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Fetihten Sonra Yazılmış
Türkçe İlk Mevlid-i Manevî:
Kerîmî’nin İrşâd’ı
The First Turkish Mawlid-i Manavi After From The
Conquest: Kerîmî’s İrshad

ÖZET

Mevlid, Hz. Muhammed’e (ö. 632) duyulan sevgiyi,
onun üstün vasıflarını, ayrıca doğumu, peygamber oluşu,
mîrâca yükselişi ve vefatını dile getiren, çoğunlukla
manzum olarak kaleme alınmış eserlere verilen genel addır.
Bu çalışmanın konusu olan Kerîmî’nin “İrşâd”ı başta
“Vesîletü’n-necât” olmak üzere onunla benzerlik gösteren
diğer mevlidlerden farklıdır. İrşâd’da Hz. Muhammed’in
doğumu tasavvuf çerçevesinde ele alınır, yani onun
“Mevlid-i manevî”si anlatılır. Bu yönü ile “İrşâd”ın,
telifinden (1458) 11 yıl sonra 1469’da kaleme alınan
Ahmed’in “Mevlid”ine tesir etmiş ve diğer mevlidlerde
“Nûr-ı Muhammedî” bölümünün daha geniş anlatılmasına yol açmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Eserin
müellifi ise muhtemelen Bursalı Kerîmî’dir ve 16. yüzyılın
başında vefat etmiştir.
ANAHTAR KELİMELER
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ABSTRACT

Mawlid is a general name of poems like Vesîletü’nnecât written by Süleyman Çelebi depicting the birth of
Probhet Muhammed, love about him, his superior
qualities, being probhet, rise mirac and death. This article
is about Karîmî’s mawlid, “İrşâd”, written in 1458
affected others probably with its method, explaining the
subject in frame of soufism, has only one chapter is “Nûri Muhammedî” that is one of the parts of mawlid. It is the
first written after the conquest, also the third all mawlids.
The poet Kerîmî is from Bursa died beginning the 16th
century, was a soufi poet and scholar.
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1. Giriş
Mevlid (<Ar. v-l-d) doğmak, doğurmak, doğum tarihi, doğum yeri
ve doğum zamanı demektir. Edebî bir terim olarak ise Hz. Muhammed’e
(ö. 632) duyulan sevgiyi, onun üstün vasıflarını, ayrıca doğumu, peygamber oluşu, mîrâca yükselişi ve vefatını dile getiren, çoğunlukla manzum olarak kaleme alınmış eserleri ifade eder.
Hz. Muhammed’i medheden ilk eserler, henüz o hayatta iken yazılmıştı. İslâm sonrası Arap edebiyatının ilk ürünleri kabul edilen bu
*
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medhiyelerin şairleri Abdullah b. Revâhâ (ö. 629), Ka’b b. Züheyr (ö.
645) ve Hassan b. Sâbit’tir (ö. 674). 500 civarında olduğu tahmin edilen
mevlid metinleri ise (Çağmar 2004: 7) IX. yüzyıldan itibaren görülmeye
başlar. Tirmîzî’nin (ö. 892) Şemâ’ilü’ş-şerîf’i, İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 1200)
Mevlidü’n-Nebî’si, es-Sebtî’nin (ö. 1203) ed-Dürrü’l-munazzam fî-mevlidi’nNebî’si, İbni Dihye el-Kelbî’nin (ö. 1235) 1207’de telif ettiği Kitâbu’t-tenvîr
fî-mevlidi’s-sirâci’l-münîr’i, İbnü’l-Arabî’nin (ö. 1235) Mevlidü’l-cismânî
ve’r-rûhânî’si, Muhammed b. Eyyûb’un (ö. 1305) ed-Dürretü’l-fâhire’si,
Zemlekânî’nin (ö. 1327) Mevlidü’n-Nebî’si, İbni Kesîr’in (ö. 1373) Mevlidü
Rasûli’llâh’ı; ed-Dimaşkî (ö. 1438), el-Kastallânî (ö. 1517), el-Haytemî (ö.
1567), Ca’fer b. Hasan el-Berzencî (ö. 1864) ve Muhammed b. Ca’fer
Kettânî’nin (ö. 1927) mevlidleri bu türün Arap edebiyatındaki en meşhur
örnekleridir (Ateş 1954: 10-11, Bakırcı 2003: 73-112, Çağmar 2004: 19-20,
Aksoy 2007: 323-324).
Fars edebiyatında örneği pek görülmeyen mevlidler (Ateş 1954: 14;
meselâ Pekolcay Farsça yazılmış beş mevlid tespit edebilmiştir; 1993: 28)
Türk edebiyatında diğer dinî-edebî eserlere göre daha zengin sayılabilecek sayıdadır. 200 civarında olduğu sanılan müstakil mevlidlerin ilki
Süleyman Çelebi’nin (ö. 1422?) Vesîletü’n-necât’ı (yzl. 1409) olarak kabul
edilmektedir (Timurtaş 1972: iii). Bundan önce kaleme alınmış Ahmed
Fakih’in (ö. 1252) Çarh-nâme’sinin hâtime bölümü, Âşık Paşa’nın Garibname’sinin (yzl. 1330) tevhid bölümündeki beyitler, Mustafa Darîr’in
manzum-mensur Tercüme-i Siyer-i Nebî’sinin (yzl. 1384) manzum kısımları ve İbnü’l-Cezerî’nin (ö. 1429) el-Mevlidü’l-kebîr’i Vesîletü’n-necât’a
kaynaklık etmiş görünmektedir (Ateş 1954: 12, 53, 55; Aksoy 2004: 482 ve
2007: 325, Yavuz 2007: 67-71).
Vesîletü’n-necât’ın etkisinin ekseriyetle hissedildiği (Mazıoğlu 1974:
32) Türkçe mevlid metinleri tevhid, na’t ve münâcât ile başlar, nûr-ı
Muhammedî bölümünden sonra Hz. Muhammed’in doğumu faslı ile
devam eder, mîrâcı ve diğer mucizelerinin anlatıldığı kısmın ardından
vefatı ve dua bölümleriyle sona erer. Mevlidlerde hemen her fasılda Hz.
Muhammed’e salât ü selâmın yer aldığı tekrar beyitleri bulunur (Aksoy
2004: 483).
Bu çalışmanın konusu olan Kerîmî’nin İrşâd’ı ise başta Vesîletü’n-necât olmak üzere onunla benzerlik gösteren diğer mevlidlerden farklıdır.
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Öncelikle İrşâd’da Hz. Muhammed’in doğumu tasavvuf çerçevesinde ele
alınır, yani onun “Mevlid-i manevî”si anlatılır; mucizeleri, mîrâcı, vefatı
gibi fasıllar yer almaz. Aslında şair, Peygamber’in “Mevlid-i cismânî”
denebilecek fizikî doğumunun anlatıldığı eserlerden haberdardır ve
onları takdir etmektedir:
Dimişler mevlidin ŝūretde tekrār
Eyü dimişler aña yoķdur inkār (78. beyit)

Benzer tarzda bir mevlid yazmayı yeğlemez:
Ne-gūyem men zi-mevlidhā-yı meşhūr
Eger gūyem be-gūyem ķıŝŝa-i nūr (399. beyit)

[Ben meşhur mevlitleri söylemem, eğer söylersem nur kıssasını
söylerim.] Kerîmî’nin mevlidi, bilinen mevlidler içersinde yazılış sırasına
göre Süleyman Çelebi ve Ârif’in eserinden (yzl. 1438, Sarıkaya 1992: 162176) sonra gelmekle birlikte, Hz. Muhammed’in doğumunu ele alış biçimiyle Türk edebiyatında ilk örnek olmalıdır. Şair de bu durumu ifade
eder:
Lisān-ı muĥtelifde çoķdur ebyāt
Bu mevlid gibi kimse itmedi iśbāt (550. beyit)

Bu yönü ile İrşâd, telifinden (1458) 11 yıl sonra 1469’da kaleme alınan Ahmed’in Mevlid’ine tesir etmiş (Ateş 1954: 75-76) -bu eserin “Merhaba” faslı Vesîletü’n-necât’a sonradan eklenmiştir- ve diğer mevlidlerde
“Nûr-ı Muhammedî” bölümünün daha geniş anlatılmasına yol açmış
olabilir. Eserde yer yer bulunan Arapça ve Farsça beyitlerden hareketle
Kerîmî’nin bu dilleri bildiği, dolayısıyla İbnu’l-Arabî’nin mevlidini
okumuş olabileceği de tahmin edilebilir.
Kerîmî’nin İrşâd’ı, mevlid konusunda yapılmış çalışmalardan Neclâ
Pekolcay’ın Türkçe Mevlid Metinleri adlı doktora tezinde (1950) müellifi
bilinmeyen mevlidler arasında zikredilir. Burada Pekolcay, İrşâd’ın İstanbul kütüphanelerinde bulunan iki nüshasını verirken Mazıoğlu, eserin üçüncü nüshasını tanıtır (Mazıoğlu 1974: 31-32). Dergâh Yayınları’nca basılan Mevlid yayınında Pekolcay, bu defa Kerîmî’nin adını da
zikrederek İrşad’ın 4 nüshası olduğunu –nüshaları belirtmeden- ifade
eder (1980: 47). Bizim çalışmamızda ise eserin beş nüshası üzerinde
edisyon kritik yapılmıştır.
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2. Kerîmî ve Eseri
2.1. Müellif
XV. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden olduğunu tahmin ettiğimiz müellif, mahlâsını aşağıdaki beyitte vermektedir:
Vaŝiyyetdür du˘ādan yād idesiz
Kerímíyi ġamından şād idesiz (539. beyit)

Şairin adını bilmiyoruz. Mevlid’in bazı nüshalarında (K ve YK nüshaları gibi) müellif adı zahriyyede verilmektedir. Bu kayıtlara ihtiyatla
yaklaşmak gerekmekle birlikte (Erünsal 1995: 237) şairin adı “Abdülkerim” olabilir. Ailesi, eğitimi ve mesleği ile ilgili bilgi sahibi değiliz, ancak
mevlidinden onun iyi öğrenim görmüş mutasavvıf bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Latîfî, Tezkire’sinde Kerîmî mahlâslı bir şairden söz eder. Bu
şairle bizim müellifimiz aynı kişi olabilir. Buna göre Kerîmî Bursalıdır ve
zamanın bilginlerindendir. Ölüm tarihi kesin olmamakla birlikte Tezkire’nin yazımından önce (1546), XVI. yüzyılın “evâilinde fevt” olmuştur
(Canım 2000: 460-463; ayrıca bk. Kut 1978: 239). Hüseyin Vassâf ise:
“Edirneli, Şeyh Musa Efendinin hulefasından ârif ve şair bir zat” (2006:
III, 185) olarak tarif ettiği Kerîmî’nin ölüm yılını 1584 olarak vermektedir. Bu tarih doğru olmasa gerektir, zira mevlidin yazılışı 1458’de olduğuna göre şairin 150 sene gibi uzun bir ömür sürmüş olması icap eder,
bu da pek mümkün görünmemektedir.
2.2. Mevlid
Kerîmî’nin mevlidi hezec bahrinin mefâîlün mefâîlün feûlün kalıbı
ile yazılmıştır ve 558 beyittir. Çoğu yerde “Resûlün mevlididür bu” ifadesini kullanan şair, eserin adının “İrşâd” olduğunu ve tasavvuf erbabı
için yazıldığını şu beyitle ifade eder:
Hidāyet bulmaġa aŝģāb u evlād
Ķonıldı bu kitābuñ adı İ r ş ā d (85. beyit)

Mevlidin telif tarihi de aşağıdaki beyitte verilir:
Çü didüm mevlid-i nažm-ı Muģammed
Dile tāríĥ geldi «Ĥayr-ı Aģmed» (537. beyit)
(Ĥayr-ı Aģmed: Ĥ=600, y=10, r=200, A=1, ģ=8, m=40, d=4 => H.
863/M. 1458)
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Mesnevî nazım şekli ile kaleme alınmış olan eser, Hz. Muhammed’in manevi doğumunu ilâhî mertebelere ve hazarât-ı hamsa göre
açıklamaktadır. Hazarât-ı hams, manevi âlemdeki beş makamı ifade
eder, bunlar: hakâyık-ı külliyye, hazret-i gayb, hazret-i ervâh, hazret-i
şehâdet ve hayâl-i mutlaktır. İlâhî mertebeler ise: mevlid-i zâtî, mevlid-i
esmâî, mevlid-i rûhî, mevlid-i cismânî, mevlid-i misâlî, mevlid-i amelî,
mevlid-i zamânî, mevlid-i neslî, mevlid-i urûcî ve sülûktür. Sülûk de
aşk-ı mecâzî, aşk-ı hakîkî ve aşk-ı mutlaktan ibarettir. Müellif, Hz. Muhammed’in mevlidini bu mertebeler çerçevesinde değerlendirmektedir.
Kerîmî’nin mevlidinde şu bölümler bulunur:
Der-na˘t-ı Nebí ˘aleyhiˇs-selām, Der-na˘t-ı āl u aŝģāb, Der-ma˘źeret ü
şurū˘-i be-kelām, Der-beyān-ı ma˘nā-yı mevlid ki ˘ibāretest ez-ta˘ayyün-i
ĥās, Der-beyān-ı ģaķāˇiķ-i külliyye ki muŝšalaģest be-ģażarāt-i ĥams,
Beyān-ı mevlid-i źātí der-ģażret-i ġayb, Beyān-ı mevlid-i esmāyí derģażret-i ġayb, Beyān-ı mevlid-i rūģí der-ģażret-i ervāģ, Beyān-ı mevlid-i
cismāní der-ģażret-i şehādet, Beyān-ı mevlid-i miśālí der-ģażret-i ĥayāl-i
mušlaķ, Vech-i teˇĥír-i mevlid-i miśāl-i mušlaķ ez-mevlid-i ģażret-i
şehādet, Beyān-ı mevlid der-cemí˘-i ģażarāt-ı ĥams bi-ģasebiˇl-Ķurˇāniˇlķadím, Beyān-ı mevlid-i ˘amelí der-ģażret-i şehādet, Beyān-ı mevlid-i
zamāní der-ģażret-i şehādet, Beyān-ı mevlid-i neslí bi-ģasebiˇl-icmāl derşehādet, Beyān-ı mevlid-i ˘urūcí der-maķāmāt-ı merātib, Şurū˘-i der-beyān-ı sülūk, İftitāģ-ı kelām der-sülūk, Der-beyān-ı merātib-i ˘ışķ-ı mecāzí
vü ˘ışķ-ı ģakíķí vü ˘ışķ-ı mušlaķ, Maķŝūd-ı kelām ez-beyān-ı mevlid-i
˘urūcí ber-mūcib-i sülūk ve Der-ma˘źeret-i nažm-ı kelām.
2.3. Mevlidin Nüshaları
Mevlidin beş nüshası tespit edilmiştir. Bunlar:
B: Beyazıt Devlet Ktp. Veliyüddin Efendi nr. 1693. 205x145
(160x110) mm boyutlarındadır. Cildi; üstü ebru kaplı, miklepli, mukavva
cilt olup sırtı meşindir. 24 yaprak olan nüshanın kâğıdı orta kalınlıktadır
ve bazı sayfalar tamir görmüştür. Kâğıt sarı, kimi varaklar kahverenginde olup az aharlıdır ve yer yer güve tahribatı ile karşılaşılmaktadır.
Tek çizgiden müteşekkil cedvellidir. Tek sütun ve 13 satır olan yazı
baştan sona harekeli nesihdir. Siyah mürekkep kullanılmakla birlikte
bab başları kırmızıdır. Bölüm sonlarında dairevî şekiller ve izahlar yer
alır. Nüsha müşirlidir. 1b’de derkenarda Veliyüddin Efendinin mührü
bulunur.
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Baş:
Kemāliˇl-bedˇi bi-smiˇllāhi mevcūd
Ve ģamdin ģāmidin bel hüve maģmūd
Son:
Ŝalāt ile selām iy ehl-i esrār
Resūl’üñ rūģına her demde her bār

