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Sa‘dî Efendi’s Booklet of Prayer Named Es’ile-i Sûfî
Ecvibe-i Sa‘dî
ÖZET

Altı asır gibi uzun bir zaman dilimi içerisinde varlığını
sürdüren Divan Edebiyatı, Türk Edebiyatının en uzun soluklu dönemidir. Teşekkül sürecinde Arap ve özellikle Fars
edebiyatından etkilenmiş, bu süreçten birkaç asır sonra
olgunluk seviyesine ulaşmış ve örnek şahsiyetler yetiştirmeye başlamıştır. Alanın temel kaynakları arasında Kur’anı Kerim, hadis, İslam tarihi, tefsir, akâid ve fıkıh gibi İslâm
kültürü ilim dallarının yer alması Divan Edebiyatının dinî
bir vasfa sahip olmasını beraberinde getirmiştir. Bu sahada
eser veren müellifler özellikle şiiri araç edinerek kaleme
aldıkları eserlerinde her Müslümanın dinî yükümlülüklerini bilme konusundaki hususiyeti dile getirmiş ve dinî
mevzularda onları bilgilendirmişlerdir. Bu bağlamda yukarıda adları zikredilen ilim dalları ile alakalı genel manada
manzum tefsir, hadis, siyer, ilmihal ve akaidnameler gibi
çeşitli türler ortaya çıkmıştır. Bilinen bu türlerin yanısıra
muhteva itibariyle yine bu türlerden uzak olmayan ama ayrı
başlıklar altında değerlendirilmesi gereken manzumeler de
vardır. XVI. yy. simalarından Sa‘dî Efendi’ye ait 293
beyitten müteşekkil kaside bu özellikte olan bir manzumedir.
Manzume, bir dervişin Sa‘dî Efendi’ye gelip abdest, ezan,
namaz…gibi konularda yöneltiği sorulardan ve Sa‘dî
Efendi’nin bu sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır.
Dervişin cevap aradığı sorulara Sa‘dî Efendi’nin, bazı
peygamberlerin hayatlarından telmihler yaparak ve bazı
meşhur fıkıh, hadis, tefsir kitaplarını kaynak göstererek
yanıtlar vermesi manzumenin değerini artırmaktadır. Bu
makalede mezkur şairin manzumesi değerlendirilecek ve
manzumenin metni verilecektir.
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ABSTRACT

Divan Literature which lasts six centuries is the longest
period of Turkish Literature. Divan Literature has been
influenced by Arabic and especially Persian literature
during the formation process. After a few centuries it has
reached ripeness and began to raise sample personalities.
The main sources of this field are Islamic culture branches
such as Qur’an, hadith, Islamic history, tafsir and fiqh.
And this has caused the Divan Literature to have a
religious identity. The authors who wrote in this field
recalled their religious obligations to every Muslim
through poetry in their works and they informed them in
religious matters. In this context verse forms of hadith,
siyar, tafsir and fiqh have emerged. In addition to these
known spices, in consideration of content, there also poems
those are again not far from these spices but should be
analysed under different titles. The Qasida -consisting of
293 couplets- of Sa‘dî Efendi who lived in the sixteenth
century which is a verse in this feature. The Qasida
consists of the answers given by Sa‘dî Efendi to the
questions of a dervish coming to Sa'dî Efendi, such as
ablution, azan, prayer... and answers given to these
questions by Sa‘dî Efendi. Sa‘dî Efendi gave answers to the
questions of the dervish by referring to the famous fiqh,
hadith, tafsir books and making talmih from the lives of the
prophets. And this has increased the value of the his work.
In this article, the poem of the poet will be evaluated and
the text of the poem will be given.
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Giriş:
İslam kültürü ilim dallarının kaynaklık ettiği Eski Türk Edebiyatı,
muhteva itibariyle dinî yönü ön planda olan bir alandır. Bu alanın isimlerinden olan “İslamî Türk Edebiyatı” ve “Ümmet Çağı Türk Edebiyatı” bir
nevi bu hususu ispatlar mahiyettedir. İslam’ın referans alındığı bu sahada
asırlar boyunca bu dinin kutsal değerleri ve ilim dalları ile alakalı pek çok
eser kaleme alınmıştır. Gerek çeşitli hissiyâtın dile getirildiği gerek
talimin amaç edinildiği bu eserlerde daha etkili ve kalıcı olunma gayesiyle
çoğunlukla şiir dilinin tercih edildiği müşâhede edilmektedir.
Edebiyatın İslam kültürü ilim dalları ile münasebeti, dinî edebiyatın
teşekkülüne zemin hazırlayan temel etkenlerdendir. İlimler arasındaki bu
münasebet dolayısıyla edebî sahada inanç ve ibadet esaslarını konu
edinen zengin ve mütenevvi türler vücuda getirilmiştir. Bu türlerde
talimin amaç edinilmesi edebiyatın münasebetli olduğu ilim dallarından
akaidi ve fıkhı ön plana çıkarmıştır. Çünkü dinin kâideleri bu ilim
dallarının verdiği bilgiler ışığında yerine getirilmektedir.
Dinin aslî hükümlerinden bahsettiği için “Usulü’d-dîn” ve en önemli
konusunu Allah’ın birliği ve sıfatları teşkil ettiği için “İlmü’t-tevhid ve’ssıfat” isimleri ile de anılan akaid; İslam dininin iman esaslarından tartışmaya götürmeden muhtasar olarak bahseden ilmin (Kılavuz 1989:212),
fıkıh; VIII. yüzyılın sonundan itibaren İslam’ın, ferdî ve içtimâî hayata
dair amelî hükümlerini bilmeyi ifade eden ve bu konuyu inceleyen ilmin
(Karaman 1996:1) adıdır.
İslam kültürünün ilim dalları ile alakalı edebî türlerin öğretici olma
ortak özelliği bu türlerin edebî mahiyetlerinden çok talimî hususiyetlerini
ön plana çıkarmıştır. Bu türlerde talimin gaye edinilmesi edebiyat ile
akaid ve fıkıh ilimleri arasında bir münasebete vesile olmuş ve bu
münasebet neticesinde akaidnameler ve manzum ilmihaller başta olmak
üzere şurûtü’s-salâtlar, menasikü’l-haclar, fezailü’s-sıyamlar, ramazannameler, feraiznameler, manzum fetvalar, mahşernameler, şefaatnameler,
mirâcnameler…gibi çeşitli türlerde manzumeler vücuda getirilmiştir.492
492

İnanç-İbadet mevzularındaki edebî türler hakkında geniş bilgi için bkz. Âgâh Sırrı
Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
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Divân Edebiyatında bu tür manzumelerin bu denli mütenevvi olması
şüphesiz “Her Müslümanın dinî görevlerini yerine getirecek, helal ile
haramı, hak ile bâtılı birbirinden ayıracak kadar bilgi sahibi olması
farzdır.” hükmüne, edebiyatın sessiz kalmadığının bir izharıdır.
Dinî manzumeler denildiğinde Hz. Allah ve Hz. Peygamber ile
alakalı türler başta olmak üzere yukarıda adları geçen ve İslam kültürü
ilim dalları ile alakalı türler akla gelir. Bu konuda zengin bir muhteva ve
mahiyet arz eden Divan Edebiyatı, mezkur türlerin yanısıra yine dinî
hüviyete sahip ve İslam kültürü ilim dallarıyla münasebetleri dolaylı olan
manzumeler de ihtiva etmektedir. Bu makalenin konusunu oluşturan ve
dinî-fıkhî nev’in dolaylı bir örneği olan manzume böyle bir özelliğe
sahiptir.
Es’ile-i Sûfî Ecvibe-i Sa‘dî Adlı Namaz Risalesi
XVI. yy. şairlerinden Sa‘dî Efendi’ye ait ezan, abdest, namaz gibi
konulardan bahseden 293 beyitten müteşekkil manzume özgün bir
metindir. Bu manzume için “Dinî-fıkhî nev’in dolaylı bir örneğidir.”
denilmesinin sebebi; adları geçen ibadet esaslarının îfâ edilme sebeplerinin açıklanması dolayısıyladır. Manzumenin bu özelliği onu, adları
geçen ilim dalları ile alakalı edebî türlerden farklı kılmaktadır. Misal
olarak bir şurûtü’s-salâtta, abdestin - namazın farzları, sünnetleri, mekruhları vb. konular işlenirken abdest azalarının neden üçer kez yıkanması
Belleten, TDK Yayınları, Ankara 1972, s. 76-80; Âmil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı
Araştırmaları, MEB Yayınları, İstanbul 1998, s. 361-364; Harun Kırkıl, “Türk
Edebiyatında Manzum İlmihal ve Fıkıh Kitapları İle Son Devre Ait Manzum Bir
İlmihal: Manastırlı Mehmed Rıfat Bey ve Manzum İlmihali”, İslam Hukuku
Araştırmaları Dergisi S. 7, 2006, s. 433-476; Ali İhsan Akçay, Türk Edebiyatında Manzum
Akâid-nameler: İnceleme-Metin, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2011; Ferdi Kiremitçi, “Klasik Türk Edebiyatında
Öğretici Mensur Eserleri Nazma Aktarma Çalışmaları ve Sâdıkî’nin Manzum
Akâidname Örneği”, Turkish Studies S. 7/1, 2012, s. 1501-1539; Songül Karaca,
Kadızâde Mehmed Efendi, Manzume-i Akâid (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin),
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Rize 2012; Adnan Memduhoğlu, “İlmihal Edebiyatının Tarihi
Serencâmı”, EKEV Akademi Dergisi S.66, 2016, s. 21-49; Ahmet Aydın, “Manzum
Fıkıh Metinleri-I” Usûl İslam Araştırmaları S. 26, 2016, s. 137-150.
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gerektiğinden veya öğle namazının farzının neden dört rekat olduğundan
bahsedilmez.493 İşte bu noktada namaz ve namazla alakalı toplam 24
esasın îfâ ediliş sebeplerini açıklayan Sa‘dî Efendi’nin risalesinin
özgünlüğü dikkat çekmektedir.
Manzumenin “Sa‘dî” mahlaslı bir şair tarafından XVI. yy. da kaleme
alındığı;
Pes ez-hamd-i Hudâ na‘t-i risâlet
Tokuz yüz idi toksan dört hicret (B.4)
Dil ü cân sem‘ini Sa‘dî’ye tut sen
Ne dir dinle pes ashâb-ı şerî‘at (B.42)
Bu maksûd ‘ukdeyi hallitdi Sa‘dî
Rahîmâ ol kulına eyle rahmet (B. 283)

