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ERDOĞAN TAŞTAN

Âyînezâde Muhammed
Şemseddîn-i Sirozî’nin “Şerh-i
Manzûme-i Rüsûhî” Adlı Eseri
Âyînezâde Muhammed Şemseddîn-i Sirozî’s Work
Named “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî”

ÖZET

17. yüzyıl müelliflerinden biri olan Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî (ö.1688-89) hakkında biyografik
kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Osmanlı
ulemâsından Halvetî tarikatına mensup bir zât olan müellifin çoğu şerh ve hâşiye türünde yazılmış beş mensur eseri
vardır. Bu eserlerden biri Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî’dir.
Âyînezâde bu eserde Sofyalı Süleymân Rüsûhî (ö.?)’nin 13
beyitten meydana gelen “-ā nedir” redifli şiirini şerh etmiştir. Bazı tasavvufî sualleri ihtiva eden şiir için yazılan bu
şerh, oldukça mufassal bir şerh görünümündedir. Eserin
çeşitli kütüphanelerde kayıtlı beş nüshası tespit edilmiştir.
Müellif beyitleri şerh ederken çeşitli tasavvufî, kelâmî, fıkhî
konuların yanında tefsir ve hadis ilmiyle ilgili meselelere de
değinmiş, eserini geniş bir ilmî zemine dayandırmıştır.
Eserde “zâhir, bâtın, vahdet, kesret, âşık, ma‘şûk, gönül,
tevhid, tahkîkî îmân, taklîdî îmân , şirk, beden, ruh, nefis,
kader, cüz’î ve küllî irâde, insanın diğer varlıklardan üstün
oluşu ve emaneti yüklenmesi” gibi çeşitli konuların ele alındığı görülmektedir. Âyet ve hadis iktibaslarıyla da zenginleştirilen şerh, orta nesir türünde yazılmış bir eser olarak
değerlendirilebilir. Söz konusu özellikleriyle eser, şerh
geleneği içinde dikkate değer bir konuma sahiptir.
ANAHTAR KELİMELER

ABSTRACT

The information in the biographical sources about
Muhammad Shamseddin-i Sirozî who is one of the 17th
century authors, is very limited. The author, who is one of
the Ottoman savants and a member of the Halveti sect has
five prose work written in the form of commentaries and
apostil. One of these works is Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî.
In this work Âyînezâde commented the poem of Süleymân
Rüsûhî which consists of 13 couplets and has the word
“nedir” as rhyme. This commentary written for poem
which has some mystical questions is very detailed. Five
copies of the work have been identified in different libraries.
The author referred to various topics related to mysticism,
wisdom, fiqh, hadith, tafsir and based his work on a wide
scientific basis. Various topics are discussed in the work
like “external, internal, uniqueness, superabundance,
lover, beloved, heart, monotheism, belief, syntheism, body,
spirit, soul, fate and will, superiority of man to other beings
and assuming the trust’s responsibility.” The commentary
enriched by the quotations of verses and hadiths can be
regarded as a work written in the middle prose type. The
work has a remarkable position within the tradition of
commentary.
KEYWORDS
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GİRİŞ
Asırlar boyu devam eden güçlü bir şerh geleneğine sahip Türk edebiyatı içinde çok sayıda dinî eserin yanı sıra dil, gramer, astronomi, tıp,
fizik, aritmetik ve geometri gibi çeşitli sahalarda telif edilmiş eserlerin de
şerh edildiği bilinmektedir (Ceylan 2000: 20, 24). Bu gelenek içinde edebî
ve tasavvufî eserleri konu alan gerek manzum gerek mensur olarak
kaleme alınmış şerhlerin de önemli bir yeri olduğu muhakkaktır. Hâfız-ı
Şîrâzî (ö.1390?), Şevket-i Buhârî (ö.1696), Saîb-i Tebrîzî (ö.1670?), Örfî-i
Şîrâzî (ö.1591), İbni Fârız (ö.1235), Molla Câmî (ö.1492) gibi şairlerin
divanlarına veya şiirlerine yapılan şerhler yanında, Mesnevî, Bostan,
Gülistân, Bahâristân, Mantıku’t-tayr, Pendnâme, Fusûsu’l-hikem,
Muhammediye, Gülşen-i Râz, Delâ’ilü’l-hayrât gibi edebî yönü yanında
tasavvufî ve ahlakî özelliği de bulunan eserlerin şerhleri, bazı aşk
mesnevîleriyle tarihî-destanî ve menkıbevî mesnevîlerin şerhleri, Tuhfe-i
Şâhidî, Tuhfe-i Vehbî, Nuhbe-i Vehbî, Sübha-i Sıbyân gibi lügatlere
yapılmış şerhler, çeşitli şairlere ait kaside, gazel, muammâ, lügaz, kıt‘a,
rubâî gibi nazım şekil ve türlerindeki eserler için yazılmış şerhler, bu
şerhlerden bazılarıdır (Yılmaz 2007: 271-304; Yazar 2011: 263-640, 679710). Bunların yanında Yunus Emre (ö.1320?), Niyâzî-i Mısrî (ö.1694),
Ümmî Sinan (ö.1657), Hacı Bayram-ı Velî (ö.1430), Eşrefoğlu Rûmî
(ö.1469-70?), Dede Ömer Rûşenî (ö.1487), İsmâîl Hakkı Bursevî (ö.1725)
gibi tasavvuf büyüklerinin gazel, kaside, şathiyye gibi şiirlerine yazılan
ve çeşitli tasavvufî öğretileri konu alan şerhler de şerh geleneği içinde
önemli bir yere sahiptir (Ceylan 2000: 34-65; Yazar 2011: 641-678). Bu
çalışmanın konusunu oluşturan Sofyalı Süleymân Rüsûhî (ö.?)’nin şiirine
Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî (ö.1688-89) tarafından yazılan
şerh de bu tür şerhlerden biridir.
Bu yazıda önce söz konusu şiiri şerheden Âyînezâde Muhammed
Şemseddin-i Sirozî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilecek, sonra
müellifin Şerh-i Gazel-i Rüsûhî adlı eseri incelenip söz konusu şerhin
metni aktarılacaktır.
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ÂYÎNEZÂDE MUHAMMED ŞEMSEDDİN-İ SİROZÎ VE ESERLERİ
Çalışmamızın konusu olan şerhin sahibi Âyînezâde Muhammed
Şemseddin-i Sirozî hakkında kaynaklarda yer alan bilgiler yok denecek
kadar azdır. Müellif hakkında bilgi veren en önemli ve araştırmamıza
göre derli toplu tek kaynak konumundaki Bursalı Mehmed Tâhir (ö.1925),
onun Osmanlı ulemâsından Halvetî tarikatına mensup bir zât olduğunu
söyledikten sonra uzun müddet Siroz’da hatiplik yaptığını ve ilmî faaliyetlerde bulunduğunu, 1100/1688-89 yılı civarında vefat edip Siroz
Yayla’sına defnedildiğini belirtir (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: I/213).
Müellifin tespit edebildiğimiz ve hepsi şerh ve hâşiye türünde yazılmış
olan eserleri şunlardır:
1. Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî: Çalışmamızın konusu olan bu eser
hakkında aşağıda etraflıca bilgi verilecektir.
2. Şerh-i Manzûme-i Çelebi Sultân: Sultân I. Mehmed Çelebi
(salt.1413-1421)’ye atfedilen ve
Ey bilen Ģaķķ’uñ kelāmın evvel esmāsı nedür
Evvel esmāsın bilürseñ söyle ma‘nāsı nedür

matla‘ı ile başlayan 52 beyitlik şiirin şerhidir. Bu şerhin en dikkat çeken
özelliği oldukça muhtasar bir şerh oluşudur. Âyînezâde, Çelebi Sultân’ın
her beyti çeşitli tasavvufî sualleri ihtiva eden şiirindeki müşkül meselelere
kısa, ancak tatmin edici açıklamalar yapma yoluna gitmiştir. Eserin bu
denli muhtasar olmasına karşın konu çeşitliliği bakımından zengin bir
muhtevaya sahip olduğu söylenebilir. Müellifin eserde ele aldığı
konuların başında “vahdet, kesret, a‘yân-ı sâbite, akl-ı küll, seyr ü sülûk,
ilm-i ledünnî, nefis, tecellî, insân-ı kâmil, mürşid, velî/velâyet, âlem-i
kübrâ” gibi çeşitli tasavvufî konular gelir. Bu konular eserde çoğunlukla
ayrıntılarına girilmeden şiirde geçen özellikleri bağlamında ele alınmıştır.
Eserin tespit edebildiğimiz nüshaları şunlardır:
a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE Yz 1464/2
b. Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi 116/2
c. British Library Sloane 7904/7
d. Süleymâniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi 374-3
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3. Şerh-i Ķasîde-i İmâmü’l-Haremeyn: Ebu’l-Me’âlî Rüknüddîn
Abdülmelik bin Abdillâh b. Yûsuf el-Cüveynî (ö.1085)’nin

ّ אء ذאت ّ ق و ﺗﺄ

روق
ّ ر אض

و

beytiyle başlayan Arapça kasidesinin Arapça olarak yapılmış şerhidir. Bu
şerhe Tırhala kadılığı yapmış olan Muhammed Nazîrî b. Mustafa, Arapça
bir takriz yazmıştır. Eserin tespit edebildiğimiz nüshaları şunlardır:
a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE Yz 1464/3
b. Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi 116/3
c. Süleymâniye Kütüphanesi Serez 1014/2
4. Hâşiye ‘Alâ Şerhi’n-Nûniyye Li’l-Ĥayâlî: Fatih Sultân Mehmed
(salt.1444-1446, 1451-1481) dönemi âlimlerinden olan ve 1461-1466 yılları
arası bir tarihte vefat ettiği düşünülen Molla Hayâlî’nin Şerhu’lKasîdeti’n-Nûniyye adlı eserine yazılmış hâşiyedir (Elmalı 2016: 18). Tespitlerimize göre bu eserin iki nüshası mevcuttur:
a. Süleymâniye Kütüphanesi Serez 3899/001
b. Süleymâniye Kütüphanesi M.Hilmi F.Fehmi 1441
5. Şerh-i Cezerî mine’l-Kırâ’at: Varlığından Bursalı Mehmed Tâhir
tarafından haberdar olduğumuz bu esere taradığımız kütüphane
kataloglarında rastlayamadık. Bazılarına çeşitli kişilerce şerhler
yazıldığını bildiğimiz çok sayıda eserin müellifi olan büyük kırâat ve
hadis âlimi İbnü’l-Cezerî (ö.1429)’nin kırâata dair eserlerinden birini
Âyînezâde’nin de şerh ettiği anlaşılmaktadır. İbnü’l-Cezerî’nin
biyografisinden bahseden kaynaklarda Âyînezâde tarafından onun
herhangi bir
eseri
için
yazılmış
bir
şerhin varlığından
bahsedilmemektedir (Altıkulaç 1999: 551-557; Yüksel 1993: 44-46).
Kanaatimize göre Âyînezâde’nin şerh ettiği eser İbnü’l-Cezerî’nin 109
beyitten oluşan Mukaddimetü’l-Cezerî veya 43 beyitlik el-Elgâzü’l-Cezeriyye
adlı eserlerinden biri olmalıdır. Zira başka müellifler tarafından da
kendilerine birçok şerhin yazıldığı bu iki eser, manzum olmaları ve
hacimleri itibarıyla Âyînezâde tarafından şerhedilmiş olma ihtimali en
yüksek olan eserlerdir.
1

Bu nüsha katalogta “Akâ’idü’l-İslâm” adıyla kayıtlıdır.

Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî ● 317

Elektronik ortamdaki bazı kataloglarda Âyînezâde’ye ait olarak
“Risâle-i Tasavvuf” ve “Risâle-i Tarikat” adlı iki farklı eserin kaydedildiği
görülmektedir. Bu isimle kaydedilen eserler müellife ait farklı birer eser
değil, Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî’nin iki farklı nüshasıdır.2 Yine British Library Sloane 7904/5 numarada müellife ait olarak gösterilen Gül ü Bülbül
isimli eser, aslında Kara Fazlî’nin Gül ü Bülbül mesnevîsidir (Öztekin:
2002). Âyînezâde’nin bu isimde bir eserinden kaynaklar söz etmediği gibi
yaptığımız çalışma esnasında da böyle bir esere rastlayamadık.
SOFYALI SÜLEYMÂN RÜSÛHÎ VE ESERLERİ
Şerhe konu olan şiirin sahibi Rüsûhî’nin biyografisine dair bilgileri
Âşık Çelebi (ö.1572) ve Kınalızâde Hasan Çelebi (ö.1604)’nin tezkirelerinden öğreniyoruz (Kutluk 1989: I/407; Kılıç 2010: III/1356). Bu iki
kaynağın aktardığına göre şairin adı Süleymân, doğum yeri ise Sofya’dır
ve Sofya civarında yaşayan Porenli adlı bir topluluğa mensuptur. Önce
ilme yönelip devrin geçerli ilimlerini tahsil eden ve danişmend olan
Rüsûhî, daha sonra Sofyalı Bâlî Efendi (ö.1553)’ye intisap ederek tasavvuf
yoluna girer. İstanbul’a gelerek çeşitli cami ve mahfillerde tefsir ve hadis
dersleri veren, halka vaaz ve nasihat etmekle meşgul olan şair, böylece
herkes tarafından tanınıp kabul görür. Şairin hayatına dair verilen bilgiler
bakımından buraya kadar iki biyografik kaynak büyük ölçüde
mutabıktır. Ancak bundan sonra Kınalızâde Hasan Çelebi, Âşık Çelebi’den farklı olarak şairin bazı devlet ricaline intisap ettiğini ve kapısının
belli bir süre ihtiyaç sahiplerinin müracaat ettiği bir sığınak olduğunu,
ancak şairin dayanıp güvendiği devlet adamlarının gözden düşmesiyle
kendisine de ikbal yollarının kapandığını aktarır. Kınalızâdeye göre o
esnada hâl ehli bazı büyük sûfîlerin sözlerini taklit eden ancak kendisinden şeriata muhalif bazı sözler sâdır olan şair, tutuklanma korkusuyla
kaçıp terk-i diyâr eder. Rüsûhî’yi gerçek mutasavvıf olarak görmeyip onu
kendisinden küfür sözleri sadır olan bir taklitçi olarak niteleyen
Kınalızâde, şairin şiirlerini de “mühmelât” ve “türrehât” olarak vasıflandırır. Onun şair hakkındaki bu olumsuz düşüncesine karşı Âşık Çelebi,
2

Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî’nin İBB Atatürk Kitaplığı OE Yz 1335/2 numarada kayıtlı
nüshasının “Risâle-i Tasavvuf”, İBB Atatürk Kitaplığı OE Yz 1464/1 numarada kayıtlı nüshasının da “Risâle-i Tarikat” adıyla kaydedildiği görülmektedir.
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Rüsûhî’yi samîmî bir mutasavvıf olarak görür. Tezkirede belirtildiğine
göre şair aynı zamanda iyi bir rüya tabircisidir. Rüsûhî’nin önemsiz bazı
isnatlarla teftişe uğrayıp hapsedildiğini, belli bir zaman hapiste kaldıktan
sonra da zühdü artmış ve olgunlaşmış bir şekilde oradan çıkıp yine
görevine devam ettiğini söyleyen Âşık Çelebi, onun hangi suç isnadıyla
hapse atılmış olduğunu belirtmez. Bu durumda her iki tezkirede de şairin
bazı suçlamalara maruz kaldığı sabitken bu isnatlar neticesinde uğradığı
akibet farklı şekillerde aktarılmıştır. Kınalızâde şairin kendisine
yöneltilen suçlamalar yüzünden yakalanma korkusuyla firar ettiğini
söylerken Âşık Çelebi tutuklanıp bir süre hapsedildiğini belirtir. Birbirinden farklı bu iki rivayet, Rüsûhî’nin benzer suçlamalara birden çok kez
maruz kaldığını ve neticede bir defa hapis cezasıyla cezalandırılırken
diğerinde de cezalandırılma korkusuyla firar etmiş olabileceğini akla
getirdiği gibi iki tezkire yazarından birinin şairin biyografisini başka bir
şairinkiyle karıştırmış olabileceğini de düşündürmektedir. Rüsuhî’nin
Gizlü gencüñ lü’lü’-i lālāsıyam
Şöhre-i şehrem cihān kālāsıyam

matla‘ı ile başlayan şiiri hakkında bir risâle kaleme alan Münîrî-i Belgradî
(ö.1617) de risâlesinin başında onun Sultân III. Murat (salt.1574-1595)’ın
tahta çıkışının ilk günlerinde İstanbul’dan sürgün edildiğini kaydetmektedir (Münîrî: 166a.). Şairin biyografisi hakkında başka bir bilgi aktarmayan Münîrî’ye göre Rüsûhî firar etmemiş, sürgüne gönderilmiştir.
Rüsûhî’yi samimi bir mutasavvıf olarak görüp kendisinden saygıyla
bahseden Âşık Çelebi eserinde şairin bir kerametini de aktarır. Buna göre
Hristiyan kökenli bir mühtedî olan Hakîm İshâk (ö.?) taraftarı birkaç kişi
şairin küfr isnadıyla katlini amaçlayıp iddialarını da Şeyhülislâm
Ebussuûd Efendi (ö.1574) huzurunda ispata çalışmışlar, ancak şeyhlerinin
Tevrat’ın mensûh olmadığı hususunda yazdığı risâle şeyhülislam
huzurunda okunup içlerinden biri tarafından şerh edildiğinde kendileri
küfr isnadına maruz kalıp cezalandırılmışlardır (Kılıç 2010: III/1357).
Bugün için elimizde Âşık Çelebi ve Kınalızâde tezkireleriyle bazı
mecmû‘alarda yer alan pek az örnek dışında Rüsûhî’ye ait herhangi bir
şiir örneği bulunmamaktadır. Dolayısıyla şaire ait bir divanın varlığından
da şu an için söz etmek mümkün değildir. Rüsuhî’den bahseden her iki
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tezkirede de onun şiirlerine dair değerlendirmeler yok denecek kadar azdır. Tezkire müellifleri şairin birkaç şiirinden örnek beyitler vermekle
yetinmişlerdir. Elimizdeki bilgilere göre şairin az sayıdaki şiirden biri
Bāġ-ı cān içre dikelden ķāmet-i bālāñı ben
Nūrdan bir serv olur her ķanda ŝalsam sāye ben

matla‘ı ile başlayan ve Ahmed Paşa (ö.1496-97)’nın gazeline nazire olarak
yazılan gazeldir (Pervâne Beg Nazîre Mecmû‘ası: 460b) ki her iki tezkirede
de bu gazele ait beyit örnekleri mevcuttur. Bu şiir dışında Kınalızâde
eserine şairin
Gizlü gencüñ lü’lü’-i lālāsıyam
Şöhre-i şehrem cihān kālāsıyam

matla‘ı ile başlayan ve devrinde büyük tartışmalara sebep olan gazelinden (Şahin 2016: 209-248) seçtiği iki beyti, Âşık Çelebi ise “Şu‘arā vaŝfında
olan ķıš‘asındandur.” diyerek Rüsûhî’nin şâirnâme özelliği taşıyan bir
şiirinden on sekiz beyti almakla yetinmiştir. Şairin elimizdeki şiirlerinden
biri de bu yazının konusu olan ve
Ey ki ‘ālemden ĥaber-dārum déyen dünyā nedür
Bu günüñ yarını bilmezseñ eger dün yā nedir

matla‘ı ile başlayan şiirdir. Aşağıda bu şiir hakkında bilgi verilecektir.
Şiirleri dışında Rüsûhî’ye ait “Risâle-i Mir’âtiyye” adlı bir yapraklık
mensur bir eserin varlığından da haberdarız. İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi TY 2069 numarada kayıtlı olan eser, yazmanın 2b-3a
sayfaları arasında yer almaktadır. Risâle-i Mir’âtiyye, Arapça olarak kaleme alınmıştır. Eserde ayna metaforunun kullanıldığı tecellî ile ilgili kısa
bir bölümden sonra Seyyid Şerîf Cürcânî (ö.1413), Fahreddîn-i Râzî
(ö.1210) ve Ebussuûd Efendi’nin, insan ilminin yetersizliği ve İlâhî sırların
tam olarak bilinemeyeceğinden bahseden birer şiirine yer verilmektedir.
Eserin bulunduğu varakta şaire ait yine ayna metaforunun kullanıldığı ve
İlahî tecellîden bahseden 21 beyitlik Türkçe bir şiir de mevcuttur. Bu
eserden başka Süleymân Rüsûhî’ye ait “Risāletün fì ģaķķı’r-revāfiżı’lmerdūdìn” başlıklı Rafizîlikle ilgili iki varaklık mensur bir eser daha
vardır. Türkçe olarak kaleme alınmış olan eser, Milli Kütüphane 06 Mil
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Yz A 5221 numarada kayıtlı yazmanın 54a-55b sayfaları arasında bulunmaktadır. Bu küçük risâlede Rüsûhî, Hz. Ali (ö.661) ile ilgili söylenmiş
birkaç hadise yer vererek ona muhabbet beslemenin lazım geldiğini ancak
ifrat ve tefritten sakınarak Hz. Ali ve ailesine karşı gösterilen sevgide ölçüyü kaçırmamak ve aşırı giderek rafz u ilhada sapmamak gerektiğinden
bahseder. Daha sonra da Hz. Ali sevgisi konusunda aşırılığa kaçan gulâtı Şî‘a fırkalarının isimlerini zikrederek bunlar hakkında kısaca bilgi verir
ve bu fırkalara mensup olanların dinden çıkmış olduklarını, bu yüzden
de katledilmeleri gerektiğini söyler. Bu eserin yer aldığı yazmada eserden
sonra Rüsûhî’nin bu yazıya konu olan şiirine Küçük Hâfız Mustafa Efendi
(ö.1728-29’dan sonra) tarafından yapılan şerh yer almaktadır.
Süleymân Rüsûhî’nin Şerhe Konu Olan Şiiri
Rüsûhî’nin şiiri on üç beyitten oluşan ve gazel şeklinde kafiyelenmiş
bir şiirdir. Bazı müşkül sualleri ihtiva eden ve tasavvufî bir muhtevaya
sahip olan şiir şu şekildedir:
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1.

Ey ki ‘ālemden ĥaber-dārum déyen dünyā nedür
Bu günüñ yarını bilmezseñ eger dün yā nedir

2.

On sekiz biñ ‘ālemi ġarķ eyleyen deryāyı bil
Yā o deryāyı yudan māhíçe-i ŝuġrā nedür

3.

Ādemi tecríģ ü tercíģ eyleyen kimler-dürür
Kimden iĥrāc étdiler İblís’i istiśnā nedür

4.

Cins ü faŝlı nev‘ ü aŝlı bir iken ey bü’l-‘aceb
Arasında bunlaruñ bu deñlü bu ġavġā nedür

5.

Bunlaruñ hep feyżi bir yerden gelürken lā-cerem
Kimi ‘ālim kimi ‘āmíkimisi şeydā nedür

6.

Kiminüñ ĥurşíd-i ‘ālem źerre gelmez ‘aynına
Kimini her şeyde ģayrān eyleyen āyā nedür

7.

‘Āşıķa ma‘şūķ artıķ rāġıb iken pes yine
Anda bu deñlü temennā bunda istiġnā nedür
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8.

Şirk-ile ímān gelmez bir yere lā raybe fíh
Ehl-i İslām’uñ dilinde lā nedür illā nedür

9.

Eyleyüp Ģaķķ’a tevekkül ķul olan Mevlāsına
Bugün içün ġuŝŝalanmaķ yā ġam-ı ferdā nedür

10. Söylemek bilmek işitmek añlamaķ görmek nedür
Yā bu evŝāf ile mevŝūf olan ol yektā nedür
11. Benden evvel étdigin étmiş éden olmış olan
Bunda vü anda benümle olunan da‘vā nedür
12. Ĥāme-i ŝun‘a ĥašā nisbet olunmazsa eger
Bunca yañlışlar bu ‘ālem defterinde yā nedür
13. Perde-i pindāruñı ķaldırmayınca aradan
Ey Rüsūĥì bilemezsüñ bunlara ma‘nā nedür

Bu şiire hem Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî tarafından
hem de Küçük Hâfız Mustafa Efendi tarafından birer şerh yazılmıştır.3
Bazı yayınlarda şiir sehven Mesnevî şârihi İsmâîl Rüsûhî-i Ankaravî (ö.
1631)’ye ait olarak gösterilmiştir.4 Oysa şiirin Küçük Hâfız Mustafa Efendi
tarafından yapılan şerhinin Süleymâniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan
Bölümü 167 numarada kayıtlı nüshasının başında Süleymân Rüsûhî’nin
Kınalızâde Hasan Çelebi tezkiresinde yer alan biyografisine yer verilmesi
ve Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 5221 numaralı yazmada Rüsûhî adına
kayıtlı râfizîlik ve gulât-ı Şî‘a ile ilgili risâleden hemen sonra yine bu şiirin
Küçük Hâfız Mustafa Efendi tarafından yapılan şerhinin yer alması, onun
Süleymân Rüsûhî’ye aidiyetini teyit etmektedir. Ayrıca İsmâîl Rüsûhî-i
Ankaravî’den bahseden kaynaklarda iki farklı kişi tarafından şerhedilen
3

Küçük Hâfız Mustafa Efendi tarafından yapılan şerhin nüshalarına farklı kütüphanelerde rastlamak mümkündür. Bu nüshalardan tespit edebildiklerimiz şunlardır:
Süleymâniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan 167, vr. 89b-96b; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE Yz 684, vr.1b-6a; Milli Kütüphane 06 Mil Yz A
2581/8, vr.148a-153b; Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 5221, vr.55b-59b.

