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ÖN SÖZ 
Tarihî Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dini, çok kısa bir zaman 

diliminde Arabistan sınırlarını aşmış; başta Suriye, Mısır ve İran olmak üzere 

çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Doğu batı ekseninde Orta Asya içlerinden 

Atlas Okyanusu’na kadar uzanan topraklarda yaşayan farklı din ve etnik 

kökenden pek çok millet İslam dinini benimseyip bu yeni dinin prensiplerini 

hayat ilkesi hâline getirmişlerdir. İslam dininin yayıldığı ülkelerde bu dinin 

kahramanlarının veya ermişlerinin hayatları zaman içerisinde efsaneleşmiş, 

bunun sonucunda onların hayatları çevresinde anlatılan olağanüstü olaylar 

menâkıbnâme adı verilen yeni bir edebî türün oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

İlk önce Arap edebiyatında ortaya çıkan, oradan Fars edebiyatına geçen 

menâkıbnâme türü X. yüzyılda Karahanlılar Dönemi’nde Türk edebiyatına 

girmiştir.  

İslam dinini yeni kabul eden Türkler arasında menâkıbnâme türü çok 

sevilmiştir. Türk edebiyatında menâkıbnâme türünde yazılan ilk eser Karahanlı 

hükümdar Satuk Buğra Han adına kaleme alınmıştır. Türkler İslâm dinini kabul 

ederek Türk illerinde yayılmasına vesile olan Satuk Buğra Han adına ilk 

menâkıbı oluşturarak kitap hâline getirmişlerdir.  

Türklerin İslam dinini kabul etmesinde tasavvufun ve onun 

kurumlaşmış şekli sayılabilecek tarikatların rolü büyüktür. Bu da din 

büyüklerinin ve evliyaların menkabevi hayatlarını konu alan menâkıbnâme 

türünün Türk edebiyatında çok yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. 

Tasavvuf ve tarikatların büyük bir hızla Türk illerinde yayılması Türk 

edebiyatında menâkıbnâme yazıcılığının temel sebeplerinden biridir.  

Bir tarikata intisap eden münevverlerden eli kalem tutan bazıları, kendi 

tarikatına mensup büyük zatların hayat hikâyelerini anlatma gayreti içinde 

olmuşlardır. Farklı farklı tarikat çevrelerinde oluşan menkabevî eserler 

zamanla çoğalmış; Türk edebiyatında Bektaşî menkabeleri, Halvetî 

menkabeleri, Mevlevî menkabeleri denilebilecek zengin bir külliyat vücut 



bulmuştur. Bunlar arasında Mevlevî menâkıbnâmeleri Türk kültür tarihi 

açısından mühim bir yer tutar.  

Mevlevî menâkıbnâme geleneği Feridun bin Ahmed-i Sipehsâlâr’ın 

Risâle-i Sipehsâlâr der-Menâkıb-ı Hüdâvendigâr’ı ve Ahmed Eflâkî’nin 

Menâkıbü'l Ârifîn’i gibi iki önemli eserle başlamıştır denilebilir. Yukarıda adı 

geçen iki eserden sonra Sâkıb Dede’nin Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân’ı ve oğlu 

Ahmed Hâlis Dede’nin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'si bu halkanın iki 

önemli eseridir. Ahmed Hâlis Dede’nin eseri babası Sâkıb Dede’nin Sefîne-i 

Nefîse-i Mevlevîyân’ının zeyli sayılabilir. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî'de, zaman zaman Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın bıraktığı yerden 

devam eden zaman zaman ondan bağımsız olan Mevlevî biyografileri ile 

Kütahya'da ve Osmanlı Devletinin çeşitli bürokratik kademelerinde muhtelif 

makamlarda görev alan askerî, siyasi, dinî, adlî kimliklere mensup kişilerin 

hayat hikâyeleri verilmiştir.  

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ve onun fikirleri etrafında gelişen 

Mevlevî kültürünün yüzyıllardan beri Türk edebiyatı üzerinde devam eden 

etkisi bizi bu alanda çalışmaya sevk etti. Konya ve Afyonkarahisar 

Mevlevîhânelerinden sonra en önemli üçüncü Mevlevîhane olarak kabul edilen 

Kütahya Arguniyye Mevlevîhanesi’nde uzun yıllar şeyhlik yapan Mustafa 

Sâkıb Dede ve onun oğlu Ahmed Hâlis Dede’nin eserleri üzerinde çalışmalar 

yaptık. Bu çalışmalar sonucunda Sefîne müellifinin oğlu Ahmed Hâlis Dede'nin 

babasının eserine zeyl olarak yazmış olduğu Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî Fî Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî isimli eserini doktora 

tez konusu olarak seçtik.  

Çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde menkabenin tanımı, menâkıbnâme edebiyatının ortaya 

çıkışı ve Türk edebiyatındaki oluşum süreciyle birlikte Mevlevî 

menâkıbnâmeleri tanıtılmıştır. Mustafa Sâkıb Dede'nin Sefîne-i Nefîse-i 

Mevleviyân isimli üç ciltlik Mevlevî menâkıbnamesi ve çalışmamıza söz 



konusu olan oğlu Ahmed Hâlis Dede'nin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî 

Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî isimli eserleri Mevlevî 

menâkıbnâmeleri arasındaki yerleri bakımından değerlendirilmiştir.  