beyitlerinden anlaşılmaktadır. Manzumenin kaleme alındığı tarih âşikâr
olsa da maalesef müellifin kimliği hakkında kesin bir malumat yoktur.
Çünkü kaynaklarda bu manzumenin XVI. yy. simalarından hayatı
hakkında yeterli bilgi bulunmayan Vidinli Sa‘dî Efendi’ye494 ve yine aynı
yüzyılın simalarından Osmanlı Devleti’nin meşhur şeyhülislamı ve
tarihçisi Hoca Sâdeddin Efendi’ye (ö. 1008/1599)495 âidiyeti hususunda
bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin yanısıra kasidenin 9. beytinin bazı
nüshalarda496:
493

Misal bkz. Alim Yıldız, “Müellifi Meçhul Bir Şurûtü’s-Salât Mesnevisi”, Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi S. 13/2, 2009, s. 175-187.
494
Bkz. Saadettin Merdin, Mızraklı İlmihal’in İtikadî Açıdan Tahlili, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1999, s. 16;
Harun Kırkıl, a.g.m., s. 441.
495
Bkz. Abdurrahman Daş, “Hoca Saadeddin Efendi’nin Hayatı ve Eserleri”, Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi S. 14, 2003, s. 202.
496
Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 2904/2, vr. 41b; Millî Ktp., nr. 06 Mil Yz A 2564, vr. 4b;
Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 4031/4, vr. 184b; Nuruosmaniyye Ktp., nr. 5004, vr. 14b;
Süleymaniye Ktp., Bağdadlı Vehbi Efendi, nr. 1565, vr. 61a; Süleymaniye Ktp.,
Bağdadlı Vehbi Efendi, nr. 1563, vr. 37b; Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi
Efendi, nr. 1933, vr. 82b; Atatürk Kitaplığı; Osman Ergin, nr. OE_Yz_0607, vr. 20b;
Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. OE_Yz_0574, vr. 153b; Atatürk Kitaplığı, Osman
Ergin, nr. OE_Yz_0738, vr. 19a; Atatürk Kitaplığı, Hasan Cafer Ergin, nr. 901, vr. 22.
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Vidin’de ben de ‘ilme şuğl iderdim
‘Alâyıkdan idüp küllî ferâğat

bir nüshada da497:
Devrinde ben de ‘ilme şuğl iderdim
‘Alâyıkdan idüp küllî ferâğat

şeklinde kayıtlı olması risalenin müellifi hakkındaki belirsizliği daha etkili duruma getirmektedir.
Kasidenin gerek vezni göz önünde bulundurularak gerekse Hoca
Sâdeddin Efendi’nin 50’li yaşlarda, bu risaleyi kaleme alma ihtimali zayıf
görülerek risalenin Vidinli Sa‘dî Efendi’ye ait olma ihtimali düşünülmüş
ve transkribi yapılan metinde bu beyitlerden ilki tercih edilmiştir.
Manzume, âdet olduğu üzere Allah’a hamd ve Resul’e salavat ile
başlamaktadır. Bir sûfînin gelip Sa‘dî Efendi’ye namaz konusu başta
olmak üzere çeşitli konulardaki sorularına cevaplar araması eserin telif
sebebidir. Sûfînin, Sa‘dî Efendi’ye yönelttiği sorular 11. beyitle başlamakta ve 39. beyitte sona ermektedir. Bu sorular manzumedeki sıraya
göre şöyledir:
Abdest azalarından neden dördünün yıkanması farzdır, abdest
azalarının üçer kez yıkanmasının hikmeti nedir, toprak ile teyemmüm
edilmesinin hikmeti nedir, abdestin farzı dört iken teyemmümün farzı
neden ikidir, vakit namazları niçin beştir, ezanı önce kim okumuştur,
sabah namazını ilk kim kılmıştır ve sabah namazı niçin iki rekattır, öğle
namazını ilk kim kılmıştır ve öğle namazı niçin dört rekattır, ikindi
namazını ilk kim kılmıştır ve ikindi namazı niçin dört rekattır, akşam
namazını ilk kim kılmıştır ve akşam namazı niçin üç rekattır, yatsı
namazını ilk kim kılmıştır ve yatsı namazı niçin dört rekattır, vitr namazını ilk kim kılmıştır vitr namazı niçin üç rekattır üçüncü rekatta tekrar
tekbir alınmasının hikmeti nedir ve bu namaz sünnet mi vacib mi farz
(Bu nüsha mensur olup Mızraklı İlmihal’in derkenarında kayıtlıdır.) (Ayrıca
“Vidin’de” kelimesi Atatürk Kitaplığı, nr. Bel_Yz_K1129, vr. 10b’de “Budin’de” şeklinde kaydedilmiştir.)
497
Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. MC_YzK0509, vr. 2a. (Ayrıca “Devrinde”
kelimesi Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3569, vr. 4b’de ve Atatürk Kitaplığı,
Osman Ergin, nr. OE_Yz_0619, vr. 152b’de “O demde” şeklinde kaydedilmiştir.)
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mıdır, dört rekatlı namazlar hazarda dört seferde neden iki rekat kılınır,
seferde sabah ve akşam namazları neden kısaltılmaz, kısaltılan namazların kısaltılmasındaki sebep nedir, bu namazları ilk kim kısaltmıştır, beş
vakit namazda önceleri kıraat gece ve gündüzde sesli olurken daha sonra
neden gecede, cuma ve bayram namazlarında sesli gündüzde gizli
olmaya başlandı, her namazın başlangıcında neden tesbih (Subhaneke
duası) okunur, rukunun bir secdenin iki olmasının sebebi nedir, oturuşlarda tahiyyat duası neden okunur, bu duanın fazileti nedir, her namazın
(duanın) sonunda neden salavat-ı şerife okunur498, tahiyyat duasının
sonunda neden salavât okunur, Habibullah’ın herkesten üstün olmasının
hikmeti nedir?
Sa‘dî Efendi bu suallerin cevaplarına başlamadan evvel mutlak
doğruları ancak Allah’ın bildiğini ve kendisinin verdiği cevapların ashabın uygulamaları olduğunu şöyle ifade etmektedir:
Su’âlüne cevâb ey ehl-i safvet
Dirüz Allâhu a‘lem bir hakîkat
Dil ü cân sem‘ini Sa‘dî’ye tut sen
Ne dir dinle pes ashâb-ı şerî‘at (B.41-42)

Sa‘dî Efendi’nin risalesinde bazı ibadetlerin sebepleri açıklanırken
peygamberler tarihine telmihlerin yapıldığı görülmektedir. Söz gelişi
abdestin farzının neden dört olduğunun açıklandığı kısımda Hz. Âdem’in
cennetten çıkarılma hadisesi hatırlatılmıştır. Buna göre Hz. Âdem,
yüzünü yasak meyveye499 döndüğü için yüz, ayağıyla o meyveye gittiği
için ayak, eliyle meyveyi tuttuğu için el ve yasak meyveyi yedikten sonra
pişman olup ellerini başına koyduğu için baş, abdestin farz azaları
olmuştur. Diğer taraftan manzumedeki sıraya göre teyemmümden
bahsedilirken Hz. Nuh’un, öğle namazından bahsedilirken Hz. İbrahimHz. İsmail’in, ikindi namazından bahsedilirken Hz. Yunus’un, akşam namazından bahsedilirken Hz. İsa’nın, yatsı namazından bahsedilirken Hz.