4

Ömür Ceylan Tasavvufî Şiir Şerhleri adlı eserinde ve ondan aktararak Sadık Yazar da
Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği adlı doktora tezinde
şiirin İsmâîl Rüsûhî-i Ankaravî’ye ait olduğunu belirtmişlerdir. (Ceylan 2000: 40, 91;
Yazar 2011: 670).
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böyle önemli bir şiirden hiç bahsedilmediği ve Ankaravî’nin şiirlerinin
yer aldığı mecmû‘alarda da bu şiire rastlanmadığı görülmektedir (Taştan
2016:, 215-278.). British Library’deki Türkçe yazmaların kataloğunu hazırlayan Charles Rieu da sözkonusu kütüphanede Add. 7904 arşiv numarasıyla kayıtlı yazmada bir nüshası bulunan Âyîne-zâde şerhini tanıtırken,
şiirin Süleymân Rüsûhî’ye ait olduğunu belirtmiştir (Rieu 1978: 255).
British Library’deki bu yazmada şiirin hangi Rüsûhî’ye olduğunu dair bir
bilgi yer almamaktadır. Sadece şerhin başında “Zamân-ı sâlifin kâmil-i
ercümendi merhûm Rüsûhî Efendi’nin birkaç manzûm kelimat ile îrâd etdiği
suʼâlâtuñ cevâb-ı bâ-savâbı dekâyık bilmege ve hakâyık fehm etmeğe mütevakkıf
oldığından….” şeklinde bir ibâre bulunmaktadır ki şerhin Atatürk Kitaplığı OE Yz 1464/1 ve Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi
116/1 numaralarda kayıtlı nüshalarında da mevcuttur. Rieu, bu ibareye
dayanarak şiirin Süleymân Rüsûhî’ye ait olduğuna hükmetmiş olmalıdır.
ŞERH-İ MANZÛME-İ RÜSÛHÎ
Şerhin Nüshaları
Âyînezâde’nin bu şiir için yaptığı şerh, mufassal sayılabilecek
tasavvufî bir şerhdir. Şerhin tespit edebildiğimiz nüshaları şunlardır:
a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE Yz 1464/1
200x115, 160x75 mm. boyutlarında, talik hatla yazılmış olan bu
yazma 18 varaktan meydana gelmiş olup Âyînezâde’nin üç eserini ihtiva
eden bir mecmû‘a hüviyetindedir. Yazmada sırasıyla müellifin “Şerh-i
Manzûme-i Rüsûhî”, “Şerh-i Manzûme-i Çelebi Sultân”, “Şerh-i Kasîde-i
İmâmü’l-Haremeyn” adlı şerhleri yer almaktadır. Rüsûhî’nin şiirinin
şerhi bu yazmanın 1b-7a sayfaları arasındadır. Yazmanın 1a sayfasında
ise eser için yazılmış iki takriz yer almaktadır. Bu takrizlerden ilki Selânik
kadısı Muhammed Azîz b. Îsâ tarafından Arapça olarak kaleme alınmıştır. Diğeri ise sâbık Selanik kadısı Abdü’l-Bâkî b. Muhammed tarafından Türkçe olarak yazılmıştır. Türkçe olan takrizin sonunda 1094/168384 yılında yazıldığını gösteren bir not vardır. Yazmada müellifin “Şerh-i
Kasîde-i İmâmü’l-Haremeyn” adlı eseri için Tırhala kadılığı yapmış olan
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Muhammed Nazîrî b. Mustafa tarafından yazılmış Arapça bir takriz de
yer almaktadır.
b. Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi 116/1
170x110, 119x63 mm. boyutlarında, nesih hatla yazılmış olan bu
yazma 37 varaktan meydana gelmiştir. Kâğıdı filigranlı, aharlı, koyu
samanî renktedir ve her sayfada 15 satır vardır. Rüsûhî’nin şiirinin şerhi
yazmanın 2b-16a sayfaları arasındadır. Bu yazma, İBB Atatürk Kitaplığı
OE Yz 1464 numaralı yazma ile birçok yönden benzerlik göstermektedir.
Her iki yazmada da sırasıyla Âyînezâde’nin “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî”,
“Şerh-i Manzûme-i Çelebi Sultân” ve “Şerh-i Kasîde-i İmâmü’l-Haremeyn” adlı şerhleri yer almaktadır. Diğerinde olduğu gibi bu yazmanın
başında da “Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî” için yazılmış biri Arapça, diğeri
Türkçe olan iki takriz yer almaktadır. Yine “Şerh-i Kasîde-i İmâmü’lHaremeyn” için Muhammed Nazîrî b. Mustafa tarafından yazılan Arapça
takriz de İBB Atatürk Kitaplığı OE Yz 1464 numaralı yazmada olduğu gibi
bu yazmada da vardır. Ancak bu yazmada İBB Atatürk Kitaplığı OE Yz
1464 numaralı yazmada bulunmayan bazı müstensih hatalarının yer
alması onun söz konusu yazmadan istinsah edilmiş olma ihtimalini
güçlendirmektedir.
c. British Library Sloane 7904/6
265 varaktan oluşan bu yazma nestalik hatla yazılmıştır. Yazmanın
elimizdeki dijital görüntülerinde ve katalogta (Rieu 1978: 253-256) boyutlarıyla ilgili herhangi bir bilginin yer almaması ve kendisini fiziksel olarak
görme şansımızın da bulunmaması sebebiyle ölçüleriyle ilgili herhangi
bir fikre sahip değiliz. İçinde Nâbî (ö.1712)’nin “Hayrî-nâme”si, Kâtib
Çelebi (ö.1657)’nin “Mîzânü’l-hakk”ı, Kara Fazlî (ö.1564)’nin “Gül ü
Bülbül” mesnevisi gibi on dört ayrı eser veya eser bölümünün bulunduğu
hacimli bir mecmû‘a hüviyeti taşıyan yazmada Âyînezâde’ye ait iki eser
kayıtlıdır. Art arda kaydedilmiş bu eserlerden ilki “Şerh-i Manzûme-i
Rüsûhî”, ikincisi ise “Şerh-i Manzûme-i Çelebi Sultân”dır. Her iki şerhin
yer aldığı sayfalarda 21 satır bulunmaktadır. Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî,
yazmanın 191b-199b sayfaları arasındadır. Şerhin sonunda 17 Muharrem
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1133/18 Kasım 1720 yılında tamamlandığını gösteren bir ibare yer
almaktadır.
d. Çorum Yazma Eserler Kütüphanesi 19 Hk 559/3
213x138, 165x77 mm. boyutlarındaki bu yazma nesih kırması hatla
yazılmış olup her sayfasında 27 satır vardır. Kâğıdı üzümlü arma filigranlı, cildi dört köşe kahverengi meşin desenli kâğıt kaplı ve mikleplidir.
Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî, yazmanın 85b-92b sayfaları arasındadır.
e. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE Yz 1335/2
160x110, 110x65 mm. boyutlarındaki bu yazma nesih hatla yazılmış
olup toplam 101 varaktır. Bazı sayfalarda 14, bazılarında 15 satır vardır.
Yazmada üç farklı eser mevcuttur. Bunlar, “Risâle-i Makâmât-ı Evliyâ”,
“Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî” ve “Risâle-i Tuhfetü’l-‘uşşâk” adlı eserlerdir.
Şerh-i Manzûme-i Rüsûhî, yazmanın 32b-50b sayfaları arasında yer
almaktadır ve eser yazmada “Risâle-i Dervîş Muhammed eş-Şehîr biÂyîne-zâde Kuddise Sırruhü” başlığı ile kaydedilmiştir. Eserin sonunda
1089/1678-79 yılında istinsah edildiğine dair bir kayıt vardır ve bu kayda
göre şerhin elimizdeki en eski nüshası budur. Şairin muhtemel vefat
tarihini de dikkate aldığımızda 1089/1678-79 yılının aynı zamanda eserin
telif yılına yakın bir yıl olma ihtimali de yüksektir.
Şerhin Tertip, Muhteva ve Üslûp Özellikleri
Âyînezâde, eserine klâsik eserlerdeki tertibe uygun olarak besmele,
hamdele, salvele, Hz. Peygamber’in âl ve ashâbına övgü ile başlar. Daha
sonra eseri telif etme sebebini zikreden müellif, “zamān-ı sālifüñ kāmil-i
ercümendi” olarak vasıflandırdığı Rüsûhî Efendi’nin manzum olarak
söylediği suallerin cevaplarının bazı incelik ve hakikatleri bilmeyi gerektirdiğini, ancak buna herkesin vâkıf olmadığını belirttikten sonra bazı
dostlarının kendisinden bu müşkül suallerin cevaplarının verildiği, şerh
edilip açıklığa kavuşturulduğu bir risâle yazmasını talep ettiklerini,
bunun üzerine bu işe girişip böyle bir eser kaleme aldığını söyler.
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Âyînezâde’nin Rüsûhî’nin şiiri için yazdığı şerh, oldukça mufassal
bir şerh görünümündedir. Müellif, 13 beyitten meydana gelen şiirin her
beytini geniş bir şekilde şerh etme yoluna gitmiş, şerh boyunca da tasavvufî, kelâmî, fıkhî konuların yanında tefsir ve hadis ilmiyle ilgili
meselelere de değinmiş, böylece eserini geniş bir ilmî zemine dayandırmıştır.
Eserde ele alınan konular arasında “zâhir, bâtın, vahdet, kesret, âşık,
ma‘şûk, gönül, tevhid, tahkîkî îmân, taklîdî îmân , şirk, beden, ruh, nefis,
kader, cüz’î ve küllî irâde, insanın diğer varlıklardan üstün oluşu ve
emaneti yüklenmesi, zâhirî âlemdeki ihtilaf ve çeşitliliğe rağmen her
varlığın tek bir yerden feyz alması, Allâh’ın isim ve sıfatlarının
yaratılmışlarda müşahedesi, kendini bilen kişinin Rabb’ini de bileceği,
gelecek için kaygı duymamak ve Hakk’a tevekkül etmek, mecâzdan
kurtulup hakîkate ermek” gibi konular yer almaktadır.
Şerhin dikkat çeken temel özelliklerinden biri, oldukça fazla sayıda
âyet iktibasını ihtiva etmesidir. Bu iktibaslar hemen her beyitte karşımıza
çıkmaktadır. Bu da müellifin şerhi için temel referans kaynağı olarak
Kur’ân-ı Kerîm’i aldığını göstermektedir. Âyînezâde sadece âyetleri iktibas etmekle yetinmemiş, zaman zaman onları tefsir etme ve bazı kelimelerinin izahını yapma yoluna da gitmiştir. Örneğin, “Şüphesiz biz emâneti
göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan
çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zâlimdir, çok câhildir.” meâlindeki
Ahzab Sûresi 72. âyeti iktibas ettiği bölümde “Žalūm ve cehūl olmasınuñ
ma‘nāsı Allāhü a‘lem bi-šaríķı’l-emāne ģāmil oldıġı esmā vü ŝıfātı kendüye mülki źātí olmaķ iddi‘āsın édüp bir kerre nefy-i mülk-i Źāt ve ŝāģibi içün iśbāt
ma‘nāsını Lā ilāhe illa’llāh kelimesiyle iķrār étmemekle ġāyetde žulm-i ŝaríģ
ŝāģibi ve ŝāģibü’l-mülk kim olduġını bilmemekle nihāyetde cehl-i ķabíģ ŝāģibi
olmasıdur. Yāĥūd emānetden murād ma‘rifet-i vaģdet-i źāt-ı Ĥudā-yı Mennān’dur ki dil-i insān-ı ŝafvet-nişāna çesbāndur bi’l-merre nefy-i vücūdāt-ı
cümle-i mevcūdāt ve iśbāt-ı vaģdet-i Źāt feģvāsını lā mevcūde ille’llāh tercemesiyle iş‘ār ķılmamaġ-ıla isti‘dād u nihādını iżā‘at édüp nefsine ziyāde žulm-ile
žālim ve ‘āķıbet-endíşlügi ‘ādim olmaķ rāġıbı bulunmasıdur.” diyerek âyette
geçen “zalûm, cehûl ve emânet” kavramlarının tasavvufî bir bakış açısıyla
tefsirini yapar.
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Eserde âyet iktibasları yanında bilhassa tasavvufî metinlerin
şerhinde karşımıza çıkan hadîs-i şerîf ve kelâm-ı kibâr iktibaslarına da yer
verildiği görülmektedir. Müellif ayrıca “evc-i semā-yı ģaķíķatüñ bāz-ı
bülend-pervāzı” olarak nitelediği Hâfız-ı Şîrâzî’nin iki beytine ve Farsça bir
nazım örneğine de eserinde yer vermiştir.
Müellifin bazı beyitlerin şerhinde söylediklerini desteklemek için örneklere ve bazı aklî kıyaslara yer verdiği de görülmektedir. Örneğin
beşinci beytin şerhinde “Lākin aŝl bir olmasından hey’ātda fer‘ler müteġāyir
olmamaķ lāzım gelmez.” dedikten sonra “Nitekim ittiģād-ı şecere münāfíi
iĥtilāf-ı śemere olmaz. Zírā şecerenüñ şānı śemerāta vücūd iģsānı olup teġāyür-i
ŝuver ü hey’āt, umūr-ı ĥāriciyye iĥtilāfātıyladur. Ve bir daĥı bir ķıš‘a-i zemínüñ
bir šarafı iģyā ve šaraf-ı āĥarı ģāli üzerine ibķā olunsa ma‘lūmdur ki iģyā olan
šarafuñ fevā’idi ziyāde vü güzíde ve ‘aksinüñ ‘avā’idi ķalíl ü nā-pesendíde olur.”
diyerek söylediklerini örnek vererek destekleme yoluna gitmiştir.
Âyînezâde, bazı yerlerde tek bir yorumla yetinmeyip muhtemel
farklı yorumlara da yer vermekte, böylece bir beyti bazen birkaç farklı
şekilde şerh etmektedir. Örneğin altıncı beytin
Kimini her şeyde ģayrān eyleyen āyā nedür

