

Bir de geldi bir de gitdi ol Kerìm 

346. ÓÀãılı beş defèa itdi ilticÀ 

èAfvnı taòfìfini úıldı recÀ 

347. èÁúıbet beş vaúte tenzìl eyledi 

Hep úabÿl oldı ricÀ-i Áómed'i 

348. MuãùafÀ'ya söyledi ol bì-nìyÀz  

Ey Óabìb'im kim úılarsa beş namÀz 

349. Virmişim elli namÀzıñ ecrini 

Bir namÀza virmişim hep èaşrını 

350. Çünki imøÀ eyledim elli namÀz  

Vaèdime òalf itmezim ey dil-nüvÀz  

351. Bu ãalÀtı gerçi taòfìf eyledim 

Ücretinden lìk tenúìã itmedim 

352. Haydi var ögret Óabìb'im ümmete 

Her úulum gelsun òuøÿr u èizzete 

353. İstedi MÿsÀ dahÀ taòfìfini 
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Bu namÀzıñ bir dahÀ tanãìfini 

354. Faòr-i èÀlem dönmedi artıú geru 

Çünki imøÀ eylemişdi òÿb-rÿ 

355. äalli yÀ Rabb èalÀ nÿrü'l-kerìm 

äalli yÀ Rabbi èalÀ MÿsÀ'l-kelìm 

 

s.58 

356. äalli yÀ Rabb rÿó'ül-enÀm 

Süllem AllÀh'ım men ente's-selÀm  

I.  

357. Mecmaè-ı bezm-i elestde èahd u iúrÀr èaşúına  

Óilúat-ı imkÀna bÀdì sırr-ı esrÀr èaşúına  

358. Leyleé-i isrÀdaki ièlÀ-i envÀr èaşúına 

“Küntü kenzen”de olan ièlÀn-ı iôhÀr èaşúına 

359. Óaøret-i äıddıú èÖmer OsmÀn u KerrÀr èaşúına  

Ùut elim aúùÀb u ebrÀr úurb-ı aòyÀr èaşúına 

II.  

360. Rÿz-ı maóşerde beni terk itme aèmÀlimle sen  

İtthÀm itme efendim sÿ-i efèÀlimle sen  

361. Úalma rüsvÀy-ı èavÀlim şÿm aúvÀlimle sen  

Yüz çevirme padişÀhım zişt ÀóvÀlimle sen 

362. YÀ Resÿl'llÀh sevindir òayr-ı ÀmÀlimle sen  

Ùut elim ÀúùÀb u ebrÀr úurb-ı aòyÀr èaşúına  

III.  

363. Ger èinÀyet eylemezseñ ben kime efàan idem  

Sen gözetmezseñ naãıl ben derdüme dermÀn idem 

364. Ah efendim sen dururken kimlere Àman idem  

Senden aèlÀ bir kapu bilmem ki istìyÀn idem 

365. Óaşr olunca dìde-i nÀlÀnımı giryÀn idem  
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Ùut elim ÀúùÀb u ebrÀr úurb-ı aòyÀr èaşúına 

IV.  

366. BÀr-gÀhıñ úıble-i erbÀb-ı èaşúdır bì-riyÀ  

èArş-ı Àèôam nÿr-ı vechiñden alur dÀèim ØiyÀ 

 

 

s.59 

367. Ravøa-ı pÀkiñ maùÀf úudsiyÀn-ı KibryÀ 

Çünki sensiñ tÀ ezel sermÀye-i her asfiyÀ 

368. Dönmezem bÀb görmeden ey imÀm-ı enbiyÀ 

Ùut elim ÀúùÀb u ebrÀr úurb-ı aòyÀr èaşúına 

V.  

369. Nuruñ anda olmasa Ádem neden mescÿd olur  

Dü cihÀnda senden aèlÀ olsa bir maèbÿd olur 

370. Her èavÀlim nÿr-ı õÀtıñdan şehim vücÿd olur  

MÀèye-i imkÀn çünki Aómed u Muóammed olur 

371. ÕÀt-ı pÀkiñ yerde gökde àÀyet el-maúãÿd olur 

Ùut elim ÀúùÀb u ebrÀr úurb-ı aòyÀr èaşúına 

VI.  

372. Senseñ aãle'l-aãl olan cümle fürÿèdur kÀéinÀt 

Õerre-i nÿruñ senin ser-mÀye-i her mümkinÀt  

373. Óaøretiñden başúa yoú Àyìni õÀt u ãıfÀt  

Òidmetiñle müfteòir CebrÀéìl-i úudse's-simÀt 

374. Úıl şefÀèat vir bu Fevzì'ye óayÀtıñdan óayÀt  

Ùut elim ÀúùÀb u ebrÀr úurb-ı aòyÀr èaşúına 

375. İndi göklerden CenÀb-ı MuãùafÀ 

Mescid-i AúãÀ'ya geldi pür-ãafÀ 

376. Gitdiği yoldan gerü geldi Celìl 

Geçmemişdi giceden cüz ü úalìl 
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377. Ùayy edüb èÀlemleri Perverd-gÀr 

Óaøret-i èarşa çıúardı ÀşikÀr 

378. äoñra da ùayy eyledi èÀlemleri  

Yerlere indirdi Óaú peyàamberi 

379. Çün Úudüs'den çıúdı ol Refref-süvÀr  

KÀèbe'ye baãdı úadem èÀlì-tebÀr 

380. Aldı úırú günlük yolu bir laóôada  

Göz yumub AúãÀ'da açdı KÀèbe'de  

s.60 

381. Gice vaúti girdi ãaón-ı KÀèbe'ye  

Arúa virdi anda hem miórÀbeye 

382. Anda mièrÀcı óikÀyet eyledi 

Geldi ÁãóÀb-ı KirÀm hep dinledi 

383. Anda küffÀr-ı Úureyş itdi hücÿm 

Cümlesi inkÀr iderdi bi'l-umÿm 

384. Hem-de istihzÀé iderlerdi meger 

O Ebÿ-cehl-i laèìn-i kìne-ver 

385. Yoú idi ãıddíú-ı aèôÀm èarøada 

áulàule kopdı o-demde ortada 

386. Óaøret-i äıddíka geldi düşmenÀn 

Dir ki baú peyàamberiñ söyler yalan 

387. Úuds'e gitmiş bu gice gelmiş gerü  

Hem-de geçmiş nühfelekden ilerü 

388. Bu kelÀma bÀ-èaceb kim dir óaúìú 

Sen ne dirsiñ yÀ Ebÿ-Bekr-i èatìú 

389. Hiç tevaúúuf itmeden ãıddíú-ı cÀn 

Dir ki ãÀdıúdır Resÿlu'llÀh hemÀn  

390. Her ne söylerse o gerçek söylemiş 

MÀverÀsın belki tafãìl itmemiş 
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391. æümme óÀşÀ o yalan söz söylemez 

Lìk kÀfirler anı derk eylemez 

392. Anlara böyle cevÀb virdi hemÀn  

ÒÀéib u òÀsir úalurlar düşmanÀn 

393. Geldi ãadíú óaøreti etdi muåÿl 

Söyledi hem yÀ Resÿlu'llÀh yÀ Resÿl 

394. Dir ki tebrìk eylerim mièrÀcıñı 

Hem burÀú u óulle vü hem tÀcıñı  

395. Sen ne söylersiñ óaúìúatdir hemÀn 

äÀdır olmaz õÀt-ı pÀkiñden yalan 

396. Geldiler bir bir ãaóÀb-ì kirÀm 

ŞÀd u òurrem oldılar hep òÀs u èÀm 

397. Cümlesi tebrìk idüb mièrÀcını 

Her biri giydi saèÀdet tÀcını 

398. Lìk küffÀr-ı Úureyş-i bed-òiãÀl  

Hep muãirr-Àne iderlerdi cidÀl 

399. Ortaya geldi Ebÿ-cehl-i laèìn 

Hem daòi cümle gürÿh-ı müfsidin 

400. Dir ki küffÀr böyle şey olmaú muóÀl  

Kimseden hiç duymadıú biz bu ne óÀl 

401. Baèøı aãóÀba melÀlet geldi çün 

LÀzım oldı şeró ola sırlar bütün  

402. Söyledi küffÀr-ı bed-girdÀr-ı dìn  

Faãl-ı daèvÀ eyleriz bizler hemìn 

s.61 

403. Bizce maèlÿmdur ki rıólet itmedin 

Bundan Àúdem Úuds'e sen hiç gitmedin  

404. Mescid-i AúãÀ nedir hiç görmediñ 

Kimseden öğrenmedin hem ãormadıñ 
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405. Úuds'e gitdiñse mufaããal söylesen 