498

Bu sorunun cevabı “Her Du‘ânun Evvelinde yâ Evsatında yâ Âhirinde Salavât-ı
Şerîf Okunduğunun Sebebi Beyânındadır” başlığı altında verilmiştir.
499
Yasak meyve metinde Farsçada “buğday” anlamına gelen “gendüm” kelimesi ile
karşılanmıştır.
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Musa’nın ve vitr namazından bahsedilirken Hz. Muhammed’in hayatlarına telmihler yapılmaktadır.
Peygamberler tarihine yapılan telmihlerin yanısıra risalede verilen
bilgilere Hanefî fıkıh kitapları başta olmak üzere meşhur hadis ve tefsir
kitaplarının da kaynak gösterildiği görülmektedir. Bu minvalde olan
beyitlerden bazıları şöyledir:
Bunun naklin yazar Şerh-i Dekâîk
Tetebbu‘ kıl dakîka koma elbet (B.50)
Bunı dahi ‘İnâye kıldı tasrîh
Ara bul Hak’dan olursa ‘inâyet (B.155)
Bunun naklini Tefsîr-i Ebû’l-Leys
Murâd üzere yazar kılur hikâyet (B.203)

5 ve 6. dipnotlarda da görüldüğü üzere Sa‘dî Efendi’nin risalesinin
nüsha sayısı fazladır. Transkripsiyonlu metin; Süleymaniye Kütüphanesi,
Serez nr.4031/4’te kayıtlı mecmuanın 184b-202b varakları arasında yer
alan nüshadan, Millî Kütüphane, nr. 06 Mil Yz A 2904/2’te kayıtlı
mecmuanın 41b-51b varakları arasında yer alan nüshadan ve Atatürk
Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. MC_YzK0509’da kayıtlı mecmuanın 1b13b varakları arasında yer alan nüshadan hareketle oluşturulmuştur. Bu
nüshalar arasında Millî Kütüphane nüshası; 275 Süleymaniye Kütüphanesi nüshası; 283 ve Atatürk Kitaplığı nüshası; 289 beyit ihtiva etmektedir. Nüshaların tenkitli okunması sonucu risalenin beyit sayısı; 293’e
ulaşmıştır. Nüshalarda küçük farklılıkların sayısı fazla olup bu farklılıklar
dipnotlarda gösterilmemiş mana ve vezin itibari ile en uygun olanı tercih
edilmiştir. Üç nüshada da kırmızı mürekkeple yazılan başlıklarda çeşitliliğin arz ettiği görülmüş bunlar arasında da en açık olanı tercih edilmiştir.
Risalenin Süleymaniye Kütüphanesi nüshasında, sebebi açıklanan
hâllere kaynak gösterilen eserlerdeki nakillerin de manzume içerisinde
verilmesi nüshanın mühim bir özelliğidir. Bu bağlamda risalede 1 Türkçe
eserden (Envârü’l-âşıkîn) 1, 1 Farsça eserden (Şerh-i Dekâ’îk) 2, 15 Arapça
eserden (Şerh-i Vudû’, Şerh-i Terğîb, Şerh-i Teshîl, Şerh-i Tetimme, en-Nihâye,
el-‘İnâye, Mesâbîh, Tefsir-i Kadî, Şerh-i Hidâye, Tefsîr-i Keşşâf, Tefsîr-i Ebü’l-
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Leys, el-Kifâye, Şerh-i Dürer, Kimyâ-yı Sa‘âdet, er-Ravza) 20 olmak üzere toplam 23 nakil bulunmaktadır.500 Bu nakillerden Türkçe için “Fî-Beyânü’tteşehhüd” Arapça ve Farsça için ise “Ve’n-nakli Hâzâ” başlıkları kullanılmıştır. Transkripsiyonlu metne dahil edilmeyen nakillerin -nüshadaki
sıraya göre- üç dilden birer örnekleri şöyledir:
Vuzû’da Gasl ve Mesh İçün A‘zâ-yı Erba‘a Tahsîs
Olunduğunun Sebebi Beyânındadır
Vuzû’da oldı bu dördi dahi farz
Bulardan gitmek içün ol isâ’et
Bunun naklin yazar Şerh-i Dekâ’îk
Tetebbu‘ kıl dakîka koma elbet (B.49-50)

ﻭﺍﻠﻧﻗﻞﻫﺫﺍ
ﺪﺮﺧﺑﺮﺍﺳﺖ ﭼﻮﻦ ﺻﻓﻰﷲﻋﻠﻴﻪﺍﻠﺳﻼﻢ ﺪﺭﺑﻬﺸﺖ ﺑﺪﺭﺨﺖ ﺨﻠﺪ ﻧﺯﺩﻴﻚ ﺸﺩ ﻮﺩﺍﻨﮥ ﻜﻨﺩﻢ ﺭﺍ ﺒﺩﻴﺩ
ﻮﺒﺭﻮﻯ ﺗﻮﺠﻪ ﻜﺮﺩ ﻮﺒﭙﺎﻯ ﺍﺮﺍﺪﺖﺨﻮﺩ ﺮﻮﺍﻥ ﺸﺩ ﻮﺪﺍﻧﮥ ﻜﻧﺪﻡ ﺑﺩﺳﺖ ﺨﻮﺩ ﺳﺘﺎﺩ ﻮﭽﻮﻦ ﺑﺨﻮﺮﺩﺑﺎ
ﻧﺩﺍﻤﺖ ﻮﺘﺄﺳﻒ ﺩﺳﺘﺵ ﺒﺮﺳﺮ ﺨﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻧﺳﺖ ﻜﻪ ﺩﺮﺍﺑﺪﺳﺖ ﻫﺮﻧﻤﺎﺰ ﺩﺳﺖ ﻮﭘﺎ ﻮ ﺮﻮﺸﺘﻦ ﻮﻤﺴﺢ
 ﺍﺬﺍ ﻘﻤﺘﻢ ﺍﻠﻰ: ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻞﷲ.ﺳﺮﻜﺮﺩﻦ ﺩﺮﻜﻼﻡ ﻤﺟﻴﺩ ﻓﺮﻤﻮﺩﻩ ﺸﺩ ﺍﺰﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﺍﻥ ﺨﻄﺎﻴﺎ ﺍﺰﺍﻠﻪ ﺸﺩ
501
.ﺍﻠﺼﻠﻭﺓ ﻓﺎﻏﺳﻠﻭ ﻭﺠﻭﻫﻜﻢ ﻭﺍﻳﺪﻳﻜﻢ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻣﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻣﺳﺤﻭﺍ ﺒﺮﯘﺳﻜﻢ ﻭﺍﺮﺠﻠﻜﻢ ﺍﻠﻰﺍﻠﻜﻌﺒﻳﻦ
500

Suallerin sayısı 24, nakillerin sayısının 23 olmasının sebebi sûfînin son sorusuna
(Habibullah’ın herkesten üstün olmasının hikmeti nedir?) verilen cevapta eser ismi
zikredilmemesindendir.
501
Der-ĥaberest çün Ŝafîyullâh ‘Aleyhisselâm der-behişt be-dıraĥt-ı ĥuld nezdîk şod
ve dâne-i gendüm-râ bedîd ve berûy teveccüh kerd ve be-pây-ı irâdet-i ĥod revân
şod ve dâne-i gendüm be-dest irâdet-i ĥod sitâd ve çün beĥord bâ’-nedâmet u
te’essüf desteş ber ser-i ĥod nihâd ânest ki der-âbdest-i her namâz dest u pâ u rû
şusten mesģ-i sergerden der-kelâm-ı mecîd fermûde şod ez ân a‘żâ ân ģašâyâ izâle
şod. Kemâ ķalellâhu Te‘âlâ: İźâ ķumtum ilâ’ŝ-ŝalâti fâġsilû vucûhekum ve
eydiyekum ilâ’l-merâfiķi vemseģû bi-ruûsikum ve erculekum ilâ’l-ķabeyni.
(Rivayete göre Safîyullah [Hz. Âdem] cennette huld ağacına yaklaştı ve buğday
tanesi gördü, onun yüzüne baktı ve kendi iradesi ile yanına gitti, buğday tanesini
kendi irâdesi ile eline aldı ve yedi. Pişmanlık ve üzüntü ile iki elini başına koydu.
İşte bu yüzden Yüce Kitap’ta buyurulmuştur ki: Her namazın abdestinde el, ayak ve
yüzü yıkamak ve [başı] meshetmek bu uzuvlardan günahları temizler. Allahu Te‘âlâ
Hazretleri şöyle buyurdu: Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine
kadar (yıkayın.) [Mâide, 5/6.]
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A‘zâ-yı Vuzû’yı Üçer Kerre Gaslin
Vechi Sebebi Beyânındadır
Yeter her ‘uzva gerçi gasl-ı vâhîd
Velî teslîs-i gasl olur fazîlet
Bunun tafsîlini Şerh-i Vuzû’da
Ara kim bulasın andan vedâ’et (B.55-56)