şeklindeki ikinci mısraında yer alan “her şeyde hayran olanların” kimler
olduğunu izah ederken önce “Ve śānì ol müstedill-i ŝāf-dil nişānıdur ki
her varaķì derfterìst ma‘rifet-i Kirdgār mıŝdāķınca her varaķ delālet-i
Kirdgār’a sezā-vār olup ve her delìlüñ ģāli medlūle ìŝāl olmaġ-ıla her
şeyde istidlāl hemān ‘ayn-ı medlūle ittiŝāl gibi olur.” der ve sonra da
“Yāĥūd śānì bir sālik-i rāh-ı fi’llāh ‘unvānıdur ki cemì‘-i mevcūdātda
esmā vü ŝıfāt müşāhedesin ķılup nü’minü bi-ba‘żın ve nekfüru bi-ba‘żın
varšasından mübā‘ade éder.” ifadelerine yer vererek aynı mısra için ikinci
bir yorum getirir. Hatta yedinci beyitte geçen “âşık” ve “ma‘şûk”
kelimelerini izah ederken “‘Āşıķdan murād Cenāb-ı Rabb-i ‘ālem ve
ma‘şūķdan maķŝūd cümle-i Benì Ādem’dür.” deyip beyti buna göre şerh
ettikten sonra, ”Yāĥūd ‘ale’l-‘aks ma‘şūķ Cenāb-ı Rabb-i ‘ālem ve ‘āşıķ
Benì Ādem ola.” sözleriyle bu kelimelere tamamen farklı bir anlam
yüklediği görülür.
Müellif, bazı beyitleri şerh ederken beyitte ele alınan konuyla ilgili
etraflıca bilgi verdikten sonra “Pes bu taķdír üzre ma‘nā-yı dil-peźír…”,
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“İmdi taģķíķ-i mesfūr üzre ma‘nā-yı beyt-i meźkūr…”, “Ve bir daĥı ma‘nā-yı
lašíf-i nažm-ı şeríf…”, “taģķíķ-i ma‘nā-yı beyt-i meźkūr…” gibi ifadelerle
sözkonusu beyitten ne anlaşılması gerektiğinin izahını yapar.
Şerh-i Gazel-i Rüsûhî, dil ve üslup olarak orta nesir türü eserler arasında değerlendirilebilir. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların
oldukça fazla kullanıldığı eserin dili, yazıldığı dönem ve muhteviyatı
dikkate alındığında yine de anlaşılır bir özellik göstermektedir. Eserde
sıklıkla karşımıza çıkan ikili Farsça tamlamaların yanında, “Ĥāme-i ŝun‘-ı
Rabb-i ‘İzzet’e ĥašā nisbeti ‘ayn-ı ĥašā ve cāhilāne edādur.”, “Ol deryā-yı vaģdeti źāt-ı Ĥudāvend-i źíşāndır ki…”, “Ol dil-i insān-ı pür-iź‘āndur ki ŝūretde bir
māhíçe-i ŝuġrā ķadardur.”, “Zírā ma‘nā-yı selím-i nažm-ı Kerím…”
örneklerinde olduğu gibi üçlü ve dörtlü Farsça tamlamaların da
kullanıldığı görülür. Bu da metnin genelinde cümle yapısının uzamasına
sebep olmaktadır. Ancak eserde tamlamalarla örülü böyle uzun
cümlelerin yanında bazen “Nitekim ittiģād-ı şecere münāfíi iĥtilāf-ı śemere
olmaz.”, “Bu tevģídüñ daĥı taģķíķi ve taķlídi olur. Taģķíķi bürhānla olmayup
ancaķ ‘ıyān ile olur.”, “Beden anuñ şekl-i mu‘ayyeni olmaz.” örneklerinde
olduğu gibi kısa cümlelere yer verildiği de görülür. Eserin üslubuyla ilgili
olarak değinilmesi gereken noktalardan biri de “ol rūģ-ı pür-fütūģ bir
nefģa-i Rabbāniyye ve lašífe-i nūrāniyye bedende sārí ve māddeden ‘ārí ‘ālem-i
emrde maĥlūķ u peydā ve ŝūret-i ģissiyyeden müberrādur.” örneğinde olduğu
gibi secilere yer verilmiş olmasıdır. Ancak metnin geneli dikkate
alındığında bu tür secili cümlelerin oldukça az kullanıldığı
görülmektedir.
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METİN

ŞERĢ-İ MANŽŪME-İ RÜSŪĤÍ
Bi-smi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm
Ḥamd-i nā-maḥdūd ol ẕāt-ı müfeyyiżü’l-ḫayr ve’l-cūda kim ifāża-i
nūr-ı vücūd-ıla bu cümle-i kā’ināt u āśārı mevcūdiyyetinden behre-dār
édüp ba‘dehü dem-i ḫiṭāb-ı bí-cevāb-ı li-meni’l-mülkde5 bi’l-aṣāle mālikiyyetin ıẓhār içün ol izār-ı müste‘ārı ḫal‘-ile her şey’-i mevcūdı ma‘dūm u
nābūd édici Vāḥid-i Ḳahhār’dur. Ve ŝalāt-ı nā-ma‘dūd ol ĥayr-ı mevcūd
ve Ģabìb-i Rabb-i Vedūd’a kim ‘ilmen ve ‘aynen evvel-i müte‘ayyin
oldıġından cemì‘-i kemālāt-ı İlāhiyye rūģ-ı pākinde žāhir ü beyyin olmaġıla ģāvì-i ģavme-i maģbūbiyyet ve ģāyiz-i ģavze-i merġūbiyyet olup
evvelen nice bā‘iś-i ìcād-ı ‘ālem ve sebeb-i intižām-ı umūr-ı Benì Ādem
oldıysa śāniyen daĥı cümle ma‘dūm u fānì olmışlara vücūd-ı śānì i‘šāsıy-içün şefì‘-i meşfa‘-ı yevmü’l-ķarārdur. Ve nice taģıyyāt u dürūd ol āl-i
merġūb u mevdūda kim ittibā‘-ı ešvār-ı Resūl-i Kirdgār-ile her biri
sālikān-ı rāh-ı şerì‘āt ve šālibān-ı semt-i ģaķìķat olanlara rehber birer źāt-ı
enver olmaķda iştihārda ke’ş-şemsi fì vasšı’n-nehārdur. Ve envā‘-ı teslìmāt-ı ķaš‘iyyü’l-vürūd şol aŝģāb-ı źevi’ş-şuhūda kim ża‘f-ı nihād ve
rekāket-i isti‘dād sebebi ile vādì-i pür-žulem-i bid‘at ü ēalāletde ķalmışlara her biri necm-i hüdā ve mürşid-i pìşvā olmaġa sezā-vārdur. Ve ba‘d
zamān-ı sālifüñ kāmil-i ercümendi merhūm Rüsūĥì Efendi’nüñ birķaç
manžūm kelimātla ìrād étdigi su’ālātuñ cevāb-ı bā-ŝavābı daķāyıķ
bilmege ve ģaķāyıķ fehm étmege mütevaķķıf oldıġından her ehl-i ‘aķla
ģalli ķābil ve her ŝāģib-i šab‘a fehmi ģāŝıl olmamaġla ba‘żı ĥullān-ı süĥanşinās bi-šarìķı’l-iltimās işbu pervāne-i şem‘-i maģabbet-i dil-fürūzı
Muģammed eş-şehìr bi-Āyìnezāde es-Sirozì cānibine ĥıšāb-ı müstešāb
édüp bi-ģamdi’llāhi Te‘ālā daķāyıķ u ģaķāyıķuñ šalebkārı ĥuŝūŝā ‘ilm-i
bāšın cür‘asınuñ neş’e-dārı oldıġuñdan bu müşkilātuñ ģasmı ģallüñe
menūš ve bu mu‘żılātuñ fehmi ‘aķluña merbūšdur öyle olsa bu ‘ucāleyi
bir muĥtaŝar maķāle ile meşrūģ u mübeyyen eyleseñ nef‘i ‘āmm a‘nì
5

“(Bugün) mülk (hükümranlık) kimindir?” 40 Mü’min 16.
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ma‘lūm-ı ĥavāŝŝ u ‘avām olmaġ-ıla ġāyetde emr-i müstaģsen olurdı
déyüp kelāmlarını bu vech-ile encāma érişdürdüklerinde faķìr-i pürtaķŝìr daĥı mes’ūllerine icābet ve me’mūllerine mübāşeret édüp ba‘de’liĥtitām bi-‘avni’llāhi’l-Meliki’l-‘Allām fā’idesi me’mūllerinden ziyāde
olup ma‘ānì-i lešāfet-eśer ü ĥōş-āyende-i fuķarāyla zìbā-ĥayāl bir taŝnìf-i
bì-miśāl oldı ki müšāla‘ası dil-i bì-ġıllara ŝafā vü neşāš ve müźākeresi
‘āķıllara kemāl-i inbisāš vérmekde siģr-i ģelāl oldı. Ve’llāhü’l-muvaffıķu
li-külli reşād ve ‘aleyhi’t-tevekkülü ve’l-i‘timād.6
Bi-smi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm
Ey ki ‘ālemden ĥaber-dārum déyen dünyā nedür

İşbu müşāhed ü žāhir olan ‘ālem-i ‘anāŝır ve andan ģāsıl olan āśār-ı
žavāhir ‘arŝa-i kā’inātda meşhūde vü ģāżıra ve mevcūde vü žāhire olmaġıla meşāhid ü menāžıra ‘ālem-i ġayb u ıšlāķdan aķreb yāĥūd meźheb-i
aŝģāb-ı žavāhir üzre cemì‘-i a‘rāż u cevāhir-ile vücūd-ı Ĥudāvend-i
Ķādir’e delāleti olup ve her delìl müstedell-i menāžıra medlūlden aķreb
olmaķ evceb olmaġ-ıla ķurb ma‘nāsına olan dünüvvden iştiķāķ ķılınup ittifāķ-ile aña dünyā dénildi.
Bu günüñ yarını bilmezseñ eger dün yā nedir

Ya‘nì yarın müstaķbel ü ġayb olup lā ya‘lemü’l-ġayba ille’llāh7 mefhūmınca
anı bilmemek ‘ayb olmaz. Lākin dün ki vücūd-peźìrdür andan ĥabìr
misin ki ne nesnedür? Cevāb budur ki egerçi dün vücūda maķrūndur
lākin zāyil olup šūbā leke en aģyeyte emseke ve illā fe-lā telūmenne illā nefseke8
mażmūnınca sa‘y-i meşkūr ile mürūr étdiyse fe-bihā ve illā tedārüki ķābil
olmayup bir şey’ ģāŝıl olmaz. Ancaķ arada sermāye-i āĥıret ģāżır olan
dem-i furŝat ķalur ol daĥı bìhūde güźer éderse ŝoñra dünyā šolusı zer ile
taģŝìli müyesser olmaz. Kemā ķāle’llāhü Te‘ālā: İnne’lleźíne keferū ve mātū ve

6

Allah her doğru iş için muvaffak kılıcıdır, tevekkül ve itimat O’nadır.

7

Gaybı ancak Allah bilir.