İkinci bölüm kendi içinde iki kısımdan oluşmaktadır. İkinci bölümün 

birinci kısmında Ahmed Hâlis Dede'nin ve Sâkıb Dede âilesinin hayatı, Sefine-i 

Nefise-i Mevleviyân, Sâkıb Dede Divanı ve Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî gibi kaynaklarla birlikte şair tezkirelerinden ve biyografi kitaplarından 

istifadeyle geniş bir şekilde anlatılmaya çalışılmış, bu kaynaklar arasındaki 

farklar ortaya konulmaya gayret edilmiştir. İkinci kısımda ise Ahmed Hâlis 

Dede'nin eserine kısaca temas edilmiş, Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâril-Mevlevî'nin 

incelenmesi üçüncü bölüme bırakılmıştır. Ahmed Hâlis Dede'nin divanı ya da 

divançesinin olup olmadığı konusu üzerinde tartışılarak Ahmed Hâlis’in 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâril-Mevlevî'deki şiirleriyle –varsa- divanı arasındaki 

bağlantılar ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Üçüncü bölümde Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî'nin şekil ve muhteva özellikleri 

incelenmiştir. Eserin adı, yazılma sebebi, ana ve yan bölümleri, eser içindeki 

hacimli şiir iktibasları ve bu iktibasların hangi şairin hangi eserinden yapıldığı 

konuları üzerinde durulmuş ortaya çıkan veriler tablolar hâlinde sunulmuştur. 

Üçüncü bölümün ikinci kısmında ise  Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'nin 

muhteva özellikleri üzerinde geniş bir çalışma yapmaya gayret edilmiştir. Bu 

kısımda Sâkıb Dede ailesinin kökleri ve aile üyelerinin hayatları hakkında 

geniş bilgiler verilmiştir. Mustafa Sâkıb Dede ve Ahmed Hâlis Dede'nin 

yetiştirdiği Mevlevî dervişlerinin ve dedelerinin hayat hikâyeleri verilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca Mustafa Sâkıb Dede'nin Kütahya Mevlevîhanesi şeyhliği 

yaptığı dönemde içli dışlı olduğu otuz beşe yakın vezir hakkında bilgiler 

sunulmuştur. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâril-Mevlevî'de rastladığımız sosyolojik, 

tarihî, psikolojik, dinî, felsefi unsurlar Sâkıb Dede ailesinin hayat hikâyesi 

içerisinde ayrı başlıklarla aktarılmıştır.  



Dördüncü bölümde Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî'nin beş nüshasının tavsifi yapılarak metne 

esas alınan asıl nüshanın seçilme sebebi açıklanmıştır.  

Beşinci bölümde ise Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'nin dört 

nüshası karşılaştırılarak oluşturulan tenkitli metni verilmiştir.  

Bu çalışmayla elde edilen bilgiler değerlendirilerek Sonuç başlığı 

altında bir araya getirilmiştir.  

Arapça ve Farsça beyitlerle ve ibarelerle örülü olan böyle bir eserin 

içinden tek başımıza çıkmamız elbette mümkün değildi. Bu çalışmadaki 

Arapça unsurların okunmasında yardımlarını gördüğüm Sayın Dr. Öğr. Üyesi 

Ali BİNOL'a, Farsça beyitlerin ve ibarelerin okunmasında ve okuyamadığım 

kelimelerde sürekli müracaat ettiğim ana dili Farsça olan Sayın hocam ve 

dostum Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İbrahim YILDIRIM'a, teknik işlerle ilgili 

sorunlarımı çözen arkadaşım Sayın Arş. Gör. Mehmet YAKAN’a en samimi 

duygularımla teşekkür ederim.  

 Hocalarım Sayın Prof. Dr. Mehmet ARSLAN'a, Sayın Prof. Dr. Recep 

TOPARLI ve Sayın Prof. Dr. Bilâl YÜCEL'e ayrı ayrı teşekkür ederim.  Tezim 

bu hâle gelirken sürekli beni yönlendiren, metin kısmını titizlikle okuyan 

yüksek lisansımdan bu yana yaklaşık on yıldır ilminden, birikiminden ve 

karakterinden sürekli beslendiğim Sayın Hocam Prof. Dr. Hüseyin 

AKKAYA'ya en kalbî, en samimi şekilde şükranlarımı arz ederim.  
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Arif Edip AKSOY 
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ÖÖZET 

Mevlevî tarikatı muhitinde oluşan edebî mahsuller Türk edebiyatında 

önemli bir yere sahiptir. Mevlevî gelenek içinde oluşan edebiyat genellikle 

Mevlevîhaneler etrafında teşekkül etmiştir. Kütahya Mevlevî Asitanesi de 

Osmanlı coğrafyasına yayılmış doksan civarındaki Mevlevîhane içerisinde en 

önemli Mevlevîhanelerden biridir. 

17. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar Kütahya Arguniyye 

Mevlevîhanesinde şeyhlik yapmış olan Mustafa Sâkıb Dede ile babasının bıraktığı 

yerden 18. yüzyılın sonuna kadar aynı Mevlevîhanede şeyhlik yapan Ahmed Hâlis 

Dede, Mevlevîlik tarihi açısından iki büyük esere imza atmışlardır. Mustafa Sâkıb 

Dede Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân, oğlu Ahmed Hâlis Dede ise babasının eserine 

zeyl olarak Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-

Sâkıbi'l-Maúnevî isimli eserleri yazmışlardır. Bu iki eserin konusu da Mevlevî 

çelebileri, dedeleri ve dervişlerinin hayat hikâyeleri olmakla birlikte her iki eser 

içinde sosyal bilimlerin hemen hemen bütün alanlarına ait birçok malumat 

mevcuttur.  

Bizim çalışmamızın amacı Ahmed Hâlis Dede'nin Tufeylü Menâkıbi'l-

Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî isimli eserinin 

tenkitli ve transkripsiyonlu metnini ortaya koymak, şekil ve muhteva yönüyle 

incelemesini yapmak, bunun yanı sıra metinde yapılan şiir iktibaslarının 

müelliflerini ve kaynağını tespit etmek, bu suretle kendinden önce Arap, Fars ve 

Türk edebiyatında yazılan manzum eserlerin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî'ye ne ölçüde tesir ettiğini açığa çıkarmaktır. Bunların yanı sıra 

çalışmamızda Ahmed Hâlis Dede'nin hayatına dair teferruatlı bilgi verilmiş, 

divanının olup olmadığı konusu geniş ölçüde tartışılmıştır. Türk edebiyatında 

menâkıbnâme türünün teşekkülü ve bu teşekkül esnasında Mevlevî 
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menâkıbnâmelerinin konumu, Mevlevî menkabeleri içerisinde ise Sefîne-i Nefîse-

i Mevleviyân ve Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'nin önemine genişçe yer 

verilmiştir. 

AAnahtar Sözcükler: Ahmed Hâlis Dede, Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî, Menâkıbnâme, Mevlevî menâkıbı, Mustafa Sâkıb Dede, Sefîne-i Nefîse-

i Mevleviyân, Kütahya, Kütahya Mevlevîhanesi, Mevlana, Mesnevî. 
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AABSTRACT 

In Turkish literature, Mevlevî tradition literature has a very important 

place. Mevlevî tradition literature formed usuallly around Mevlevihane. 

Mevlevihane is a kind of İslamic/mystic convent. The big convent of Kütahya is 

one of the most important Mevlevihane from the ninety around  the world.  

Mustafa Sâkıb Dede who had done sheikdom from the latest years of 17th 

Century to middle of 18th Century, and Ahmed Hâlis Dede, who had done 

sheikdom from his father to the latest years of 18th century, have two big works in 

the way of Mevlevî history. Mustafa Sâkıb Dede wrote Sefîne-i Nefîse-i 

Mevleviyân and his son Ahmed Hâlis Dede wrote  Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî continiation of his 

father work. Also the topics of these two works are Mevlevi Çelebi,  Mevlevi 

sheikhes and Mevlevi dervishes' lives. As well as, inclusive of this two books 

have a lot of information from social sciences. 

The aim of our study is to prepare Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî 

Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî's critical edition text. Besides this 

we investigate work's form and content. However we transformed work's content 

to present-day Turkish. Poem Quotations of Arabian, Persian and Turkish were 

established in the Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî. And influence of this 

quotations were established to Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî. In our study 

the life of Ahmed Hâlis Dede is focused on. We debated Ahmed Hâlis Dede's 

Divan. İs it present or absent? We studied Turkish lengends' creation and Mevlevî 

legends' formation. We mentioned Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân and Tufeylü 

Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî within the Mevlevî legends.  
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BBİRİNCİ BÖLÜM 

1. MENÂKIBNÂME GELENEĞİ ve TUFEYLÜ MENÂKIBİ’L-KİBÂRİ’L-

MEVLEVÎ’NİN MENÂKIBNÂME GELENEĞİNDEKİ YERİ 

1.1. Menkabe Nedir? 

1.1.1. Sözlüklerde Menkabe ve Menâkıbnâme 

Arapça bir kelime olan menkabe ne-øa-be kökünden gelmektedir. Ne-øa-

be Arapçada 1. Duvarı delmek 2. Yerde çukur kazmak 3. Etek yapmak 4. Yama 

vurmak 5. Gezip yürümek 6. Dağ yoluna girmek 7. Koşarken ayaklarını toplamak 

8. Araştırmak, haber araştırmak manalarını taşımaktadır. Menkabe (el-menkabetü 

c. menâkıb)  ise aynı dilde, iki ev arasında pek dar yol, övülmeye layık iyi iş 

anlamlarına gelmektedir (el-Mevârid 1982: 1547).   

Menkabe, Türkçe sözlüklerde şu şekilde anlamlandırılmaktadır:  

Menkabe veya menkabet, c. menâkıb. “Bir zâtın fazl ve meziyyetine 

delâlet eden fıkra ve bundan bahs eden makâle ve risâle. Medhiye. Menkabe-i 

cenâb-ı risâlet-penâhî, menâkıb-ı cihâryâr” (Kâmûs-ı Türkî 2004: 1420). 

Menkabe (a.i.c. : menâkıb). “Çoğu tanınmış veya tarihe geçmiş kimselerin 

ahvâline (durumuna) ait fıkralar, hikâyeler” (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 

Lûgat 2010: 713). 