ﻭﺍﻠﻧﻗﻞﻫﺫﺍ
ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻦ ﺍﻠﻭﻀﻭءﻣﻦ ﺍﻠﻭﻀﺎءﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻠﻂﻬﺎﺮﺓ ﻠﻼﻋﻀﺎء ﺍﻠﻣﺧﺼﻭﺼﺔ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﻠﻼ ﻧﻔﺲ ﺍﻠﺜﻠﺙ
ﺒﺎﻄﻧﺎ ﻔﺎﻠﻐﺴﻞ ﺒﺎﻠﻤﺮﺓ ﺍﻻ ﻮﻠﻰ ﺍﺸﺎﺮﺓ ﺍﻠﻰ ﻧﻗﺎﻮﺓ ﺍﻠﻧﻓﺲ ﺍﻻﻤﺎﺮﺓ ﻮﺒﺎﻠﺜﺎﻧﻳﺔ ﺍﺸﺎﺮﺓ ﺍﻠﻰ ﻧﻆﺎﻔﺔ ﺍﻠﻧﻔﺲ
ﺍﻠﻠﻮﺁﻤﺔ ﻮﺒﺎﻠﺛﺎﻠﺛﺔ ﺍﺸﺎﺮﺓ ﺍﻠﻰ ﻃﺮﺍﻮﺓ ﺍﻠﻧﻔﺲ ﺍﻠﻤﻃﻤﺌﻧﻪ ﻠﻼﻋﺿﺎﺀ ﺍﻠﻃﺎﻫﺮﺓ ﻮﺍﻥ ﻜﺎﻦ ﻳﻜﺘﻓﻰ ﺍﻠﻐﺴﻞ
502
. ﻧﻗﻞ ﻣﻥ ﺸﺮﺡ ﺍﻟﻭﺿﻭﺀﻟﻟﻭﺍﺣﺩﻴﻰ.ﺒﺎﻠﻣﺮﺓ ﻠﻜﻦ ﺒﺎﻠﺘﺛﻠﻴﺙ ﻔﺿﻴﻟﺔ ﻗﻭﻴﻪ
Salavât-ı Hamsenin Ka‘delerinde Okunan
Tahiyyâtın Beyânındadır
Tahiyyâta teşehhüd dindi zîrâ
Sonunda var çü tevhîd u şehâdet
Bunun naklin yazar Envâr-ı ‘Uşşâk
Ara kim bulasın ma‘şûka vuslat (B.249-250)

Fî-Beyânü’t-teşehhüd
Naķildir ki Mi‘râc gecesi çünki Server-i Enbiyâ ‘Aleyhi’ŝ-ŝalavatullâhu Te‘âlâ Sidre-i Müntehâ’dan geçüp maķâm-ı vuŝlata ķarîb oldılar.
502

İ‘lem inne el-vużu’e mine’l-vażâ’eti ve hiye’š-šahâratu li’l-‘ażâ’i el-maģŝûŝati
žâhiren ve li’l-enfüsi e’ś-śülüsi bâšinen fe’l-ġaslu bi’l-marrati’l-ûlâ işâreten ilâ
neķâveti’n-nefsi’l-emmâreti ve bi’ś-śaniyeti işâreten ilâ nažâfeti’n-nefsi’l-levvâmeti
ve bi’ś-śâliśeti işâreten ilâ šarâveti’n-nefsi’l-mušma’inne li’l-a‘żâ’i’š-šâhire ve in kâne
yektefi’l-ġasle bi’l-merreti’l-vâģideti lâkin bi’t-teślîśi fażîletün ķaviyetün. Nuķilâ
min Şerģi’l-Vużû’i li’l-Vâģidî.
(Bil ki abdest zahirde belirli azaların temizliğidir. Batında ise üç nefsin temizliğinden ibarettir. Birinci yıkama nefs-i emmarenin temizliğine, ikinci yıkama nefs-i
levvâmenin temizliğine işarettir. Üçüncü yıkamadaki temiz azalar da nefs-i mutmainnenin arınmasına işarettir. Her ne kadar abdest azalarının birer kez yıkanması
yeterli olsa da bu azaları üçer kez yıkamak daha faziletli ve daha üstündür. Bu,
Vâhidî’nin Şerhi’l-Vuzû’ adlı eserinden nakledilmiştir.)
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Cebrâ’îl (as): “Ķurbet ve vuŝlata yaķîn olduġunuzda Rabbinize selâm
virin.” dimiş idi. Ģabîbullâh fi’l-ģâl: “Et-taģıyyâtü lillâhi ve’ŝ-ŝalavâtü
ve’š-šayyibatü.” diyicek Ģaķ Celle ve ‘Alâ Ģażret muķâbilesinde:
“Esselâmu ‘aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve raģmetullahi ve berekâtüh.”
buyurdılar. Pes Ģażret-i Risâlet-penâh ‘Aleyhi’s-selâm murâd idindiler
ki: “Selâmullâhdan ümmetimün daĥi ģažžı ola.” Ba‘de’s-selâm: “‘Aleynâ
ve ‘alâ ‘ibâdillâhi’ŝ-ŝâlihîn” buyurdılar. Andan Cebrâ’il ve cümle melâ’ike
‘aleyhim esselâm ķavl-i Cebrâ’il’i gûş idicek bir kezden zebân-ı feŝâģatle
lisân-ı belâġatla: “Eşhedü enlâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muģammeden ‘abduhu ve Resûluhu” didiler.
Hamd ve salavatla başladığı risalesini yine âdet olduğu üzere dua ile
bitiren Sa‘dî Efendi, dua halkasını geniş tutmuş bu halkaya başta kendini,
risalesini okuyanları, dinleyenleri, yazıya aktarılmasına vesile olanı,
yazıya aktaranı, ezberleyeni, risalesine kıymet vereni ve bu dualarına
“âmin” diyeni dâhil etmiştir.
Sonuç
XVI. yy. simalarından Sa‘dî Efendi’ye ait çeşitli dinî mevzular
hakkında soru ve cevapları ihtiva eden 293 beyitten müteşekkil kaside,
muhteva itibariyle özgün bir manzumedir. Eserin telif sebebi olan çeşitli
dinî kaidelerin yerine getiriliş hallerinin sebepleri ile alakalı soruların, her
ne kadar manzumede bir sufi tarafından Sa‘dî Efendi’ye yöneltildiğine
dair bir bilgi olsa da bu soruları Sa‘dî Efendi’nin, ibadetlerin kaideleri
hususunda insanların meraklarını gidermek maksadıyla kendisinin
sorduğu ihtimali de vardır.
Ezan, abdest, namaz gibi çeşitli konulardaki sorulara Peygamberler
tarihinden telmihler yapılarak ve muhtelif fıkıh, hadis, tefsir kitaplarının
kaynak gösterilerek cevaplar verilmesi eserin kıymetini artırmaktadır. Risalenin özgünlüğü ibadet kaidelerinden bahsetmeyip bu kaidelerin
nedenlerini açıklamasından ileri gelmektedir. Bu minvalde namaz ağırlıklı bu manzume, namazla alakalı bir tür olan şürûtu’s-salatlardan
ayrılmaktadır. Muhteva itibariyle böyle bir manzumenin şimdiye kadar
bir örneğine rastlanılmaması dikkat çeken bir diğer konudur. Bu risalenin
gün ışığına çıkmasıyla dinî manzumeler arasına özgün bir metin dahil
olmuştur.
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Metin
Ķaŝîde-i Sa‘dî el-Ģaķîr
Bismillaģirraģmanirraģîm
mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün
1

Ĥudâ’ya ŝad hezârân şükr ü minnet
Ki Maģbûb’ına bizi kıldı ümmet
Anı kendü içün ĥalķı anuñ’çün
Yaradup itdi kullarına raģmet
Selâm olsun muģibbinden Ģabîb’e
Daĥi hem âl ü aŝģâba temâmet
Sebeb-i Nažm-ı Kitâb-ı Müstešâb
Pes ez-ģamd-i Ĥudâ na‘t-i risâlet
Tokuz yüz idi toksan dört hicret

5

Cihânda Ģażret-i Sulšân Murâd Ĥân
Kılurdı ‘adl u dâd ile ĥilâfet
İšâ‘at üzre idi cân u dilden
Anuñ emrine heftâd ü dü millet
Zamân-ı devletinde bulmış idi
Cihân emn ü emân u istirâģat
Ĥuŝûŝen ŝâģib-i ‘ilm u kemâle
Kemâlince olunurdı ri‘âyet
Vidin’de ben de ‘ilme şuġl iderdüm
‘Alâyıķdan idüp küllî ferâġat

10

Gelüp nâgâh bir ŝûfî-i ŝâfî
Su’âl itdi baña kılup bidâyet
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Su’âl-i Ŝûfî-i Ŝâfî
Didi ey ehl-i dil ŝâģib-baŝîret
Ŝalât içün vużû’ kim oldı müśbet
Kamu a‘żânuñ içinden sebeb ne
Hemân dört ‘użva maĥŝûŝ itdi âyet
Yeterken pes her ‘użva ġasl-ı vâģid
Nedür teślîś-i ġasla aŝl u ģikmet
Niçün olur turâb ile teyemmüm
Bulunmasa su yâ olmasa miknet
15