8

Dününü ihyâ ettiysen ne mutlu sana! Eğer böyle yapmadıysan nefsinden başkasını
kınama.
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hüm küffārun fe-len yuķbele min eģadihim mil’ü’l-arżı źeheben9….ilh. Çünki
meni’stevā yevmāhü fe-hüve maġbūnün ve men kāne emsühü ĥayran min
yevmihi fe-hüve mel‘ūnün10 feģvāsınca iki güni berāber olan maġbūn ve
düni güninden berter olan derecāt-ı ebrār ile behredār olmamaķ
ma‘nāsına mel‘ūn olur. Pes ma‘lūm olur ki gün-be-gün teraķķì vü
kemālde olmayan fì külli’l-aģvāl sa‘ādete maķrūn olmaz.
On sekiz biñ ‘ālemi ġarķ eyleyen deryāyı bil

Ol deryā-yı vaģdet-i źāt-ı Ĥudāvend-i źì-şāndur ki anda cemì‘-i ‘ālem ü
‘ālemiyān hālik ü perìşān ve bì-resm ü bì-nişān olup li-meni’l-mülkü’lyevme li’llāhi’l-Vāģidi’l-Ķahhār11 ģükmi āşikāre olur. Şol ‘ālem-i dünyāda
olan deryādan nāşiye ģabābāt-ı bì-ġāyāt gibi ki bād-ı ìcād sükūnı vaķtinde
mütelāşiye olduķda ism ü resm nā-peydā olup ancaķ ŝūret-i deryā hüveydā ķalur.
Yā o deryāyı yudan māhíçe-i ŝuġrā nedür

Ol dil-i insān-ı pür-iź‘āndur ki ŝūretde bir māhìçe-i ŝuġrā ķadardur lākin
ma‘nìde deryā-yı bì-pāyān-ı Źāt’a mažhar olup cümle-i mevcūdātı iģāša
şānından olmaġ-ıla melekūt-ı arż u semāvāt belki ceberūt-ı esmā vü
ŝıfātdan nişān gösterür. Kemā ķāle’llāhü Te‘ālā fi’l-ģadíśi’l-ķudsiyyi: Mā
vesi‘aní arżí ve lā semā’í ve lākin vesi‘aní ķalbü ‘abdi’l-mü’mini.12 Fi’l-vāķı‘ eger
arż u semā mażhar-ı cemì‘-i ŝıfāt u esmā olaydı aŝlā mažhar-ı āĥar peydāsı
iķtiżāsı olmazdı. Lākin ol ecrām-ı ‘ižāmuñ māhiyyetlerinde ol mertebe
tecelliyyāt-ı bì-intihāya meclā olmaķ ķābiliyyeti olmayup ancaķ dil-i
insān-ı kāmil ķābil olmaġ-ıla mažhar-ı tām ve emr-i ĥılķat anuñla tamām
oldı. Kemā ķāle’llāhü Te‘ālā: İnnā ‘arażna’l-emānete ‘ale’s-semāvāti ve’l-arżı
ve’l-cibāli fe-ebeyne en yaģmilnehā ve eşfaķne minhā ve ģameleha’l-insānü
9

“Şüphesiz inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler
bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir.” 3 Âl-i İmrân 91

10

“İki günü eşit olan aldanmıştır; dünü bugününden hayırlı olan ise lanetlenmiştir.”
Hadîs-i Şerîf

11

“(Bugün) mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti
altında tutan Allah’ındır.” 40 Mü’min 16

12

“Yüce Allâh kudsî hadîste şöyle buyurmaktadır: Ben yere ve göğe sığmadım; ancak
mümin kulumun kalbine sığdım.” Hadîs-i Şerîf
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innehü kāne žalūmen cehūlā.13 Žalūm ve cehūl olmasınuñ ma‘nāsı Allāhü
a‘lem bi-šarìķı’l-emāne ģāmil oldıġı esmā vü ŝıfātı kendüye mülk-i źātì
olmaķ iddi‘āsın édüp bir kerre nefy-i mülk-i Źāt ve ŝāģibi içün iśbāt
ma‘nāsını Lā ilāhe illa’llāh kelimesiyle iķrār étmemekle ġāyetde žulm-i
ŝarìģ ŝāģibi ve ŝāģibü’l-mülk kim olduġını bilmemekle nihāyetde cehl-i
ķabìģ ŝāģibi olmasıdur. Yāĥūd emānetden murād ma‘rifet-i vaģdet-i źātı Ĥudā-yı Mennān’dur ki dil-i insān-ı ŝafvet-nişāna çesbāndur bi’l-merre
nefy-i vücūdāt-ı cümle-i mevcūdāt ve iśbāt-ı vaģdet-i Źāt feģvāsını lā
mevcūde ille’llāh tercemesiyle iş‘ār ķılmamaġ-ıla isti‘dād u nihādını iżā‘at
édüp nefsine ziyāde žulm-ile žālim ve ‘āķıbet-endìşlügi ‘ādim olmaķ
rāġıbı bulunmasıdur.
Ādemi tecríģ ü tercíģ eyleyen kimler-dürür

Ādemi tecrìģ édenler e-tec‘alü fíhā men yüfsidü fíhā14 kelāmıyla istifhāmı
taŝrìģ éden melā’ike-i arż u semādur ki İblìs-i cāhil anlaruñ taģtında dāĥildür. Bu ma‘nā-yı şāfìyi illā İblíse kāne mine’l-cinni15 āyeti münāfì olmaz.
Zìrā İblìs-i mācin źātında fāsıķ-ı mārid ve ĥā’in olmaġ-ıla ‘amel-i fāsid
cihetinden cinn-i mārid taģtında idĥāl olunup bu sebebden aña cinn ıšlāķı
ŝaģìģ ü faŝìģ olur ve daĥı estekberte em-künte mine’l-‘ālín16 mażmūn-ı
mübìni daĥı muĥaŝŝaŝ olmaz ki delìl-i ‘umūm ‘āmmün ĥuŝŝa minhü’l-ba‘ż17
ķabìlinden olup İblìs-i pür-fużūla şümūli ġayr-ı me’mūl ola. Nitekim ba‘żı
‘ulemā’ āyet-i meźkūre ile semt-i taĥŝìŝe źehāb-ile ķadģ-ı ‘umūm
irtikābına ictirā étmişdür. Zìrā ma‘nā-yı selìm-i nažm-ı Kerìm ey İblìs-i
bed-kerde bi-ġayrı ģaķķın kibr iddi‘āsını yāĥūd ‘ālìn-i muķaddirìnden
olmaķ da‘vāsını mı étdüñ ki terk-i secde eyledüñ démekdür. Anuñ-çün
cevāb-ı nā-ŝavābında istiģķāķ da‘vāsıyla ‘ālìnden olmaķ iddi‘āsını
gösterdi. Yoĥsa Ādem (a.s.) ģaķķında i‘tirāż édüp de secde ile me’mūrìn
13

14

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek
istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zâlimdir, çok câhildir.”33 Ahzab 72
“Orada bozgunculuk yapacak, (kan dökecek) birini mi yaratacaksın?” 2 Bakara 30

15

“İblis dışında (hepsi secde etti), o cinlerdendi.” 18 Kehf 50

16

“Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?”38 Sâd 75.

17

Genel, ondan bir kısım/bölüm ile tahsis edilir (özelleştirilir).
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olmayan ‘ālìnden mi olduñ démek degüldür ki ‘umūmını muĥıll ola.
Yāĥūd ‘ālìnden murād melā’ike-i müheyyemìn ola ki anlaruñ žuhūr-ı
Ādem’e şu‘ūrları olmamaġla ŝudūr édecek ef‘ālinde ķìl u ķālleri
olmamışdur. Pes imdi innícā‘ilün fi’l-arżı ĥalífeten18 ķavli anlar içün maķūl
olmayup ‘aķlen üscüdū li-Ādeme19 ĥıšāb-ı müstešābı taģtında duĥūlleri
olmaz. Fe-‘alā hāźā ĥıšāb-ı celìl ‘aķl-ile muĥaŝŝaŝ ķabìlinden olup aña bu
gūne ĥuŝūŝ ‘ārıż olmaķ ‘umūmına mu‘ārıż olmaz. Ve ķavl-i rāciģ budur
ki melā’ikenüñ istifhāmı Ādem’i tecrìģ ü inkār olmayup belki ģikmet-i
ĥılķatinden istifsārdur. Ba‘dehü tercìģ édenler ta‘lìm-i esmādan ŝoñra
rücģānı nümāyān olduķda fi‘l-i secde ile emr-i inķıyādı taŝģìģ eyleyenlerdür. Ve daĥı İblìs-i nādānuñ ‘iŝyānı melā’ikeden olmamasına bürhān
olmaz. Zìrā egerçi cemì‘-i efrād-ı melā’ike reźìle-i ġażab u şehvet erbābı
degüller ise lākin ‘iŝmetleri ‘āmme olmamaġla ĥıŝāl-i ģamìdeleri tāmme
olmayup ba‘żıları kibr ü naĥvet aŝģābı olsa olur ki İblìs-i ĥasìs anlaruñ
re’ìsleridür. Nitekim āģād-ı insānuñ ġayr-ı ma‘ŝūm nice meźmūmları olur
ki erbāb-ı fısķ ve ehl-i telbìsleridür.
Kimden iĥrāc étdiler İblís’i istiśnā nedür

Ādem ģaķķında su’āl-kerde ba‘dehü ehl-i secde olan melā’ike-i arż u
semādur ki İblìs-i bì-vefā anlardan müsteśnādur. Ve daĥı müsteśnā,
müsteśnā minh taģtında dāĥil olmaġla ķā‘ide-i naģv üzre muttaŝıl
istiśnādur.
Cins ü faŝlı nev‘ ü aŝlı bir iken ey bü’l-‘aceb
Arasında bunlaruñ bu deñlü bu ġavġā nedür

Cins ü faŝl ki meśelā nāšıķ u ģayvān ve nev‘ ki insān ve aŝl ki ĥalaķa-küm
min nefsin vāģidetin20 mefhūmınca źāt-ı mütteģide yāĥūd inne’llāhe
Te‘ālā ĥalaķa evvelen cevheratün fe-nažara ileyhā fe-źābet min heybetihi
śümme ĥalaķa minha’l-‘Arşa ve’l-Kürsiyye21 feģvāsınca cevhere-i vāģide,
yāĥūd mādde-i āśār-ı žavāhir olan çār ‘anāŝır yāĥūd envārdan evvel žāhir

18

“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” 2 Bakara 30

19

“Âdem’e secde edin.” 2 Bakara 34

20

“O, sizi bir tek nefisten yarattı.” 39 Zümer 6; 7 A‘râf 189; 4 Nisâ 1

21

“Yüce Allah önce bir cevher yarattı, sonra ona baktı; (o cevher Allah’ın bakmasının)
heybetinden eridi; sonra da ondan Arş’ı ve Kürsü’yü yarattı.”
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ü nümāyān olan nūr-ı Nebiyy-i āĥıru’z-zamān ‘aleyhi’ŝ-ŝalātü ve’sselāmdur. Bunlaruñ her biri źāt-ı vāģide ve ģaķìķat-i mütteģide iken āģād
u aŝnāfda bu deñlü iĥtilāf ve bìhūde ġavġā vü mücādelāt, bì-muģābā
herkesüñ birer semte źehābı ve birer ŝan‘atı iktisābı, kimi ehl-i ģaķìķat ve
kimi müdde‘ì, kimi rāh-ı Ģaķ’da gürìzān ve kimi ol šarafa dā‘ì olmaķ
emśāli hey’āt u aģvāl ki mādde-i źevāt anlardan müberrātdur, nedendür?
El-cevāb: İĥtilāf-ı ŝuver ü hey’āt esbāb-ı ĥāriciyye muķārenetiyle źevāta
‘ārıż olan müşaĥĥıŝātdandur, aŝla vaģdet lāzıme olmasına müzāģame
olmaz.
Bunlaruñ hep feyżi bir yerden gelürken lā-cerem
Kimi ‘ālim kimi ‘āmí kimisi şeydā nedür

Bu cümle isti‘dādāt-ı bì-nihāyāt sebebiyledür. Zìrā feyż ki ‘ašā-yı vücūd-ı
pür-cūddur, sārì olmadıġı mümkinü’l-vücūd yoķdur, meger nā-ķābil-i
fażl u cūd ve mümteni‘-i nā-būd ola. Lākin aŝl bir olmasından hey’ātda
fer‘ler müteġāyir olmamaķ lāzım gelmez. Nitekim ittiģād-ı şecere münāfìi iĥtilāf-ı śemere olmaz. Zìrā şecerenüñ şānı śemerāta vücūd iģsānı olup
teġāyür-i ŝuver ü hey’āt, umūr-ı ĥāriciyye iĥtilāfātıyladur. Ve bir daĥı bir
ķıš‘a-i zemìnüñ bir šarafı iģyā ve šaraf-ı āĥarı ģāli üzerine ibķā olunsa
ma‘lūmdur ki iģyā olan šarafuñ fevā’idi ziyāde vü güzìde ve ‘aksinüñ
‘avā’idi ķalìl ü nā-pesendìde olur. Belki umūr-ı ĥāriciyye müzāģamesi olmasa ittiģād-ı aŝla ıššırād-ı efrād mülāzemesi görinürdi. Ve’l-ģāŝıl müzāģame-i ‘avārıż u müşaĥĥıŝāt ile olan iĥtilāf u hey’ātda ittiģād-ı aŝl içün
mümāni‘a olmaz. Küllü mevlūdin yūledü ‘ale’l-fıšrati illā enne ebevāhü
yühevvidānihi ve yünaŝŝırānihi ve yümeccisānihi22 ģadìś-i şerìfi bu cevābuñ
ŝıģģatine güvāh-ı bì-iştibāhdur.
Kiminüñ ĥurşíd-i ‘ālem źerre gelmez ‘aynına
Kimini her şeyde ģayrān eyleyen āyā nedür