İ: AÜ DTCF Ktp. İ. Saib-I nr. 4574. 18 varaktan oluşan eserin cildi
hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Yazma cedvelsiz, tek sütun hâlinde ve 19 satırdır. Nesih yazı ile siyah mürekkep kullanılarak yazılmıştır. Bab başları kırmızıdır ve yalnız lüzum görülen yerlerde harekeleme yapılmıştır. Yer yer açıklamalar ve bölüm sonlarında dairevî şekiller bulunur. Yazma müşirlidir. 1ada kütüphanenin mührü bulunur.
Müstensihi bilinmeyen eser Rebî’ü’l-evvel 985/ Mayıs 1577’de istinsah
edilmiştir.
Baş:
Kemālüˇl-bedˇi bi-smiˇllāhi mevcūd
Ve ģamdin ģāmidin bel veh’ve maģmūd
Son:
Ŝalāt ile selām iy ehl-i esrār
Resūl’üñ rūģına her demde her bār

K: Köprülü Ktp. Fazıl Ahmed Paşa nr. 1620/1. 137 yk.tan meydana
gelen mecmuanın 1b-21b yk.ları arasında bulunur. Yazma, üstü ebru
kaplı meşin ciltlidir. 170x125 (120x85) mm boyutlarındadır. Kâğıdı sarı
renkli, az âharlı olup orta kalınlıktadır. Kenarlarda yer yer güve tahribatı
bulunur. Cedveli çift çizgidir; tek sütun ve 15 satırdan oluşmuş yazı talik
yazı ile siyah mürekkep kullanılarak yazılmıştır. Bab başları kırmızı mürekkeple ve harekeli nesihle kaleme alınmıştır. Bölüm sonlarında dairevî
şekiller ve yer yer derkenarlarda notlar bulunur. Yazma müşirlidir.
Zahriyyede Risâle-i irşâd li-Mevlânâ Abdü’l-kerîm-i Rûmî rahmeten
vâsi’aten kaydı vardır. 1b’de Ebu’l-Abbas Ahmed bin Ebu Zeyrâbî Abdullah Muhammed adına bir mühürle kütüphanenin mührü ve numarası bulunmaktadır.
Baş:
Kemāleˇl-bedˇi bi-smiˇllāhi mevcūd
Ve ģamdin ģāmidin bel veh’ve maģmūd
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Son:
İlāhí isterem āl-i ˘abādan
Ki ķurtara beni tāc u ķabādan

S: Süleymaniye Ktp. Esad Efendi nr. 3723. Mecmuanın 54b-72a
yk.ları arasında bulunur. Cildi konusunda bilgi edinemediğimiz yazma
201x146 (151x98) mm ebatlarındadır. Cedvelsiz, tek sütun hâlinde ve 19
satırdan oluşan eser, siyah mürekkeple nesih yazı ile kaleme alınmıştır.
Bab başları kırmızı olup bölüm sonlarında dairevî şekiller bulunur. Müşirli olup sonunda iki mühür vardır. İstinsah kaydı bulunmayan eserin
müstensihi Derviş Muhammed ‘an-fukarâi hazreti Üftâde Efendi’dir.
Baş:
Kemālüˇl-bedˇi bi-smiˇllāhi mevcūd
Ve ģamdin ģāmidin bel veh’ve maģmūd
Son:
Ŝalāt ile selām iy ehl-i esrār
Resūl’üñ rūģına her demde her bār

YK: Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. nr. 216. 24 yk.lık yazma, müstakil
bir eser olup cildi kırmızı bez cilttir. 180x135 (130x95) mm boyutlarındadır. Kâğıdı orta kalınlıkta, sarı renkli ve âharlıdır. Yazma cedvelsiz, tek
sütun hâlinde 15 satırdır. Siyah mürekkep kullanılarak nesih yazı ile
kaleme alınmış olup bab başları kırmızıdır. Bölüm sonlarında dairevî
şekiller, gerekli yerlerde harekeler ve notlar vardır. Yazma, müşirlidir.
Yazmanın ilk yaprağında Risâle-i hidâyetü’l-irşâd fî-ma’rifeti’l-mebde’i
ve’l-me’âd ve keyfiyyeti’l-îcâd, efkaru’l-fukarâ Abdü’l-kerîm kaydı vardır. Ramazan 875/Şubat 1471’te istinsah edilen yazmanın müstensihi
Yûsuf b. Ya’kub’dur.
Baş:
Kemālüˇl-bedˇi bi-smiˇllāhi mevcūd
Ve ģamdin ģāmidin bel veh’ve maģmūd

Son:
Ŝalāt ile selām iy ehl-i esrār
Resūl’üñ rūģına her demde her bār
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2.4. Metin

Bi-smiˇllāhiˇr-raģmāniˇr-raģím
Beyān-ı mevlid-i Resūl ˘aleyhiˇŝ-ŝalātu veˇt-taģiyyātu bi-ģasebimerātib-i ilāhí ve kināyí der-ģażarāt-ı ĥams* [B 1b, İ 1b, K 1b, S 54b, YK 1b]
Mefā˘ílün mefā˘ílün fe˘ūlün
Hezec: +--- +--- +-1.

Kemālüˇl-bedˇi bi-smiˇllāhi mevcūd
Ve ģamdin ģāmidin bel veh've maģmūd
Cemí˘uˇl-ģamdi tafŝílün li-cinsin
Mineˇl-emlāki min-cinnin ve insin

3.

Fe-ģamdí mažharuˇl-ģamdiˇl-ķadími
Ģudūśiˇl-ģamdi fe’fhem keˇl-˘adími
Ŝalātem kün ŝalātí sırr-ı nāsūt
Çi sırr ān-noķša-i aŝliyy-i lāhūt

*

1

2

3

4

[“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.” (Karaman vd. 2005: viii). Hz. Muhammed’in, dua ve selâm ona olsun, mevlidini ilâhî mertebelere göre ve hazarât-ı
hamsta ima yolu ile açıklama.] Başlık: Der-beyān-ı mevlid-i resūl ˘aleyhiˇs-selām biģasebi-merātib veˇl-kevneyn ü dār-ı ģażret-i ĥams B / Mevlidüˇn-Nebí ˘aleyhiˇs-selām bi-smiˇllāhiˇr-raģmāniˇr-raģím S. ˘Aleyhiˇŝ-ŝalātu veˇt-taģiyyātu: ŝallāˇllāhu
˘aleyhi ve sellem İ / veˇt-taģiyyātu: -K / merātib-i: mirˇāt-i İ / kināyí: +ki İ. Besmele
İ’de başlıktan sonra gelir.
[Kemal bir başlangıç, besmelenin mevcudiyetiyle olur; övenin övgüsü de bilâkis O
övülenle mümkündür.] Ģāmidin: vāģidin S / veh’ve: hüve B.
[Övgü; insan, cin ve mülklerden türlerin tafsilatıyla bir bütündür.] Li-cinsin: bicinsin B.
[Sonra benim hamdım kadîm hamdın mazharıdır, hamdın meydana gelmesi ise
yok gibidir, yani lâyıkı vechile mümkün değildir, iyi düşün ve anla.] Fe-ģamdí: feģamdiˇl K’de harekeli / ķadími: ķadímí S // fe'fhem keˇl-˘adími: fe'fhemüˇl-˘adímí
S.
[Benim namazımı nâsût sırrına erişen namazlardan eyle. Öyle bir sır ki aslı lâhût
olan o noktanın sırrı.] Ŝalātem kün: ŝalā kün şod ŝalātí S / ŝalātí: miśle B // aŝliyyi: mevhūm-i B / lāhūt: lā-mūt B, YK.

Kerîmî’nin İrşâd’ı
5.

●
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Çi noķša aŝl-ı her ģarfí zi-˘ālem
Çi ˘ālem mažhar-ı tafŝíl-i ādem
Çi ādem mažhar-ı ism-i müsemmā
Çi mažhar belki ū şod ˘ayn-ı esmā

7.

Çi ˘aynest ān ki miśleş níst žāhir
Çi miślí bāşed ūrā der-mežāhir
Ta˘ālāˇllāh zi-vehm ü fehm-i idrāk
Elā yā ģabbeźāˇl-eźvāķi minnāk

9.

İlāhí ma˘rifet nūrın delíl it
Sirāc-ı ˘aķla ķudretden fetíl it
Ķulūbuñ ķālıbını rūşen eyle
Ma˘āní sırrı ile gülşen eyle

11.

Demidür baģr-i raģmetden ˘ināyet
Yetişe nefse tā bula hidāyet

[K 2a]

Šaríķ-i müstaķíme ola sālik
Gide memlūk aradan ķala mālik
13.

Göñülde şol ķadar šola maģabbet
Ki hergiz bilmeye n’olur meşaķķat

[B 2a, YK 2a]

Belā ile ķażādan çekmeye baş
Eger üstine inse šaġ ile šaş
5

[Hangi nokta? Öyle bir nokta ki her bir harfinin aslı âlemden olan nokta. Hangi
âlem? Öyle bir âlem ki Âdem’in tafsilatına mazhar olan âlem.] Her: -YK.
6
[Hangi Âdem? Öyle bir Âdem ki isimle müsemmanın mazharı olan Âdem. Hangi
mazhar? Öyle bir mazhar ki belki o isimlerin kaynağı olan mazhar.] Ū şod: uşda B.
7
[Hangi kaynak? Öyle bir kaynak ki misli ortada olmayan kaynak. Hangi misil?
Öyle bir misil ki benzeri yoktur.] ˘Aynest: ˘ayşest B / ān ki: ín ki B, İ, K, S /žāhir:
peydā S // der-mežāhir: der-hüveydā S.
8
[Ey vehim, anlayış ve idrâkin üstünde olan yüce Allah! Ey zevklerin tohumu! Bizden sana bu var.]
10
Gülşen: rūşen B.
13
Meşaķķat: müşaķķat B’de harekeli.
14
: -S, -YK. İnse: ine B / šaş: daş B.
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15.

Sa˘ādet taĥtınuñ sulšānı ola
Eger ölmezden öñdin bir kez öle
Ĥudāyā sen aģadsin lā-yezālí
Saña lāyıķdur ancaķ źūˇl-celālí

17.

Vücūduñ ibtidāsı vaģdet olmış
Ki ol vaģdetde yüz biñ keśret olmış

[İ 2a]

Bu vaģdetden belürmişdür bidāyāt
Girü ol vaģdete ˘āˇid nihāyāt
19.

Ne vaģdetdür bilinmez ibtidāsı
Ne vāģiddür bulınmaz intihāsı

[S 55a]

Ŝıfātı źātınuñ derkine estār
Esāmísi müsemmāsına esrār
21.

İlāhiyyet bu esmā ile olmış
Anuñ-çün ˘āleme meˇlūh šolmış
Hemíşe sermedídür ģażret-i źāt
Ŝıfātı ķāˇim anuñla ķadímāt

23.

Ne vaŝf idem anı kim itmemişler
Ne yol varam aña kim gitmemişler
Degül künhine anuñ lāyıķ idrāk
Anuñ-çün dir Nebí kim Mā-˘arefnāk

25.

Vücūdı muķteżā-yı źāt olupdur
˘Umūmından bu maĥlūķāt olupdur
Ķıdem taĥtında sulšān-ı muĥalled
˘Adem mülkinde raģmān-ı müˇebbed

18

: -B. Belürmişdir: belürmiş her K.
Derkine: künhine B.
21
Meˇlūh: ser-cümle B / šolmış: olmış K.
24
Mā-˘arefnāk [Seni bilmedik. Sofilerce hadis kabul edilen bu söz şöyledir: “Yâ Rab,
seni zatına yakışır şekilde bilmedik.” (Yılmaz 1992: 117).] Anuñ lāyıķ: lāyıķ anuñ S.
26
Müˇebbed: müvetted YK’de harekeli, mevedded S.
20

Kerîmî’nin İrşâd’ı
27.

Cemālinden celāl ider beyānı
Celālinden cemāli var ˘ayāní

[B 2b]

Olupdur źātınuñ şemsine mirˇāt
˘Adem žulmātınuñ levģinde źerrāt
29.

Bürūzı şāhid olmışdur kümūne
Olaldan ˘ālem ü ādem nümūne

[YK 2b]

Semí˘ oldur baŝír oldur ˘alím ol
Ķadír oldur müríd oldur kelím ol
31.

Zihí ģay kim ki ĥalk ider ģayātı
˘Adem ehline virmişdür memātı
Kimine mevtini ider ģayāt ol
Kimini ģayy iken ķılar memāt ol

33.

Neķāˇiŝden şevāˇibden müberrā
Münezzehdür muķaddesdür mu˘arrā
*

Der-na˘t-ı Nebí ˘aleyhiˇs-selām

Śenā vü ģamd u şükr olsun İlāhí
Çü sensin pādişehler pādişāhı
35.

Kemāl-i fażl-ı feyżüñden ri˘āyet
İdüp ˘āŝílere ķılduñ ˘ināyet

[İ 2b, K 3a]

Resūl’üñle çü itdüñ bize irşād
Cihānı şer˘<üñ> ile ķılduñ ābād

27

Celālinden: celālinde K / ˘ayāní: nihāní B, S, YK.
Źerrāt: źürrāt B’de harekeli.
31
Ģayātı: cihātı İ.
32
Ģayāt: ģuyūt İ // ķılar: ider B.
33
: -K. Muķaddesdür: muķaddemdür B.
*
[Hz. Nebî’nin, ona selâm olsun, naatine dair.] Nebí: Resūl S.
34
Ģamd: -B // pādişehler: cümle şeyhler S.
35
Kemāl-i fażl-ı feyzüñden: kemāl-i feyż-i fażluñdan B, S / ri˘āyet: ˘ināyet B.
36
Bize: beni YK // şer˘üñ ile: şer˘i birle S.
28
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37.

Şerí˘at ˘arşınuñ sulšānı Aģmed
Ģaķíķat yolınuñ bürhānı Aģmed

[S 55b]

Ŝırāš-ı müstaķímüñ reh-nümāsı
Göñüller mürġzārınuñ Hümā’sı
39.

Şefā˘at mülkine ŝāģib Muģammed
Vefāsuz ümmete rāġıb Muģammed
Anuñ şānında münzel oldı Levlāk
Šoludur nūrı ile ĥıšša-i ĥāk

41.

[B 3a]

Anuñ şānındadur Šāhā vü Yāsín
Anı Ģaķ’dur iden key añla taģsín
Ŝalāt ile selām ol rūģ-ı pāke
Ki andandur meded evlād-ı ĥāke
*

Der-na˘t-ı āl ü aŝģāb [YK 3a]
43.

Gerekdür kim ŝalātuñ ola hem-dem
Anuñ āliyle aŝģābına her dem
Zihí āli ki nesl-i Aģmed olmış
Sa˘ādet anlaruñ-çün sermed olmış

45.

Bulardur eşref-i mevcūd-ı ˘ālem
Bulardur a˘raf-ı evlād-ı ādem
Buları sevmemekdür naķŝ ile şeyn
Bulardur ehl-i díne Ķurratuˇl-˘ayn

37

: -B.
Mürġzārınuñ: mürġizārınuñ B’de harekeli.
40
Levlāk [Sen olmasaydın. Hadis olarak kabul edilen söz şöyledir: “Sen olmasaydın
felekleri (kâinatı) yaratmazdım.” (Yılmaz 1992: 113)] Nūrı: nūr S.
*
[(Hz. Muhammed’in) ailesi ve ashabının naatine dair.] Başlık: +riżvānuˇllāhi
˘aleyhim B / +riżvānuˇllāhi ta˘ālā ˘aleyhim ecma˘ín S.
43
Aŝģābına: ŝaģbına İ, K, YK; ŝaģbihi S.
45
Evlād-ı: mevlūd-ı S.
46
Ķurratuˇl-˘ayn [Göz bebeği, göz sevinci, (gönül açan). Bu söz XXV (Furkan) 74,
XXVIII (Kasas) 9 ve XXXIII (Secde) 17. ayetlerde de geçer (Yılmaz 1992: 96).]
38

Kerîmî’nin İrşâd’ı
47.
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Ne aŝģāb ol nücūm-ı ˘ālem-i dín
Kim anlar itdi ĥalķa şer˘i telķín
İderseñ iķtidā bulduñ hidāyet
Bulara uymayan buldı ēalālet

49.