Vużû’da ‘użv dört iken sebeb ne
Teyemmümde iki ‘użv oldı müśbet
Daĥi heb inse vü cinne fürâdı
Ŝalât-ı ĥamse kim farż oldı beş vaķt
Çü mümkin idi tevķît eksük artuk
Niçün beş vaķt ile oldı muvaķķat
Pes ol beş vaķtüñ içinde eñ evvel
Kim okıdı eźân itdi iķâmet
Ŝalât-ı ŝubģı evvel kim kılupdur
Nedür ģikmet ki oldı iki rek‘at

20

Ŝalât-ı žuhrı kim kıldı muķaddem
Nedür aŝlı ol oldı çâr rek‘at
Ŝalât-ı ‘aŝra kim kıldı şürû‘ı
Niçün ol daĥi oldı çâr rek‘at
Ŝalât-ı maġribe kim kıldı âġâz
Nedür bâ‘îś ki oldı ol se rek‘at
Namâzın yatsunuñ kim kıldı evvel
Niçün ol daĥi oldı çâr rek‘at
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Ŝalât-ı vitre kim başladı evvel
Ya niçün ol da kılındı se rek‘at
25

Ķunût u ref‘-i yed tekrâr-ı tekbîr
Olur üçünci rek‘atda ne ģikmet
Digil sünnet midür vitri ya vâcib
Veyâ farż mıdur ey ehl-i baŝîret
Źevâtü’l-erba‘a niçün kılunur
Ģażarda dört seferde iki rek‘at
Niçün ŝubģ ile maġrib ķaŝr olınmaz
Çü ta‘mîm üzredür aĥbâr-ı âyet
En evvel ķaŝra kim oldı sebeb pes
Muķaddem ķaŝra kim kıldı ‘azîmet

30

Ŝalât-ı ĥamsede evvel şeb ü rûz
Olunurdı çü cehr ile ķırâ‘at
Nedir bâ‘iś ki sonra oldı taĥŝîŝ
Gicede cehr ü gündüzde meĥâfet
Niçün pes cum‘a vü ‘îdeyn olur cehr
Meĥâfet olmaz anlarda ne ģikmet
Ķırâ’atden muķaddem her namâza
Niçün tesbîģ ile olur bidâyet
Niçün secde iki oldı rükû‘ bir
Çü itmez secdeteyne naŝŝ delâlet

35

Taģiyyat kim okınur ķa‘delerde
Nedür aŝlı nedür andan fażîlet
Sebeb ne her ŝalâtuñ âĥirinde
Ŝalavât okınur ba‘de’t-taģiyyât
Budur fi’l-cümle feģvâ-yı lüġâti
Ŝalâtuñ vech-i žâhirde ģaķîķat
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Ģabîb’e yâ İlâhî raģmet eyle
Ĥalîl’e nitekim itdüñdi raģmet
Ģabîbullâh ĥod efēaldür kamudan
Nedür aŝlı k’olur böyle ķırâ’at
40

Beyân eyle baña bu müşkilâtı
Eyâ ŝâģib-dil ü ehl-i baŝîret
Cevâb-ı Şâfî
Su’âlüñe cevâb ey ehl-i ŝafvet
Dirüz Allâhu a‘lem bir ģaķîķat
Dil ü cân sem‘ini Sa‘dî’ye tut sen
Ne dir diñle pes aŝģâb-ı şerî‘at
Vużû’da Ġasl ve Mesģ İçün A‘żâ-yı Erba‘a Taĥŝîŝ
Olundıġınuñ Sebebi Beyânındadur
Eyâ pürsende-i erbâb-ı ģikmet
Ĥaberde böyle gelmişdür rivâyet
Behişt içre Ŝafîyyullâh Âdem
Çü ĥuld aġacına bulmışdı ķurbet

45

Görüp nâgâh gendüm dânesini
Yüzi birle teveccüh itdi ol vaķt
Ayaġıyla varup o dâneye dek
Eliyle dâneyi aldı o sâ‘at
Yiyüp ol dâneyi pes bâ-te’essüf
Elini başına kodı o Ģażret
Eli yüzi ayaġı eylemek ġasl
Daĥi mesģ eylemek başa ģaķîķat
Vużû’da oldı bu dördi daĥi farż
Bulardan gitmek içün ol isâ’et
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50

Bunuñ naķlin yazar Şerģ-i Deķâîķ
Tetebbu‘ kıl daķîķa koma elbet
A‘żâ-yı Vużû’yı Üçer Kerre Ġaslüñ Vechi Sebebi
Beyânındadur
Buyurdı Ģaķ vużû’ beher ‘ibâdet
Beden hem enfüs olına šahâret
Birer kerre yumak her ‘użvı evvel
Olur emmâre nefs içün neķâvet
İkişer kerre her ‘użvı yumak pes
Olur levvâme nefs içün nežâfet
Üçer kerre yumak her ‘użvı âĥir
Olısar mušma’în nefse šarâvet

55

Yeter her ‘użva gerçi ġasl-ı vâģîd
Velî teślîś-i ġasl olur fażîlet
Bunuñ tafŝîlini Şerģ-i Vużû’da
Ara kim bulasın andan veżâ’et
Turâb ile Teyemmüm Eylemenin Aŝlı ve
Teyemmümde İki ‘Użv Taĥŝîŝ Olundıġınuñ
Beyânındadur
Ĥaberde şöyle gelmişdür rivâyet
Ki çün šûfân-ı Nûģ oldı ģaķîķat
Suya ġarķ oldı cümle yeryüzinde
Ne kim var ise mevcûdât o sâ‘at
Bi-‘avn-i Ģaķ hemân ol Nûģ Nebî’nüñ
Gemisinde olanlar buldı ŝıģģat

60

Yoġidi ol gemide mâ’-i šâhir
Ġażab suyıyla olmazdı šahâret
Libâsınuñ ġubârıyla teyemmüm
İder Nûģ-ı Nebî beher żarûret
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Ģaķķ’uñ lušfına mažhar düşdügi’çün
Ĥudâ’ya secde-i şükr itdi ol vaķt
Teyemmüm itdügini çünki Nûģ’uñ
Ķabûl itdi o demde Rabb-i ‘İzzet
Ĥudâ’dan pes Ģabîb’e âyet indi
Teyemmüm oldı farż ‘inde’ż-żarûret
65

Teyemmüm nicedür nice olur hem
Kılur fi‘l-i Resûlullâh delâlet
Teyemmüm pes bedeldür ġasl u ġusla
Żarûretde budur icmâ‘-ı ümmet
Teyemmümde iki ‘użv oldı maĥŝûŝ
Vużû’da gerçi dört ‘użv idi müśbet
O dört ‘użvuñ yüz el pes eşrefidür
Budur taĥŝîŝe ba‘żı didi ‘illet
Ki cennetde Ŝafîyyullâh’uñ evvel
İsâ’etde yüz el itmişdi sebķat

70

Ki ya‘ni dâne-i ĥuldı alup el
Aġızla ekl u gözle oldı ru’yet
Egerçi baş ayak anda bileydi
Velî ekśer yüz el itdi isâ’et
Teyemmümde yüz el pes anuñ içün
Kılındı iktifâ ‘inde’ż-żarûret
Bunuñ naķlini yazar Şerģ-i Terġîb
Ara kim bulasın ‘âlemde raġbet
Teyemmümüñ Şer‘an Maģalli ve Mufaŝŝılan
Ŝıfatı Beyânındadur
Teyemmüm eylemekde ey ĥıredmend
İşit kim nicedür ģükm-i şerî‘at

Sa‘dî Efendi’nin Namaz Risalesi

75

Kaçan ehl-i seferden bir kimesne
Sudan bir mîl ıraġ olsa ģaķîķat
Suya yâĥûd yakın olsa velâkin
Su almaġa ‘adûdan itse ĥaşyet
Bahâ birle satılur olsa yâ su
Bahâya anda bulunmazsa vüs‘at
Ve yâĥûd şehre gelse bir müsâfir
Aña olsa o dem vâķi‘ cenâbet
Marîż u yâ faķîr olmaġla anda
Alıcak suya hîç olmasa ķudret

80

Soġuk su ile korksa itmege ġusl
İrişmeye soġukdan aña âfet
Kurı topraġ ile yâ cinsi birle
Teyemmüm câ’iz olur aña ol vaķt
Cenâbetle ģadeś bunda olur bir
Aña pes bir teyemmümdür kifâyet
Cenâbet hem ģadeś ref‘ olmak içün
Teyemmüm evvelinde ide niyyet
Pes andan ellerin topraġa sürüp
Birez silke yüze süre temâmet

85

Sürüp bir daĥi ellerin turâba
Süre kollarına vire neķâvet
Ki taģlîl-i eŝâbi‘ nez‘-i ĥâtem
Olupdur bunda şarš ey ehl-i fıšnat
Bu vech üzre olıcak tâ teyemmüm
Namâz kılmaġa var aña icâzet
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Velâkin yaĥşi añla ey birâder
Teyemmümde olupdur farż niyyet
Ģadeś gitmez cenâbet niyyetiyle
Ģadeś söziyle hem gitmez cenâbet
90