Mescid-i AúãÀ nedir şeró eyle sen  

406. Bizde var pek çoú bilenler sÿ-be-sÿ 

Mescidiñ tavãìfini bir bir oúu 

407. Faòr-i èÀlem şeró idüb bir bir hemÀn  

Söyledi taèrìf-i mescidden nişÀn  

408. ÓÀl-bu-ki peyàamber-i èÀlì ãıfÀt  

O melek-simÀ u Faòr-i kÀéinÀt 

409. MÀ-sivÀya meylini döndürmemiş 

Mescid-i AúãÀ'ya göz gezdirmemiş 

410. Baúmamış süflÀsına èulyÀsına 

èÁşıú olmuşdı güzel MevlÀ'sına 

411. O gice çün mest u müstaàrıú idi 

èAşú idi hep mÀ-cerÀ-ı Aómed'i 

412. Çünki ãordılar Úureyşìler hemÀn 

Ortadan úalúdı óicÀblar nÀ-gehÀn  

413. Mescid-i AúãÀ göründi servere 

èArø olundı her ùaraf peyàambere 

414. Şöylece taèrìf iderdi mescidi 

Vaãf u taèrìfde òaùÀsı yoú idi 

415. Çün işitdi bunları düşmÀn-ı dìn 

Beht u óayretde úalurlardı hemìn 

416. Söyledi hem Faòr-i èÀlem lÿùf ile 

Ben gelürken yolda gördüm úafile 

417. áaéib olmuşdı cemellerden biri 

Hep ararlar úafile her yerleri  

418. Hem daòi bir kÀse ãu buldum hemÀn  

İçdim anı tÀ ki bu olsun nişÀn  

419. KÀseye úoydum ãusuz bir sÀóile 
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äuruñuz gelsunde ol bir úafile 

420. Geçdi andan görmedi anlar beni 

Çünki göstermez ÒudÀ ãaúlar beni  

421. Görmüşüm hem birde diger úÀfile 

Hep gelürler çoúca bir esnÀfla ile 

 

422. Pek yaúíndır ki ider anlar ôuhÿr 

YÀ ãabÀh vaúti ve yÀ işrÀú olur 

423. Önde bir gül renkli üştür var hemÀn 

äabr ideñ şimdi gelürler bì-gümÀn 
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424. Çün ôuhÿr itdi ùulÿé-ı Àf-tÀb 

Gitdi şeb geldi ãabÀó açdı nikÀb 

425. Geldi evvel burÀúla buldı vuãÿl 

ÔÀhir oldı her ne söylerse Resÿl 

426. äoñra diger úÀfile etdi ôuhÿr 

MÀ-cerÀyı ãordı eşòÀs-ı küfür  

427. Her ne söylerse Resÿlu'llÀh hemÀn 

İòtilÀfsız åÀbit oldı ol zamÀn  

428. ÒÀéib u òÀsir úalub úavm-i rezìl 

Óalúa úarşu her biri oldı òacìl  

429. ŞÀd u òurrem oldı aãóÀb-ı güzìn 

Didiler Ahmedu'llah el-muèayyen 

430. Sellemÿ sallièalÀ nÿrüèl-mübìn  

èAôôamÿ Àlen ve ãaóben ecmÀèìn 

Úaãìde-i İstimdÀdya 

431. èİnÀyet úıl seniñ vaãfıñ senin ile dÀstÀn olsun  

Seniñ medóiñde aèøÀ vücÿdum hep ilÀn olsun  
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432. Egerçe sÀóaé fikrim úapandı yÀ ResÿluéllÀh 

Naôar úıl levóa úalbim açulsun gül-istÀn olsun  

433. Seniñ bir õerre vaãfıñdan kitÀbe yazmaú isterdim  

Ki ben mücrimde bende oldıàım óÀle nişÀn olsun 

434. Úırıldı kilki bì-tÀbım úapında óiss u idrÀkım 

Kerem úıl iftitÀó eyle bu èÀãì tercümÀn olsun  

435. Úalem yazmaú diler vaãfıñ u lÀkin dilde bir şey yoú 

Meded úıl şeró-i óüsnüñde bu aóúar òoş-zebÀn olsun 

436. Meded yÀ Faòr-i èÀlem bendeé miskine luùf eyle  

Bu taúlìdane manôÿmem oúusun dilde şÀn olsun 

Der BeyÀn Zübde-i Sülÿk RÿóÀnì 

s.63 

437. Ey birÀder bu gedÀyı dinle sen 

Bir miåÀlim var saña àÀyet óasen  

438. Baú ki ebvÀb-ı ilÀhì nicedir  

Bu miåÀle diúúat et ki incedir 

439. Baú saña ben söyleyim temåìlini 

Bu miåÀle eyle taùbìú sen seni  

440. Bu mezÀyÀ sendedir hep sende bol 

Yoú bu èÀlemde aña bir başúa yol 

441. TÀ ezelde kün diyüb Perverd-gÀr 

Bir bedìèÀ òalú idüb o Kird-gÀr 

442. [1]Rÿó deyü nÀm söyledi ol dilbere 

Günehın bildirmedi èÀcizlere  

443. Bundan evvel yoú idi hiç kÀéinÀt 

Hep èademdi andan artıú mümkünÀt 

444. Bu deñildi èÀlem-i òalúdan meger 

èÁlem-i emr ÒudÀ'dır muèteber 

445. Çoú zamÀndan ãoñra MevlÀ'ı èaôìm 
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Bir nevèmaòlÿú yaratdı evvel kerim 

446. O idi bir cÀriye àÀyet de òÿb 

èÁşıú oldı rÿó aña ol-dem görüb 

447. Nefs idi ol cÀriye óasnÀé idi 

Cilve-gerlikde o müsteånÀ idi 

 

448. Gerçi óüsnì var idi bed-hu[y] idi 

Ser-keş u bed-mÀye u şercÿy idi 

449. Bì-edeblikde miåÀli yoú idi 

Şer u şÿre cüréeti pek çoú idi  

450. Maóø-ı şerden òalú idilmişdi meger 

Òayra el virmez o òÀéin kìne-ver 

451. Şöyle ki bilmez idi Allah'ını 

Hiç düşünmez ÒÀliú'i ÀgÀhını  

452. Böyle èÀãì böyle ser-keş bì-óayÀ 

Yoú idi göñlünde óavf-ı kibriyÀ   

453. Diñle bir kez baú naãıl maòlÿú idi 

Óaúú'a úarşu baú naãıl söz söyledi  

454. Çün ezelde òalú olundı kÀéinÀt 

Óaúú'ı taãdìú eyledi her mümkünÀt 

455. Diñle bu nefs-i denì gör neyledi 

ÓÀú TeèalÀ'ya ne sözler söyledi 

s.64  

456. Óaú didi bu nefse ben kim sen nesiñ  

Söyle şimdi hiç çekinme sen nesin 

457. Nefs-i óÀéin dir ki sen sen bende ben  

Farúımız yoú ben benim óïd sende sen  

458. Yaúdı biñ yıl ÓÀú TeèalÀ òÀéini  

äordı ãoñra söyledi bed-úÀlini  
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459. Hiç sözünden dönmedi bu nefs-i dÿn  