Menkabe bk. menkıbe. (a.i.) “Bir kahramanın veya ermişin 

olağanüstülükler taşıyan hikâyesi, destan” (Büyük Türkçe Sözlük 1990: 762). 

Menâkıbnâme a.f.b.i. “İslam edebiyatlarında bir velînin hayatı çevresinde 

oluşmuş menkıbe yahut kerametleri anlatan dinî-tasavvufi eser (Ansiklopedik 

Divan Şiiri Sözlüğü 1989: 330). 
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Ahmet Yaşar Ocak ise menkabe ile ilgili şunları demektedir: 

“Arapça neøabe (isabet etmek, bir şeyden bahiste bulunmak yahut haber 

vermek) kökünden türeyen menkabe (çoğulu menâkıb), sözlükte, 

"öğünülecek güzel iş, hareket ve davranış" manalarına gelmektedir. 

Menkabe kelimesi Türkçede galat olarak menkıbe tarzında söylenmekte, 

hatta birçok ilmi eserde bile böyle yazılmaktadır. Kelime bu şekliyle 

sözlükte mevcut değildir ve doğrusu menkabedir” (Ocak 2016: 21). 

11.1.2. Kur'ân-ı Kerîm'de Menkabe 

Menkabe kelimesinin çoğulu olan menâkıb bu anlamıyla ilk defa H III/M 

IX. yüzyıldan itibaren yazılan hadis kitaplarında Hz. Peygamber'in ashabının 

faziletlerine dair hadisleri ihtiva eden “bölümlerin adı olarak” (Kitâbü'l-Menâkıb) 

kullanılmaya başlanmıştır (Şahin 2004: 112). Kur'ân-ı Kerîm'de menkabe ve 

menâkıb ifadelerine rastlanmaz. Bununla birlikte Kur'ân-ı Kerîm menkabelerin 

ana kaynaklarından biri olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'deki kıssaların (kasas) 

menkabelerin birincil şeklini içerdiği düşünülebilir. Menkabelerdeki motiflerin bir 

kısmı Kur'ân-ı Kerîm ve hadis kaynaklıdır. Bu iki ana kaynakta nakledilen 

peygamber mucizeleri veya hadislerde bazı sahabe hakkında anlatılan fevkalade 

olayların ya aynen ya da biraz değiştirilerek Türk menâkıbnâmelerinde 

kullanıldığı görülür (Ocak 2016: 111). 

1.1.3. Hadis Kitaplarında Menkabe1 

 Kur’ân-ı Kerîm’de yer almayan menkabe/menâkıb kelimeleri, hadis 

kitaplarında kendine oldukça geniş ölçüde yer bulmaktadır. En önemli hadis 

kaynaklarından kabul edilen Sahîh-i Buhârî, “kitâb” ismi verilen doksan sekiz ana 

                                                 
1 Bu bölüm genelinde aşağıdaki eser kaynak olarak kullanılmıştır: bk.  Muhammed İbn İsmâîl el-
Buhârî, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi (mütercim Mehmed Sofuoğlu), İstanbul: Ötüken Neşriyat. 
1987.  
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bölümden oluşmaktadır. Bu “kitâb”lar, “bâb” adı altında alt bölümlere ayrılmıştır. 

Sahîh-i Buhârî, kitâblarının en kısa olanları üçer bâbla Kitâbü’ş-Şuf’a ve Kitâbü’l-

Havâlât, en hacimli olanı ise üç yüz altmış beş bâb ile Kitâbü’t-Tefsîr’dir.  

 Menâkıb konularına genellikle Sahîh-i Buhârî’nin 60., 61., 62., 63. ve 64. 

kitâblarında rastlanmaktadır. 60. kitâb olan Kitâbü’l-Enbiyâ’da 53. ve 55. 

bâblarda açık bir şekilde menâkıb özellikleri görülür. Bunlardan 53. bâb 

“İsrailoğullarından Derisi Hasta Kimse ile Kelin ve Körün Hadisi” başlığını taşır, 

bu hadise göre vücud derisinde çeşitli hastalıklar bulunan kişi, kel ve kör kişiler; 

kendilerindeki bu hastalıkların giderilmesi için Allah’a dua ederler. Allah bir 

meleği vasıtasıyla abraşa şifa bunun yanında bir deve, kele saç ve bir sığır, köre 

göz nuru ve kuzulu bir koyun verir. Bir müddet sonra birincinin bir sürü devesi, 

ikincinin bir sürü sığırı, körlükten kurtulanın da bir vadi dolusu koyunu olur. 

Allah daha önce gönderdiği aynı meleği tekrar bu üç kişiye gönderir. Melek 

abraştan bir deve, kellikten kurtulandan bir sığır, körlükten şifa bulandan da bir 

koyun ister. İlk ikisi bu isteğe olumlu cevab vermezken körlükten kurtulup 

zenginliğe ulaşan kişi meleğe: “Hakikaten ben kör idim, Allah gözlerimin nurunu 

bana geri verdi. Fakir idim, Allah beni zengin etti. İşte koyunlarım dilediğin kadar 

al.” der. Bu olaydan sonra körlükten kurtulan kişi Allah’ın rahmetine abraşlıktan 

ve kellikten kurtulan kişiler ise onun gazabına uğramışlardır.  