Cenâbetle ģadeś niyyetde bâ-hem
Añılucak olur cümle izâlet
Muķîm olan şehirlerde daĥi ger
Cünüb olsa suya bulmazsa miknet
Aña daĥi teyemmüm câ’îz olur
Cenâbetden ģadeśden olmaz elbet
Meger kim ol kişi ol şehr içinde
Ola maģbûs u yâ mükreh be-ġâyet
Esîr ola yâĥûd küffâr elinde
Suya bulmaya nev‘an istišâ‘at

95

Ģadeśden daĥi aña pes teyemmüm
Revâdur böyle olıcak żarûret
Mevâni‘ zâ’il olıcak velâkin
Namâzın pes ide yine i‘âdet
Bunuñ naķlini yazar Şerģ-i Teshîl
Ara kim bulasın andan sühûlet

Ŝalât İçün Evķât-ı Ĥamse Taĥŝîŝ Olundıġınuñ
Sebebi Beyânundadur
Ĥaberde böyle gelmişdür rivâyet
Ģabîb’i nûrın evvel Rabb-i ‘İzzet
Ģicâb-ı dürre-i beyżâ içinde
Yaradup kıldı çün šâvûs-hey’et
100

Yaķšîn aġacı üzre pes o šâvûs
Turup seb‘în elf ‘âmm müddet

Sa‘dî Efendi’nin Namaz Risalesi

Ĥudâ-yı źü’l-Celâl’e gice gündüz
İdüp tesbîģ u tehlîl ü ‘ibâdet
Pes andan sonra mir’ât-ı ģayâyı
Muķâbil kıldı vechine o Ģażret
Çü mir’âta nažar kıldı o šâvûs
Cemâlin gördi ġâyet ĥûb-ŝûret
Ĥudâ’dan idüp istiģyâ’ o demde
Hemân dem secde kıldı ĥamse merrât
105

Pes ol beş secde evķât-ı ‘ibâda
‘İbâdet kılmaġa oldı muvaķķat
Anı müş‘irdurur âyât u aĥbâr
Daĥi fi‘l-i Nebî kılur delâlet
Bunuñ naķlin yazar Şerģ-i Tetimme
Ara bul anda tafŝîlin temâmet
Evvel Eźân Okıyan ve İķâmete Şürû‘ Eyleyen
Beyânındadur
Şeb-i Mi‘râc’da Sulšân-ı risâlet
Çü Beytü’l-maķdis’e geldi o sâ‘at
Yönelüp ķıbleye Cebrâ’il anda
Eźân okıdı vü kıldı iķâmet

110

Cemî‘-i enbiyâ’ ervâģına pes
Ģabîbullâh o dem itdi imâmet
Bunuñ tafŝîlini yazar Nihâye
Ara bul anda sen naķlin nihâyet
Fî-Beyâni Taĥŝîŝi’l-eźân
Resûlullâh ki Mi‘râc-ı berînden
Kaçan kim yeryüzine itdi ‘avdet

● 485

486

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Namâz evķâtını bildürmek içün
Müşâvir iken aŝģâbla o Ģażret
Gelüp nâgâh ‘Abdullâh Enŝâr
Didi gördüm düşümde ben ģaķîķat
115

Ki gökden yire bir ferişte indi
Cidâr-ı mescide konup o sâ‘at
Didi Allâhuekber iki kerre
Eźânı okıdı cümle temâmet
Du‘â idüp elin yüzine sürdi
Birez turdı yine kıldı iķâmet
‘Ömer Ģażretleri Vallâhi didi
Baña da vâķi‘ oldı böyle ru’yet
Didi ba‘żı ‘Ömer işitdi yirde
Eźân okıdı gökde peyk-i Ģażret

120

Olur câ’iz bu cümle olsa vâķi‘
Ki zîrâ bunda bulmaz nefy-i ŝûret
Eźân okımaġı bar ey Cibrîl
Bilâl’e pes buyurdı Şâh-ı ümmet
Eźân-ı žuhrı evvel bañladı ol
Pes andan kaldı sünnet tâ ķıyâmet
Yazar naķlin bunuñ Envâr-ı ‘Âşıķ
‘Ayân ola saña tâ nûr u žulmet
Ŝubģ Vaķtinde Ŝabâģ Namâzını İbtidâ
Kılañ Beyânındadur
Ŝafîyyullâh çün çıkdı cinândan
Hemân dem yeryüzine itdi rıģlet

125

Šolunup ol gün aĥşâm oldı âĥîr
Gidüp żav’-i nehâr irişdi žulmet

Sa‘dî Efendi’nin Namaz Risalesi

Çü žulmet görmemişdi hergiz Âdem
O gice çekdi ĥaylî ĥavf u ĥaşyet
Šulû‘ itdi kaçan kim ŝubģ-ı ŝâdıķ
Yine żav’-i nehâr itdi çü ‘avdet
O demde rûz u şeb şükrânesi’çün
Tešavvu‘ kıldı Âdem iki rek‘at
Ķabûl-i Ģażret-i Ģaķ oldıġı’çün
O naķl oldı bize farż-ı muvaķķat
130

Bunuñ tafŝîlini yazar ‘İnâye
Ara bul Ģaķ’dan olursa ‘inâyet
Žuhr Vaķtinde Öġle Namâzını İbtidâ
Kılañ Beyânındadur
Ĥalîlullâh’a çünkim Ģaķ Te‘âlâ
Bir oġlı źebģine kıldı işâret
Tereddüd itmeyüp oġlı vü kendü
‘Ale’l-fevr itdiler emre išâ‘at
Kemâl-i maģż-ı lušfundan ol Allâh
Ĥalîl’inden olup râżî o sâ‘at
Oġul ģüznini göñlünden giderdi
Virüp oġlına źebģe ŝabr u šâķat

135

Esirgeyüp anı pes oġlı içün
Fedâ gönderdi gökden Rabb-i ‘İzzet
Bu dört iģsân ki İbrâhîm’e oldı
Ģaķîķat sâ‘at-i žuhr idi ol vaķt
Bu dört iģsân-ı Ģaķ şükrânesi’çün
Ĥalîlullâh ki kıldı çâr rek‘at
Ķabûl-i Ģażret-i Ģaķ oldıġı’çün
O naķl oldı bize farż-ı muvaķķat
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Bunuñ daĥi yazar naķlin ‘İnâye
Ara bul kim ola Ģaķ’dan ‘inâyet
‘Aŝr Vaķtinde İkindü Namâzını Evvel Kılañ
Beyânundadur
140
O dem kim balıġa kıldı işâret
Didi yut Yûnus’ı ol Rabb-i ‘İzzet
Hemân dem Yûnus’ı rıfķ ile yutdı
Kılup emr-i Ĥudâ’ya pes icâbet
Çü yutdı Yûnus’ı deryâda balık
Anuñ karnında kaldı niçe müddet
O maģbes içre tâ kim oldı maģbûs
Anı kaplamış idi çâr žulmet
Birisi žulmet-i leyl ü biri mâ’
Birisi bašn-ı ģût u biri źillet
145

Pes ol dem vaķt-i ‘aŝr idi ki Ģaķ’dan
İrişdi Yûnus’a lušf u ‘aŧiyyet
Çıkardı bašn-ı mâhîden anı Ģaķ
Ĥalâŝ itdi o dört žulmetden ol vaķt
O dört in‘âm-ı Ģaķ şükrânesi’çün
Tešavvu‘ kıldı Yûnus çâr rek‘at
Ķabûl-i Ģażret-i Ģaķ oldıġu’çün
O naķl oldı bize farż-ı muvaķķat
Bunuñ daĥi yazar naķlin ‘İnâye
Bulısar isteyenler anı elbet
Maġrib Vaķtinde Aĥşam Namâzını Evvel
Kılañ Beyânundadur

150

503

Çü ‘Îsâ’ya E’ente ķulte li’n-nâs 503
Ĥišâbı geldi Ģaķ’dan pes o sâ‘at

Mâide, 5/116.
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Šolunup gün olupdı vaķt-i maġrib
O demde kıldı pes ‘Îsâ se rek‘at
İki rek‘at özinden anasından
Olupdı nefy-i isnâd içün elbet
Ulûhiyyet Ģaķķ’a lâyıķdur ancak
Anı müśbetdurur üçünci rek‘at
Ķabûl-i Ģażret-i Ģaķ oldıġ’çün
O naķl oldı bize farż-ı muvaķķat
155

Bunı daĥi ‘İnâye kıldı taŝrîģ
Ara bul Ģaķ’dan olursa ‘inâyet

Ġışâ Vaķtinde Yatsu Namâzını Evvel Kılañ
Beyânundadur
Çü Mûsâ’ya Ĥudâ virdi risâlet
Çıkup medîneden azdı yol o Ģażret
Aña dört ģüzni müstevlî olupdı
O yolda çekdi pes ĥaylî meşaķķat
Biri Fir‘avn ģüzni vü biri Ģârûn
Biri evlâd ģüzni vü biri ma’ret
Pes âĥîr maģż-ı lušfından ol Allâh
Virüp Mûsâ’ya nuŝretiyle hidâyet
160