Şular kim her biri şeksüz velídür
Ebū Bekr ü ˘Ömer ˘Ośmān ˘Alí’dür

[K 3b]

Bulardur ümmehāta mažhar-ı tām
Olupdur źevķ-i ĥāŝ ehline ilhām
51.

Ģayāt u ķudret ü ˘ilm ü irādet
Bularda žāhir oldı bu sa˘ādet

52.

Velí Aģmed’de cem˘ oldı bu esmā
Bu esmā ile bulındı müsemmā

53.

Olar kim dū cihānuñ evvelidür
Ebū Bekr ü ˘Ömer ˘Ośmān ˘Alí’dür

54.

Hezār u ŝad hezārān bí-nihāyet
Ŝalāt ile selām ol rūģa ġāyet

55.

Şefā˘at güninüñ ĥalķa refíķi
Mededsüzlikde ˘āŝínüñ şefíķi

[B 3b]

[İ 4a, S 56a]

*

Der-ma˘źeret-i şurū˘-i be-kelām

Gel iy söz añlayanlar siz yüzinden
Ma˘āní fehm idenler kendüzinden
57.

47

Kelāmuñ baģrı içinde yüzenler
Cevāhirden söze dürler düzenler

Şer˘i: şer˘ S, YK.
Ģayāt: Ģayā vü B, Ģuyūt K, YK // žāhir: ģāŝıl S.
52
Bu: -B.
53
: -B, -K, -YK. ˘Ośmān: ˘Otmān S.
54
Hezār u ŝad hezārān: hezārān ŝad hezārān İ, hezārān ŝad hezār S / bí-nihāyet: bínehāyet K’de harekeli.
*
[Söze başlamanın özrü hakkında.]
56
Siz: söz B, İ, S // fehm: hem İ, K, S, YK.
57
Baģrı: baģr YK // düzenler: dizenler K.
51
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58

Dinilsün işidüñ bir nice esrār
Velíkin saķınuñ šuymasun aġyār

59.

Ma˘ārif ehli bilür bu kelāmı
Ne bilsün ma˘rifetsüz degme ˘āmí
Şular kim dilde bāzār eylediler
Cihānı cümle gülzār eylediler

61.

N’ider bāzārı esrār isteyenler
N’ider gülzārı dídār isteyenler
Velí şunlar ki dilden bí-ĥaberdür
Ne bilsün ma˘rifetden bí-hünerdür

63.

65.

Dinilse ehl-i ķalbe sırr-ı taģķíķ
Lašíf ider eger iderse tedķíķ
Kelāma žuhr u bašn u ģadd idenler
Ma˘āní müşkilātın redd idenler

[K 4a]

Bilürler her sözüñ ķaŝdın kemā-hí
Bulurlar ma˘rifet iline rāhı

[B 4a]

Ġaraz bu kim bu nažmı işidenler
Cihānda her biri bir iş idenler
67.

Bunuñ ˘aybına igen baķmayalar
Bunı gözden igen bıraķmayalar
Beşer olmaz ĥašāsuz bu cihānda
Kerím olmaz ˘ašāsuz her zamānda

58

69.

Cihānda her kişi yād olmaġ içün
Du˘ādan añılup şād olmaġ içün

70.

Ķomış bir yādigārı kendü gitmiş
Cihān şašrancına bir beydaķ itmiş

Šuymasun: duymasun B.
Ehli: ehl YK.
61
N’ider: n’iźer K // n’ider: n’iźer K.
63
Tedķíķ: tevfíķ İ.
70
Bir: var B / yādigārı: yādigār YK // şašrancına: şašrancını B.
59

Kerîmî’nin İrşâd’ı
71.

Ġaraz olan du˘ādur ehl-i dilden
Du˘ā olmasa n’olsun ķurı dilden
Du˘ā ile ġam ehli şād olupdur
Du˘ādan ˘āŝíler āzād olupdur

73.

İlāhí ben faķír ü bí-nevāyı
Esirge derdine irgür devāyı

74.

Du˘āya ķıl sebeb bu nažm-ı ĥāŝı
Suçum ˘afv it ķoma ben ķulı ˘āŝí

75.

Diyeyin mevlidini Musšafā’nuñ
Olursa himmeti ehl-i ŝafānuñ

76.

Meşāyiĥ aŝlı üzre söyleyeyin
Šaríķat mūcibince ŝoylayayın

77.

Ĥudāyā sen ĥašā ile źelelden
Dilümi saķlaġıl ģaşv u ĥalelden

79.

71

[B 4b]

Şehādetde bu mevlid cisminüñdür
Ģaķíķatde ta˘ayyün isminüñdür

[K 4b]

Anuñ ma˘níde daĥı mevlidi var
Velí ne vālide ne vālidi var

N’olsun: n’olur İ / ķurı: ķuru B’de harekeli, ķur YK.
˘Āŝíler: kelimedeki ikinci hece vezin gereği kısa okunmalıdır.
74
Ĥāŝı: ĥāmı B // ˘āŝí: ˘āmí B.
75
Mevlidini: mevlüdini B, S.
76
Aŝlı: aŝl YK.
77
Ģaşv: ģoşv S.
78
Mevlidin: mevlüdin S.
79
İsminüñdür: resminüñdür B.
80
Esmā: müsemmā B.
81
Ne vālide ne vālidi: ne vālidi ne vālide B, İ.
72

[İ 4b, S 57b, YK 4a]

Dimişler mevlidin ŝūretde tekrār
Eyü dimişler aña yoķdur inkār

Bu resm ü ŝūret ü ism ü müsemmā
Ta˘ayyündür ki žāhir olmış esmā
81.

●
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Ezelde mevlidin işit ˘ayāní
Ebedde nicedür añla beyānı
83.

Ezel keśretde vaģdet ķāhir olmaķ
Ebed vaģdetde keśret žāhir olmaķ
Hidāyet bulmaġa aŝģāb u evlād
Ķonıldı bu kitābuñ adı İ r ş ā d

85.

Göñül Ķāf’ında Símurġ itdi pervāz
Bu ismi oķıdı Anķā’dan āvāz
Der-beyān-ı ma˘nā-yı mevlid ki ˘ibāretest ez*
ta˘ayyün-i ĥās [YK 4b]
Nedür ma˘nā-yı mevlid evvel añla
Nedür söz ķaŝdını cān ile diñle

87.

Ģaķíķatde nedür mevlid ta˘ayyün
Ki ya˘ni diye Ģaķ bir şey içün Kün
Eger ervāģ ile ecsām olursa
Budur ma˘nā-yı mevlid ˘ām olursa

89.

Ta˘ayyün ģāŝıl olsa ġayb ilinde
İrādet kāfídür ķudret dilinde
Bu yirde ca˘l u ĥalf añlama zinhār
Ki esmā vü ŝıfātuñdur bu esrār

82

[B 5a, İ 5a, S 88a]

Mevlidin: mevlidi B // ebedde: ebedden B.
Keśretde vaģdet: vaģdetde keśret B, İ / ķāhir: žāhir S / olmaķ: olmış İ // vaģdetde
keśret: keśretde vaģdet B, İ / olmaķ: olmış İ.
*
[Teayyün-i hâstan ibaret olan mevlidin manasını açıklamaya dair.] Başlık: -B.
Ma˘nā-yı: ma˘ní-i S.
86
Nedür ma˘nā-yı mevlid evvel añla: ma˘āní mevlidi evvel nedür añla B.
87
Kün [Ol. II (Bakara) 117: “O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şey dilediğinde ona sadece ‘Ol’ der, o da hemen oluverir.” (Karaman vd. 2005: 17)] İçün: çün
B.
89
Ģāŝıl olsa: ĥāŝ olursa B, S, YK // kāfídür: Ķāfdur S, YK. Kāfídür: kelimedeki ikinci
hece vezin gereği kısa okunmalıdır.
90
Ĥalf: ĥalķ K, YK.
83

Kerîmî’nin İrşâd’ı
91.
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Gel imdi mevlidinüñ sırrın işit
Ģavāss u ˘aķluñ u cānuña iş it
Bu söze bulmaķ isterseñ mecāli
Gerek biline saña biş meģāli

[K 5a]

Der-beyān-ı ģaķāˇiķ-i külliyye ki muŝšalaģest be*
ģażarāt-ı ĥams
93.

Maģāli ya˘ni biş ģażretdür añla
Muģaķķıķlar sözin cān ile diñle
Ki bu biş mertebe biş ˘ālem olmış
Bu ģażretlerde sālik ādem olmış

95.

Biri bu ģażretüñdür ġayb-ı mušlaķ
Ki źāt u ism ile žāhir durur Ģaķ

96.

Bu ģażretde üç olmışdur merātib
Bu źevķ-i ĥāŝı ŝanma žann-ı ġālib

97.

Birine dinilür ıšlāķ-ı mušlaķ
İşāret munķašı˘dur bunda el-ģaķ
Biri ol vaģdet-i źāt-ı aģaddur
Bilinmekden münezzehdür ŝameddür

91

99.

Biridür vāģidiyyet ya˘ni esmā
Ulūhiyyet bunuñladur müsemmā

100.

Dimiş kümmelden olan ehl-i eźvāķ
Ki birdür vaģdet-i źāt ile ıšlāķ

[YK 5a]

İmdi: indi B // ģavās: ĥavāŝ B, İ, S, YK.
Mecāli: maģāli S // maģāli: mecāli B, K, S.
*
[Beş makamla ilgili bir ıstılah olan küllî hakikatlerin açıklamasına dair.] Başlık:
Beyān-ı mevlid-i cismāní der-ģażret-i şehādet B, der-beyān-ı ģażret-i ĥams ve
merātib-i ilāhí ve kināyí S.
93
Maģāli: mecāli B, K, S / ya˘ni: a˘ni İ / ģażretdür: ĥaŝletdür B.
96
Olmışdur: olmış YK // ĥāŝı: ĥāŝ YK.
97
el-Ģaķ: ancaķ K.
98
Bilinmekden: bilinmegin YK.
100
Ki birdür: biridür B.
92
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101.

Bu ģażretde devāˇir itdük iśbāt
Ki tā ma˘lūm ola ma˘nā-yı ebyāt

102.

Çü maģsūs ile ma˘ķūl ola taŝvír
Müşāhed ola ehl-i fehme taķrír

103.

İkinci ģażrete dinilür ervāģ
Ki oldur cümle-i eşyāya miftāģ

[B 5b]
[İ 5b, K 5b, S 58b, YK 5b]

Budur ol ˘aķl-ı kül rūģ-ı Muģammed
Ķalem daĥı buña dir şer˘-i Aģmed
105.

Burada nefs-i kül tekmíl olupdur
Bunuñ icmāline tafŝíl olupdur
Ķalem naķŝ ile bu ģażretde yek-ser
Olupdur źāt ile esmāya mažhar

107.

Bu ģażretden žuhūr ider šabí˘at
Hebā vü şekl ü cism ü kül ģaķíķat
Bu ģażret de gine taŝvír olındı
Merātib ŝūreti tedvír olındı

109.

Üçünci ģażret ehl-i sır dilinde
Ĥayāl-i mušlaķ olmış menzilinde

[K 6a]
[B 6a, K 6b, YK 6a]

Bu berzaĥda olur ervāh u ecsām
Bu mir˘āt ile žāhir cümle aģkām
111.

Żiyādur aŝlı olmış žulmete nūr
Bu yirde žāhir olur sırr-ı mestūr
Olupdur cism ü rūģa beyne beyne
˘Aceb āyínedür ˘ilmiyle ˘ayna

102

Çü: ki İ // fehme: fehm B.
Ol: o B // Aģmed: Muģammed B.
106
: -YK. Yek-ser: yik-ser K’de harekeli.
107
Ģażretden: ģażretde B, ģażret YK // cism ü: cism-i K.
108
Gine: yine S / taŝvír olındı: olındı taŝvír S / olındı: olupdur İ // tedvír olındı: bervefķ-ı tedvír S / olındı: oluptur İ.
111
Aŝlı: aŝl S, YK / žulmete: žulmet B, İ, K // olur: oldı S / sırr-ı mesšūr: rāyet-i nūr B.
104

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Be-ġāyet vüs˘ati vardur ĥayālüñ
Ki ġayba daĥı şāmildür miśālüñ

[İ 3a]

Bu ģażretde daĥı resm-i devāˇir
Olındı tā ki keşf ola serāˇir

[B 6b]

115.

Miśāl-i ism-i rūģ u cism-i her-yek
Devāˇirden görinür añla bí-şek

[S 59a]

116.

Sülūk ehline olsun diyü irşād
Baña üç dāˇire gösterdi üstād

117.

Yaķíne yitişen bilür kemā-hí
Ki bu üç dāˇire šutmış bu rāhı

118

Teraķķí vü tenezzül cümle esrār
Bu tedvírāt ile olınur ižhār

119.

Miśāli ˘arş u kürsídür ĥabír ol
Sa˘ādetden beşāret bul beşír ol

113.

Şehādet mülkidür dördünci ģażret
Ki bunda žāhir oldı sırr-ı ķudret

113

121.

Šoķuz aša vü dört ana üç oġul
Bu ģażretde šutupdur saġ ile sol

122.

Bu yirde źāt ile esmāya mažhar
Olupdur ˘arş ile kürsí vü aĥter

123.

Ŝıfāt-ı seb˘a içün mažhar-ı tām
Yidi kevkeb ķonılmış oldı ilhām

[İ 3b, K 7b, YK 7a]

Ġayba: ˘ayna S.
Añla: cümle B.
116
Baña: buña B, S.
117
Yitişen: irişen S / bilür: bulur B // bu rāhı: revāhı B.
118
Olınur: olurlar K.
119
Miśāli: miśāl-i S / kürsídür: kürsíden B, İ, S // beşāret bul: beşāretden S.
120
Mülkidür: mülk YK / oldı: olur B, İ, S.
121
Dört: dörd İ / ana: +vü İ // šutupdur: dutupdur B, šoluptur K.
122
Vü: -İ.
115
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Mevālid ile olmışdur ˘anāŝır
Ŝıfāt-ı seb˘a-i süflí mežāhir
125.

[B 7a]

Devāˇirden gine fehm eyle āyāt
Bu tedvírāt durur a˘yāna ġāyāt
Muģíšāt u muģāšāt oldı ˘ālem
Cemí˘inden ġaraż olındı ādem

127.

Ġaraż ez-bā-i bi-smiˇllāh iy dost
Hemín insān buved bāķí heme post

128.

Ģurūf-ı besmele bi-ş’nās u bi-ş’mār
Zi-a˘dād-i merātib şev ĥaber-dār

129.

Zi-esrār-ı ˘aded ger vāķif āyí
Tüvāní yāft derd-i tūrā devāyí

[S 59b]

˘Adedrā ger şeví encām u āġāz
Güşāyed ber-tu ez-ģarf-i kühen rāz
131.

˘Adedhāyí ki ender-ism u ģarfest
Çü baģrí dān ki ū der-ģükm-i žarfest
Yekí çün der-merātib keşf-i žāhir
˘Aded şod cümle eşyā evvel āĥir

133.

127

Bişinci ģażreti ġāyetde derk it [B 7b, İ 6a, K 8b, S 60a, YK 8a]
Bu sırrı fehm idüp göñülde berk it

[Ey dost! Bismillâhın bâsından kasıt insanın ta kendisidir, gerisi posttan ibarettir.]
Bu beyitten önce K’de şu başlık vardır: Nažm-i Pārisì
128
[Besmelenin harflerini öğren ve say, mertebelerin sayısından haberdar ol.] Biş’mār: buşmār B’de harekeli.
129
[Adedlerin sırlarına vâkıf olursan derdinin devasını bulabilirsin.] Vāķıf āyí:
vāķı˘ātí B, S // derd-i tūrā: derdetrā K, YK / devāyí: devātí B, S, YK.
130
[Eğer adedin başını sonunu bilirsen eski harflerin (mechûlât) sırları sana açılır.]
Ber-tu ez-ģarf-i kühen rāz: tu zi-ģarf-i kühen rārān B / kühen: kühün K’de harekeli.
131
[İsimlerdeki harflerin adedlerini deniz gibi bil, o harfler zarf hükmündedir.]
˘Adedhāyí: ˘adedhā-yı YK, S // baģrí dān: mecrā-yı dān S / žarfest: šarfest B.
132
[Makam ve mertebelerden birisi zahir olduğunda bütün eşya baştan sona sayı
oldu.]
133
Sırrı: sır YK.