 Kitâbü’l-Enbiyâ’da 55. bâb “Hadîsü’l-Gâr (Mağara Hadisi)” başlığını 

taşır. Bu hadis-i şerifte bir mağarada mahsur kalan üç kişinin hikâyesi anlatılır. Bu 

üç kişinin çeşitli dualarından sonra mağara girişindeki taş, yavaş yavaş açılır. Bu 

mağara hadisi, kendinden sonraki dönemlerde yazılan menâkıbnamelerdeki 

“mağara motifi”ne kaynaklık etmesi açısından önem taşır.  

 Sahîh-i Buhârî’de isminde menâkıb kelimesini barındıran iki ana 

bölümden ilki Kitâbü’l-Menâkıb’tır. 61 numaralı kitâb olan Kitâbü’l-Menâkıb, 
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yirmi sekiz bâbtan müteşekkildir. Bu kitâbda menâkıb kelimesini bünyesinde 

barındıran tek bâb, 3. bâb olan “Kureyş Kabilesinin Menkabeleri” bölümüdür. 

Geriye kalan 27 bâb, başlıklarında menkabe/menâkıb kelimelerini barındırmasalar 

da muhteva itibarıyla menkabe özelliğine yaklaşır. Kitâbü’l-Menâkıb’ta 

“Peygamberlik Mührü Bâbı”, “Peygamberin Vefatı Bâbı” gibi bölümler içerik 

yönüyle menâkıbnâme özelliği taşıyan önemli bölümlerdir. Sahîh-i Buhârî’de  61. 

kitâb olan Kitâbü’l-Menâkıb’ta 19. bâbta işlenen “Peygamberin Vefatı Bâbı” 64. 

kitâb olan Kitâbü’l-Megâzî’nin 87. bâbında da aynı başlık altında işlenmiştir. 

“Vefat olgusu” hemen hemen bütün menkabelerin ana bölümlerinden biri 

olagelmiştir. Kendine tabi olunan velînin vefatındaki harikulade hâller müritleri 

tarafından kendi tarikatlarının ve pirlerinin kutsallığını ortaya koyan deliller 

olarak kabul edilmiş ve bu delillere sıkı sıkıya bağlanılmıştır. Esasen Hazret-i 

Muhammed’in vefatından önceye tarihlenen Hazret-i İdris, Hazret-i İsa gibi 

peygamberlerin vefâtındaki olağanüstü hâller hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de 

İslam kaynaklarında geniş ölçüde anlatılmıştır. Peygamberlerini (s.a.v.) nebilerin 

sonuncusu ve manevi yönden en büyüğü olarak kabul eden Müslümanlar önce 

peygamberlerinin vefatını daha sonra da peygamberlerin varisleri olarak 

gördükleri şeyhlerinin ölümünü kutsayarak yazılı hâle getirmişlerdir, böylelikle 

menâkıbların vefât bölümleri ortaya çıkmıştır.  

 Sahîh-i Buhârî’nin 62. bölümü Kitâbu Fedâili Ashâbi’n-Nebî başlığını 

taşısa da bu bölümde yer alan toplam otuz iki bâbtan on sekizinin başlığında 

“menkabe” kelimesi yer almaktadır. Geriye kalan on dört bâb ise başlığında 

“menkabe” sözcüğü bulunmasa da muhteva yönüyle menâkıbnâmelere  yaklaşır. 

Kitâbu Fedâili Ashâbi’n-Nebî, genel itibarıyla Peygamberin (s.a.v) Mekke’den 

Medine’ye göç eden arkadaşlarının menkabelerini, faziletlerini ve büyüklüklerini 

anlatmaktadır. Kitâbu Fedâili Ashâbi’n-Nebî’nin 1. bâbında Hazret-i Ebubekir’in, 

6. bâbında Hazret-i Ömer’in, 7. bâbında Hazret-i Osman’ın, 9. bâbında Hazret-i 
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Ali’nin menkabeleri anlatılmıştır. Dört halifenin menâkıbına ayrı ayrı yer 

verilmesi, Sahîh-i Buhârî’nin “Çâr Yâr-i Güzîn” menkabelerine kaynaklık ettiğini 

göstermektedir. 

 Sahîh-i Buhârî’nin 63. bölümü Kitâbu Menâkıbi’l-Ensâr’dır. Bu kitâbda 

yer alan elli iki bâbın sekizinin başlığında “menâkıb” kelimesi bulunmaktadır. 11. 

bâb Ensar’ın büyüklerinden Sad bin Muaz’ın, 14. bâb Sad bin Ubade’nin 

menakıbı başlığını taşımaktadır. Kitâbu Menâkıbi’l-Ensâr’ın içindeki üç Kur’ânî 

bâbın/konunun menâkıb başlığı içine alınmış olması, ilk menâkıbnâmelere 

Kur’ân-ı Kerîm ile hadislerin birlikte kaynaklık ettiklerini göstermektedir. Bu üç 

bâb, 35. bâb “Ayın İkiye Bölünmesi”, 40. bâb “İsra suresi birinci ayet (Miraçla 

ilgili)”, ve 41. bâb “Mirac Kıssası Bâbı”dır. 