Zemherìr içre úodı olsun zebÿn  

460. Döñdi biñ yıl ãoñra tekrÀr eyledi 

Her ne söylerse anı hep söyledi  

461. äoñra açlıú emr idüb Perverd-gÀr 

Yemìn içmek virmedi o gird-gÀr  

462. Açlıàa ùÀúat getürmezdi deni 

İşte açlıú tövbe-kÀr itdi anı 

463. Aàladı feryÀd idüb úıldı niyÀz 

Óakka iúrÀr eyledi kìne-sÀz 

464. Lìk fırãat bulsa òÀéin-i nefs-i şÿm 

èÁlemi ifsÀd iderdi bi-l-èumÿm 

465. İşte şeyùÀnı odur şeyùÀn iden  

ÓÀú TeèalÀ'ya odur èiãyÀn iden 

466. Ol denìdir yeltenen AllÀh'lıàa 

Herkesi sevú eyleyen kemer ehlàe 

467. O idi Nemrÿdı berbÀd eyleyen  

O idi Firèavn bì-dÀd eyleyen 

468. Sende bende hep o dur hiç başúa yoú 

Nefs-i óÀéin bilmez aãlÀ óaú óuúÿú 

469. Bu nefs úorúmaz utanmaz óìle-úÀr  

Bir denì aómaú uãanmaz nÀ-bekÀr 

470. Baú ki AllÀh'dan da pervÀ itmedi 

YÀlıñız açlıú oña kÀr eyledi 

471. Ùut o rÿóı èibret al sen FevziyÀ 

Aç bıraúdı çünki nefsi kibriyÀ 

472. Bu denì nefs-i èÀlem òalúdan idi 

ÓÀú TeèalÀ rÿóa tezvìc eyledi 

473. Çünki rÿha zevce oldı cÀriye  
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İbtilÀ geldi meger bì-çÀreye 

474. Nefs-i mezbÿr-ı óalútı cism-i latif 

Maórem oldı ol sebeb rÿh-ı şerif 

475. Çünki rÿh-ı Àdemì òalúdan degil 

èÁlem-i emri ilÀhidir o bil 

 

476. Óaúú bilur taèrìf rÿhı ey civÀn  

Çünki rÿh emri ÒudÀ-ı lÀ-mekÀn  

477. Gerçi bildi enbiyÀ u evliyÀ  

Bilmeyiz biz çünki sırr-ı kibriyÀ  
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478. Çünki nefsi rÿha tevìc eyledi  

ÓÀú TeèalÀ gör ki ol-dem neyledi 

479. Şöyle fermÀn eyledi Perved-gÀr  

Emrini rÿha duyurdı ÀşikÀr  

480. Bu denìdir kendinî bundan ãaúın 

Emr ü nehyinden ãaúın olma yaúin 

481. İltifÀt et lìk úılma tÀr u mÀr  

Çünki lÀzımdır saña bu óile-kÀr  

482. Nefse uyma sen ricÀlsiñ o nisÀ 

Ámir ol dÀéim aña ãubó u mesÀ 

483. Hem anı ıãlÀó idüb úıl tövbe-úÀr 

Úalmasun emÀrelikde nÀ-beúar 

484. Geçsun o levvÀmeden saèy eylesun  

Mülheme deştinde pek çoú ùurmasun  

485. Muùmaéin eyle nefs-i óÀéini  

TÀ elinden úurtarırsañ sen seni  

486. İşte bunlar rÿó-ı külldür nefs-i küll 

Diúúat eyle diñle süllÀni sübül  
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487. Sende bende bunlarıñ feréi olur  

Bu vuúÿèÀt bizde eyler hep ôuhÿr 

488. İşte bunlardan ôuhÿr etdi veled 

İsmine úalb söyledi Rabb-üs ãamed  

489. Bu tezevvücden merÀm bu úalb idi 

Baú ÔiyÀéiye anı vaãf eyledi 

490. ÓÀú TeèalÀ bir mücevher gönderüb  

Ùıfl-ı mezkÿr göğsüne vaøèeyleyüb  

491. Rÿó-ı pÀki óıfôını emr eyledi  

Ol mücevher cevheri imÀn idi   

492. Cevher olmaz gerçi imÀn bì-gümÀn  

Bir miåÀldir maúãadım ancaú hemÀn 

493. IãùılÀóda gerçi cevher başúadır  

èÖrfde ki sözlerde cevher başúadır 

494. IãùılÀó üzere diñle der sözüm  

èÖrfe maètÿfdur kelÀmım ey gözüm 

495. Yoú bilürseñ cümle temåìlde òaùÀ 

Bende temåìl eyledim ey pür èatÀ   

496. Mübtedìye böyle taèbìr eyledim 

èAfv ederseñ her ne taúãìr eyledim 

497. Gör ki şimdi ÓÀú TeèalÀ neyledi  

Rÿó-ı pÀki şöyle fermÀn eyledi  
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498. Düşmeni çoúdur didi bu gevheriñ  

İhtimÀl et óafôına bu cevheriñ 

499. Hem de teslìm itme nefs-i şÿmı ki   

Pek uçuz teslìm ider düşmÀnı ki  

500. Çünki bilmez úıymet-i imÀn nedir 

Hem de bilmez dost nedir düşmÀn nedir  
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501. Ùıflı úalbi hem emìn olma aña   

MuùlaúÀ terbiyesi lÀzım saña 

502. Sen aña virme anı bed-hÿy ider  

äoñra ãoñra gevheri imÀn gider 

503. MÀderìdir dime aldanma ãaúın  

Bilmez o terbiyeyi senseñ faùìn  

504. äaúla bu nev-zÀde-i nÀzik-terì 

TÀ ki øÀyièetmesün bu gevherì 

505. Bir muóÀfıô bul ki óıfô itmesun anı  

TÀ ki işàÀl itmesun düşmen seni  

506. Var benim èindimde òÀliã bendeler  

Herbiri fÀøıltır ve nÀzendeler 

507. èAúl u tevfìúdir o erler ey şerìf  

Herbiri erbÀb-ı èiffet hem latìf  

508.  èAúl-ı meõkÿr hem müdbir hem òabìr 

Diñle ey rÿó bu saña olsun vezir 

509. İstişÀre et anıñla her zamÀn  

Müétemendir úorúma andan bì-gümÀn  

510. Her ne söylerse anı ùut dÀimÀ 

Her zamÀn her şeyde olsun reh-nümÀ 

511. Uyma nefse èaúla uy ey rÿó-ı pÀk  

Çünki aèlemdir o èaúl-ı tÀbnÀk  

512. Nefs-i aómÀk gerçi sevmez èaúlıñı  

Sen ãaúın aldanma úullan nefsini 

513. Bir de tevfìúi ãaúın terk eyleme  

Ol mübÀrek õÀta kem söz söyleme  

514. Pìr fÀnì bir muèallimdir o õÀt 

Merd òÀliã bende-i èÀli-i ãıfÀt 

515. Ùıflı úalbe sen anı eyle refìú 
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TÀ gözetsun úalbiñi pìr-i şefìú 

516. Hiç ayırma birbirinden anları 

èÁdetÀ birlikde olsun cÀnları 

517. Sen ana ıãmÀrla ùıfl-ı tÀzeyi 

TÀ ki öğretsün aña terbiyeyi  

 

518. Anları bir yerde óıfô et dem-be-dem  

TÀ ki düşmen görmesün ey õì-kerem 

519. Gir şerìèat mülküne anda oùur   

TÀ ki òidmet eylesünler mÀr u mÿr 
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520. Bÿrc u bÀrÿ yap óiãÀr u úalèa sÀr  