Evvel şol şühūd-ı ekmel ŝāģibi şānıdur ki şems-i cihān degül belki ‘Arş-ı
Raģmān ‘aynına nümāyān olmaz. Kemā ķāle’ş-Şeyĥ Ebū Yezìd el-Bisšāmì
nefe‘ana’llāhü Te‘ālā bi-sırrıhi’s-sāmiyyi: Lev enne’l-‘Arşa ve mā ģavāhü
22

“Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar, sonra anne ve babası onu Yuhudi, Hristiyan ve Mecûsî yapar.” (Buhârî, “Cenâ’iz, 79, 80, 93).
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elfe elfi merratin vaķa‘a fì zāviyetin min zevāyā ķalbi’l-‘ārifi mā eģasse biźālik.23 Ve śānì ol müstedill-i ŝāf-dil nişānıdur ki her varaķì derfterìst
ma‘rifet-i Kirdgār24 mıŝdāķınca her varaķ delālet-i Kirdgār’a sezā-vār olup
ve her delìlüñ ģāli medlūle ìŝāl olmaġ-ıla her şeyde istidlāl hemān ‘ayn-ı
medlūle ittiŝāl gibi olur. Kemā ķìle: Lev küşife’l-ġıšā’ü mā ezdedtü
yaķìnen.25 Yāĥūd śānì bir sālik-i rāh-ı fi’llāh ‘unvānıdur ki cemì‘-i
mevcūdātda esmā vü ŝıfāt müşāhedesin ķılup nü’minü bi-ba‘żın ve
nekfüru bi-ba‘żın26 varšasından mübā‘ade éder. Ve ‘alā kile’l-ma‘neyeyn
sebeb-i ģayrāniyyet-i ferìķayn ‘adem-i tenāhì-i keśerāt-ı müşāhedāt ve
iģāša-i esmā vü ŝıfātdur. Kemā ķāle’llāhü Te‘ālā: İnnehü bi-külli şey’in
muģìšun.27
‘Āşıķa ma‘şūķ artıķ rāġıb iken pes yine
Anda bu deñlü temennā bunda istiġnā nedür

‘Āşıķdan murād Cenāb-ı Rabb-i ‘ālem ve ma‘şūķdan maķŝūd cümle-i
Benì Ādem’dür. Kemā ķāle’llāhü Te‘ālā fi’l-ģadíśi’l-ķudsiyyi: Küntü kenzen
maĥfiyyen fe-aģbebtü en u‘rife fe-ĥalaķtü’l-ĥalķa li-u‘rife.28 Ma‘rūfiyyet
merġūba ve maģbūba olıcaķ bi’ż-żarūre ‘ārif daĥı maģbūb u merġūb olur.
Ma‘şūķuñ ‘āşıķa şiddet-i raġbeti ‘aşķı sebebiyle ģüsn-i ma‘şūķ žuhūr u
şöhret buldıġından ve ‘āşıķuñ ma‘şūķa meyl ü meveddeti ŝıfat-ı ‘ışķdan
eśer-i ma‘şūķıyyet šoġdıġındandur. ‘Işķ u ma‘şūķıyyet hemān ma‘lūl ü
‘illet meśābesinde olup a‘nì birbirlerine olan ta‘aşşuķları vücūd u ‘ademi
berāber olan ma‘lūl, źāt-ı ‘illetüñ fer‘ ü eśeri ve ‘illet, ma‘lūlüñ aŝl-ı vücūdperveri olup beynlerinde te’eśśür ü te’śìr cihetinden ģuŝūl-peźìr olan
ta‘alluķları gibidür. Ma‘lūm-ı her ehl-i istifādedür ki ta‘alluķ-ı eśerde olan
şiddet ü ziyāde muģtāc-ı ifāde degüldür. Pes imdi ‘āşıķ Ģażret-i Mevlā ve
23

Şeyh Ebû Yezîd el-Bistâmî -Allah onun yüce sırrıyla bizi faydalandırsın- şöyle
demiştir: Arş ve onu kuşatan her şey binlerce kez bir ârif kulun kalbinin bir köşesine
düşse de ârif bunu hissetmez.

24

Her bir yaprak Allah’ın marifetine dair bir defterdir.

25

Şayet perde kalksa benim îmânımda hiçbir artma olmaz.

26

“Bir kısmına inanırız, ama bir kısmına inanmayız.” 4 Nisâ 150

27

“Muhakkak ki Allah her şeyi kuşatmıştır.” 41 Fussilet 54

28

Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi diledim ve bilinmek için mahlukatı yarattım.
Hadîs-i Şerîf
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ma‘şūķ ‘abd-i bì-nevā iken temennā šarìķıyla yine Mevlā’nuñ eníbū ilā
Rabbiküm ve eslimū lehü29; fe-firrū ile’llāhi30; tūbū ile’llāhi cemí‘an31; yā eyyetühe’n-nefsü’l-mušme’innetü irci‘íilā Rabbiki rāżıyeten merżıyyeten32 miśāli
aķvāl ile ravża-i cennet ve na‘ìm-i bì-minnetine da‘veti ve ‘abd-i bìnevānuñ bilā-da‘vet müsāra‘ati elzem ü ehemm iken ma‘a da‘vet terk-i
icābeti nedür? Bu ĥıšāb ‘alā vechi’l-isti‘cāb olup cevāb-ı bā-ŝavābı budur
ki Ĥudā-yı celle ve ‘alā’nuñ da‘vet ü temennāsı fażl u ‘ašāsı bilā-ġaraż ve
lā-‘ivaż olması ve ‘abd-i bì-‘ġınānuñ istiġnāsı tamām cehli belāsıdur.
Yāĥūd ‘ale’l-‘aks ma‘şūķ Cenāb-ı Rabb-i ‘ālem ve ‘āşıķ Benì Ādem ola. Pes
bu taķdìr üzre ma‘nā-yı dil-peźìr, ma‘şūķuñ kemāl-i ģüsn ü behceti ‘ışķ-ı
‘āşıķ sebebiyle žuhūr u şöhret bulmaġla ‘āşıķa raġbeti keśret üzre iken
‘āşıķuñ viŝāl ü şuhūd temennāsında vücūd ifnāsı ve ma‘şūķuñ yine len
terāní33 edāsıyla istiġnāsı nedür? El-cevāb: ‘Āşıķuñ temennāsı ģükm-i ‘ışķ
ile meyl-i ģüsn ü kemāl iķtiżāsı ve ma‘şūķuñ istiġnāsı ġaniyyün ‘ani’l‘ālemín34 olup maĥlūķınuñ ta‘alluķ u ta‘aşşuķından ‘adem-i pervāsıdur.
Şirk-ile ímān gelmez bir yere lā raybe fíh
Ehl-i İslām’uñ dilinde lā nedür illā nedür

‘Ālem-i mecāzda ķalup müşāhedesinde kā’inātdan her eśer-i mevcūd
mu‘teber olmaġla vaģdet-i Źāt iķrārın étmeyene nefy-i vücūd-ı ulūhiyyeti ġayr ve iśbāt-ı me’lūhiyyet-i Müfìżu’l-cūd ve’l-ĥayr müšāla‘asıyla Lā
ilāhe ille’llāh źikrin étmek lāzım gelür. Bu tevģìdüñ taģķìķi ve taķlìdi olur.
Taģķìķi, ulūhiyyete ġayr-ı Ģaķķ eģaķķ olmadıġını ‘ıyān yāĥūd bürhān ile
bilmek; taķlìdi muģaķķaķ maķālini isti‘māl eylemek ile olur. Eger
muģaķķaķa taŝdìk-i bi’l-cenānı olursa muķallid ehl-i ìmāndan olur. Kemā
ķāle ba‘żu’l muģaķķıķíne fí ģaķķı ímāni’l-muķallidíne: Ve li’l-muķallidi ímānü

29

“Rabbinize yönelip ona teslim olun.” 39 Zümer 54

30

“O hâlde Allah’a koşun.” 51 Zâriyât 50

31

“Hep birden Allah’a tevbe ediniz.” 24 Nûr 31

32

“Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak
Rabbine dön.” 89 Fecr 27, 28

33

“Sen beni asla göremezsin.” 7 A‘râf 143

34

“Allah bütün âlemlerden müstağnîdir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na
muhtaçtır.)” 3 Âl-i İmrān 97
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yüśābü bihi ve in yeke ‘āŝıyen fí terki im‘āni.35 Ve illā bi’l-ittifāķ ehl-i nifāķdan
olur. Ve bāz-ı himmeti evc-i semā-yı ģaķìķatde pervāzda olup nažarında
ta‘addüd-i źevāt i‘tibārın ķılmayana selb-i vücūdāt-ı mevcūdāt ve iśbāt-ı
vaģdet-i Źāt müşāhedesiyle lā mevcūde ille’llāh démek mühimm olur. Bu
tevģìdüñ daĥı taģķìķi ve taķlìdi olur. Taģķìķi bürhānla olmayup ancaķ
‘ıyān ile olur. Emr-i taķlìd beyān u tesvìd olundı. Ve ba‘żı ehl-i vaģdetüñ
bu tevģìdi ke’l-ģadìdi’l-muģmāti ve ba‘żınuñ ke’ş-şemsi ma‘a’n-nücūmi
ve ba‘żınuñ ke’l-baģri ve emvācihi déyü temśìlleri mücerred ġālibüñ
žuhūr u kemāli ve maġlūbuñ bi’l-külliyye iżmiģlāli ŝūretinde taŝvìr ile
ķalb-i sālikde taĥyìl taģŝìli içündür. Yoĥsa taģķìķ degüldür ki ģadìd-i
muģmāt ve şems-i ma‘a’l-kevākib miśāllerinüñ her biri ĥuŝūŝında iki źāt
vücūdı ve el-baģrü ve emvācühü miśāl-i maĥŝūŝında mümkin-i vācib olmaķ vürūdıyla i‘tirāż ģaķìķ ola. Nitekim ba‘żı ehl-i i‘tisāf bu gūne i‘tirāża
taŝaddì ile müte‘addì-i šavr-ı inŝāf olmışdur36. Ve meşhūd-ı her ehl-i
şuhūddur ki tevģìd-i Źāt’da muvaģģidüñ fi’l-cümle ta‘ayyüni olmaġla
nefy ü iśbātdan ĥabìr ü āgāh olur. Lākin andan berter ü a‘lā bir tevģìd-i
Kibriyā daĥı vardur ki ta‘ayyün-i ģā’il bi’l-külliyye zā’il olup kemā fì
şecerati Mūsā muvaģģid lisān-ı ‘abd-i bì-nevā ile Ģażret-i Allāh olur. Ve
ba‘żı ehl-i kemālüñ lisānı üzerine Ene’l-Ģaķķ ve ba‘żınuñ Sübģāní mā
a‘žame şe’ní37 kelimātınuñ cereyānı bu ‘unvān üzredür. Ve bu tevģìd ancaķ
nažar u i‘tibār ifnāsıyla olmayup belki Źāt’uñ ŝıfat-ı vücūddan fenāsıyla
olur. İmdi taģķìķ-i mesfūr üzre ma‘nā-yı beyt-i meźkūr, bir dilde şirk-ile
ìmān ictimā‘ına imkān olmayup tevģìd-i ŝıfātda ta‘addüd-i źevāt ve
tevģìd-i Źāt’da nefy ü iśbāt olıcaķ vaģdet-i Źāt’a ìmān nice mevcūd u
‘ıyān olur? Pes bu ‘unvān üzre tevģìd-i Źāt-ı pāk ve mā yü’minü ekśerühüm
35

Bazı muhakkıklar mukallidin îmânı hakkında şöyle demişlerdir: Mukallidin onu
araştırma konusu yapmayı terk etse dahi onunla sevaplandığı îmânı vardır.

36

Eserin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE Yz 1464/1 numarada
kayıtlı nüshasının hâşiyesinde şu not kaydedilmiştir: “Hāźā ŝūratü’l-i‘tirāż: Muvaģģid ile muvaģģad beyninde ikilik muķarrer iken tevģìd mutaŝavver olmaz ve
şol muvaģģid ki ke’l-ģadìdi’l-muģmāti ‘alā šarìķı’t-taķlìb ev ke’ş-şemsi ma‘a’l-kevākibi min süneni’l-iżmiģlāl vaģdete mā’il olmışdur, cāhildür ve ke’l-baģri ve emvācihi déyenler daĥı kāmil degüldür; zìrā mümkin-i vācib olmaķ muģāl, bunlar ŝādıķ
olmaķ ne iģtimāl.”