Kerîmî’nin İrşâd’ı
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Ki oldur ģażret-i insān-ı kāmil
Kemālāta bu ģażret oldı ģāmil
135.

Budur mirˇāt olan esmā vü źāta
Budur mişkāt olan cümle ŝıfāta
Bunuñdur ma˘rifet ˘ārif benüm dir
Bunuñdur ma˘ŝiyet ŝārif benüm dir

137.

Ģabíb oldur muģibb oldur u ķul ol
Faķír oldur žalūm oldur cehūl ol
Budur ol ģażret-i cem˘-i kemālāt
Ki lušf u ķahr olmış buña ģālāt

139.

[B 8a]

Buña bir dāˇire vaż˘ itdük iy yār
Budur mušlaķ muķayyed bilme zinhār
Key añla iy birāder ehl-i eźvāķ
Gezerler bu ķuyūdāt ile ıšlāķ

141.

Saña biş ģażretüñ itdük beyānın
˘Ayān eyle ˘ayān işit ˘ayānın

[B 13a, İ 6b, K 9a, YK 8b]

Bu ģażretlerde añlanan merātib
Saña vāżıģ gerekdür iy muŝāģib
143.

Ki her menzilde mevlidden bilesin
Ta˘ayyün nice olmışdur bulasın
*

Beyān-ı mevlid-i źātí der-ģażret-i ġayb
Gel imdi girelüm biz aŝl-ı söze
Muvāfıķ eyleyelüm yüzi yüze
134

Ģāmil: vāŝıl B.
Ķahr olmış buña: ķahrı buña olmış B.
139
Vaż˘ itdük: itdük vaż˘ S.
140
Birāder: bürāźer B’de harekeli / ehl-i eźvāķ: ehlüˇl-eźvāk B // gezerler: görürler B,
İ, YK; giderler K / ķuyūdāt ile: ķuyūdı źāt ile B.
141
Biş: pes B // eyle: añla İ, K, S.
143
Mevlidden: mevlidin S / bilesin: bulasın İ.
*
[Gayb makamında zâta ait mevlidin açıklamasına dair.]
144
İmdi: indi YK / biz: bir S.
138
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145.

Diyelüm mevlidi ġayb-ı ezelde
Ki sırrı bilesin sen lem-yezelde
Şu vaķtin kim yoġ idi cümle ˘ālem
˘Adem ketminde pinhān idi ādem

147.

Ta˘ayyünde yoġ idi Ģaķ’dan özge
O źāt-ı vācib-i mušlaķdan özge
Ezel pinhān idi ˘ayn-ı ebedde
Ebed mihmān idi ġayb-ı aģadda

149.

Belürdi iķtiżā-yı źāt-ı aķdes
Tecellí itdi źātına muķaddes

[S 60b]

Olıcaķ ˘ilm-i ˘aynı źāta mirˇāt
Mübeyyen oldı sırr-ı vaģdet-i źāt

145

151.

Lisān-ı ġayb-ı źāt-ı mušlaķ-ı Ģaķ
Belürdi Küntü kenz ile muģaķķaķ

152

Kemāl-i źāt u esmā oldı žāhir
Mu˘ayyen olmadın daĥı mežāhir

153.

Ġaniyy ü mušlaķ oldı źāt-ı yek-tā
Yoġ iken keśret-i nisbiyy-i esmā

154.

Ģaķíķatde çü keśret oldı ma˘dūm
Bir oldı ˘ālem ile ˘ilm-i ma˘lūm

[K 9b, YK 9a]

155.

Bu vaģdet nüktesi içün işāret
Hüva'llāhu aģad geldi beşāret

[İ 7a]

Mevlidi: mevlüd S, mevlid YK.
Vācib-i: vāģid-i S.
151
Küntü kenz [Ben gizli bir hazineydim. Hadis kabul edilen söz şöyledir: “Ben bilinmeyen bir hazineydim, bilinmeyi diledim, birtakım kimseleri yarattım, onlara
kendimi bildirdim ve onlar da beni bildiler.” (Yılmaz 1992: 91, 98)]
152
Źāt u: źāt-ı S.
153
Nisbiyy-i: nebiyy-i B.
154
Çü: bu B / ma˘dūm: ma˘lūm K // ˘ilm-i: ˘ilm ü K.
155
Hüvaˇllāhu aģad [CXII (İhlâs) 1: “O Allah birdir.” (Karaman vd. 2005: 604)]
147

Kerîmî’nin İrşâd’ı
156.

Pes imdi diñle sırrın vaģdetínüñ
Ki tā añla ne işi keśretínüñ

157.

Bu sırra berzaĥ-ı kübrā dimişler
Maķām-ı ismin Ev-ednā dimişler

158.

Ģakíķatde bu sırdur aŝl-ı insān
Ne insān kāmil insān ˘ārif insān

159.

Bu sırdur źāt-ı esmāya nümūne
Budur cāmi˘ bürūz ile kümūne

●
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Aģaddan Aģmed’e bir mímdür farķ
Cihān ol mímüñ içinde durur ġarķ
Aģad sırrından Aģmed sırrın añla
Bu taģķíķ ince sözdür ĥūb diñle

161.

162.

163.

.

Ezel maģbūbdur bu sır mu˘allaķ
Ebed mašlūbdur bu raģmet-i Ģaķ
Bu sırdur ķıble-i mevcūd u vācid
Bu sırdur cümle-i keśretde vāģid
Bu sırdur ģażret-i ġaybuñ kemāli
Budur cāmi˘ celāl ile cemāli

165.

[B 14a]

[S 61a]

Bu sırdur vaģdet-i ˘ilmíde bāhir
Bu sırdur keśret-i ˘ayníde žāhir
Münezzeh źāt-ı pāküñ iķtiżāsı
Bu sırr ižhārı olmış muķteżāsı

156

İmdi: indi K, YK / sırrın: sırrı B.
Ev-ednā [Daha da yakın. LIII (Necm) 8-9: “Sonra Muhammed’e yaklaştı, derken
daha da yaklaştı, o kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.” (Karaman vd. 2005: 525)] Maķām-ı: maķāmı B / ismin: sırrın B.
158
Kāmil insān ˘ārif insān: ˘ārif insān kāmil insān S.
160
S’de 161. beyit. Mímüñ: mím B.
161
Diñle: söyle İ. S’de 160. beyit.
162
Raģmet-i: raģmeti S, YK.
163
Vācid: vāģid B, İ.
165
Vaģdet-i ˘ilmíde: vaģdet ilminde S / bāhir: žāhir S // ˘ayníde: ˘aynında B / žāhir:
bāhir S.
166
İžhārı: ižhār B / muķteżāsı: iķtiżāsı B.
157
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167.

Ta˘ayyünden tecellíden bilindi
Resūl’üñ mevlidi aŝlı bulındı
Ŝalāt ile selām ol sırr-ı źāta
Ki andandur žuhūr ism-i śıfāta
*

Beyān-ı mevlid-i esmāyí der-ģażret-i ġayb [K 10a, YK 9b]
169.

Çü bulduñ mevlid-i źātísine yol
Gel imdi mevlid-i esmāsını bul
Dinildi bāšıní ˘ilmüñ rumūzı
Dinilsün žāhirí ˘ilmüñ künūzı

171.

Vücūduñ bāšıní feyżin işidüñ
Šuyarsañ žāhirí feyzin iş idüñ
Ne bāšın ya˘ni oldur źāt-ı aķdes
Ne žāhir ya˘ni esmā-yı muķaddes

173.

175.

Murād ez-žāhir ü bāšın derín-cā
Çi ĥvāhed būd ya˘ni źāt u esmā

[İ 7b]

Tecellí idicek vaģdetde źātı
Žuhūr itdi gelüp cümle ŝıfātı

[B 14b]

˘İnāyetden ta˘ayyün buldı vaģdet
Hidāyetden mu˘ayyen oldı keśret
Ta˘ayyünde aģaddur ism-i źātı
İlāhiyyetde vāģiddür ŝıfātı

167

Mevlidi: mevlid-i B, İ, K / bulındı: bilindi K.
Ŝalāt ile selām: selām ile ŝalvāt İ.
*
[Gayb makamında isimlere ait mevlidin açıklamasına dair.] Der: -B.
169
Źātísine: źātına B // imdi: indi YK / esmāsını: esmāyı S, K, YK; esmāyı sen B.
170
Bāšıní: bāšın B / ˘ilmüñ: ˘ilm-i İ // žāhirí: žāhir B.
171
İşidüñ: işitdüñ B, İ, K // žāhirí: žāhir B / iş idüñ: iş itdüñ B, İ; işitdüñ K.
172
Ne: ki İ.
173
[Bu yerde zâhir ile bâtından murat, zât ile esmadır.]
174
Gelüp: šaleb İ, K, S, YK.
175
Vaģdet: žāhir İ // mu˘ayyen oldı: ta˘ayyün buldı B.
176
Vāģiddür: vāciddür B.
168

Kerîmî’nin İrşâd’ı
177.
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Çü oldı žāhir ˘ilm-i isme mirˇāt
Tecellí itdi esmāsı ile źāt
Ezelde cümle-i esmā bilindi
Ebedde cāmi˘-i esmā bulındı

179.

Nedür ol ism-i cāmi˘ ism-i Allāh
Ki ol sulšān u ķuldur mā-sivā'llāh
Tecellí bulıcaķ ˘ilm ile esmā
Ģaķāˇiķ issi oldı cümle eşyā

181.

[K 10b]

Bu yirde śābit olmışdur ģaķāˇiķ
Bu yirdendür cihānda her deķāˇiķ
Nedür ŝūret olan ma˘lūm u ma˘dūm
Nedür ma˘dūm olan ma˘nā-yı mefhūm

[S 61b]

183.

Lisān-ı ģāl ile her bir ģaķíķat
Diler žāhir ola sırr-ı şerí˘at

[YK 10a]

184.

Vücūd ister merātibde kemā-hí
Ki tā meˇlūh olan bile ilāhı

185.

Çü reşş oldı vücūd-ı ˘ām nūrı
˘Adem žulmātı gösterdi žuhūrı
˘Adem çün oldı mirˇātı vücūduñ
Belürdi ŝūreti her şeyde cūduñ

187.

Meşāyiĥ buña dirler ˘ayn-ı śābit
Budur meşhūd olan her ˘ayn-ı śābit
Bulardur ŝūret-i ˘ilmíye esmā
Bularuñ ŝūretidür her müsemmā

189.

184

Her ismüñ ŝūreti ikidür iy dost
Birisi maġz u birisi durur post

Ki tā meˇlūh olan bile ilāhı: ˘Adem žulmātı gösterdi çü rāhı B.
: -B.
187
Meşhūd: meşhūr İ, S, YK.
188
Ŝūret-i ˘ilmíye esmā: ŝūret-i her ˘ilm-i esmā B, ŝūreti ˘ilmiyy-i esmā K // ŝūretidür
her: ŝūreti durur B.
189
Maġz u birisi: maġzıdur biri B.
185
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Birisi bāšın u birisi žāhir
Biri ˘ilmí biridür ˘ayn-ı bāhir
191.

Key añla ism-i cāmi˘ ŝūretini
Ki cem˘ itmiş bu esmā síretini
Ģaķíķatde ger açarsañ baŝíret
Bu ism-i cāmi˘üñdür cümle ŝūret

193.

[İ 8a]

Şuˇūn-ı źātıdur esmā vü a˘yān
Vücūda murtabıšdur bunda imkān
Ŝoralar žāhirí ˘ilmüñ nesidür
Resūl’üñ mevlid-i esmāˇisidür

195.

Nebí’nüñ mevlididür añla zinhār
Bu esmā ˘ilminüñ esrārı iy yār

[K 11a]

Şuˇūn-ı źāt<ı> ile ism-i cāmi˘
Muģammed mevlididür oldı lāmi˘
197.

199.

Çü sırr-ı ˘ilm-i źāt-ı vaģdet oldur
Pes esrār-ı ŝıfāt-ı keśret oldur
Belürdi Küntü kenzüñ reh-nümāsı
Görindi ķudretüñ Ķāf’ı Hümā’sı

[YK 10b]

Ta˘ayyünler çü esmādan bilindi
Ebedde Aģmed’e mevlid bulındı

[B 8b]

Bilindi mevlid-i źātí vü esmā
Ķılalum mevlidi rūģına inşā
201.

190

Ŝalāt ile selām ol cāmi˘ isme
Ki ģākimdür cihānda cümle resme

[S 62a]

Biridür: vü birisi S.
Cāmi˘üñdür: cāmi˘inüñdür B.
193
Źātıdur: źātdur YK / a˘yān: ˘aynān B // mürtebišdür: müršabindür B.
194
Ŝoralar: ŝūretler S // mevlid-i esmāˇisidür: mevlidinüñ esmāsıdur B.
195
Esrārı: esrārın B.
198
Küntü kenz, bk. 151. beyit.
200
Rūģına: rūģíye YK.
192

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Beyān-ı mevlid-i rūģí der-ģażret-i ervāģ
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*

Gel iy ˘aķluñ ˘ıķālını açanlar
Ķalemdin noķša vü ģarfi seçenler
203.

Göñül levģinde esrārı yazanlar
Ma˘āní baģrı içinde yüzenler
Mecāz ile ģaķíķat derk idenler
Kināyet nüktesini berk idenler

205.

Tenezzül aŝlı dinilsün işidüñ
Tedellí rabšını bilüp iş idüñ
Kelām-ı ģażret-i ervāģı diñleñ
Resūl’üñ mevlidi fetģini añlañ

207.

Ķaçan kim sırr-ı ˘ilm-i źāt u esmā
Bilindi vü bulındı ġayb u iģmā
Ne ġayb ol ˘ālem-i envār-ı mušlaķ
Ne mušlaķ vaģdet-i a˘yān-ı muġlaķ

209.

211.

[K 11b]

Görindi çün-ki mirˇāt-ı ˘ademden
Maģabbet birle esrār-ı ķıdemden
Çü ˘aķl ü nefs-i küllí oldı žāhir
Belürdi źāt-ı esmāya mežāhir

[İ 8b]

Nedür ol ˘aķl-ı kül rūģ-ı Muģammed
Nedür ol nefs-i küll ervāģ-ı Aģmed

[B 9a, YK 11a]

Eger bildüñ ise sırrın ezelde
Bilürsin ˘aķl ü nefsi lem-yezelde
*

[Ruhlar makamında ruha ait mevlidin açıklamasına dair.] Başlık YK’de 202. beyitten sonra gelir. Der-beyān-ı ģaķāˇiķ-i külliyye ki muŝšalaģest be-ģażret-i ĥāmis B.
202
Ķalemdin: ķulaķdan K // noķša: nušfe YK.
203
Esrārı: esrār YK // baģrı: baģr İ, YK.
204
Mecāz ile: mecāzíyi B // kināyet: kifāyet B / nüktesini: ķal˘asını S.
205
Aŝlı: aŝl YK // tedellí: tedenní B / bilüp: bilüñ S.
206
Ervāģı: ervāģ S, YK // fetģini: fetģin YK.
210
˘Aķl ü: ˘aķlı B / küllí: küll YK.
212
Sırrın: nefsin K // ˘aķl ü: ˘aķlı B.
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213.

Biridür mažhar-ı icmāl-i vaģdet
Birisi mažhar-ı tafŝíl-i keśret
Cihānı ser-be-ser çün šutdı ervāģ
Bu ervāģ ile žāhir oldı eşbāģ

215.

Key idrāk it ne imiş rūģ-ı a˘žam
Ta˘ayyündür vücūdı Ģaķķ’a fe’fhem
Nedür ol in˘ikās-ı źāt u esmā
Elifdür ism-i bā ile müsemmā

217.

Kimesne itmedi rūģa beyānı
Ne itsünler ˘ayān-ender-˘ayānı
Vücūda ģadd u resmi itmediler
Bu rūģı bilmek içün gitmediler

219.

Ne ģādiśdür ki görindi ķıdemden
Ne levģ olur ki žāhirdür ķalemden

[S 62b]

Ģaķíķatde nedür ervāģ-ı eşyā
Resūl’üñ rūģına tafŝíl ü inşā
221.