Ortasında şehr-i èÀlì hem óiãÀr 

521. Orda úoy bu ùıflı úalbi besle sen  

Görmesünler tÀ ki erbÀb-ı fiten  

522. Gitse dünyÀ gitse èukbÀ yoú keder 

Úalb giderse gevheri imÀn gider 

523. İşte baú bu gevheri óıfô et hemÀn  

TÀ anıñla derk edilsün LÀ-mekÀn 

524. Hep buña düşmÀn olur dìvì lÀèìn  

Nefs-i aómaúda aña olmuş maèìn  

525. Gerçi şeyùÀnıñ aña ermez eli  

Nefs-i òÀéin daèvet eyler dÀòili 

526. Bir de dünyÀdır o ùıflıñ düşmeni 

İşte bunlardan gözetle sen seni 

527. Gevheri imÀnı ãaúla óaãılı  

ÇÀre-sÀz ol bende-gÀnıñ ekmeli  

528. Çünki rÿó-ı fermÀn óaúúı diñle diy 

Evvel mübÀrek gör ki ol-dem bildi  
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529. Ùutdı fermÀn ÒudÀ'yı o latif 

Başladı seyr u sülÿki ol şerìf  

530. èAşú óÀúla uçdı cevelÀn eyledi  

Çoú èavÀlim gördi seyrÀn eyledi 

531. Buldı bir èÀlem ki nÀ-maódÿd idi 

MÀverÀyı èArşa dek memdÿd idi 

532. Vüsèatında yoú idi óadd u kenÀr  

Öyle yapmış ÒÀliú Perverd-gÀr  

533. Şevl şerìèÀt èÀlemidir bu meger   

Burda ancaú ÓÀú TeèalÀ óükm ider 

534. Öyle vÀsiè ki bulunmaz àÀyetì  

ŞÀmil olmuş èArş u nÀr u cenneti 

535. Yer u gök dünya u èuúbÀ andadır 

Bir çoú èÀlemler anıñ ãaòındadır  

536. Çün vedìèa úıldı rÿhı ol kerìm  

ÓÀkem etdi èÀlemi şerèa óakìm  

537. Bir erìke úurdı MevlÀ-ı Áómed 

Ol erìke işte oldı bu cesed 

538. Dir ki burda óükm mü infÀõa gel  

Nefs ile şeyùÀn ile eyle cedel 
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539. Diúúat eyle düşmÀna her dem àÀlib ol 

Bulmasun düşmÀn saña rÀh-ı vuãÿl 

540. ÓÀú TeèalÀ'dan gelince bu òiùÀb 

Semè u ùÀèat etdi rÿó-ı müsteùÀb  

541. Geldi rÿóÀ ÓÀú TeèalÀ'dan aèlem 

Öyle sancÀú görmemiş çemşìd u cem  

542. İsmini tevóìd deyü úıldı be-nÀm  

Aldı ol-dem de anı rÿhu'l-enÀm  
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543. Girdi bir iúlìme ismi iètiúÀd 

Anda maófÿô oldı imÀn èibÀd 

544. Bir şehr buldı anıñ ãaónında hem  

İsmine ôÀhir deyü virdi èalem  

545. Bir úapusu var idi emÀre o  

Hep girerler ol úapudan sÿ-be-sÿ 

546. Bu úapuda bekledi bir çoú zamÀn 

Çoú eõìyetler çekerdi nÀ-tüvÀn  

547. Çünki vaóşìler anı øabù eylemiş  

Merd kÀmiller anı hiç görmemiş  

548. Bu úapunun var idi bir şaónesi  

Hem anıñ mevcÿd bir zevcesi  

549. Zevc u zevce her biri hem-tÀ idi  

Bì edeblikde meger yektÀ idi  

550. Zevcesi şehvetdi hem zevci àaøab  

Gice gündüz orda ùurmuşlardı hep 

551. Şehvt-i mezbÿre pek óüsnÀ idi 

èİşve-bÀzlıúda o müsteånÀ idi  

552. Hem àaøab àÀyretde gürbüz pehlivÀn  

Ditrer olmuşdı elinden hep cihÀn  

553. Bu denìniñ şerr idi hep meslekì  

Áh elinden dÀd bir feryÀd iki 

554. Kesmiş almışdı o bÀbı bu óarìf 

Úatl iderdi görse bir şaòã-ı øaèìf 

555. Var idi hem orda bir seóóÀre zen 

Siór iderdi herkes bilmem neden  

556. O meger dünyÀ idi bir óìle-kÀr 

Rÿó-ı pÀkiñ düşmenidir ÀşikÀr  

557. Çoú refìúi var idi hem anların 
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Úaùèiderler rÀhını insÀnlarıñ  

558. Geldi şehvet cilve-gerlik eyledi  

Rÿó-ı pÀki çoú nevÀziş söyledi  

s.69 

559. Biz seni sevdik didi sen burda úal  

Gitme burdan ey mehi ãÀóib-[i]cemÀl  

560. Rÿó anı der eyledi aldanmadı  

RÀh-ı Óaú'dan õerrece ayrılmadı 

561. Gitdi şehvet zevceni gönderdi o  

Çün àaøb geldi dönerdi sÿ-be-sÿ  

562. Geldi itbÀèyla bu òÀéin kişi  

èArãayı ùoldurdı şer u şÿrişi  

563. Úorúmadı andanda rÿó-ı tÀb-nÀk  

Döndi gitdi ol pelìd püri seffÀk  

564. Geldi dünyÀ eyledi siór u füsÿn  

Bì-edebiñ eyledi óadden füzÿn  

565. Gerçi ki aldanmadı rÿó-ı şerìf  

Zevcesi meyl eyledi nefs-i øaèìf 

566. Her üçi etdi hemÀn birden hücÿm  

Rÿó-ı pÀki geldi ol-dem de àumÿm  

567. Anlara meyl etdi nefs-i kìne-ver 

Aúrabasıydı bunun anlar meger 

568. Ol sebebden beklemişlerdi anı  

TÀ ki zevcenden ayırsunlar bunı  

569. Birleşince anlara nefs-i leéìm  

Ol zamÀnda geldi şeyùÀn-ı recim 

570. Her biri birlikte etdiler cefÀ 

Òastalandı rÿó-ı pÀk bÀ-ãafÀ 

571. NÀ-mecÀz olduúda rÿó-ı nazenìn  
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Geldi ol-dem nefs u şeyùÀn-ı laèìn   

572. Nefs òÀéin rÿóa dir ki ey Óabìb 

Ben getürdüm baú saña óÀõıú ùabìb 

573. Dir ki şeyùÀn baú baña sen ey şerif 

Òastalanmışsıñ vücÿduñ pek øaèìf 

 

574. Ben saña geldim ùabìb-i óÀõıúım  

Hem tesellì eylerim pek nâùıúım  

575. Çünki gördi bunları rÿó-ı kerìm  

Añladı bunlar leéìn ibn-ül leéìn  

576. Úoàmaàa saèy eyledi güç yetmedi  

Hep oùurdı bu denìler gitmedi  

577. Nefs-i aómaú buldı fırãat ol-zamÀn 

Ùıflı úalbi aldı tevfìúden hemÀn  

578. Ùıflını şeyùÀna teslìm eyledi  

Al bunı terbiye eyle söyledi  
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579. Çünki gördi bu işi tevfìúi cÀn  