37

Kendimi her türlü noksandan tenzîh ederim, benim şânım ne yücedir.
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bi’llāhi illā ve hüm müşrikūn38 ģükmince mūcib-i iştirāk olmaġla ‘ayn-ı
iştirāk olmaķ görinür démek olup merātib-i tevģìd tertìbi üzre maķām-ı
fenā-yı Źāt’a meyl ü iltifāta terġìba işāret olur.
Eyleyüp Ģaķķ’a tevekkül ķul olan Mevlāsına
Bugün içün ġuŝŝalanmaķ yā ġam-ı ferdā nedür

Ya‘nì bende-i bì-nevā niçün yevm-i ferdā içün ġuŝŝa-mend ü ġam-nāk
olur? Ģaķķ’a tevekkül ile Mevlāsına mütevekkil olup ve men yetevekkel
‘ale’llāhi fe-hüve ģasbühü39 muķteżāsınca hemìşe niçün feraģ-nāk-i bì-bāk
olmaz? Yāĥūd cemì‘-i mevcūdātuñ bi’l-ìcād Cenāb-ı Mālikü’l-mebde’
ve’l-me‘āda istinādı olduġına i‘tiķād ve ol Źāt-ı cevāda kemā hüve
ģaķķahü i‘timād éden ‘abd-i pür-ŝafā ġam-ı yevm ve ġuŝŝa-i ferdāyı neye
binā éder? İmdi ġuŝŝa-i yevm ve ġam-ı ferdā ile tevekkül-i Mevlā da‘vāsı
mücerred iddi‘ā olmış olur. Teribet eydi’l-müdde‘íne ve mā aģsene mā ķíle fí
hāźe’l-ma‘nā ve hüve fevvıż ümūrake li’l-lašífi’l-‘ālimi ve eriģ fu’ādeke min cemí
‘i’l-‘ālemi ve‘lem bi-enne’l-ümūra leyse kemā teşā’ü bel yeşā’u’llāhü aģkemü
ģākimin ve’šrib ve šıb ve’nse’l-hümūme cemí‘ahā inne’l-hümūme tüźíbü lübbe’lģāzimi.40
Söylemek bilmek işitmek añlamaķ görmek nedür
Yā bu evŝāf ile mevŝūf olan ol yektā nedür

Bu evŝāfuñ her biri her ķalbi ŝāf olanuñ ma‘lūmı ve mevŝūf olan daĥı rūģı insānì oldıġı mefhūmıdur ki ol rūģ-ı pür-fütūģ bir nefģa-i Rabbāniyye
ve lašìfe-i nūrāniyye bedende sārì ve māddeden ‘ārì ‘ālem-i emrde
maĥlūķ u peydā ve ŝūret-i ģissiyyeden müberrādur. Beden anuñ şekl-i
mu‘ayyeni olmaz. Zìrā beden mu‘ammer olduķça envā‘-ı ŝuver ile muŝavver olup ol cevher-i lešāfet-eśerde iĥtilāf-ı ŝuver mutaŝavver olmaz. Belki
rūz-ı maģşerde beden-i mücedded ol gevher-i mücerrede tābi‘ olup ŝūreti ma‘neviyyesiyle muŝavver olsa gerekdür.
38
39

“Onların çoğu ortak koşmadan Allah’a îmân etmezler.” 12 Yûsuf 106

“Kim Allah’a dayanıp güvenirse Allah ona yeter.” 65 Talak 3
İddiacıların elleri kurusun. Bu ma‘nâda söylenen en güzel söz şudur: İşini Latîf ve
‘Âlim olana bırak; kalbini bütün dünyadan arındır (rahatlat). Bil ki işler hâkimlerin
hâkimi olan Allah’ın istediği gibi olur, senin istediğin gibi olmaz. Gönlünü eğlendir
ve hoş tut. Akıllı adamın aklını kemiren (eriten) bütün dert ve kederleri unut.

40
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Rūzí ki cezā-yı her ŝıfat ĥvāhed buved
Ķadr-i tū be-ķadr-i ma‘rifet ĥvāhed buved
Der-ģüsn-i ŝıfat kūş ki der-rūz-ı cezā
Ģaşr-ı tū be-ŝūret-i ŝıfat ĥvāhed buved41

Dünyāda nice ŝāģib-i ŝūret-i zişt ģüsn-ŝūret rūģ-ı melā’ik-sirişt ile sākin-i
bihişt ve nice ŝūretde müşābih-i melā’ik-i bihişt, ŝūret-i rūģ-ı zişt ile
muķārin-i dūzaĥiyān-ı dìv-sirişt olacaķdur. Kemā ķāle’llāhü Te‘ālā: Vücūhün yevme’iźin müsfiratün żāģıketün müstebşiratün ve vücūhün yevme’iźin
‘aleyhā ġaberatün terheķuhā ķateratün.42 İmdi evŝāf-ı meźkūrenüñ her biri
ma‘lūmuñ ve mevŝūf olan daĥı mefhūmuñ olduķdan ŝoñra Rabb-i
Celìl’üñe bu delìl ile sebìl bulursuñ, nefs-i cāhilüñi ‘ārif-i kāmil étmiş
olursuñ. Zìrā nefs-i bì-nevā nümūne-i ‘ālem-i kübrā olmaġla anuñ gibi
mūŝıl-ı Rabb-i Celìl bir sebìl olmaz. Kemā ķíle: Men ‘arefe nefsehü fe-ķad ‘arefe
Rabbehü.43 Ĥāricden delìl iĥtiyārı kendüyi bilmeyen ‘alìl kārıdur.
Delí ister iseñ Ģaķķ’a dilārā
Yabanda arama kendüñde ara

Vech-i delālet ma‘lūm-ı her ehl-i fešānetdür ki eger ol evŝāf-ı ma‘rūfe ile
ancaķ şānı imkān olan źāt-ı insān mevŝūfe olsa źāt-ı Vācibü’l-vücūd ve
Müfìżu’l-ĥayr ve’l-cūdda noķŝān nümāyān olurdı. Lākin aŝl-ı ŝıfatda
şirkete tesāvì fi’l-keyfiyyet lāzım gelmeyüp belki Cenāb-ı Mevlā’da ol
evŝāf-ı cemìle daĥı a‘lā vü zìbādur. Mā li’bni Ādeme ve Rabbü’l-erbāb.
Leyse ke-miślihi şey’ün ve hüve’s-semíu’l-baŝír.44
Benden evvel étdigin étmiş éden olmış olan
Bunda vü anda benümle olunan da‘vā nedür

41

Her sıfatın karşılığının olacağı gün, senin değerin senin ma’rifetinin değerine göre
olacak. Sıfatının iyi olması için çalış, zira sen sıfatının suretinde haşredileceksin.

42

“O gün birtakım yüzler ışık saçar. Güleçtir, müjde almıştır. Birtakım yüzler de o gün
toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir.” 80 Abese 38-41

43

“Kendini bilen Rabbini bilir.” denilmiştir.

44

“O’na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür.” 42 Şûrâ 11
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Ya‘nì Ĥallāķ-ı ezel beni ĥalķ étmezden evvel benüm her ķılacaķ kārımı
levģa-i a‘mālümde taķdìr, ve ceffe’l-ķalemü bi-mā hüve kā’inün45; ve küllün
müyesserün li-mā ĥuliķa lehü46 feģvālarınca baña müyesser olacaķ evzārımı
ŝafģa-i aģvālümde taķrìr édicek, dünyāda ve uĥrāda a‘māl ü aģvālümden
su’āle mecāl olmaķ nedendür? Žāhir-i ģāl budur ki benüm ģāl ü me’ālüm
ma‘lūm belki maķżì vü maĥtūm olmaġla ben ‘alā külli’l-aģvāl ma‘źūr u
mažlūm olam. El-cevāb: ‘İlm-i Muķaddir, ma‘lūm-ı muķadderde mü’eśśir
olmayup belki ma‘lūma tābi‘ olmaġla cebri muķarrır olmaz. Ve her ‘amel
ki ezelde mümkin oldıġı cihetden muķadder ola, lāzım gelür ki iĥtiyār-ı
cüz’ì daĥı mümkinātdan olmaġla ol cihetden muķadder olmaķ muķarrer
ola. İmdi muķadderün fi’l-ezel iĥtiyār-ı cüz’ì ile muķarrer olan ‘amel olmış olıcaķ ezelde ‘ilmüñ ‘amele ta‘alluķı ‘āmilinden ŝudūrı bi’l-iĥtiyār
olup yoĥsa bi’l-ıżšırār olmasıyla olmış olmaz ve ‘ilmüñ taķdìrde ‘adem-i
te’śìrine bir delìl-i dil-peźìr daĥı budur ki bir mevlā ġulām-ı pürcefāsından ‘alā ĥılāfı’r-rıżā vaż‘-ı nā-sezā peydā olacaġından ķable’lvuķū‘ ŝıģģat-i nažar ile ĥaber vérür. Ba‘de’l-vuķū‘ ma‘lūmdur ki ol
ġulām-ı bì-vefānuñ muĥālefetine mevlānuñ ferāseti sebeb olmayup belki
mevlādan ferāset ŝudūrı ol ġulām-ı bì-ģayādan isti‘dād-ı muĥālefet
žuhūrına müsebbib olmışdur. Ve bir daĥı bir şaĥŝ-ı ‘āķıl ecel-i šabì‘asına
vāŝıl oluncaya dek źāt-ı cemāline ‘ārıż olıcaķ şebāb u şeyĥūĥat emśāli
aģvāli ķable’l-vuķū‘ ĥabìr olur. Ma‘a hāźā ol aģvālüñ ģuŝūle mevŝūle
olmasında ĥabìr olmasınuñ te’śìri olmaķ iģtimāli olmaz. Zìrā ol aģvāl ol
şaĥŝ-ı ‘ālim-i bi’l-me’ālüñ muķteżıyāt-ı źātı olup ĥabìr daĥı olmasa yine
iķtiżā ģasebiyle vücūd-peźìr olur. Keźālik cemì‘-i māhiyyāt-ı mümkināt
daĥı muķteżıyāt-ı Źāt-ı muķaddesetü’ŝ-ŝıfāt olup ve ‘ilmüñ şānı ancaķ
māhiyyeti māhiyyetden temyìz ü beyān olmaġla māhiyyātda mü’eśśir
olmadıġı muģaķķaķ olmış olur. İmdi Cenāb-ı Ģaķķ-ı Cevād’uñ a‘māl-i
‘ibādı taķdìr ü ìcādı eger bi’l-iĥtiyār ise ki ehl-i sünnet meźhebidür
‘āmiline iĥtiyār-ı cüz’ì imdādı ile cebr muģāl oldıġı gibi bi’l-ìcāb ve’lıżšırār ise daĥı ki ģukemā meşrebidür yine cebre mecāl olmaz. Zìrā bu
45

“Kalem, olan ile kurumuştur [Olacak olanları yazan kalemin mürekkebi kurumuştur]”