 Sahîh-i Buhârî’nin 64. bölümü Kitâbu Megazî’nin bâblarının başlıklarında 

menkabe/menâkıb sözcüklerine rastlanmasa da bu kitâb genel olarak Hazret-i 

Muhammed (s.a.v)’in savaşlarını ve sahabelerinin bu savaşlardaki 

kahramanlıklarını anlatmaktadır. 91 bâbtan oluşan  Kitâbu Megazî’nin 24. bâbı 

“Hamza bin Abdülmuttalib’in öldürülmesi”dir. Hamzanâmeler ismi verilen 

menâkıb türüne Sahîh-i Buhârî’deki bu ve benzeri bâbların bir yönüyle kaynaklık 

ettiği açıktır.  

11.1.4. Edebiyat Terimi Olarak Menkabe 

Sözlüklerden de anlaşılacağı gibi menkabe ve menâkıb çoğu zaman 

birbirinin yerine kullanılmış birbiriyle mezc olmuş iki kelimedir. Bunlara 

menkabenin galatı olan menkıbe sözcüğünü de eklersek bu üç sözcük genelde 

hemen hemen aynı manayı karşılayan özelde küçük farkları olan kelimelerdir. 

Bununla birlikte edebiyat terimi ve türü olarak menkabeden daha çok menâkıb 

tercih edilmiştir Menâkibü'l-Ârifîn, Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî, Menâkıb-ı 

Ahmed er-Rıfâî gibi. Birden fazla velînin fevkalade hâllerinin anlatıldığı eserlerde 
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kelimenin çoğul şekli olan menâkıb kullanılırken isminden tek bir velî için 

yazılmış olduğu izlenimi veren Menâkıb-ı Mevlânâ, Menâkıb-ı Cemâleddîn-i Sâvî 

gibi eserlerde de kelimenin çoğul şekli olan menâkıb tercih edilmiştir. Bunun 

sebebi eser içinde bir velînin, şeyhin vs. sadece bir menkabesinin verilmemesi 

birden çok menkabesinin anlatılması ya da yine aynı eser içinde birden çok 

velînin birden çok menkabesinin yer almasıdır. Dolayısıyla bir velînin başından 

geçen her bir olağanüstü olay ve hâle menkabe, bu menkabelerin bir eser içinde 

birleşip yekün oluşturmasına menâkıb, sonuçta ortaya çıkan esere de menâkıb 

ismi verilmiştir. Böylelikle menkabe/menkıbe veya menâkıbın anlatıldığı eserlere 

menâkıbnâme ismi verilerek menâkıbnâme türü oluşturulmuştur. Bununla birlikte 

bir eserin menâkıbnâme türünde olabilmesi için illa ki isminde menkabe/menkıbe, 

menâkıb sözcüklerinin yer alması gerekmez. Attar'ın Tezkiretü'l Evliya’sı, Molla 

Abdurrahman Cami'nin Nefahatü'l-Üns'ü, Safî'nin Reşehât-ı Aynü'l-Hayât’ı 

menâkıbnâme türünde olan; fakat isminde menâkıb sözcüğü bulunmayan 

eserlerdir. Tezkire türünün ve isminin sadece şairleri kapsamadığı; hattatlar, 

tabipler, velîler tezkireleri de bulunduğu gibi menâkıbnâme ismi de sadece 

velîlerin olağan üstü hâllerinin anlatıldığı eserler olmamış, Osmanlı döneminde 

padişah, sadrazam, vezirlerin hayatlarına ve kahramanlıklarına dair yazılan 

eserlere de menâkıb adı verilmiştir. Menâkıb-ı Mahmûd Paşa-i Velî, Menâkıb-ı 

Sultân Süleymân, Mecmûa-i Menâkıb-ı Vüzerâ bunlardandır. Bununla birlikte 

menâkıbnâme özelliği taşıyan kerâmât ve vilâyetnâme isimleri de 

medeniyetimizde menâkıbnâme yerine kullanılagelmiştir  (Şahin 2004: 112). 

11.2. Menâkıbların Ortaya Çıkışı 

Ameldeki dört hak mezhep, Maturidîlik, Eş'ârîlik gibi kelam mezhepleri, 

bâtınîlik ve gulat-ı şia vb. heterodoks akımların ortaya çıkması H III-IV./M IX-X. 

asırlarda olmuştur.  Bu iki asır çeşitli kavim ve kabilelerin ve kültürlerin birbiriyle 

tanıştığı ve kaynaştığı asırlardır (Yılmaz 2015: 109). 
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İslam dünyasında IX. yüzyılda tasavvuf ve evliyalık kavramlarının ortaya 

çıkmasının ardından, en yukarıda kâinatı âdeta Allah adına idare eden kutb/aktâb 

yahut gavs  veya insan-ı kâmil denilen insanlığın en yüce mertebesini simgeleyen 

en büyük velî olmak üzere aşağı doğru nüceba, evtad, abdal vs. isimleri verilen en 

düşük rütbeli velîye kadar farazî bir piramit oluşmuştur. Bu velîlik teorisi, Allah'ın 

sıfatlarını ve kudretini onun adına kullanan insanüstü fevkalade vasıflarla 

donanmış bir "yarı tanrılar panteonu" ile karşı karşıya olduğumuz izlenimi verir. 