Gitdi èaúla söyledi ol-dem hemÀn  

580. Gel didi tedbìrini úıl ey vezir 

Gitdi elden ùıflı úalb ey dest-gìr  

581. Óasta düşdi rÿó-ı pÀk ı dil-nevÀz 

Gel beraber ol benimle çÀre-sÀz 

582. Nefs-i aómaú eyledi taókìr beni 

Gel yetiş şeyùÀna virdi ùıflını  

583. Aldı düşmen ùıfl-ı úalbi ey hemÀn  

Haydi git úurtarmaàa úıl ihtimÀm 

584. Haydi ùurma àaãb ider dìvi laèìn  

Gevher-i imÀnı şimdi ey faùìn 
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585. Bir óekìm bul hemde ey èaúl-ı selìm  

ÓÀõıú olsun diúúat eyle ol óekìm  

586. Rÿó-ı pÀki çÀre bulsun o ùabìb  

Òastadır àayetde çoú rÿó-ı necìb  

587. Söylemişlerken geldi bir merd saòì 

İsmine dirler şecÀèat ey aòì 

588. Hem beraber geldi bir pìr-i şefiú 

Her iki merd ÒudÀ olmuş refìú  

589. Bu meger èiffet idi merd-i úavì 

Geldiler bunlar ricÀl-i maènevì 

590. Didiler ey èaúl u tevfìú ùurmayuñ  

Bu belÀyı rÿóa lÀyıú görmeyun  

591. Biz işitdik òastalanmış rÿó-ı pÀk 

Bì-kes olmuş ùıflı úalbi tÀb-i nÀk 

592. Zevceni terk eylemiş nefs-i deni 

Eylemiş şeyùÀna teslìm ùıflını 

593. Úalúdılar bu dert velì-i kibriyÀ  

Bir ùabìbi buldılar ki evliyÀ 

594. Mürşid-i kÀmil idi ismi anıñ  

Geldiler imdÀdına bu òastanıñ 

595. Úoàdılar ol bì-óayÀ òÀéinleri  

Sordılar rÿóuñ yanından anları  

596. Ùıfl úalbi aldılar úurtardılar  

Gevheri imÀnn pekçe ãardılar  

597. Aldı tevfìú ùıfl-ı úalbi ol-zamÀn  

Gördi pek pejmürdelenmiş nev-civÀn  

598. Yıúadı tevfìú anı etdi ôuhÿr  

Geldi ol-dem ùıfl-ı úalbe tÀze-nÿr  

599. Geldi rÿóuñ yanına èaúl-ı vezìr  
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Dir saña geldi ùabìb-i dest-gìr  

600. Mürşid-i kÀmil didi ey òasta rÿó  

Aç gözüñ şimdi gelür fetó u fütÿh 

601. Baú getürdüm ben saña bir çoú èilÀc 

Bunları iç ãıóóatiñ bulsun revÀc 

 

602. Şerbet-i èaşúı getürdüm ben saña  

Lìk teslim olmalı dÀéim baña  

603. Úalúdı rÿó ol-dem yirden aàlayub 

èAhd u peymÀn eyledi teslìm olub  

604. Bir èilÀc virdi aña ol-dem ùabìb  

İçdi devletle ol-dem rÿó-ı necìb 

605. O èilÀcıñ ismi istiàfÀr idi  

Rÿó-ı pÀki òoşca teåìr eyledi  

606. Ùıflı úalbe hem de virdi bir şurÿb 

Úalbe úut geldi hem gitdi gurÿb 

607. äoñradan rÿóa virildi bu èilÀc  

Rÿó-ı pÀkiñ úutı buldı revÀc  

608. Bu èilÀc õikr idi virdi ùabìb  

Bunda tekrÀr eyledi merd-i óabìb   

609. Virdi bir şerbet dehÀ óaõıú óekìm  

Çoú tedÀvi eyledi merd-i kerìm  

610. İsmine èaşú şerbeti dirler anın 

CÀnına úut virirdi òastanıñ 

611. äoñra maècÿn virub etdi tamÀm  

Bunları úullan didi sen bir devÀm  

612. Ceõbe maècÿnı idi bu şey daòi 

Rÿóa virdi mürşid-i kÀmil aòì  

613. Çünki mürşid rÿóa òidmet eyledi  
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Rÿó-ı pÀkda mürşidi terk etmedi 

614. Çünki mürşid rÿóa oldu vÀsıùa 

Mürşide rÿó eyledi hep rÀbıùa 

615. Geldi èiffetle şecÀèat ol-zamÀn  

Aldılar nefs-i leéìmi bì-gumÀn 

 

616. Dest-i düşmenden anı úurtardılar 

Ol óabìåi bir òafifce ãardılar  

617. Hep beraber gitmeğe úaãd etdiler  

RÀh-ı Óaúúa hep beraber gitdiler 

618. Úaldı pek çoú gerçi rÿó-zÀr u óazìn 

ÓÀú TeèalÀ èÀúıbet oldı muèayyìn  

619. Bu úapudan girdi ol-dem rÿó-i pÀk  

Gördi yollar hep bütün óÀşÀk u òÀn  

s.72 

620. Buldı bir yol ùutdı ol rÀhi hemÀn  

Ùurmadı gitdi hemìn rÿz u şebÀn  

621. Önde mürşid arúada rÿh-i laùìf  

Hep delÀlet eyledi pìr-i şerìf  

622. Lìk şeyùÀn anları terk itmedi  

Nefse iàvÀ virmege úaãd eyledi  

623. Arúada taèúìb iderdi anları 

Gizlü gizlü úaùèiderdi yolları  

624. Hem beraber şehvet u dünyÀ-i àaøb 

Hem dehÀ bir çoú cüyÿş-i bì-edeb  

625. DÀéimÀ fırãat arardı kìne-cÿ 

Hem óücÿm eylerdi dÀéim sÿ-be-sÿ 

626. Bir güzel yoldan giderdi rÿó-i pÀk 

Mürşid-i kÀmil önünde tÀb-nÀk  
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627. İsmine dirler ùarìúat yolları  

Óaú aña ìãÀl ide hep úolları  

628. Gördi daàlıú bir maóall geçdi anı  

İsmine levvÀme dirler bil bunı  

629. Lìk burada çoú eõÀyÀ gördi o  

Nefs u şeyùÀn hep urarlardı úamu 

630. GÀh düşdi dÀmi düşmenden yana  

Erişür tevfìú u mürşid hep ana  

631. GÀh olurdı óabs iderlerdi anı  

GÀh urarlar gÀh dönerlerdi anı 

632. GÀh giderdi bir zamÀn Àsÿde-óÀl  

GÀh ùutardı düşmen Àòbeå-i faèÀl  

633. Hem hücÿm eylerdi úalbe dìv-i bed 

Mürşid u tevfìú iderlerdi meded  

634. Òıfô içün ol ùıfl-ı úalbi mürşidi  

Orda bir ãandÿú-çe tertìb eyledi  

635. äaúladı orda bu ùıfl-ı nÀziki  

Şöyle taèúìb eyledi hep mesleki  

636. İsmine sırdır didi ãandÿú-çeniñ 

Muòzini sırdır aòì cÀn u teniñ  

637. äoñra rÿóı úoydı bir òoş maòfeye 

äanki óÀcılar giderdi Kaèbe'ye  

638. İsmine virdi òafì bu maòfeniñ  

Bu òafìdir maúãadı her bendeniñ  

s.73 

639. Bu maúÀmlardan girdi rÿó-i pÀk 

Şerbeti õikri içerdi tÀb-nÀk  

640. Lìk pek çoú ah u efàÀn eyledi  

èÁúıbet Óaú derde dermÀn eyledi  
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641. Geçdi çün bu berzaòı levvÀmede  