46

“Herkes kendisi için yaratılmış olana erecektir.” Buharî, Tefsir, Leyl, Cenaiz 83, Edeb
120, Kader 4, Tevhid 54 / Müslim, Kader 6, (2647) / Ebu Davud, Sünnet 17, (4694) /
Tirmizî, Kader 3, (2137) Tefsir, Leyl, ( 3341).
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taķdìrce fā‘il-i fi‘l-i nā-ŝavābdan lime ce‘altení keźā47 su’āli istıŝvāb olunmayup felā telūmenne illā nefseke48 ilzāmı iltizām olunur. Ve daĥı ķul küllün min
‘indi’llāhi49 mefhūmınca her kārı Cenāb-ı Kirdgār’a nisbet lāzıme olmasına
ve mā eŝābeke min seyyi’etin fe-min nefsike50 āyeti müzāģame olmaz. Zìrā
a‘mālüñ Ĥudā-yı źì-ķudrete nisbeti ìcād ve ‘abd-i bí-ķuvvete istinādı,
kesbi aña isnād iledür. İmdi ne āyet-i ūlā da‘vā-yı cebrílere bir vech-ile
rāh ve ne āyet-i uĥrā müdde‘ā-yı ķaderílere güvāh olur. Keźālik āyet-i ve
lev-şā’e le-hedāküm ecma‘ín51 daĥı śübūt-ı cebr ģaķķında ifāde-i ‘ilm-i yaķín
étmez. Zírā meşiyyet daĥı ‘ilme tābi‘ olup bi’l-vāsıša ma‘lūm tevābi‘inden
olmışdur. Ve bir daĥı ma‘nā-yı lašíf-i nažm-ı şeríf ķābil-i ihtidā olan
māhiyyāta intihā olmaġla ezelde hidāyet-i cümle-i Bení Ādem müte‘allıķı meşiyyet-i Rabb-i ‘ālem olup sāyir ķavābil-i ēalālāt olan źevāt, kenz-i
maĥfíde pinhān olmaķ olurdı. Nitekim ģālen olan nižām-ı bedí‘u’lintižāmda bu iki vaŝf-ı müteķābili ķābil olanlaruñ nicesi ol genc-i ĥafíde
nihāndur. Lākin meşiyyet-i Źi’l-celāl bu minvāl üzre olmadı. Zírā bu
taķdírce esmā’-i müteķābilenüñ ba‘żını ‘ayna iĥrācla tekmíl ve ba‘żını
ketm-i ‘ademde terk-ile ta‘šíl lāzım gelüp ve ihtidā cānibini daĥı muķābil
ü mücānibi üzerine tercíģ ve mevcūdiyyete ta‘yín Ġaniyyün ‘ani’l-‘ālemín
‘ibāda aŝlaģ olanı taķdír ü ícād ķılmaķ belki muķābil cānibi daĥı vücūd-ı
‘ayní ŝāģibi olmasa ķudret-i Ģaķķ ‘āmme ve ĥılķat-i ĥalķ tāmme olmamaķ iģtimālin gösterirdi. Bā-ĥuŝūŝ erbāb-ı şeķāvetüñ küfr ü ēalālet lisānı isti‘dādlarıyla mašlūbları ve ģüsn-i iĥtiyārlarıyla maģbūbları olup niçün
bizi ēāll ķılduñ démege mecālleri daĥı olmamaġla ilā yevmi’l-ķıyām
‘āleme bu nižām vérildi démek olup cebrüñ ‘adem-i infihāmında aŝlā
kelām olmaz. A‘lem-i ‘ālemiyān olan Nebiyy-i āĥıru’z-zamānuñ ķażā vü
ķader beliyyesin fe-lā telūmenne illā nefseke52 ķażıyyesiyle tafŝìl ü beyānları
daĥı hìç bir meźheb ü meşreb üzre śübūt-ı cebre imkān olmadıġına ķaš‘ì
bürhāndur. Ma‘āźa’llāh bir ‘amel-i nā-ŝavābuñ esbābını taģŝìl bābında
ķapu-be-ķapu tekāpū éden yādigāruñ ba‘de’l-ģuŝūl ol ‘amel-i nā-sezāda
47

Beni niçin beni böyle yaptın/yarattın?

48

Nefsinden başkasını kınama.

49

“De ki: Hepsi Allah’tandır.” 4 Nisâ 78

50

“Sana ne kötülük gelirse kendindendir.” 4 Nisa 79

51

“Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.” 16 Nahl 9

52

Nefsinden başkasını kınama.
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mecbūriyyet da‘vāsı ne ķabìģ edādur. Ve bir daĥı bir şaĥŝ-ı ģaķìre étdigi
mažleme-i yesìre içün iĥtiyārıyladur déyü envā‘-ı ta‘źìb ü cezāyı sezā
gören ġaddāruñ kendi mežālim-i kebìresi icrāsında ıżšırār iddi‘āsı ne
ŝarìģ ĥašādur. Evc-i semā-yı ģaķìķatüñ bāz-ı bülend-pervāzı a‘nì Ĥvāce
Ģāfıž-ı Şìrāzì ģażretlerinüñ
Der-kūy-ı ník-nāmí mā-rā güźer ne-dādend
Ger tū ne-mí pesendí taġyír kun ķażā-rā53

kelām-ı ĥōş-nižāmlarından daĥı cebrüñ infihāmı lāzım gelmez. Zìrā
murād benüm nìk-nāmluķ kūyına rūy göstermekde muĥālefet ü ‘inādum,
muķteżā-yı nihādum olup ķażā-yı Bārì cellet ‘ažamete daĥı bir vefķ-ı
isti‘dād cārì olmışdur. Eger sen benüm bu ŝanì‘-i nā-hem-vārumı inkār
édüp ber-ĥılāf-ı muķteżā icrā-yı ķażā édebilürseñ ben nā-ķābil ü bedaĥterüñ yedinden bir ŝanì‘-i ĥōşter göster ve illā isti‘dād-ı bārid üzerine
vārid olan levm ü źemmi ‘āmil ve nā-çār u bì-imdād ģaķķında ìrād-ı
maģż-ı mükābere vü ‘ināddur, démekdür. Yāĥūd murād ķażāya rıżā meslegine irşād olup taģķìķ-i ma‘nā-yı beyt-i meźkūr, eger ben meśelā evżā‘ı nā-fercām ile bed-nām olsam, saña elzem olan niçün sen nā-ĥurrem ü
nā-şāduñ yüzinden evżā‘-ı nā-revā ìcādı olur déyü ŝāni‘-i bì-aġrāża
i‘tirāża taŝaddì ile šavruñdan ta‘addì étmeyüp belki ol evżā‘-ı nā-sezāyı
ĥūb u zìbā görüp epsem olmaķdur. Zìrā her şey ki źātında mümkinü’ŝŝudūr ola, žuhūrını istiķżā édüp ķażā daĥı cemì‘-i mümkināta ‘āmm
olmaġla ıžhār-ı iķtiżā étmişdür. Ve’llāhü yaģkümü lā mu‘aķķıbe li-ģükmihi54
ģükmince tebdìl-i ģükm-i Kirdgār’a çāre var mıdur ki böyle i‘tirāż-ı nārevāya ictirā édesüñ démek olur. Bu ma‘nādan ģāşā münkirāta rıżā lāzım
gelmez. Zìrā mühim olan her ķażāya rıżādur yoĥsa her maķżìyi irtiżā
degüldür. Nitekim bir ĥaššāš-ı māhirden bi-ģasebi’l-iķtiżā dūne’r-rıżā
midād-ı fāĥir ile bir ĥašš-ı nā-sezā ŝādır olsa levm ü źemm ĥašš-ı nāsedāda olur, yoĥsa ĥaššāša yāĥūd midāda olmaz. İmdi ķażānuñ
maķżıyyāt üzerine deverānı midāduñ ģurūf-ı mebānì üzerine cereyānı
gibi olduġından ķażāyı bed görmek ġāyetde müsteb‘ad olur.
53

“Bize iyi ad/san kazanma civarına yol vermediler. Beğenmiyorsan takdiri değiştir.”
Dîvân-ı Hâfız, İntişârât-ı Kitâb-ı Âbân, Tahrân, 1384, 5. Gazel, 7. Beyit.

54

“Allah hükmeder, O’nun hükmünü denetleyecek yoktur.”13 Ra‘d 41
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Ĥāme-i ŝun‘a ĥašā nisbet olunmazsa eger
Bunca yañlışlar bu ‘ālem defterinde yā nedür

Ĥāme-i ŝun‘-ı Rabb-i ‘İzzet’e ĥašā nisbeti ‘ayn-ı ĥašā ve cāhilāne edādur.
Nitekim Ģāfıž-ı gencìne-i rāz ve mefĥar-ı ĥvācegān-ı Şìrāz ģażretleri buyurmışdur:
Pír-i mā guft ĥašā ber-ķalem-i ŝun‘ ne-reft
Āferín ber-nažar-ı pāk-i ĥašā-pūş-eş bād55

Zìrā her ķābil-i žuhūr ki defter-i kā’ināt ve ŝafģa-i mevcūdātda mesšūrdur
ber-nehc-i ŝavāb vücūd-yābdur. Eger nìk ve eger zişt ve eger ŝūfì-i
ŝavma‘a ve eger rāhib-i künişt cümlesi isti‘dād u nihādına göre ĥūbsiriştdür. Hìç bir ķabìģ olmaz ki aña ĥaŝlet-i ķabìģası üzre ĥılķatden özge
ģüsn-i ģālet ola. Ve bir šālib-i emr-i fażìģ bulunmaz ki ol emr-i bede
vuŝlatdan aģsen sìret bula. Ģattā nār-ı caģìmi daĥı Cenāb-ı Rabb-i Ģakìm
aŝģābına kemāl-i şefķat ve vufūr-ı merģametden me’āb ķılmışdur. Görmez misüz ki nice ehl-i fużūl, sebeb-i ‘ıķāb belki ‘ayn-ı ‘aźāb olan nefsānì
ve şehvānì merām-ı nā-fercāmlarına neyl ü vuŝūllerinde nā’il-i feyż-i
Sübģānì ve vāŝıl-ı lušf-ı Raģmānì oldum déyü şükrāneler édüp müjdegāneler vérürler. Bu mütelāşìlere bu ģālet, ‘aźāb u miģnete kemāl-i
maģabbetlerinden nāşì olmışdur. Ve’l-ģāŝıl her şey ki mevcūddur
müstaķbeģìnden ma‘dūd degüldür, meger nā-ķābil-i cūd ve mümteni‘u’lvücūd ola.
Perde-i pindāruñı ķaldırmayınca aradan
Ey Rüsūĥí bilemezsüñ bunlara ma‘nā nedür

Ya‘nì bunlara olan ma‘ānì-i pāki ģaķāyıķ u deķāyıķdan olmaġla arada
ģā’il olan perde-i mecāzı zā’il olmayınca kemā hüve ģaķķahü idrāk
édemezsüñ ki ol ma‘ānìnüñ beyānı bürhānla olmayup ancaķ ‘ıyān ile
olur. Yāĥūd ģaķāyıķ u deķāyıķı cāhil iken cehlüñe ķā’il olmayup yine ‘ilm
iddi‘āsı cehl-i mürekkeb edāsıdur.

55

“Pîrimiz dedi ki: Takdir kaleminde hata yoktur, hataları örten temiz nazarına
âferîn!” Dîvân-ı Hâfız, İntişârât-ı Kitâb-ı Âbân, Tahrân, 1384, 105. Gazel, 3. Beyit
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Ĥvāce pindāred ki dāred ģāŝılí

Ģāŝıl-ı ĥvāce be-cuz pindār níst56

İmdi saña lāzım u mühimm olan izāle-i perde-i pindāra sa‘y-i bisyār gösterüp sen iź‘ān édemezseñ bārì anı bir bilenden ŝor mażmūnı muķteżāsınca eger sende vicdānì iź‘āna imkān yoġ-ise bārì bir ehl-i kemālden
su’āl eyle ki andan telaķķì ile ‘irfānda bir miķdār teraķķì bulasuñ. Yoĥsa
nefs-i cāhili reźìle-i cehlden tecrìdsüz yāĥūd ehl-i taģķìķa taķlìdsüz, iź‘ānı ma‘ānì ĥuŝūŝan idrāk-i sırr-ı Yezdānì cihānda bir ferdüñ şānı degüldür.
Ķad küllü hāźā ve temme.
SONUÇ
Âyînezâde Muhammed Şemseddin-i Sirozî’nin 16. asır şairi Sofyalı
Süleymân Rüsûhî’nin şiiri için yazdığı bu şerh, gazel, kaside, şathiyye gibi
kısa metinlerin şerhi geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Şerhe konu
olan 13 beyitlik şiiri kaleme alan Rüsûhî’nin hayatı, görüşleri ve diğer
şiirleri hakkında devrinde meydana gelen tartışmalar da dikkate
alındığında Âyînezâde’nin söz konusu şiir için getirdiği yorumlar daha
da önem kazanmakta, şairin düşünce tarzı ve inanç dünyası hakkında
okuyucuya belli bir fikir vermektedir. Zira şiiri âyet ve hadisleri merkeze
alarak şerh eden Âyînezâde’nin gözünden Rüsûhî’yi değerlendiğimizde
Kınalızâde Hasan Çelebi’nin rafz u ilhad ile suçlayarak yerden yere
vurduğu şairin aslında dinine son derece bağlı samimi bir müslüman
olduğu ve Âşık Çelebi’nin şairin kimliği ve görüşleriyle ilgili olarak
verdiği bilgilerin doğruya daha yakın bulunduğu izlenimi uyanmaktadır.
Mufassal sayılabilecek bu şerhde Âyînezâde’nin şiirdeki müşkül
suallere tatmin edici yorumlar getirdiği ve anlaşılması zor olan meseleleri
başarıyla açıklığa kavuşturduğu görülmektedir. Eserinde tasavvuf,
kelam, fıkıh, tefsir, hadis gibi farklı ilim dallarına ait müktesebâtı konu
alan müellifin, bu sahalardaki birikimini de metne başarıyla yansıttığı
söylenebilir. Dil ve üslup özellikleri bakımından orta nesir türü eserler
içinde değerlendirebileceğimiz Şerh-i Gazel-i Rüsûhî’nin, muhtevası
itibarıyla benzer tasavvufî metinleri anlamada önemli kaynaklardan biri
olacağı muhakkaktır.
56

Hoca bir kazanç (sonuç) elde ettiğini zanneder, ancak hocanın kazancı zandan başka
bir şey değildir.
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