Nebí’nüñ mevlididür rūģ-ı aķdem
Ķamu ervāģuñ üstinde muķaddem
Çü źāt-ı isme ˘aķl ü nefs mirˇāt
Olaldan žāhir oldı cümle źerrāt

223.

213

Belürdi ˘aķl u nefs ile šabí˘at
Hebā vü şekl ü cism-i kül ģaķíķat

[K 12a]

Bularuñ her biridür mevlid-i ĥāŝ
Bu taģķíķi dimişdür ehl-i iĥlāŝ

[B 9b]

Vaģdet: ķudret İ // mažhar-ı: mažhar u K.
Ser-be-ser: ser-te-ser İ.
216
Nedür: budur B, İ // bā: bí İ, be K, YK.
217
˘Ayān-ender-˘ayān: ki andandur ˘ayānı B.
218
Vücūda ģadd u: vücūdı ģaddı B / resmi: resm S.
221
Aķdem: a˘žam B.
222
Źāt-ı isme ˘aķl: źāt-ı ˘aķl-ı isme S / isme: ism-i B.
224
Mevlid-i: mevlidi S // taģķíķi: taģķíķ YK.
214

Kerîmî’nin İrşâd’ı
225.
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Dinildi mevlidi ġaybí vü ervāģ
Dinilsün mevlidi cismí vü eşbāģ
Çü idrāk eyledüñ sırrını źātuñ
İşitdüñ remzin esmā vü ŝıfātuñ

227.

●

[YK 11b]

Nedendür ˘aķl-ı nefsi çün-ki bildüñ
Resūl’üñ mevlidin her şeyde bulduñ
Pes imdi gözüñ aç sözüñ yüzine
Kelāmuñ gör ki ardı ne yüzi ne

229.

Taríķ-i ism ile keşf it mu˘ammā
Gider bu perdeyi añla müsemmā

[İ 9a]

Nedendür ma˘ní-i Levlāk añla
Ne imiş mevlid-i eflāki diñle
231.

Çü bilesin neye mažhardur eflāk
İdersin ˘ālem-i ˘ulvíyi idrāk
Ŝalāt ile selām-ı lā-yezālí
Şuña kim rūģı bulmışdur kemāli

Beyān-ı mevlid-i cismāní der-ģażret-i şehādet
233.

∗

Gel iy ˘ārif nedür bil aŝl-ı ˘ālem
Ne yirden žāhir olmış nesl-i Ādem
Şehādet mevlidinüñ bil beyānın
Yaķín it sırr-ı pinhānuñ ˘ayānın

226

Çü: çün İ, S / eyledüñ: eyledi İ / sırrını: sırrın K, YK.
Aç: -İ.
230
Levlāk, bk. 40. beyit. Diñle: añla İ.
231
Çü bilesin neye mažhardur: bilesin ki nice mažhardur B / mažhardur: mažhar İ
// İdersin: idesin B / ˘ulvíyi: ˘ulví S.
232
Rūģı: rūģ İ, K, YK.
∗
[Şehadet makamında cisme ait mevlidin açıklamasına dair.] Başlık: -İ, -S. Der-beyān-ı mevlid-i rūģí der-ģażret-i ervāģ B.
233
˘Ālem: ādem İ // yirden: yirde B / nesl-i: cism-i K / ādem: ˘ālem İ.
228
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235.

Sümüvvāt u mevālíd üstüķuŝŝāt
Ne şeydendür hevā cevvinde źerrāt
Bu eşĥāŝ u bu eŝnāf u bu ešvār
Bu envā˘ u bu ecnās u bu estār

237.

Bu eŝvāt u bu elvān u bu eşkāl
Nedendür añla aŝlın gitsün işkāl
Ķaçan levģ-i ˘adem vech-i vücūda
Muķābil oldı esmā geldi cūda

239.

[S 63a]

Bilindi sırr-ı źāt u sırr-ı esmā
Mu˘ayyen oldı aŝl-ı cümle-eşyā
İşitdüñ ˘akl ü nefsüñ aŝlını sen
Ki sırr-ı źāt u esmādur mu˘ayyen

241.

[B 10a, K 12b]

[YK 12a]

Çün ol sırdan görindi aŝl-ı ervāģ
Hem ol sırdan durur pes cümle eşbāģ
Velí diñle ne vech ile görindi
Beyānından ˘ayān olsun gör indi

243.

Ģadíśinde didi Sulšān-ı İsrā
Ki Ģaķ ĥalķ eylemişdür dürr-i beyżā
Nažar ķılmış aña heybet yüzinden
Ŝu olup erimişdür kendüzinden

245.

235

Cihān bir baģr oluban cūşa gelmiş
Miyāndan cümle şey āġūşa gelmiş

Üstüķuŝŝāt: B ve K’de harekeli; [ya˘ni ˘anāŝır] K, YK // cevvinde: cevfinde B, S,
YK.
237
Gitsün: bilsün S.
241
Pes: sen K.
242
İndi: imdi B, İ, S.
243
Ģadíśinde: ģadíśde İ / İsrā: Esrā B’de harekeli // Ģaķ: ĥalķ S / eylemişdür: eylemiş idi B / dürr-i: -K.
244
Ŝu: su K, YK / erimişdür: ermişdür YK / ŝu olup erimişdür: erimişdür ŝu olup B.
245
Cümle şey: cümlesi İ.

Kerîmî’nin İrşâd’ı
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Buģār-ı elšafıdur yidi eflāk
Lašífiyle keśífi nār ile ĥāk
247.

249.

Bu cünbişden sarāy-ı ˘ālem olmış
Sarāy içinde sulšān ādem olmış
Budur ol ˘unŝur-ı a˘žam ģaķíķat
Kim aña dürr-i beyżādur şerí˘at

[İ 9b]

Bu ˘unŝur mažharıdur sırr-ı źātuñ
Bu eşyā gibi esmā vü ŝıfātuñ

[B 10b]

Yidi seyyāredür bundan mu˘allaķ
Merākizde bu erkān-ı mušabbaķ
251.

Nebāt u ma˘den ü ģayvān u insān
Bu ˘unŝurdan belürdi cümle yek-sān

[K 13a]

Çü bu ˘unŝurdan oldı aŝl-ı eflāk
Dinildi pes Nebí şānında Levlāk
253.

Velí kürsí ile ol ˘arş-ı a˘žam
Degüldür ˘unŝurì Va'llāhu a˘lem
Šabí˘atdur bular fāní degüller
Ķadímílerdür erkāní degüller

255.

Key añla şeyĥ-i ekber ider iśbāt
Miśāli ˘arş ile kürsí vü cennāt

[YK 12b]

Meşāyiĥ keşfinüñdür bu tenezzül
Ģakím aŝlınca egridür tevaġġul
246

Elšāfıdur: lušfıdur B / yidi: beyn-i B.
Sarāy içinde: sarāy-ı cümle B.
248
A˘žam: ism İ // kim: ki B.
250
Bundan: bunda B // merākizde: merākizden İ.
251
˘Unŝurdan: ˘unŝurda B / belürdi: bulardur B.
252
: -S. Aŝl-ı: cümle B // Levlāk, bk. 40. beyit.
253
Vaˇllāhu a˘lem [Allah en iyisini bilir. Kur’an’da bazı ayetlerde bu ifade geçer: III
(Âl-i İmran) 36, IV (Nisa) 25, V (Maide) 6, VI (En’âm) 58 gibi (Yılmaz 1992: 18).] Ol:
evvel B’de harekeli.
254
Šabí˘atdur: šabí˘ídür S / degüller: degüldür İ, S // degüller: degüldür İ, S.
247
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257.

Heyūlā žulmetinden çıķmadı híç
Teselsül görüp oldı devr ile píç
Bu tertíb üzredür ícād-ı ecsām
Ki aģkām eylemiş ĥallāķ-ı aģkām

259.

[S 63b]

Bu aŝla ķāˇil olup ehl-i sünnet
İderler ŝāni˘a her laģža minnet
Nebí’nüñ mevlididür ˘unŝur-ı pāk
Kim andandur žuhūr-ı ĥıšša-i ĥāk

261.

Şehādet ģażretinde dürr-i beyżā
Žuhūr itdi vü žāhir oldı eşyā
Şunı kim dürr-i beyżā itdi ižhār
Nebí’nüñ mevlidine ider iķrār

263.

[B 11a]

Sen ü ben Zeyd ü ˘Amr u Bişr ü Ĥālid
Aĥ u ˘am vālide hem daĥı vālid
Resūl’üñ mevlididür her birimüz
˘Urūķ a˘ŝāb u a˘żā vü derimüz

265.

267.

257

Muģammed mevlididür cümle źerrāt
Bu āfāķ içre dindi nice kerrāt
Anuñ rūģından oldı cümle ervāģ
Anuñ cisminden oldı cümle eşbāģ

[K 13b]

Ŝalāt ile selām ol rūģ-ı pāke
Ki andandur žuhūr eflāk ü ĥāke

[İ 10a]

Heyūlā: heyūlí S / žulmetinden: žulmetinde İ.
Olup ehl-i sünnet: oldı ehl-i cennet İ.
260
Kim: ki B / ĥıšša-i: ĥašša-i B.
262
Şunı: neyi S.
264
: A˘żā: a˘ŝal B, İ, YK / vü: ki S.
265
Dindi: didi İ.
267
Ki: kim B / eflāk ü: evlād-ı İ.
259

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Beyān-ı mevlid-i miśālí der-ģażret-i ĥayāl-i mušlaķ

*

Dilerseñ kim bilesin iy ķarındaş
Miśāl-i mušlaķ içre mevlidi fāş
269.

Dil ile añla dil güftārın iy dost
Miśāl-i mušlaķuñ esrārın iy dost

[YK 13a]

Eyā cān bülbülin şeydā ķılanlar
Ma˘āní gülşenin zíbā ķılanlar
271.

Ĥayāl āyínesinde yüz görenler
Bu ģarf u ŝavt içinde söz görenler
Lüġazlardan mu˘ammālar düzerler
Şular kim baģr-i ma˘níde yüzerler

273.

İşidüñ iş idüñ sırr-ı ĥayāli
Żiyā-yı mušlaķ ol baģrüñ miśāli
Šabí˘at inbisāšınuñ bürūzı
Ģaķíķat in˘ikāsınuñ rumūzı

275.

[B 11b]

Ne berżaĥdur bu mirˇāt-ı mücellā
Ne meclādur bu mişkāt-ı muŝaffā
Ne ģażretdür bu basš-ı bí-nihāyet
Ki oldur cümleyi temśíle ġāyet

277.

Miśāl-i ism ü rūģ u cism-i źerrāt
Görinür anda ešvār ile kerrāt

[S 64a]

Çü mirˇāt oldı eşyā ŝūretine
Ne ŝūret belki cümle síretine
*

[Hayâl-i mutlak makamında misale ait mevlidin açıklamasına dair.]
: -S. Ŝavt: ŝavtı B, ŝūret İ.
272
Kim: ki K, YK.
273
Baģrüñ: baģrí B; baģr İ, K, YK.
274
İnbiŝāšınuñ: enbiyāšınuñ B / bürūzı: rumūzı B.
276
: -S.
271

●
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279.

Bilindi bunda her ef˘āl ü aģvāl
Ŝıfāt ü ģüsn ü ķubģ u ma˘ní vü ķāl
Kemāl ü naķŝ u ˘aķl ü nefs bí-şek
Bilinür bunda evŝāf ile her yek

281.

[K 14a]

Çü bu berżaĥda imiş cümle aģvāl
Resūl’üñ mevlidin fehm eyle fíˇl-ģāl
Ki her bir mevlide vech-i miśāli
Olur elbetde berżaĥda ģayāli

283.

Çü Aģmed mevlidin her şeyde bildüñ
Miśālin ˘aķl ü yā keşf ile bulduñ
Vech-i teˇĥír-i mevlid-i miśāl-i mušlaķ ez-mevlid-i
∗
ģażret-i şehādet [YK 13b]
Miśālüñ mevlidi ber-vech-i tasšír
Şehādet mevlidinden oldı teˇĥír

285.

Çü rūģ u cism ü berżaĥdur miśālüñ
Ne andandur ne bundandur ĥayālüñ
Üleşmişdür keśífe nūr-ı ervāģ
Ķarışmışdur aña žulmāt-ı eşbāģ

287.

[İ 10b]

[B 12a]

Żiyā-yı mušlaķ olmış anda ģāŝıl
Cemí˘-i şekl ile emśāle ķābil
Teravvuģ eylemişdür anda eşbāģ
Tecessüd baġlamış emśāl-i ervāģ

281

İmiş: yetmiş İ.
Elbetde: elbette K, YK.
283
Çü: Bu B / mevlidin: mevlüdin B ve S’de harekeli.
∗
[Misal-i mutlakın mevlidinin, şehadet makamının mevlidinden tehir olan yönünün
açıklamasına dair.] Başlık: Der-beyān-ı teˇĥír-i mevlid-i miśāl-i mušlaķ ān-mevlid-i
ģażret-i şehādet B, +der-beyān K / mutlaķ: -S / ģażret-i: -S / şehādet: +der-beyān
İ, S.
284
Mevlidinden: mevlüdinden B, İ.
287
Emśāle: emśāl YK.
288
Teravvuģ: rūģ İ, teravģun K’de harekeli // emśāl-i: imśāl-i B’de harekeli.
282

Kerîmî’nin İrşâd’ı
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Ģaķíķatde olupdur nūr u žulmet
Żiyānuñ ŝūreti şānına ˘illet
Olur ma˘lūlına ˘illet muķaddem
Miśāl andan muˇaĥĥar oldı fe’fhem

291.

Ŝalāt ile selām ol fer˘-i źāta
Ki mebdeˇdür bu nev˘-i cins ü faŝla
Beyān-ı mevlid der-cemí˘-i ģażarāt-ı
∗
ĥams bi-ģasebiˇl-Ķurˇāniˇl-ķadím
İşit iy lafż u ma˘níden ĥaber-dār
Bu mevlidde dinilür lübb-i esrār

293.

Bilinür noķša vü ģarfüñ rumūzı
Kelāmuñ açılur bunda künūzı
Lešāˇif keşf idiserdür ˘ibāret
Anı šuymaz meger ehl-i işāret

295.

[K 14b]

[S 64b]

Göz açup itmeyince fikr ü tedķíķ
Bu mevlidden bilinmez sırr-ı taģķíķ
Kelām-ı ķavlí vü fi˘líde esrār
Dinilür key ŝaķın šuymasun aġyār

297.

289

Kelāmuˇllāh ile ˘ālem ˘ayāní
İki muŝģafdur añla sen beyānı

[YK 14a]

Şānına: neşˇine B.
Ŝalāt ile selām: selām ile ŝalāt İ/ źāta: aŝla B, İ; vāŝıla K, YK // mebdeˇdür:
mebdeˇimdür S.
∗
[Mevlidi beş makamın bütününde Kur’an’a göre açıklamaya dair.] Başlık: -B.
Ĥams: -S / ķadím: -S.
292
Lafż: lušf S / ma˘níden: ma˘níde İ.
293
Künūzı: rumūzı B.
294
İdiserdür: ider bunda S.
295
Tedķíķ: tevfíķ İ.
296
: -S. Ķavlí: kelimenin ikinci hecesi vezin gereği kısa okunmalıdır. Šuymasun:
duymasun İ.
297
İle ˘ālem: ˘ālem ile İ // iki: aña S / muŝģafdur: muŝģafdan B.
291
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Biri ģādiś durur biri ķadímí
Vücūdídür biri biri ˘adímí
299.

[B 12b]

Cihāndur muŝģaf-ı fi˘liyy-i Allāh
Sen iķrār it buña kim yoķdur ikrāh
Çü Ķurˇān muŝģaf-ı ķavliyy-i Ģaķ’dur
Resūl’e mu˘cize şer˘e nesaķdur

301.

Kelām-ı nefsidür bulmaz tebeddül
Nitekim źātına yoķdur taģavvül
Bu iki muŝģafı bildüñ mu˘ayyen
Olup ķavlí ile fi˘lí mübeyyen

303.

[İ 11a]

Nižām-ı ĥāŝ ile šurmış bu ˘ālem
Ara yirde ĥalífe olmış ādem
Bu iki muŝģafı bilmiş kemā-hí
Bilüp nefsini bilmişdür ilāhı

305.