Şafaķ ġa’ib olup vaķt-i ‘işâda
O dört ġamdan ģalâŝ oldı o sâ‘at
O dört elšâf-ı Ģaķ şükrânesi’çün
Tešavvu‘ kıldı Mûsâ çâr rek‘at
Ķabûl-i Ģażret-i Ģaķ oldıġı’çün
O naķl oldı bize farż-ı muvaķķat
Yazar naķlin bunuñ daĥi ‘İnâye
Bulursun Ģaķ’dan olursa ‘inâyet
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Ŝalât-ı ‘İşâdan Sonra Vitr Namâzını İbtidâ
Kılañ Beyânındadur
Ģabîbullâh o sâlâr-ı nübüvvet
Kaçan kim kıldı Mi‘râc’a ‘azîmet
165

Ebû Bekr aña kılmışdı vaŝiyyet
Ki ‘arşı göricek ey kân-ı şefķat
Benüm’çün anda bir rek‘at namâz kıl
Ĥudâ’dan bu kulına dile raģmet
Vaŝiyyet kılduġın Bû Bekr unutdı
Çü ‘arşa ol Muķarreb buldı ķurbet
Kılur nefsi içün bir rek‘at anda
Selâm virmezden evvel peyk-i Ģażret
Didi kim yâ Resûlullâh unutma
Saña Ŝıddîķ itdügin vaŝiyyet

170

Resûlullâh turup ol dem ķıyâma
Kılup Ŝıddîķ içün bir daĥi rek‘at
Selâm virmezden evvel yine Cibrîl
Didi kim yâ Muģammed Rabb-i ‘İzzet
Buyurdı anuñ içün cân u dilden
Daĥi bir rek‘ata eyle iķâmet
Ķıyâm idüp Ģabîbullâh fi’l-ģâl
Çün itdi Fâtiģa Sûresin ķırâ’at
‘Ayân oldı aña nîrân u ehli
Çü gördi vâlideynin der-‘uķûbet

175

Gidüp ‘aķlı vü ģall itdi elini
Saçup kevśer aña ol peyk-i Ģażret
İfâķat bulup ol dem kaldurup el
Didi Allâhuekber kân-ı raģmet

Sa‘dî Efendi’nin Namaz Risalesi

Götürüp üźnine el baġladı pes
Ķunûtı okıdı anda temâmet
Oturup ķa‘deye pes kıldı itmâm
Anuñ’çün vitr olupdur üç rek‘at
Resûlullâh çü kıldı nefsi içün
Didiler ehl-i sünnet vitre sünnet
180

Daĥi Ŝıddîķ’ı içün kılduġına
Didiler vitre vâcibdür ģaķîķat
Ĥudâ’nuñ emri birle kılduġı’çün
Didiler vitre farż ehl-i baŝîret
Olur pes târiki ‘âŝî vü fâsıķ
Daĥi tekfîr ider anı şerî‘at
Ĥudâ’ya vaģdetüñ ģaķķı’çün eyle
Ŝalât-ı ĥamsi kılana ‘inâyet
Ģabîb’üñ şer‘i üzre dâ’im eyle
Ki Sen’den umarız cümle hidâyet

185

Olur nûr-ı şerî‘at ile rûşen
Anuñ göñli de oldı pür-şerî‘at
Bunuñ tafŝîlini yazar Meŝâbîģ
İdüp rûşen kılur vâżıģ rivâyet
Źevâtü’l-Erba‘anuñ Ģażarda Dört Seferde
İki Oldıġınuñ Beyânundadur
Ŝalât evvel seferde iki rek‘at
Olupdur farż anuñ’çün kaldı müśbet
Ģażarda emr olundı pes ziyâde
Seferde ķaŝr olundı ol ziyâdet
Muķîm olan kılar dördi temâmen
Seferlerde müsâfir iki rek‘at
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Bunuñ naķlin yazar Tefsîr-i Ķâēî
Kılur Ŝıddîķa’dan anı rivâyet
Seferde Ŝalât-ı Ŝubģ ve Maġrib Ķaŝr
Olunmadıġınuñ Aŝlı ve Sebebi
Beyânundadur
Ŝalât olur ģaķîķat başka her şef‘
Dimüşdür cümle aŝģâb-ı feķâhet
Ŝalât-ı ŝubģ olur çün şef‘-i vâģid
Pes andan olmadı hîç ķaŝra miknet
Ŝalât-ı maġribüñ şef‘inden artık
Kalur gerçi ziyâde anda rek‘at
Ŝalât olmaz çü bir rek‘at anuñ’çün
Olunmadı pes anda ķaŝra ruĥŝat

195

Bunuñ naķlin yazar Şerģ-i Hidâye
Ara bul Ģaķ’dan olursa hidâyet

Ķaŝr-ı Ŝalât Seferde Ĥavf Olıcak Naŝŝ ile Müśbet
Emn Olıcak Maģżan Ĥarec Olmaġın Sünnet ile
Müśbet Oldıġından Mâ‘adâ İ‘šâ-i Raģmânî Oldıġınuñ
Beyânındadur
Seferlerde olıcak ĥavf u ĥaşyet
Ŝalâtuñ ķaŝrıdur naŝŝ ile müśbet
Velî emn olıcak maģżâ ģarecden
Ŝalâtuñ ķaŝrıdur sünnetle müśbet
Degül ķaŝra sebeb maģżâ ĥarec ĥavf
Taŝadduķ kıldı anı Rabb-i ‘İzzet
Ne kim kılsa ‘ašâ kullara Mevlâ
Ķabûlı vâcib olur anuñ elbet
200

Bunuñ naķlin yazar Tefsîr-i Keşşâf
Ara bul andadur keşf ü kerâmet

Sa‘dî Efendi’nin Namaz Risalesi

Seferde Ķaŝr-ı Ŝalâta Bâ‘iś ve Bâdî Kim
Olundıġınuñ Beyânundadur
Źevâtü’l-erba‘a kim ķaŝr olundı
Daĥi ŝubģ ile maġrib kıldı müśbet
Olupdur Ġazve-i Enmâr504 bâ‘iś
İder fi‘l-i Resûl aña delâlet
Bunuñ naķlini Tefsîr-i Ebû’l-Leys
Murâd üzere yazar kılur ģikâyet
Evķât-ı Ĥamsede Gündüzde Vâķı‘ Olan
Namâzlarda Ķırâ’at İĥfâ ve Gicede ve Cum‘ada
ve ‘Îdeynde Cehr ile Olundıġınuñ Beyânundadur
Muķaddem Mekke’de beş vaķt namâza
Olunmış idi cehr ile bidâyet
205

Kılınurken ŝalât-ı žuhr ile ‘aŝr
Olurdı cehr ile Ķur’ân tilâvet
Gelüp diñlerler idi anda küffâr
İderdi ba‘żı taģķîr u ihânet
Ĥišâb-ı nehy-i Lâ-techer505 Ĥudâ’dan
Ģabîb’e nâzil oldı pes o sâ‘at
Ŝalât-ı žuhrı ‘aŝrı kıldı iĥfâ
Resûlullâh idüp Ģaķķ’a išâ‘at
Muķarrer eyledi cehri daĥi hem
‘İşâ vü ŝubģ u maġribde o Ģażret

210

Ŝalât-ı cum‘a vü ‘îdeyn sonra
Medîne’de kılındı ba‘de hicret
‘Adûdan anda yoġidi eźâ hîç
Anuñ’çün cehr ile oldı ķırâ’at

504
505

624 yılında gerçekleşen Gatâfan Seferi diye de bilinen gazve.
Hucûrat, 49/2.

● 493

494

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Maģallinde namâzuñ cehr u iĥfâ
Muģaŝŝal vâcib oldı tâ ķıyâmet
Eyâ sâ’îl su’alüñe cevâbı
Müfîd ü muĥtaŝar kıldık be-ġâyet
Bunuñ tafŝîlini yazar Kifâye
İşâret ‘ârife eyler kifâyet
Her Namâz Evvelinde Ķırâ’atdan
Muķaddem Okınan Tesbîģüñ Aŝlı
Beyânundadur
215

Olupdur İbn-i ‘Abbâs’dan rivâyet
Ĥaberde böyle gelmişdür ģaķîķat
Ĥudâ ‘arşı su üzre ĥalķ idüp pes
Yaratdı dört melek źî-cism-i ġâyet
Büyüklükde muģaŝŝal her birine
İki yüz biñ yıl oldı šûl-i ķâmet
Zebân u bâl ü dest ü pâlarına
Ne ‘add vardur ne ģadd u ne nihâyet
Buyurdı anlara ‘arşı getürsin
‘Ale’l-fevr eyleyüp emre išâ‘at

220

Yapışdı çâr-rükn-i ‘arşa ol dem
İdüben dördi daĥi zûr u ķuvvet
Kamusı dizleri üstine çökdi
Çeküp ‘arşı getürmekde meşaķķat
Diyüp Sübģânekellâhümme biri
Ve bi-ģamdik ile kıldı bidâyet
Vetebârekesmük dir pes ikinci
Vete‘âlâceddük dir śâliś ol vaķt
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Çehârüm Lâ ilâhe ġayrük dir
Ĥudâ’dandur her işe sa‘i miknet
225