Azca rÀómet eyledi cÀn u beden  

642. Geldi bir ãaórÀya úondı nÀ-gehÀn  

Anda úaldı gice gündüz bir zamÀn  

643. Mülheme dirlerdi ãaórÀ nÀmına  

èÁşıú oldı èÀdetÀ aókÀmına  

644. Gördi anda bir çemen-zÀr çeşme-sÀz 

Pek güzel öğmüş yaratmış gird-gÀr 

645. İsmi suàrÀ-ı velÀyetdir anıñ  

O çemen-zÀr mevkièn o baàçeniñ  

646. Óayme úurdı bu gül-istÀnda çÿ rÿó 

Neşelendi der-èaúab geldi fütÿó 

647. Óaymeniñ aòfÀidi ismi meger 

Rÿó-ı pÀk ol óaymede hep õikr ider 

648. Çünki burdan geldi rÿó-ı kerìm  

Òastalandı der-èaúab nefsi leéìm 

649. Óile-kÀrlıú itmege úaãd eyledi  

Der-èaúab dìv-i leéìmi istedi  

650. Şöyle ıãrÀr eyledi rÿódan yana 

O ùabìbdir bir èilÀc itsun baña  

651. O benim derdimden añlar ey Óabìb  

Yoú baña andan güzel óÀõıú ùabìb  

652. Óabb-ı dünyÀ var idi bir nÀ-bekÀr 

Nefse òidmetci idi ol óìle-kÀr 

653. Pek severdi nefs-i dÿnı ol deni 

Der-èaúab şeyùÀna úoşdurdı anı 

654. Óabb-ı dünyÀ òidmet eyler pek úadìm 

Pek severdi hem anı nefs-i leìm 

655. Óabb-ı dünyÀ gitdi şeyùÀna hemÀn 
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Bu ùarafdan bì-òaber rÿó-revÀn 

656. èAúl-u tevfìú çün òaber-dÀr oldılar  

Birbiriyle der-èaúab yÀr oldılar 

657. Bir muóÀfıô var idi ol èarãada 

Şerr u şÿrÀ hiç úomazdı ortada 

 

658. İsmine ilhÀm denir ol serveriñ 

Hep hidÀyetdi işi ol rehberiñ  
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659. èAúl-u tevfìú gitdi ilhÀma hemÀn 

Söylediler vaúèayı ol dil-berÀn  

660. Der-èaúab ilhÀm gelüb etdi ôuhÿr  

Ùard olundı ortadan dìv-i àurÿr 

661. Nefs-i dÿnı rÿó u pÀk bend eyledi  

Hem de artıú óìleye aldanmadı  

662. Bu óavÀlìde gezerken rÿó u pÀk 

Böyle bir çoú defèa oldı sine-çÀk 

663. Çün øaèìf düşdi àamından nefs-i dÿn  

Rÿóa eylerdi temelluú gün-be-gün 

664. Mürşid-i kÀmil gelub bì-çÀreye 

DÀimÀ merhem urardı yÀreye  

665. Gördi øaèfiyyet bütün olmuş èayÀn  

Şerbet-i õikri ona virdi hemÀn 

666. Ùopladı bir yerde ol pìr-i laùìf 

Úalb u rÿó nefse emr etdi şerìf 

667. Cümlesi bir yerde õikr etdi hemÀn 

Feyø-i MevlÀ der- èaúab oldı èayÀn  

668. Bunlara virdi hemÀn diger èilÀc 

O èilÀcdan èaşú-ı Óaú buldı revÀc 
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669. MÀ-sivÀyı ol èilÀc nef eyledi 

Levó-i dilde onları hiç úoymadı 

670. Yalñız iåbÀt edüb MevlÀsını  

Buldı her dem devletiñ ièlÀsını  

671. Bu èilÀc nef ve iåbÀtıdı meger  

Ehl-i dil bu şerbeti idrÀk ider 

672. Çün tamÀm oldı èilÀclar ey aòì 

İstirÀóat eyledi mürşid daòi 

673.  Burda çoú terbiye gördi úalb u rÿó 

Çoú maúÀmdan oldı envÀè-i fütÿh 

674. Ders virirdi dÀimÀ mürşid hemÀn 

Hep murÀúıbdı bütün rÿó u revÀn 

675. EvvelÀ işrÀú iderdi Feyø-i Óaú 

Şimdi úalbden úalbe virdi hep sebÀk 

676. Evvel işrÀúı idi rÿó u şerìf 

Şimdi meşÀéi olub oldı laùìf 

677. Böyle böyle hep iderlerdi sülÿk 

Burda óal oldı Àòì bir çoú şükÿk 
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678. Geçdi burdan gördü bir bÀb-ı èaôìm  

(İrcÀèi) yazmış ÒudÀvend-i kerìm 

679. Bu meger bir bÀb idi àayet güzel 

Bir úapu ki yapmış üstÀd-ı ezel  

680. Muùmaine ismini virmiş oña 

VÀsl olmaz her kişi ondan yaña 

681. Girdi andan gördi bir şehr-i ôarìf 

Burc u bÀrÿsu anıñ àayet laùìf 

682. Şehr-i bÀùındır dìv-i nÀm söyledi 

ÓÀú TeèalÀ rÿóa ikrÀm eyledi 
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683. Anda buldı evliyÀ efvÀcını  

Giydi kübrÀ-yı velÀyet tÀcını 

684. Bir gül-istÀn ravøa gördi hem daòi 

O meger bÀà-ı òaúìúatdi aòì 

685. Her óaúayıú orda itmişdi ôuhÿr  

Cism u cismÀniye değildi cümle nÿr 

686. EnbiyÀ-yı orda idrÀk eyledi 

EvliyÀ-yı orda idrÀk eyledi 

687.  Orda gördi nÿr peyàamber nedir  

MuãùafÀ-yı Áómed-i enver nedir  

688. Baùın-ı Úur-Àn orda itmişdi ôuhÿr 

Orda idrÀk eyledi nÿr üzre nÿr 

689. Orda idrÀk eyledi baùın-ı ãalÀt  

Yoú idi ol yerde ezmÀn-ı cihÀt  

690. Baùn-ı Úaèbe orda hem peydÀ idi  

Úurb-ı Óaúúı orda idrÀk eyledi  

691. Çoú merÀtib çoú maúmÀt gördiler 

Cümle enèÀm-ı ilÀhì sÿ-be-sÿ  

692. Gördi bir úaãr-ı muallÀ bì-bedel 

Orda úurmuşdı ÒudÀ-ı lem-yezel  

693. İsmine dirlerdi úaãr-ı maèrifet 

Girdi úaãra rÿò-u Àlì menúabet 

694. Gördi bir taòt ismine dirler rıøÀ 

Çıúdı ol dem taòta rÿó-u murtaøÀ 
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695. Bu maúÀmı gördi çün nefs-i èazìz 

Tevbe-kÀr oldı hem-Àn-dem tìz tìz 

696. Geldi ìmÀn-ı òaúìúi ol zamÀn 

Añladı kimdi ÒudÀ-yı lÀ-mekÀn  
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697. Orda maófÿô oldı nefs-i nÀzenìn  

Gelmez oldı nezdine dìv-i laèìn  

698. Burda nefs oldı ÒudÀ'dan rÀøìyye 

Nezd-i Óaú'da hem de oldı marøìye 

699. èAbd-ı ãÀfì oldı nefs-i bì-riyÀ 

Böyledir cümle nüfÿs-u asfiyÀ 

700. Söyledikdi biz saña úaãr-ı metin 

Bir úapusı var idi ismi yaúìn  

701. Bir kilidi var úapunıñ maóø-ı nÿr 

O kilidde Kelime-i Tevóìd olur   

702. Úaãr-ı meõkÿr şeş cihetli ey hemÀn  

Dert cidÀrı bir de saùóì bir de dÀm 

703. Müémin bihdir bu altı şey hemÀn  

Şarù-ı imÀn çünki altı bì-gümÀn  

704. Kim bu altı şeyleri mÀl eyledi 

Yapdı úaãrı ol dem ikmÀl eyledi  

705. Anda óıfô itdi kerÀmet maèdeni 

Tıflı úalbi gevheri imÀnını 

706. Andadır tevfìú u úalb nÀzenìn 

Andadır imÀn-ı erbÀb-ı yakìn 

707. Çünki temlìk eyledi úaãrı èumÿm 

Geldi şeyùÀn-ı denì itdi hücÿm 

708. İstedi úaãrı òarÀb etsun lÀèìn  

Ta ki maóv olsun hemÀn imÀn u dìn   

709. Merd müémìn úalèa úorudı bi-t-tamÀm 

İsmini farø úalèası úoydı benÀm  

710. Bu daòì beş şeyden olmuşdı meger 

Anları ikmÀl ider şÀm u seóer  

711. Bir şehÀdet kelimesi bir de namÀz  
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Bir orucdur bir de ìfÀ-yı ÓicÀz 