Kelām-ı nāšıķ olup söze gelmiş
Vücūd-ı ˘ilm ü ġaybí yüze gelmiş
Zebūr İncíl ile Tevrāt u Furķān
Olupdur cümle ķāl-i ģāl-i insān

307.

Cihānda ˘aķl ü nefs erkān ü eflāk
Mevālíd ü daĥı cinn ile emlāk

[K 15a]

Kelām-ı fi˘lí içün oldı tafŝíl
Bularuñ her biri bir sūre delíl
298

Ģādiś durur: ģādiśdür YK.
Buña: baña YK / buña kim: kim buña B.
300
Ķurˇān muŝģaf-ı ķavliyy-i Ģaķ’dur: bir muŝģafda Ķurˇān ķavli ģaķdur B.
301
Nefsidür: nefsdür İ.
302
Bu: çü S / muŝģafı: muŝģaf YK.
304
Bilüp: bulup B, İ / nefsini: nefsin YK / bilmişdür: bildürmiş İ.
305
Vücūd-ı ˘ilm ü: vücūdı ˘ilmí B / ġaybí: ˘ayní B, İ, K.
306
Furķān: Ķurˇān İ, S.
308
Fi˘lí: Kelimenin ikinci hecesi vezin gereği kısa okunmalıdır.
299

Kerîmî’nin İrşâd’ı
309.

Suverden añla āyāt-ı ˘ižāmı
Ģurūf u noķšadandur intižāmı
Ģaķ’uñ ˘ilminde esmānuñ bürūzı
Bu eşyā ģarfdur añla rumūzı

311.

[B 15a]

Nedür noķša vücūdı ģaķķ-ı mušlaķ
Ki ģarf u lafžı andan oldı müştaķ
Merātib defter ü dívāna geldi [YK 14b]
Tamām oldı vü söz insāna geldi

313.

Saña bu muŝģaf-ı fi˘líde iy yār
Resūl’üñ mevlidin bildürdi güftār
Çü itdük mevlid-i fi˘líyi taģrír
İşit sen mevlidi ķavlíde taķrír

315.

Bu basš olan kelāmuñ ķıŝŝasından
Resūl’üñ mevlidin bil ģiŝŝesinden
Çü Aģmed mevlidindendür bu ef˘āl
Pes anuñ mevlididür cümle aķvāl

317.

Eger añladuñ ise sırr-ı źātı
Bu tafŝíl olan esmā vü ŝıfātı
Bilürsin bí-gümān sen kim bu Ķurˇān
Muģammed mevlididür cümle yek-sān

319.

309

Çü źātuñ sırrıdur aña ģaķíķat
Ŝıfat sırrıdur aģkām-ı şerí˘at

˘İžāmı: nižāmı B.
: İ’de kıyıda.
311
Ģaķķ-ı mušlaķ: mušlaķ-ı Ģaķ S // lafžı: lafž İ, ŝavt S.
312
Vü: çü S.
313
Fi˘líde: fi˘líden K.
314
Fi˘líyi: fi˘lí İ, S, YK.
315
Olan kelāmuñ: olanlar anuñ S.
319
: -B, -İ, -K, -YK.
310

[S 65a]
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Bu sırr ol sırr çün tafŝíl olupdur
Şerí˘at ˘arşına tekmíl olupdur
321.

Çü tafŝíl ile žāhir oldı Furķān
Žuhūrından kemāle irdi insān
Muģammed ģāmil olup bu kemāli
Beyān itdi cemāl ile celāli

323.

Çü Ķurˇān oldı aña cümle aķvāl
Şerí˘at anuñ içün oldı aģvāl

[B 15b, İ 11b, K 15b]

Šaríķat ĥod aña ef˘āl olupdur
Ģaķíķat ˘ayn-ı ģāl-i ģāl olupdur
325.

Pes imdi noķša ģarf u lafž u āyāt
Kelām u sūre vü aģkām-ı cennāt
Ķamu va˘d u va˘íd ü ķıŝŝalardan
Ģaķ’uñ tevģídiyile ģiŝŝelerden

327.

Resūl’üñ mevlidin fehm eyle iy yār
Ki ma˘lūm ola saña sırr-ı esrār
İşit el-ķıŝŝa mecmū˘-ı rumūzı
Çü sırr-ı Aģmed itmişdür bürūzı

329.

Belürmiş ģükm sulšān-ı ezelden
Görinmiş fi˘l ü ķavli lem-yezelden
Muģammed’dür vücūda genc-i maĥfí
Muģammed’dür bu ŝūretlere ma˘ní

331.

321

Muģammed’dür bu ˘aķl ü nefs ü ervāģ
Muģammed’dür cemí˘-i sırra eşbāģ

Furķān: Ķurˇān S.
Bu: ol S.
323
Ķurˇān: Fürķān B // aģvāl: ef˘āl S.
325
İmdi: indi B, K, YK.
326
Va˘íd ü: va˘íddür S.
329
Fi˘l ü: fi˘lí B / ķavli: ķavl İ, YK.
330
Ŝūretlere: ŝūretlerde B.
322

[YK 15a]

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Muģammed’dür şefí˘ ü muķtedāmuz
Bi-ģamdiˇllāh añadur iķtidāmuz
333.

●
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[S 65b]

İlāhí baģr-ı ˘iŝyān buldı šuġyān
Resūl’üñ şefķatin sen eyle dermān
Muģammed ģaķķı içün yā İlāhí
Ķoma ˘āŝí bizi ˘afv it günāhı

335.

Yed-i ķudretdedür çün maģv u iśbāt
Ĥudāyā umaruz dídār u cennāt
Ŝalāt ile selām ol sırr-ı źāta
Ki oldur mažhar-ı esmā ŝıfāta

[B 16a]
∗

Beyān-ı mevlid-i ˘amelí der-ģażret-i şehādet [K 16a]
337.

Eyā ma˘ní şarābın eyleyen nūş
Birez sözden yaña šutġıl gine gūş
Beyān-ı mevlid-i a˘māli diñle
˘İbāda farż olan ef˘āli añla

339.

Çü bişdür şer˘ ile mebnā-yı İslām
Saña Ģaķ’dan bu bişdür fażl u in˘ām
Ķoyup tevģíd ile ŝavm u ŝalātı
Buyurdı ehline ģacc u zekātı

341.

Bu biş rükn ile İslām oldı ķāˇim
Bunuñladur livā-yı şer˘i dāˇim

[İ 12a]

Gerek dín ehline bu biş hemíşe
Şi˘ār-ı şer˘idür idine píşe

334

˘Afv: maģv B, İ, YK.
[Şehadet makamında amele ait mevlidin açıklamasına dair.] Başlık: -S. ˘Amalí: ˘ilmí S.
337
Birez sözden yaña šutġıl gine gūş: birez šutġıl bu sözden yaña gūş B / gine: yine İ, S.
338
Añla: diñle B, İ, S.
339
Fażl: faŝl İ.
341
: -B.
∗

58

● DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
343.

Didi aģkām-ı şer˘i iden iģkām
Ki İnne'd-díne ˘indeˇllāhiˇl-İslām
Bu a˘māli Nebí çün itdi ižhār
˘Amelden ķalb-i ˘āmil šoldı envār

345.

Egerçi saña key zaģmetdür a˘māl
Meşaķķatdür dime raģmetdür a˘māl
Olanca sa˘y ile bu yolda iş it
˘Amel ķıl Leyse liˇl-insānı işit

347.

Ĥudāyā nefsi ķıl a˘māle ŝābir
˘İbādātuñdan eyle ˘abdi şākir
˘Amelde mevlidi bildüñ mi iy yār
Bu sözden sırra olduñ mı ĥaber-dār

349.

Çü ģāl oldı bu envā˘ u ˘ibādāt
Resūl’e bunca a˘māl ü riyāżāt

[B 16b]

Ŝalātında ķıyām ile ķu˘ūdı
Rükū˘ı vü ĥużū˘ı vü sücūdı
351.

[K 16b, S 66a]

Teşehhüdden selāmı vü niyāzı
Du˘ā-yı müstecāb ile namāzı
Aña mevlid degül midür bu a˘māl
Çü her fi˘linde vardur aña bir ģāl

343

İnneˇd-díne ˘indeˇllāhiˇl-İslām [III (Âl-i İmran) 19: “Allah nezdinde hak din İslâm’dır. Kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarında kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki
Allah’ın hesabı çok çabuktur.” (Karaman vd. 2005: 51)] Ki: -B.
344
˘Āmil: ˘ālem S.
345
Saña: nefse S.
346
Leyse liˇl-insān [LIII (Necm) 39: “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir
şey yoktur.” (Karaman vd. 2005: 526)] Olanca: elince İ, K, YK / iş it: işit B, S // işit:
iş it B.
348
Bildüñ mi: bildügüm YK // sırra: söze B.
349
Envā˘-ı: mecmū˘-ı S.
351
Du˘ā-yı: du˘ā ile B.
352
Mevlid: mevlüd S // her fi˘linde: fi˘linde ki K / bir: biñ B.

Kerîmî’nin İrşâd’ı
353.

Šavāf u ģacc u sa˘y u ģalķ u iģrām
Vuķūf u remy ü cemre bunca aģkām
Vidā˘ u ˘umre vü tesbíģ ü tehlíl
Anuñ mevlidleridür cümleyi bil

355.

Anuñdur fišre ile ŝavm-ı meşrū˘
Ša˘ām-ı ekber olmışdur aña cū˘
Zükūt u cümle mālı beźl iden ol
Bu ģükme uymayanı ˘azl iden ol

357.

Şehādetde olan tevģíd anuñdur
Ĥudā-yı ˘āleme temcíd anuñdur

[YK 16a]

Anuñdur meşreb-i ĥāŝ-ı ģaķíķí
Ki her şaĥŝuñ aña irmez šaríķi
359.

Kemāl-i ma˘rifetde ferd-i mušlaķ
Rumūzı ˘ilm ü ˘aynen nüsĥa-i Ģaķ
Anuñ ferzendidür ma˘níde ādem
Risālet meşra˘ında oldı ĥātem

361.

Aģaddan mím-i Aģmed oldı müştaķ
Cihāna žāhir oldı ĥalķ ile Ģaķ
Belürdi ĥalķ lāmı Ģaķ’dan iy dost
Ģicāb-ı maġz oldı arada post

363.

[İ 12b]

[B 17a]

Mu˘ammā-yı ezel keşf oldı yek-ser
Muģammed olalı bu yolda reh-ber
Rumūz-ı vaģdet ü keśret beyānı
Resūl’üñ mevlidindendür ˘ayāní

365.

356

Ŝalāt ile selām ol mím ü lāma
Ki andandur beyān ģarf u kelāma

Zükūt u: zekāt-ı B.
Cihāna: cihānda B, S.
362
Arada: ara İ.
363
Keşf oldı: oldı keşf K // yolda: yola S.
364
İkinci mısra: Ki andandur beyān ģarf u kelāma K.
365
: -K. Ŝalāt ile selām: selām ile ŝalvāt İ // ģarf u kelāma: ģarf-i lāma B.
361
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*

Beyān-ı mevlid-i zamāní der-ģażret-i şehādet [K 17a]
Mekāní mevlidi çün bildüñ iy yār
Zamāní mevlidinden ol ĥaber-dār
367.

Söz işit ķulaķ aç diñle beyānı
Nedür tā bilesin sırr-ı zamānı
Nedür bil ıŝšılāģ-ı ānı dāˇim
[S 66b]
Ki vehm ile bulursın anı ķāˇim

369.

Vücūduñ imtidādından ĥabír ol
Ma˘āníden beşāret bul beşír ol
Meşāyiĥ aŝlı üzre diñle esrār
Bu esrārı ne bilsün degme aġyār

371.

Bušūn ehli sözidür olma ġāfil
Lešāˇifdür olur źevķ ile ģāŝıl

[YK 16b]

Çü Ģaķķ’uñ vardur esmā vü ŝıfātı
Olupdur dehr ismi ism-i źātı
373.

Bu ism-i dehr ism-i ekber olmış
Zamān ol ism-i dehre mažhar olmış
Dinilmişdür Eneˇd-dehr añla iy yār
Var eyle Lā-tesebbūˇd-dehre iķrār

375.

*

Vücūduñ imtidādın añla mevhūm
Ki ol ān dāˇim ola saña mefhūm

[Şehadet makamında zamana ait mevlidin açıklamasına dair.]
Mevlidi: mevlidin S // mevlidinden: mevlüdinden B.
369
İmtidādından: imtidāsından B.
371
Sözidür: sözinden İ.
372
Olupdur dehr ismi ism-i źātı: olup durur her ismi isme źātı B / ismi: ism S.
373
Dehre: dehrde B.
374
Eneˇd-dehr [Ben dünyayım.] // Lā-tesebbūˇd-dehr [Kendini dünyaya esir etme.]
Lā-tesebbū: lā-tesebbü K.
375
Añla mevhūm: eyle ma˘lūm İ // ol: -K, -YK / ān: ānı B, İ.
366

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Devām-ı imtidād isme eśerdür
Eyü źevķ it ki bu ince ĥaberdür
377.

61

[B 17b]

Zamān ile sinín ü cümle ānāt
Şuhūr üsbū˘ ile eyyām u sā˘at
Derec daĥı deķāˇiķ bu śevāní
Śevāleś ĥašm olınca bu evāní

379.

●

[İ 13a]

Bu eczā vü bu cüzˇiyyāt-ı manžūm
Olupdur ism-i dehre sırr-ı mevhūm
Pes andan añla gine rāz-ı maĥfı
Ki Aģmed mevlidinden n’oldı ma˘ní

381.

Kelām-ı ķavlí vü fi˘lí vü eşyā
Anuñ aģvālidür mecmū˘-ı esmā
Vücūd aģkāmını bildüñ tamāmí
Ki Aģmed mevlidindendür ķıyāmı

383.

Żarūrí pes vücūduñ imtidādı
Bu ism-i dehr ü esmānuñ ˘idādı
Aña mevlid olur ber-vefķ-i taģķíķ
Taŝavvur it bu źevķi eyle taŝdíķ

385.

376

Bu mevlidler ki itdük saña taŝvír
Lisān ile ķalemden buldı taģrír

İt ki: eyle İ.
Sinín: binín B / ānāt: āyāt S.
379
Olupdur: olıdur K.
380
Andan: imdi S / gine: yine S / rāz-ı: sırr-ı S // mevlidinden: mevlüdinden B’de
harekeli.
381
Ķavlí: ikinci hece vezin gereği kısa okunmalıdır. Ķavlí vü fi˘lí: fi˘lí vü ķavlí B //
esmā: eşyā B.
382
Vücūd: vücūduñ B / aģkāmını: aģvālini S // mevlidindendür: mevlidindendür S,
mevlidindür YK.
384
Olur: olupdur B / ber: -B.
385
İtdük: -K / taŝvír: taķrír S.
377
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387.

Bularda vālideyn isteme zinhār
Bu mevlidlerde daĥı ķılma inkār

[YK 17a]

İrādet yāĥud emr-i Kün tamāmı
Bularda kāfídür virür nižāmı

[S 67a]

Ŝalāt ile selām ol nūr-ı díne
Ki ˘ālem andan irmişdür yaķíne
∗

Beyān-ı mevlid-i neslí bi-ģasebiˇl-icmāl der-şehādet
389.

Çü her ģażretde mevlid oldı žāhir
Tenezzül mūcibince evvel āĥir
Velí şol mevlid-i neslí vü meşhūr
Ki Ādem’de belürmiş lem˘a-i nūr

391.

İdüp seyr ile neslen ba˘de neslin
Ķureyş ü Ģāşimíler šuymış aŝlın
Belürmiş yüzlerinde nūr-ı beyżā
Dimişler žāhir olan yüze šūbā

393.

[B 18a]

[K 18a]

Turāb-ı Ka˘be’den ķılmış nümūne
Emín olmış bürūz ile kümūne
Velí oldur nebí oldur resūl ol
Ķomış ˘ālemde aģkām u uŝūl ol

395.