Bu dört tesbîģi çün didi ol emlâk
Olup maķbûl ‘indellâh o sâ‘at
Olara kim ‘arşı götürmege âsân
Ĥudâ virdi o demde ģavl u ķuvvet
Ol emlâki bu tesbîģ ģürmetine
Cenâbına muķarreb kıldı Ģażret
Bu tesbîģ ile başlayan namâza
Bulur pes Ģaķķ’a anlar gibi ķurbet
Emânet ģamlini šâ‘at yükini
Götürmege virür Ģaķ zûr u šâķat

230

Bu tesbîģ ile başlamak namâza
Anuñ’çün sünnet oldı tâ ķıyâmet
Bunı daĥi yazar Şerģ-i Deķâîķ
Ara bul anda tafŝîlin ģaķîķat
Namâzuñ Her Rek‘atında Rükû‘ Bir Secde
İki Oldıġınuñ Sebebi Beyânundadur
Ŝalât içre buyurdı Rabb-i ‘İzzet
Rükû‘ eyleñ sücûd eyleñ ģaķîķat
Egerçi bunda âyet mücmel oldı
Tevâtürle velâkin oldı müśbet
Rükû‘ bir secde iki oldıġına
İder fi‘l-i Resûlullâh delâlet

235

Rükû‘ çün Vâģid’i iśbât içündür
İki secde iki şâhiddür elbet
Didiler ba‘żılar bir secde Mevlâ
Buyurmuş idi iblîse ģaķîķat
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Çü iblîs itmedi bir secde anda
Aña raġmen kılundı iki secdet
Yaradulduġına toprakdan insân
Dinildi secde-i evveldür âyet
Yine toprak olısar âĥîr-i kâr
İkinci secdeden oldur işâret
240

Bunuñ naķlin yazar Şerģ-i Dürer’de
Ara kim bulasın andan dirâyet
Ŝalât-ı Ĥamsenüñ Ka‘delerinde Okınan
Taģiyyâtuñ Beyânundadur
Şeb-i Mi‘râc’da Sulšânu’n-nebiyyîn
Maķâm-ı vuŝlata buldı çü ķurbet
Taģiyyât u ŝalât u šayyibâtı
Ĥudâvendine okıdı o Ģażret
Selâmı raģmeti vü berekâtı
Ģabîb’ine buyurdı Rabb-i ‘İzzet
Murâd idindi anda kân-ı raģmet
Selâmullâhdan ģažž ala bu ümmet

245

Didi olsun selâm-ı Ģaķ bize hem
‘İbâd-ı ŝâliģîne daĥi her vaķt
Didi pes peyk-i Ģażret daĥi ol dem
Ĥudâ birdür iderün ben şehâdet
Muģammed kulıdır daĥi resûlı
Buña daĥi iderün ben şehâdet
Ķabûl-i Ģażret-i Ģaķ oldıġı’çün
Okınur pes ķa‘delerde taģiyyat
Taģiyyâta teşehhüd dindi zîrâ
Sonunda var çü tevģîd u şehâdet
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Bunuñ naķlin yazar Envâr-ı ‘Uşşâķ
Ara kim bulasın ma‘şûķa vuŝlat
Taģiyyâtuñ Fażîleti ve Śevâbı
Beyânındadur
Ĥaberde böyle gelmişdür rivâyet
Ki bâġ-ı cennet içre Rabb-i ‘İzzet
Taģiyyât adlu bir aġaç yaratdı
Yücelügine irmez ģadd u ġâyet
Ŝalâš adlu pes bir murġ-ı büzürgüñ
Yaratdı ol şecer üstinde müśbet
Ol aġacuñ dibinde daĥi bir ‘ayn
Yaratdı šayyibâš adlu o Ģażret
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Kaçan kim bir kul işbu üç kelâmı
Namâz içinde itseydi ķırâ’at
İner ol murġ aġaçdan bir kez ‘ayna
Talup çıkar kanadın silker elbet
Anuñ her ķašresinden bir melek Ģaķ
Yaradur şübhesiz bilgil ģaķîķat
Dilerler maġfiret Ģaķ’dan ol emlâk
Taģiyyât okıyana tâ ķıyâmet
Bunuñ naķlini Kimyâ-yı Sa‘âdet
Yazar anda ara bul sen sa‘âdet
Her Du‘ânuñ Evvelinde yâ Evsašında yâ
Âĥîrinde Ŝalât-ı Şerîfe Okındıġunuñ
Sebebi Beyânundadur
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Enes Ģażretleri kılurdı rivâyet
Buyurmuşdur Resûl-i Rabb-i ‘İzzet
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Baña eyleñ du‘âñuzda ŝalavât
Du‘âñuz tâ bula Ģaķ’dan icâbet
Ŝalât olmayıcak baña içinde
Bilüñ maķbûl-i Ģaķ olmaz ‘ibâdet
Du‘â mevķûfdurur dâ‘î sonunda
Ŝalât itse baña bulur icâbet
Ŝalât itmezse baña reddolunur
İder pes eski ‘ayb issine ‘avdet
265

Ŝalât içre Resûl’e pes ŝalavât
Ŝalavâtdur şurûš-i isticâbet
Bunuñ naķlin yazar Şerģ-i Feżâ’îl
Ara kim bulasın andan fażîlet
Her Ŝalâtuñ Sonunda Teşehhüdden Sonra
Ŝalavât Okındıġunuñ Sebebi
Beyânundadur
Gelüpdür Ravża’da işbu rivâyet
Dimüşdür anı erbâb-ı šarîķat
Añılsa her kaçan ism-i Muģammed
Ŝalât olur aña naŝŝ ile müśbet
Namâz içre taģiyyâtuñ sonunda
Añılur pes çü nâm-ı Şâh-ı ümmet

270

Anuñ’çün her ŝalâtuñ âĥirinde
Ŝalavât okınur ba‘de’t-taģiyyat
Ŝalavât içre ki pes İbn-i Mes‘ûd
İdüp işbu ŝalavâtı bidâyet
Didi yâ Rab Ģabîb’e raģmet eyle
Ĥalîl’e nitekim itdüñdi raģmet
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Ŝalavâtuñ biliñ bu efēalidür
K’olunur her ŝalât içre ķırâ’at
Fî-Beyâni Ma‘nâyı Efēâlü Ŝalavâti ‘Alâ
Nebiyyinâ Muģammed ‘Aleyhi’s-selâm
Kemâ Yuķâlu Allahümme Ŝalli ‘Alâ
Muģammedin Kemâ Ŝalleyte ‘Alâ İbrâhîm
Elâ ey sâ’il-i erbâb-ı fażîlet
Ŝalâtuñ ma‘nası budur ģaķîķat
275

Ģabîb’e yâ İlâhî raģmet eyle
Ĥalîl’e nitekim itdüñdi raģmet
Bunuñ ma‘nâsı budur fi’l-ģaķîķa
Velâkin añlamakdur bunı ģikmet
Ĥalil’e evvel olan enbiyâdan
Ziyâde raģmet oldıġına nisbet
Ģabîbullâh pes cümle selefden
Dimek olur ziyâde eyle raģmet
Ĥalîl daĥi selefdür çün Ģabîb’e
Anuñ’çün pes ŝalât olur müretteb
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Bu ma‘na-yı ģaķîķîdür muģaķķaķ
Bunı ancak bilür erbâb-ı ģikmet
Yazar ba‘żı kütüb bu baģśi gerçi
Velî maķŝûd olunmamış iŝâbet
Bi-‘avn-i ‘Âlim-i sırr-ı ĥafiyyât
Bi-lušf-i Vâhib-i cûd u ‘ašiyyet
Bu maķŝûd ‘uķdeyi ģallitdi Sa‘dî
Raģîmâ ol kuluña eyle raģmet
Ģabîb’üñ ģürmetine daĥi yâ Rab
Okıyup diñleyenler bula cennet

● 499

500

●

285

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Yazınmaġa daĥi šâlib olanuñ
Gözi nûrını sakla ez-kedûret
Derûnında olanı bu kitâbuñ
İden ezber ziyâd ola feŝâģat
Naŝîb eyle İlâhî cennet içre
Müşerref ola dîdâruñla ümmet
Münevver ola nûr-ı ģikmetüñle
İden beş vaķte vaķtinde iķâmet
Mütena‘im olalar ni‘metüñle
Muģammed ümmeti der-baġ-ı cennet

290

Ola Rıēvân aña râġıb cinânda
Kitâbuma kılanlar bunda raġbet
İşidüp bu du‘âmı diyen âmîn
Du‘âsı ĥayr ile bula icâbet
‘Ayân ģašš ile yazup yazdıran hem
Cinân içinde bula Ģaķķ’a ķurbet

293

Muŝannif rûģı içün Fâtiģâ’yı
Okıyuben bula ‘indellâh ķurbet
Temmet

Menakıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu
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