712. Bir daòi zengin kişi virsun zekÀt 

Óıfô olur düşmÀn dinden her cihÀt 

713. Ger faúìr olsa kişi óac itmesun  

Hem zekÀtı virmege güc itmesun  
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714. Óaú anıñ ikmÀl ider noúãÀnını 

Óıfô ider ol kalèade imÀnını 

715. Çünki ikmÀl oldı farølar úalèası  

Úuvvet artırdı düşmÀn zümresi  

716. Úalèa-yı taórìbe itdi ihtimÀm  

Her ùarafdan itdi anlar cihÀdı tÀm 

717. Merdi èÀbid gördi bu óÀli hemÀn 

Ùaşradan bir úalèa úurdı bì-gümÀn 

718. İsmine vÀcib didi o úalèaniñ 

Óıfôına saèy eyledi imÀnınıñ 

719. Gördi ùurmaz dìv-i merdÿd-u lÀèìn 

Bir óiãÀr yapdu hemÀn àayet meùìn 

720. Ol óiãÀrı nÀm virub sünnet didi 

Dìnini sünnetle ióyÀ eyledi  

721. Merd èÀrif gördi düşmÀn bì-şümÀr 

Her ùarafdan eylemiş úaãd óiãÀr 

722. Ùurmadı àayretle itdi ihtimÀm  

Bir dehÀ yapdı óiãÀr oldı tamÀm   

723. Ol óiãÀra müsteóabb nÀm söyledi 

Burc u bÀrÿ yapdı ikmÀl eyledi 

724. Her óiãÀra úoydı èasker bì-óesÀb 

Anlara virdi silÀóı mustaùÀb 
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725. èAskeri aèmÀl idi o zümreler 

Hem silÀóı õikr idi bu cümleler 

726. Ùurmadı düşmen yine etdi hücÿm  

Her ùarafdan cümle úuvvetle èumÿm 

727. Merd ãadíú saèy idüb rÿz u şebÀn 

Bir çoú istiókÀm idindi bì-gümÀn  

728. Çünki istiókÀmın itdi tamÀm  

Emr-i bÀl-marÿf-u dìv úıldı be-nÀm  

729. Böyle muóakkem eyledi her yerleri 

Anda döñdi nehy münker èaskeri 

730. äoñra bir òendeú úazub tÀ òÀrice 

Anda meşàÿl oldı bir çoú òaylice 

731. İsmine mekrÿh didi ol mevúièñ 

Diger ismi şüphedir ol mevøièñ 

732. Çoú muóÀfıô úoydı ol yerde daòi 

èAskeri mendÿb idi anlar aòì 
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733. Anlara virdi úumandan bir kişi 

İstiúÀmetdi anıñ dÀéim işi  

734. İsmine taúvÀ didi ol dilberiñ 

Rütbesi oldı veraèol rehberiñ 

735. Böyle böyle saèy u cehd itdi o úul 

Ta ki düşmen bulmasun imÀna yol 

736. Ùaşrada úaldı bütün düşmÀn-ı dìn  

Ùurmadı lÀkìn o şeyùÀn-ı lÀèìn  

737. Ùurmadı rÿóda cihÀddan geru 

Saèy u àayret eyledi ol òÿb-ru 

738. èÁúıbet ber-bÀd idüb düşmÀnını 

Óaúka ìãÀl ider öz cÀnını  
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739. Ta zamÀn-ı mevtedeñ her rÿz [u]şeb 

Uàraşırsa merd-i kÀmil böyle hep 

740. èAúibet-i ber-bÀdider düşmÀnını 

Óaúkına ìãÀl ider öz cÀnını 

741. Bir mükemmel merd olur eyler ôuhÿr 

Böyle merdler mürşid-i kÀmil olur 

742. İşte bu olmuş olur ehl-i şuhÿd 

Hep budur hem ehl-i tevóìd-i vücÿd 

743. Hem budur her dem fenÀ fì'llÀh aòì 

İşte bu merddir baúì bì'llÀh daòi 

744. Hem budur hep ıãùılÀólardan merÀm  

Başúa yoúdur rÀh-ı bÀùın veés-selÀm 

745. Bu miåÀli añladıñsa FevziyÀ 

Úatma hiç aèmÀl ki èaceb u riyÀ 

746. Bir kişide olmasun ger vecd u óÀl 

Eylese sünnetlere o imtiåÀl  

747. DÀéimÀ bidèatları terk eylese 

Hem şerìèatdan daòì ayrılmasa 

748. O kişi ehl-i saèÀdetdir hemÀn 

Şerè pÀki imtiåÀl et ey cevÀn 

749. Ger şerìèatsız olursa vecd u óÀl 

Ehl-i istidrÀc olur ol bed-fièÀl  

750. Uçsada aldanma öyle şeylere  

Kes úanÀdı ta ki düşsun yerlere 

751. ÓÀãılı olmaz şerìèatsız ùarìf 

Cümleniñ Àãlı şerìèat ey refìú 

752. Farø u vÀcib sünnet u mendÿbunu 

Emr-i bi-l-maèrÿfunu Àdabunu 
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753. DÀèimÀ icrÀ idüb terk eyleme 

Bu küçükdür bu büyükdür söyleme 

754. Hemde mekrÿh u óarÀmı işleme 

Hem kerÀhetlü işe hiç başlama 

755. Cümle münkerden úaçın hem dÀèimÀ 

Bidèat terk eyle her dem siyemmÀ 

756. Var kitÀblardan oúu öğren hemÀn 

èÁmil ol èilmiñle fevt itme zamÀn 

757. Sen şerìèatdan ayırma kendiñi 

Her zamÀn terbiye eyle nefsini 

758. Hep şerìèatdır ùarìúat başúa yoú 

Lìk yañlış söyleyenler gerçe çoú 

759. Anlara aldanma imÀnıñ gider 

Şeré pÀki ùutmayan bulmaz ôafer 

760. Ger ùariúat ger óaúìúat her ne var 

Maèrifetde cümle lÿtf gir-digÀr 

761. Cümlesi şerè-i şeriden muútebes 

Her ne òÀricdir şerìèatdan èabes 

762. Çünki her şey şerè-i pÀk içindedir 

Hem ùarìúat hem óaúìúat andadır 

763. Maèrifetdir şerè-i pÀkiñ zübdesi 

Hep şerìèatdır şerìèat cümlesi 

764. ÓÀãılı gel Àdem ol sen Àdem ol  

Ádemiyetde olur rÀh-ı vuåÿl  

765. Bu kitÀbı kim ki ger tekrÀr oúur 

Úalbdeki müşkilleri hep óal olur 

766. Her suéÀli óal ider bu rÿ-be-rÿ 

Lìk diúúatle oúunmaú ister o 

767. Sellemÿ sallièalÀ nÿrüèl-mübìn  
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èAôôamÿ Àlen ve ãaóben ecmÀèìn 