Bu anlayışa göre velîler, insanlarının zihinlerinden geçeni, gelecekte olacakları vs. 

bilebilir. Velîlerin sahip olduklarına inanılan bu manevi kabiliyetler tasavvufta 

keramet diye adlandırılır. Bu keramet  telakkisi Müslüman halklar arasında hâlâ 

yaşayan bir "velî (evliyâ) kültü" oluşmasına yol açmıştır. Bu kült belli toplum 

kesimlerinde İslam'ın kitabî çerçevesinden daha güçlüdür (Ocak 2006:  591). 

Keramet; ikram, kerem, lütuf ve ihsan demektir.   Peygamberlerdeki 

olağanüstü hâller mucize, Müslüman evliyalardaki keramet, Müslüman olmayan 

azizlerdekiler ise istidrac, mekr veya sihir olarak isimlendirilmiştir (Yılmaz 2015: 

313). Menkabe yahut menâkıb tasavvuf tarihinde sufîlerin izhar ettikleri 

harikulade olaylar demek olan kerametleri nakleden küçük hikâyeler manasında 

tahminen IX. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Pek yaygın olmamakla beraber 

bu sebeple, keramet kelimesinin çoğulu olan kerâmât da menkabe veya menâkıb 

yerine kullanılmıştır. XI. yüzyıla gelindiğinde velîlerin kerametlerine inanma 

durumu çok yaygınlaşmıştır. Bu dönemde Ünlü filozof İbn Sînâ (öl. 1037) bile el-

İşârât isimli eserinde kerametleri kabullenmek gerektiğini anlayarak bunun 

psikolojik açıdan açıklanmasının olabileceğini izah etmeye çalışmıştır (Ocak 

2016: 22). Menâkıbnâmelerin ortaya çıkışında İslamiyetten başka, Budizm ve 

Tevrat, Zebur, İncil gibi kitaplar, Arap ve Fars mitolojisi temel kaynak özelliği 

taşır. Türk efsane, destan ve masalları, Budizmdeki olağanüstü güçlere sahip aziz 

telakkîsi, İranlı mutasavvıfların tasavvuf kaynaklarındaki menkabeleri yeni 
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Müslüman olan Türklerde evliya menkabelerinin teşekkülünde ve 

yaygınlaşmasında etkili olmuştur (Şahin 2004: 112-113). Genellikle kendini 

himaye eden hükümdarın isteğiyle bir tarih yazan eski tarihçilerin verdikleri 

bilgiyi denetlemeye ve onları tamamlamaya yarayan menâkıbnâmeler, bazı 

yönleriyle eski tarihlerden daha güvenilir sayılırlar. Menâkıbnâme yazarları 

toplum içinde yaşadığı ve çağının olaylarını aktardığı için bir tür tarihçilik 

yapmaktadır. Menâkıbnâme müellifi menkabesini kaleme aldığı bir evliya 

hakkında yazdıklarının arasına kendi gördüğü, tanık olduğu, başından geçen 

olayları da katarsa eseri tarih bakımından bir derece daha önemli olur (Yazıcı 

2012: 34). 

11.2.1 Türk Edebiyatında Menâkıbnâmeler 

IX. yüzyılda Arap edebiyatında ortaya çıkan XI. yüzyılda Fars 

edebiyatında yaygınlaşarak genişleyen menâkıbnâme türü, Budist Uygurlar 

arasında “cakatâ” adıyla anılıyordu. İslamiyetten önce Uygur bakşıları bu 

cakatâları çalgı eşliğinde halka aktarıyorlardı. İslamiyetin kabulü ve tasavvufun 

yaygınlaşmasıyla bu bakşıların yerini ata veya baba isimli şeyhler aldı. Bu 

ata/babalar eski destan ve efsaneleri, şamanların hikâyelerini, Budist 

menkabelerinin malzemelerini kullanarak Türkler arasında evliya menkabelerini 

yaygınlaştırmışlardır (Ocak 2016: 59). Türkler içinde İranlı mutasavvıflar da 

İslamiyeti yayıyorlardı. İranlı mutasavvıflar XI. yüzyıla kadar zenginleşmiş sufî 

kaynaklı menkabeleri Türklere aktarmışlardır. Böylelikle Müslüman Türkler 

arasında evliya menkabeleri, İslamî; eski Türk geleneklerine dayanan ananevî; 

Budist ve İranî olmak üzere dört ana koldan doğup gelişmiştir (Ocak 2016: 59). 

Türk edebiyatında Karahanlılarla birlikte ilk menkabe örnekleri X. yüzyılda 

meydana gelmiştir. X. yüzyılda Hakîm-i Tirmizî (Ağcakaya 2002)  XII. yüzyılda 

Ahmed-i Yesevî bu dönemde iz bırakan en önemli iki sufîdir. Menâkıbnâme 
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edebiyatında X. yüzyıldan XIX. yüzyılın ortalarına kadar eser verilmiştir. 1935'ten 

sonra telif eser verilmemiştir (Yardım 1999: 254).  