387

Muší˘ olmış cihān emrine yek-ser
Zemín ü āsumān u māh u aĥter

Kün, bk. 87. beyit. Kāfídür: kāfí durur B.
[Şehadet makamında nesle ait mevlidi özetleyerek açıklamaya dair.] Der-şehādat: S.
389
Çü her ĥażretde mevlid oldı žāhir: çü her mevlid ki ĥażretde oldı žāhir B.
390
Neslí vü: nesliyy-i K.
391
Neslen ba˘de neslin [Nesilden nesile.] seyr ile: sırrı ile B.
392
Yüze: yirde S.
394
Oldur nebí oldur resūl: oldur resūl oldur nebí K // ķomış ˘ālemde aģkām u uŝūl
ol: ķomış aģkām-ı ˘ālemde uŝūl ol B.
∗

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Bu neslí mevlidi çün oldı meşhūr
Mecālis bunuñ ile šoldı pür nūr
397.

●
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[İ 13b]

Hemín icmāl ile eş˘ār olındı
Çü her bir dilde bu mevlid bilindi
Velí biz eyledük fíˇl-cümle tafŝíl
Merātibde beyāní mevlidi bil

399.

Ne-gūyem men zi-mevlidhā-yı meşhūr
Eger gūyem be-gūyem ķıŝŝa-i nūr
Çi ķıŝŝa ģiŝŝe-i ez-rūy-i tevģíd
Çi tevģíd ān ki nā-būd žann u taķlíd

401.

[YK 17b]

Kücāyí iy dil-i fāriġ zi-˘ālem
[S 67b]
Ki deryābí zi-nušķam sırr-i ādem
Çi ādem merdüm-i çeşm-i hüviyyet
Çi dāned ín-suĥanrā bí-reviyyet

403.

Eger źevķüñ var ise añladuñ rāz
Yoķ ise ara yirde olma ġammāz

[B 18b]

Murād ister iseñ şeyĥe müríd ol
Ma˘ārif gencine mühr ü kelíd ol
405.

396

Şular kim varmadılar şeyĥ ile yol
Hemín şeyšān elinde oldılar ķul

Šoldı: oldı B.
Hemín: hemān S // bilindi: bulındı İ, dinildi S.
398
Beyāní: beyān-ı K.
399
[Ben meşhur mevlitleri söylemem, eğer söylersem nur kıssasını söylerim.]
400
[Hangi kıssa? Tevhid yüzünden hisse veren kıssa. Hangi tevhid? Zan ve taklit
olmayan tevhid.] Nā-būd: ne-būd B, İ, K, S, YK.
401
[Ey gönlü âlemden fâriğ olan! Nerelisin? Benim sözümden Âdem’in sırrını anlarsın.] Kücāyí: kücāy İ, K // deryābí: deryā-yı B.
402
[Hangi Âdem? Varlığın gözbebeği olan Âdem. O bu sözü düşünmeksizin nereden
bilebilir?]
403
Yoķ: yoġ B, İ.
404
: -İ. Şeyĥe: píre S.
397
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Rebí˘üñ berdini şeyĥe ķıyās it
Ĥazānından ĥarífüñ key ģirās it
407.

Göñül šıflın esirge iy ķarındeş
Ki cān şíríni şeyĥ ider aña eş

[K 18b]

Vücūduñ mevlidinden olma ġāfil
Ki Aģmed mevlidi olına ģāŝıl
409.

Ŝalāt ile selām ol nūra olsun
Cihān içinde ol meşhūra olsun
*

Beyān-ı mevlid-i ˘urūcí der-maķāmāt-ı merātib
Ķanı bir ˘ārif-i esrār-ı tevģíd
Gözinden gitmiş ola ĥvāb-ı taķlíd
411.

Nažar ķıla cihānda ola manžūr
Nesebden nesneye olmaya maġrūr
Belā ile ŝafā bula hemíşe
Ĥulūŝ u ŝıdķı ola aña píşe

413.

415.

406

Maģabbet nārı bile yanmış ola
Bu yol ŝusızlıġından ķanmış ola
Rıżā ile ķażādan çekmeye baş
Eger üstine inse šaġ ile šaş

[YK 18a]

Kemāl ehline sen irgür İlāhí
Ki nefsüñ aġ ola rūy-ı siyāhı

[B 19a, İ 14a]

Ģirās: hezār S.
Cān-ı şíríni: şírín cānı B / şíríni: şírín YK / şeyĥ: pír S.
409
Ŝalāt ile selām: selām ile ŝalvāt İ.
*
[Mertebelerin makamlarında urûca ait mevlidin açıklamasına dair.]
410
˘Ārif-i: ˘ālem-i İ.
411
Ķıla: ķılan İ / cihānda: cihāna B, İ, S // nesneye: nisbìye K.
412
Ŝıdķ: ŝıdķı S.
413
Nārı: nūrı İ, nār YK / bile: ile B, S // ŝusuzlıġından: ŝusuzlıġına İ.
414
: -S, -YK. Rıżā: riyāż İ // inse: ine B.
415
Aġ: -YK / aġ ola: aġara S.
407

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Ĥudāyā fażl-ı feyżüñ raģmetinden
Ķıyāmetde Resūl’üñ şefķatinden
417.

Bizi ˘iŝyānumuzla ķoma maģrūm
Kemāl-i lušfuñ ile eyle merģūm
*

Şürū˘-i der-beyān-ı sülūk

Gel imdi başlayalum gine söze
Ma˘āní baģrı içre yüze yüze
419.

[K 19a]

Ŝadefde dürr içün ġavvāŝ olalum
Ķoyalum bu ˘avāmı ĥāŝ olalum
Bu ķıyl ü ķāli ģāl ile šuyalım
Sülūk ehline mevlidden diyelim

421.

Maķāmāt u merātibde rumūzı
Dinilsün añla sen maĥfí künūzı
Ne dinilsün bu baģr-ı bí-nihāyet
Ki dil seyrine bulınmadı ġāyet

423.

[S 68a]

Ķuŝūriyle velí fíˇl-cümle eş˘ār
Olınsun ba˘ż remze ol ĥaber-dār
Velí iy sāmi˘-i esrār-ı envār
Sülūk aģvālidür key añla zinhār

425.

Şunı kim fehm iderseñ nūşuñ olsun
Eger fehm itmeseñ ĥāmūşuñ olsun
Dinilmese yeg idi sırr-ı mekní
Velíkin dip durur sulšān-ı ma˘ní

416

Fażl-ı feyżüñ: feyż-i fażlüñ B.
[Sülûkü açıklamaya başlamaya dair.]
418
İmdi: indi K, YK / gine: girü B.
419
Ŝadefde: ŝadefden B / içün: çün İ, YK.
420
Šuyalım: duyalım B // ehline: aŝlınca B, K / mevlidden: mevlidin K.
425
İderseñ: idersin İ, S, YK / nūşuñ: hūşuñ B // itmeseñ: itmezsin İ.
426
Yeg idi: yigidi B // dip durur: dididür B, di durur İ, K.
*

●
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427.

429.

Çü ķulaķ ˘āşıķ olur gözden öñdin
Sözi didük yüzi görmezden öñdin
İlāhí ˘aķlı ķıl ġafletden āzād
Ki ˘ışķ ile ķılalum söze bünyād

[B 19b]

Ŝalāt ile selām ol cān-ı cāna
Ki bu yolda gidüpdür yana yana

[YK 18b]

∗

İftitāģ-ı kelām der-sülūk

Elā iy sālik-i rāh-ı šaríķat
Çü şer˘ ile bulınmışdur ģaķíķat
431.

Gerekdür bize olmaķ şer˘e münķād
Degüldür bu şerí˘at ģükm-i ber-bād
Velí kimdür ki şer˘i ola ģāmil
Meger şol bir velí kim oldı kāmil

433.

[İ 14b, K 19b]

Ben ü sen ˘āciz ü ĥōr u ża˘ífüz
Bu yolda naķŝ ile ġāyet naģífüz
Hemín Lā-taķnašūdur bize dermān
Umaruz raģmetinden lušf u iģsān

435.

Bil imdi iy göñül seyrine šālib
Resūl’üñ mevlidi fehmine rāġıb
Ki ten durur ķamu bu cümle ˘ālem
Bu ten içinde cān olmışdur ādem

427

Yüzi: yüz S, YK.
[Sülûkle ilgili sözü açmaya dair.] Başlık: -S. Şurū˘-i der-beyān-ı rāh-ı ģaķíķat İ, derbeyān-ı šaríķat ma˘aˇş-şer˘ B.
430
Bulınmışdur: bilinmişdür İ.
432
Şer˘i ola: ol şer˘i S / ģāmil: ģāŝıl B // meger: velí S.
433
Ben ü sen ˘āciz ü ĥōr u ża˘ífüz: velí biz ˘āciz ü ĥōr u ża˘ífüz B // naķŝ: ˘acz B.
434
Lā-taķnašū [Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. XXXIX (Zümer) 53: “De ki: Ey
kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin!
Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Karaman vd. 2005: 463)] Lušf u: bize B.
435
İmdi: indi K, YK.
436
İçinde: içre çü İ.
∗

Kerîmî’nin İrşâd’ı
437.

Budur cāmi˘ olan cümle kemāli
Ŝıfātı var cemālí vü celālí
Görür kendüde bu źātì ŝıfātı
˘Acebler gine mevt ile ģayātı

439.

441.

Bilür kim ĥālıķı var kendüzinüñ
Ki bir yüzi daĥı var bu yüzinüñ
Cihānı seyr idüp bulmaz nişānı
Mekān ehli ne bilsün lā-mekānı

[B 20a]

Çü iģsās ile olmaz aña vāŝıl
Diler kim ˘aķlı ile ķıla ģāŝıl

[S 68b]

Ķıyāŝ u ģadd u istiķrāya başlar
Başarmaz gözi šolar ķanlu yaşlar
443.

Cehālātından artuķ nesne görmez
Velí göñlin Ģaķ’uñ derdinden irmez

[YK 19a]

Çü ˘āciz ķalur u bí-çāre olur
Żarūrí cümleden āvāre olur
445.

Yanar şevķ odına dāˇim nihāní
˘Ayān ister ˘ayān-ender-˘ayānı
Çü işidür ki ŝıdķ ile bilinür
Ĥulūŝ ile maģabbetde bulınur

447.

437

Olur miģnetlere dāˇim giriftār
Ki bir kez yüzini göstere ol yār

[K 20a]

: S’de mısralar yer değiştirmiştir. Cemālí vü celālí: celālí vü cemālí İ.
Kendüde: kendide S / źātı: źāt u B, İ // gine: yine S.
439
Ki: kim B / bu yüzinüñ: kendüzinüñ B / bir: -İ.
440
Ehli: aŝlı B, İ, S, YK.
441
İģsas ile: iģsān ile B.
443
Cehālātından: cihāt-ı sitteden İ, S, K, YK.
446
İşidür: bir işdür K.
447
Ol yār: dil-dār S.
438

●
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Düşer ġurbetlere ister Ĥudā’yı
Hemíşe gözedür Ģaķ’dan rıżāyı
449.

Šaşında güler ü içinde aġlar
Firāķ u āh ile baġrını šaġlar
Ŝorarlar kim ne istersin cihānda
Zemín ü āsumān ile zamānda

451.

Ģaķ’ı bilsem diyü virür cevābı
İşidür her birinden bir ˘itābı

[İ 15a]

Şu vaķtin kim yetişe fażl-ı sübģān
Olur bu šālibüñ derdine dermān
453.

Šaríķ-i ceźbeden ķurb u ferāˇiż
Yetişür göñline gider neķāˇiż

[B 20b]

Yeĥud bir şeyĥ-i kāmil ider irşād
Bunuñ āvāre göñlin ider ābād
455.

İder ķurb u nevāfil aña ta˘lím
Eger iderse ol kendüyi teslím
Buña ŝamt ile cū˘ı píşe ķılur
Dilinde źikr-i Ģaķķ endíşe ķılur

457.

Ĥayāli naķş-ı źikr ile muķayyed
Dili ma˘níde fikr ile müşeyyed
Devām u źikre çün-kim ola meşġūl
Bulur emmāre nefs aģvāline yol

459.

449

Şu˘ā˘-ı źikr ile yaķar ŝıfātın
Küdūretden eridür kendü źātın

Šaşında: daşında B // baġrını: baġrın YK / šaġlar: daġlar B.
İstersin: isterseñ S.
454
Āvāre: vírāne S / ider: eyler B.
455
Aña: birle S.
457
Ĥayāli: ĥayāl u B / naķş-ı źikr ile: źikr naķşıyla S.
450

[YK 19b]

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Geçer levvāmelikden šāhir olur
Bes andan mušma˘inne žāhir olur
461.

●
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[S 69a]

Ĥišāb-ı İrci˘íye ķābil olup
Maķām-ı ŝadr-ı ķalbe māˇil olup
Fuˇādından belürür rāz-ı pinhān
Šoġar deycūr-ı dilden māh-ı tābān

463.

Çü rūģ aģkāmına ķılur ˘urūcı
Maķāmında olur şemsüñ ĥurūcı
Sülūk ider iken ol sırr-ı aĥfā
Belürür nā-gehān bí-miśl ü hem-tā

465.

˘Alāˇiķden çü olur rūģı āzād
Düşer baģr-ı muģíše ķalur ābād
Çü istiġrāķa varur anda dāˇim
Bu menzilde ider ol seyr dāˇim

467.

[B 21a]

Yetişür cem˘-i eżdāda ˘ayāní
Bilür nūrıyla žulmetden beyānı
Ķapılur ceźbeye ģaķķaˇl-yaķínden
Kemāle irür ol nūr-ı yaķínden

469.

Maķām-ı naŝr içün Ķurˇān-ı a˘žam
Anuñ ģāli olup eydür hemān dem
Eneˇl-Ķurˇān u veˇs-seb˘aˇl-meśāní
Ve rūģuˇr-rūģa lā-rūģuˇl-evāní

460

[İ 15b]

Šāhir: žāhir S // žāhir: šāhir S.
İrci˘í [Dön. LXXXIX (Fecr) 27-30: “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut,
O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir.” (Karaman vd. 2005: 593)] Olup: olur B, İ // olup: olur B, İ.
462
Fuˇādından: fevādından K, S.
465
Rūģı: rūģ İ, YK.
467
˘Ayāní: ģayātı S, śebātı S.
469
Anuñ ģāli olup eydür hemān dem: Anuñ olup beyān ider hemān dem B.
470
[Ben Kur’an’ım ve ben Fatiha’yım. Ruhun ruhuyum, zamanla sınırlı bir ruh değilim.] Evāní: erźāní S.
461
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471.

İlāhí dāˇim ola naŝr-ı ˘azíze
Yetişdür rūģı tā irsün temíze
Maķāmāt u merātibde kelāmı
Bilür sālik olan cümle tamāmı

473.

Bilür nefsini vü rütbesin ol dem
Göñül zaĥmına bulur bunda merhem

[YK 20a]

Anuñ-çün kim olur nefsi müzekkā
Müŝaffā ķalbi vü rūģı mücellā
475.

Tecellí idicek envār-ı mušlaķ
Özi fāní olur bāķí ķalur Ģaķ
Bu yirde nesne ķalmaz Ģaķ’dan özge
Vücūd-ı vāģid-i mušlaķdan özge

477.

Buña iķrār iden inkār bilmez
Zihí münkir ki híç iķrār bulmaz

[K 21a]

Ne bulsun yaķmadı anı maģabbet
Bu yirde çekmedi hergiz meşaķķat
479.

Mecāzí vü ģaķíķí ˘ışķı bilmez
Hevāyí nefs ile ķanmadı ķanmaz
Mecāzí ˘ışķ aña ger ģāl olaydı
Ģaķíķí ˘ışķa anı dāl olaydı

481.

Mecāz ile bulur idi ģaķíķat
Bulur idi şerí˘atde šaríķat
Velí şehvet-perest ü bí-hünerdür
Maģabbetden bu münkir bí-ĥaberdür

471

Ola: ol B, İ // rūģı: rūģ S.
Rütbesin: rabbini B.
477
İķrār: iķrārı S / bilmez: bulmaz B, K; olmaz İ.
478
Yirde: yolda S.
480
˘Işķa añı dāl olaydı: ˘ışķ-dānı dāl olaydı S / ˘ışķa: ˘ışķ B.
481
Bulur idi: bilür idi İ, belürürdi K.
482
Bu münkir: zi-münkir K, S, YK.
473

[B 21b, S 69b]

Kerîmî’nin İrşâd’ı
483.