768. Matlaè-ı şemsi maèÀrifdir göñül Allah bilur 

èÁrifi bilse yine bir èÀrif-bì-llah bilur  

769. Gevheri úırma dimek bì-èaúla mecnÿn kÀrıdır 

Çünki dürriñ úaderini bir zer-gerì ÀgÀh bilur 

 

770. Merd èÀrif Àh ider ÀóvÀl-ı nefsinden baña 

Şaòã-ı maócÿb Àãlını bilmez faúaù eyvÀh bilur 
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771. Ehl-i èiffet ãaúlanur ceybi ferÀàa èarø içün 

Ehl-i àaflet fÀrià dünyÀyı bir güm-rÀh bilur 

772. Müstaúìm ol müsterìó eyler seni mevli kerim 

Úader şebÀhını bilürse FevziyÀ berr-şÀh bilür 

ÒÀteme 

773. İlÀhi óamd u şükr olsun saña çoú 

Ki óamd u şükre lÀyıú başúa ferd yoú 

774. Biñ üç yüz hicreti geçdi yigirmi 

Biñ üç yüz on sekiz olmuşdı rÿmì 

775. Yigirmi dört rebìè-ül-evveli tam 

Óaziran on yedi olmuşdı enÀm  

776. Hem isneyn gicesi olmuşdı nÀ-gÀh 

Bitiverdim naômımı Ahmedu'llah 

777. Ümid var mı ki neşr olsun cihÀna 

Ki nÀmım yÀdına olsun bahÀne 

778. DuèÀya bÀèis olsun bu risÀlem 

Gelse bu cihÀndan hep sülÀlem 

779. CihÀnıñ pÀdişÀhı sayesinde  

Anıñ ôıll maèÀrif u sayesinde 

780. Getürdüm bu kitÀbı çün vücÿda 
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Teşekkür eylerim Rabb u vedÿda 

781. KitÀbı eyledin bÀ-èizz u tekrìm 

Şehen-şÀh zamÀna èarø u taúdìm 

782. ÒudÀ'ya èizz u ikbÀl şehen-şÀh 

DevÀmı ömr u eyyÀmı dil ÀgÀh 

  

783. Füzÿn olsun cihÀna sÀye ãalsun  

Bütün dünyÀanıñ emrinde olsun 

784. CenÀb-ı Óaøret (èAbd-ül-Óamìd) òÀn 

Bu arø u vÀsi olsun nigeh-bÀn 

785. Muèayyen u yÀver olsun ÒudÀ'sı 

Úul olsun hep aña şÀh u gedÀsı 

786. İlÀhi òÀnedÀn-ı Ál-i OsmÀn  

ÚıyÀm óaşrdañ olsun cihÀn-ı bÀn 

787. ÒudÀ'ya úahr edüb bed-òÀhlarını 

Bu dine úaãd iden güm-rÀhlarını 

788. CüdÀ úıl şerlerinden pÀde-şÀhı 

Muvaffaú úıl muvaffaú úıl ilÀhi 
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789. Bütün èasker muôaffer ola YÀrab 

Dili düşmen mu-èasker ola YÀrab 

790. İlÀhi sen úabÿl eyle duèÀmı 

Desun Àmìn duèÀma òÀå u èÀmmı 

791. Bu devletle bu millet bu şehen-şÀh 

BeúÀ bulsun bu nisbetle bu der-gÀh 

792. ÒudÀ'nıñ kehf óıfôında bulunsun 

İlÀ yevm-el-úıyÀme bÀki kalsun 

793. İlÀhi Ál-i èOsmÀn'a beúÀ vir 

CihÀna her zamÀn olsun cihÀn-gìr 
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794. Bütün müéminlere raóm eyle YÀrab 

Biriniñ boynunu bükdürme YÀrab 

795. İlÀhi vÀlideynim bì nevÀdır 

èİnÀyet meróamet èafva revÀ  

796. Kerem-gÀra kerem úıl anlara sen 

Daòi luùf et bütün aòÿ anlara sen 

797. ÒudÀ'ya derekì pÀk-ı ÕiyÀ'yı 

Müeyyid úıl o bÀb-ı evliyÀyı  

798. ØiyÀèi'ye ùaríúın eyle müzdÀd 

Anıñ feyø ile olsun diller ÀbÀd 

799. İlÀhi óaøır eyle òÀcegÀnı 

Demi nisbetleri ùutsun cihÀnı 

800. Muóammed èaşkına YÀrab raómÀn 

Daòi äadík içün yÀ óayy u menÀm  

801. Daòì SelmÀn u ÚÀsım óürmet içün 

Daòi Caèferle Ùayfÿr èizzet içün  

802. Mücebbi şeyò ÒarúÀnì ÒudÀ'ya 

B'èaşk FÀrmedì Rabb-ül-berÀya 

803. Daòi Yÿsuf daòi hem àöcdü ani 

Daòi èÁrif daòi Maómÿd fÀni 

804. Daòi hïca èazìzÀn óürmet içün 

Daòi BÀbÀ Muóammed devlet içün 

805. KülÀliñ òayret içün èuzlet içün  

BahÀuddìn şÀhıñ óaøret içün 

806.  èAlÀaddin-i èAùùÀrı BuòÀrì 

Daòi YÀèúÿb-i Çeròìyyü’l-ÓiãÀri 

807. Semerúandì èUbeydullÀh-ı ÁórÀr 

Muóammed-i ZÀhid FÀni kerem-kÀr 

808. Daòi Derviş Muóammed òïcÀ ki hem  
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Daòi BÀúì Muóammed şeyò-i Ekrem 

809. Ve Serhendì CenÀb şeyò-i Áómed 

Daòi Maèãÿm u Seyfüd-dìni ecmed 

s.82  

810. CenÀb-ı şeyò BedvÀnì u Maôhar 

Daòi MevlÀ-yı èAbdullah-ı enver 

811. ØiyÀéi-ül-millet-ül-dìn-i òÀlid 

Var vÀdi CenÀb-ı şeyò-i MÀcid 

812. Daòi Áómed-i ØiyÀ'nıñ óürmet içün 

Bu serverler bu pìrler devlet içün 

813. Bu devlet salùanat sürdükçe MevlÀ 

Bu dergÀh sÀyesinde olsun ièlÀ 

814. Ayırma bu cemÀèatden benide 

Bu nisbetle sevindir bende nide 

815. İlÀhi şÀhid ol bu kem-teriñde 

ÓelÀl etdim cihÀna óaúúımı ben 

816. Eger varsa biriniñ bende óaúúı 

ÓelÀl etsun sürse-ger o óaúúı 

817. Biriniñ óaúúı varsa mÀ-muøÀdde 

İlahi raøı úıl yevm ÀcizÀde 

818. Yaúamı virme dost òaãıma YÀrab 

O gün bende rıøÀñı kesme YÀrab 

819. İlÀhi bu kitÀbı eyle mebrÿb 

BerÀt olsun baña maóşerde yÀ nÿr 

820. Úabÿl etsun Resÿluñ bu kitÀbı  

Sevindirsun bu èabd bed-i niãÀbı 

821. Beni äıddíú'a ãadík et ÒudÀ'ya 

Bunu sÀdÀta èarø itdim hedÀya 

822. Úabÿl etddir ilÀhi gir-digÀra 
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Kerem-kÀr ÒudÀ perver-digÀr 

823. ÒaùÀmı setr ediñ iòvÀn-ı dìnim 

Baña raóm eyleyin ki pek óazìnim 

824. Sizin muótÀcıñızdır kem biøaèat 

Ediñ bir FÀtióa luùf u èinÀyet 

 

825. Çü tevóìdiñ kitÀbı buldı itimÀm 

Bu Fevzì'ya ilÀhi eyle inèÀm  

826. äalÀt olsun selÀm olsun Resÿle 

ÒitÀm buldı muúaddes bir RisÀle 
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