●
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˘Aceb ez-derd-i bí-dermān çi gūyem
Ki der-çevgān-i zülfeş hem-çi gūyem
Ne-dāred ín-dil-i mecrūģ merhem
Be-ġayr ez-díden-i ān-yār fe’fhem

485.

Kesí k’ez-cür˘a-i ín-derd nūşed
Be-ĥūn-i ĥvíşten her dem ne-gūşed
Hemí dāned derín-reh her ki merdest
Heme rüsvāy u sevdāy u derdest

487.

Murādem nā-murādí şod tamāmet
Heme híç ez-heme keşf ü kerāmet
Devāˇirden maķāmāt u merātib
Gör añla iy šaríķ-i Ģaķķ’a rāġıb

489.

[İ 16a]

Teraķķí vü tenezzül cümle ešvār
Bu tedvírāt ile añlanur iy yār
Ŝalāt ile selām iy ehl-i eźvāķ
Senüñ rūģuña iy sulšān-ı ˘uşşāķ

491.

Vü sulšān Küntü kenz ilinde maģbūb
Olupdur vaģdet ü keśretde mašlūb
İlāhí isterem āl-i ˘abādan
Ki ķurtara beni tāc u ķabādan

483

[Acaba dermansız derde ne diyebilirim? Çünkü onun zülfü çevgânındaki top
gibiyim.] Dermān: derd B // hem-çi: hem-çü B, K.
484
[Bu yaralı gönül o yarin bakışının dışında bir merhem bilmez, iyi düşün ve anla.]
485
[Bu derdin cür’asından içen bir kimse kendi gururuna hiçbir zaman kulak asmaz.]
Ne-gūşed: be-gūşed İ, K, S, YK.
486
[Herkes bu yolda rezilliğin, aşkın ve derdin ne olduğunu bütünüyle bilir.] Sevdāy
u: sevdā vü İ.
487
[İsteğim bütünüyle istememeklik oldu, keşifle kerameti de hiçbir şekilde istemiyorum.] Heme híç: be-híç B, İ, K, S / ez-heme: erzed heme B, K; ez-derd heme İ, S.
491
Küntü kenz, bk. 151. beyit. Vü: ne B, S // vaģdet ü keśretde: keśret ü vaģdetde B.
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Der-beyān-ı merātib-i ˘ışķ-ı mecāzí vü ˘ışķ-ı ģakíķí vü
*
˘ışķ-ı mušlaķ [B 22a, İ 16b, YK 21a]
493.

Key añla bu sözi iy ˘ışķa rāġıb
Ki var ˘ışķa ģaķíķatde merātib
Ģaķíķí ˘ışķı kim ben didim el-ģaķ
Muķayyeddür degüldür ˘ışķ-ı mušlaķ

495.

Nedür ķaydı anuñ key añla iy dost
Ki mümtāz ola saña maġz ile post
Vücūd aģkāmına düşe meveddet
Ģaķíķí dir aña ehl-i maģabbet

497.

[B 23a]

Nitekim sevse dil aģkām-ı imkān
Mecāzí dirler aña cümle yek-sān
Nedür kim bile bu sözüñ meźāķı
Biridür fāní ya˘ni yār-i bāķí

499.

Mecāzuñ daĥı bir ķaç ķısmı vardur
Ki her bir ķısmınuñ bir ismi vardur
Taŝarruf birle nefsüñ olsa raġbet
Lisān-ı ˘örf aña dir nefs ü şehvet

501.

Muķayyed olıcaķ ˘aķl iķālı
Hevesdür nefsüñ ol bíhūde ģāli
Ĥalāŝ olmayıcaķ rūģ ibtilādan
Hevādur ol ki ķurtılmaz belādan

*

[Mecâzî, hakîkî ve mutlak aşk mertebelerinin açıklamasına dair.] Başlık: -İ. Merātib:
-B / ˘ışķ-ı mušlaķ: -S / ˘ışķ-ı mecāzí: +bidāye-i šaríķ-i şer˘ B / ˘ışķ-ı mecāzí vü ˘ışķ-ı
ģaķíķí: ˘ışķ-ı ģaķíķí vü ˘ışķ-ı mecāzí biģasebiˇl-icmāl S.
493
: -K. Bu beyitten itibaren sonraki beyitler K’de yoktur. Añla: işit S // var ˘ışķa
ģaķíķatde: olmaz ˘ışķ ģaķíķātde S.
496
Vücūd: vücūb B, İ, S / meveddet: müveddet: B’de harekeli.
497
Sevse: sünse YK / dil: dāl B.
498
Kim bile: bildüñ mi B, S, bile kim YK // yār-i: biri B, S / bāķí: fāní B.
500
Aña: ˘ınādur S / nefs: -S.

Kerîmî’nin İrşâd’ı
503.
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Vücūb imkān çü ķayd oldı vücūda
Bu ķayd oldı seģāb u feyż ü cūda
Belürdi ˘ışķ ile ma˘şūķ u ˘āşıķ
Bu sırrı źevķ idindi ˘ışķ-ı ŝādıķ

505.

Eger fehm itdüñ ise sırr-ı muġlaķ
Bilürseñ kim neyimiş ˘ışķ-ı mušlaķ
Eger fetģ olsa bundan şemme-i ģāl
Tamām olur cemí˘-i ķıyl ile ķāl

507.

Bu ˘ışķı ˘aķl u hem itmedi idrāk
Nebí didi bu ˘ışķa Mā-˘arefnāk
Cemí˘i bunda birdür küfr ü ímān
Vücūdıyla vücūb u ķayd u imkān

509.

Bilinmedi bilinmez híç nişānı
Bulınmadı bulınmaz híç mekānı

[B 23b]

Nişānı n’eylesün<ler> bí-nişāndur
Mekānı n’eylesün<ler> bí-mekāndur
511.

Bu ˘ışķ içün demişdür ehl-i taģķíķ
Şular kim eylemişdür keşf-i tedķíķ
Ta˘ālāˇl-˘ışķu ˘an-hemmiˇr-ricāli
Ve ˘an-vaŝfiˇt-teferruķ veˇl-viŝāli

503

[İ 17a]

Vücūb: vücūd B / imkān: imkānı İ.
Sırrı: sözi B / idindi: idendür B.
505
Bilürseñ: bilürsin B, S.
506
Tamām olur: tamāmet bu B.
507
Mā-˘arefnāk, bk. 24. beyit.
508
Cemí˘i: cemí˘ B, İ, YK.
510
Nişānı: nişāníler B, İ, K, S, YK / n’eylesün<ler>: ne bilsün S / bí-nişāndur: nenişāndur B // mekānı: mekāníler B, İ, K, S, YK / bí-mekāndur: lā-mekāndur B, İ.
511
˘Işķ içün: ˘ışķı çün B // tedķíķ: tevfíķ İ.
512
[Aşkın yüceliği insanların düşüncelerinden dolayıdır ve kavuşmakla ayrılığın
vasfı da böyledir.] Teferruķ: teżarruķ S.
504
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513.

Metā mā celle şeyˇün ˘an-ĥayālin
Tecül ˘aniˇl-iģāšati veˇl-miśāli
Ne-dānem men çi gūyem der-beyāneş
Žuhūr-i ĥvíşrā kerde nihāneş

515.

Niyāzí ģüsn-i ĥod dāˇim nihānest
Vü ger ní-ū ˘ayān-ender-˘ayānest
Zi-vicdān u şühūd u keşf ü idrāk
Hemí bínem ki cüz-vey níst ĥāşāk

517.

[S 70b]

Zi-inkār-ı faķíh-i bí-šahāret
Ģaźer kün tā ne-bāşí der-ĥasāret
Zi-tedvírāt-ı ˘ışķ-ı şíve-engíz
Naŝíbetrā hemín ez-ĥūbver ĥíz

Maķŝūd-ı kelām ez-beyān-ı mevlid-i ˘urūcí ber-mūcib-i sülūk
519.

Gel imdi añla bu taķrír olanı
Lisān-ı źevķ ile taģrír olanı

*

[İ 17b]

Sülūk aģvāline bir ķıŝŝa oldı
Resūl’üñ mevlidine ģiŝŝe oldı

513

[Ne zaman hayalinde bir şeyi yüceltirsen onun sınırları büyür, misalleri artar.]
Tecül: yecül B, S.
514
[Onu açıklamak için ne diyeceğimi bilmiyorum, o kendi zuhurunu gizlemiştir.]
515
[Benim niyazım onun güzelliğinin devamlı gizli olmasıdır, görünmüyor ama güzelliği bellidir.] Niyāzíd: binā zí- B, İ, S // ū: ol S.
516
[O’nun dışında vicdan, şuhud, keşif ve idrakten olan her şeyin çerçöp olduğunu
görüyorum.] İdrāk: esr<ār> İ.
517
[Gerçeği idrak edemeyen fakihin inkârından sakın da ziyanda kalma.] Ne-bāşí:
binā şud B.
518
[Şiveye sebep aşkın dairelerinden nasibini elde etmek için işte bu güzelin tarafına
atıl.] Naŝíbetrā: naŝíbrā İ / hemín: ín-ez B, S; be-ín İ / ĥūb: ĥāb İ, S.
*
[Sülûk yönüyle urûca ait mevlidin açıklamasından sözün maksadına dair.] Başlık: B. Kelām-ı: +ez İ / ˘urūcí: +ki İ / sülūk: sülūkest S.
519
B’de 519-546. beyitler arası yoktur. İmdi: indi K, YK.
520
Mevlidine: mevlidinden S.

Kerîmî’nin İrşâd’ı
521.

Ne ķıŝŝa şemmedür andan bu esrār
Ki biñinden birin itmedi güftār
Velí kāfí durur ˘aķla ˘işāret
Ki her bir ģāl ile bula beşāret

523.

Bu yoluñ her maķāmında Nebí’nüñ
Hezārān mevlidi var ol Velí’nüñ
Belürmez dile gelmez ģāl bilmez
Anı aķšāb ile abdāl bilmez

525.

Maķām-ı ķurb u ba˘de cem˘ ü tefríķ
Aña mevlid durur ber-vefķ-i taģķíķ
Çü Ev-ednā ķılınmışdur medārı
Olur bes mevlidi her şeyde sārí

527.

[S 71a]

Eger ˘ālemde görseñ bir nebātı
Resūl’üñ mevlidindendür śebātı
Eger efrādı ģayvāndur ger insān
Eger cinn ü melekdür cümle yek-sān

529.

Anuñ rūģıyla cisminden šoġarlar
Anuñ źātıyla isminden šoġarlar
Zihí faĥr-i cihān sulšān-ı İsrā
Ki maģbūb itmiş anı źāt u esmā

531.

Ne diyem midģatinde aña lāyıķ
Ki vaŝfında ķılur her ˘aķl-ı fāˇiķ
Aña inşā-yı mevlidde kimem ben
Kimine ķulam u kimden kemem ben

533.

521

Ümídim var durur lušf-ı Ĥudā’dan
Ki ayırmaya ģubb-ı Muŝšafā’dan

Biñinden: biñden İ.
Ev-ednā, bk. 157. beyit. Çü: çün İ.
529
Rūģıyla: bir vech ile S.
530
İsrā: B’de harekeli.
526

[YK 23a]
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Muģammed Aģmed ü Maģmūd olupdur
Cihāna maķŝad u maķŝūd olupdur
535.

Ŝalāt ile selām iy Faĥr-ı ˘ālem
Senüñ rūģuña iy Evlād-ı Ādem
Ŝalāt ile çü ĥatm oldı bu eş˘ār
Selām ile dürilsün pes bu šōmar

537.

Çü didüm mevlid-i nažm-ı Muģammed
Dile tāríĥ geldi «Ĥayr-ı Aģmed»

[İ 18a]

Bunı iy oķıyanlar diñleyenler
Rumūzın fehm idüben añlayanlar
539.

Vaŝiyyetdür du˘ādan yād idesiz
Kerímí’yi ġamından şād idesiz
İlāhí vü İlāhí vü İlāhí
Suçum ˘afv eyleyüp maģv it günāhı
*

Der-ma˘źeret-i nažm-i kelām
541.

Ķuŝūrıyla bu nažmı ķıldım inşā
Ma˘āníye beyāndan ķıldım ímā
Bu esrār-ı bedí˘ olındı ižhār
Ki ehline bu dilde oldı íśār

543.

534
537
538
539
*

Gözetme bunda tecnís ile tarŝí˘
Yeĥud irŝād ile íhām u taķší˘

Cihāna: cihānda İ.
Ĥayr-ı Aģmed: Ĥ=600, y=10, r=200, A=1, ģ=8, m=40, d=4 => H. 863/M. 1458.
İdüben: idüp İ.
Kerímíyi: bu dünyānuñ S.

[Mevlidi nazmetmenin özrü hakkında.]

541
542
543

Nažmı: nažm S / ķıldım: eydem S.
Dilde: yolda S.
Tarŝí˘: tarżí˘ İ.

Kerîmî’nin İrşâd’ı

Kināyetden mecāz ile ģaķíķat
Çü taŝríģ oldı açıldı šaríķat
545.

547.

[S 71b]

Nüketlerden belāġat buldı her dil
Šaríķatde feŝāģat oldı ģāŝıl
Lüġaz gitdi vü keşf oldı mu˘ammā
Çü žāhir oldı ism ile müsemmā

[B 24a]

Ma˘āní manšıķından fenn-i tevģíd
Açıldı oda yandı žann u taķlíd

[YK 23b]

Muģammed meşrebinden sırr-ı a˘žam
Bilindi vü bulındı naķd-i ādem
549.

Muĥālif dime bu keşf-i saģíģa
Muvāfıķ añla meknín-i ŝaríģa
Lisān-ı muĥtelifde çoķdur ebyāt
Bu mevlid gibi kimse itmedi iśbāt

551.

Bu źevķ-i ĥāŝdur ma˘ní yüzinden
Bilinmişdür kemāl ehli sözinden
Sen iy ˘ārif eyü eyle tayaķķun
Eb ü ümdür neseb mevlid ta˘ayyün

553.

Bilürseñ ıŝšılāģ-ı ehl-i esrār
Bulursın remzine eş˘āruñ iş˘ār
Muĥālifdür ŝanurlar ehl-i žāhir
Dimezler derkümüzdür źevķa ķāŝır

545

[İ 18b]

Ģāŝıl: her dil S.
Muvāfıķ: muvāŝıl B / meknín-i: mekní B.
550
Muĥtelifde: muĥtelifden B / ebyāt: iśbāt B // mevlid: yolda İ, S, YK.
551
Ĥāŝdur: ĥāŝıdur S.
553
: -İ.
554
Derkümüzdür: dürr-i kenzdür B.
549
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555.

Velí cem˘ ehli bildiler kemā-hí
Çü inŝāf ile vardılar bu rāhı
İlāhí lušf idüp keşf<üñ> ˘ašā ķıl
Ķulūbuñ ˘aynın aç sırruñ ˘ašā ķıl

557.

Şerí˘at devrine gitsün šaríķat
Medārından žuhūr itsün ģaķíķat
Ŝalāt ile selām iy ehl-i esrār
Resūl’üñ rūģına her demde her bār

3. Sonuç
Kerîmî’nin Mevlid’i, şimdiki bilgilerimize göre İstanbul’un
fethinden sonra kaleme alınan ilk mevliddir. Mesnevî nazım şekli ile
hezec bahrinin mefâîlün mefâîlün feûlün kalıbı ile yazılmıştır. Hz.
Muhammed’in “Mevlid-i manevî/rûhânî”sinin anlatıldığı eser,
Süleyman Çelebi Mevlidi’nden konuyu ele alış yönüyle farklı olup bu
açıdan muhtemelen Türkçe yazılmış ilk eserdir. 1469’da kendisi ile aynı
tarzda telif edilen Ahmed’in Mevlid’ine tesir etmiş, diğer mevlidlerde de
“Nûr-ı Muhammedî” bölümünün daha geniş anlatılmasına yol açmış
olmalıdır.

555

Bu rāhı: kemā-hí İ.
˘Ašā: ġıšā B.
557
: -İ. Devrine: derdine B.
556

Kerîmî’nin İrşâd’ı
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