Türk menâkıbnâme edebiyatının ilk örneği Kutadgu Bilig'de yazdığına 

göre Karahanlı sahasına ait olan Tezkire-i Satuk Buğra Han'dır.  Menâkıbnâme 

ismini taşımayan bu eserin kahramanı da bir velî/şeyh değil hükümdardır. Eserin 

kahramanı olan Satuk Buğra Han'ın kerametler göstermesi ve eserde mevcut olan 

menkabelerin evliya menkabesi özelliği taşıması sebebiyle bu eser ilk Türk 

menâkıbnâmesi sayılmaktadır (Ocak 2016: 73). Hazinî tarafından yazılıp Osmanlı 

hükümdarı III. Murad Han'a sunulan Cevâhiru'l-Ebrâr min Emvâci'l-Bihâr, 

Ahmed-i Yesevî'nin menkabelerini ihtiva etmesi yönüyle Orta Asya geleneğindeki 

ikinci menâkıbnâmedir (Köprülü 2007: 336). 

Anadolu Selçukluları devrinde birçok menâkıbnâme kaleme alındığı 

tahmin edilse de bu menâkıbnâmelerden  çok azı günümüze ulaşmıştır. Bunlardan 

günümüze ulaşanlar Menâkıb-ı Seyyid Hârun-ı Velî ve Menâkıb-ı Sadruddîn-i 

Konevî, Risâle-i Sipehsâlâr der Menâkıb-ı Hazret-i Hudâvendigâr, Menâkıbü'l- 

Ârifîn ve Gülşehrî'nin Menâkıb-ı Ahi Evran'ıdır. Bu döneme ait sadece isimlerini 

bildiğimiz; fakat yazmaları günümüze ulaşamayan menâkıbnâmeler Menâkıb-ı 

Seyyid Mahmud Hayranî, Menâkıb-ı Seyyid Ahmed Kûçek-i Rıfâî, Menâkıb-ı 

Hâce Ahmed-i Yesevî, Menâkıb-ı Lokman-ı Perende, Gülşehrî’nin eserinden 

farklı bir Menâkıb-ı Ahi Evran'dır (Bayram 1995). 

Beylikler Döneminde Abdâlân-ı Rûm denilen savaşçı şeyh ve dervişler  

Osmanlı ve Menteşe Beyliği gibi sınır beyliklerinde yoğun faaliyet içindeydiler. 

Aslında sınır boylarında ribat adı verilen yarı askerî yarı tasavvufî 

tekke/hankahların kurulması beylikler döneminden çok önce büyük sufîlerden 

Ebu İshak Kezerunî (öl. 426/1034) dönemlerine rastlar. Ebu İshak İran'da yaklaşık 

65 kadar ribat inşa ettirmiştir. Bu tekkelerde kalan dervişler Anadolu ve 
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Filistin’de Haçlı ordularına, Hindistan'da da gayr-ı müslimlere karşı cihad 

etmişlerdir (Yılmaz 2015: 267). 

Beylikler döneminde yazılmış tek bir menâkıbnâme bugün elimizdedir. O 

da Elvan Çelebi'nin Menâkıbü'l-Kudsiyye Fî-Menâsibi'l-Ünsiyye'sidir. Ahmet 

Yaşar Ocak bu eserin tam anlamıyla bir şeyh ailesi tarihi olduğunu ve şimdilik bu 

türün tek örneği olduğunu söylemektedir (Ocak 2016: 80).  Çalışmış olduğumuz 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l- 

Ma’nevî'yi bu yönüyle Elvan Çelebi Menâkıbıyla karşılaştırabiliriz. Bu dönemde 

Anadolu’da kaleme alınmamış olmakla birlikte 1348'de yazılmaya başlanan 

Menâkıb-ı Cemâleddîn-i Sâvî Kalenderîlik hakkındaki nadir kaynaklardandır 

(Ocak 2016: 80-81).  Anadoluda yazıldığı tespit edilen Türkçe en eski şiirin XIII. 

yüzyıl sonlarında Gelibolulu Muhyiddîn tarafından Farsçadan tercüme edilen 

Tercüme-i Menâkıb-ı Şeyh Evhaduddîn-i Kirmânî isimli menâkıbnâme içindeki 

Farsça-Türkçe mülemma bir gazel olması da ayrıca ilgi çekicidir. (İsen 2005: 64) 

Osmanlının kuruluş döneminde Şeyh Edebalı, Abdal Musa, Kumral Abdal, 

Abdal Murad, Geyikli Baba gibi şeyhler fetihlere katkı sağlayarak geniş çevreler 

edindiler. Bahsi geçen velîlerin menkabeleri ilk Osmanlı vekayinâmeleri olan 

Âşıkpaşazâde Tarihi, Kitab-ı Cihannümâ gibi eserlere konu olmuştur.  

XV. yüzyılda Vilâyetnâme-i Hacım Sultan, Menâkıb-ı Hacı Beştaş-ı Velî, 

Vilâyetnâme-i Abdal Mûsâ, Menâkıb-ı Kaygusuz Baba, Vilâyetnâme-i Seyyid Ali 

Sultan, Vilâyetnâme-i Sultan Şucâuddîn, Vilâyetnâme-i Otman Baba, Menâkıb-ı 

Koyun Baba, Menâkıb-ı Pîrî Baba isimli Kalenderîliğin Bektaşîliğe evrilmiş 

şekliyle tezahür eden menâkıbnâmeler ortaya çıkmıştır. Bu yüzyılda Menâkıb-ı 

Emir Sultan ve Menâkıb-ı Kemâl-i Ümmî önemli Halvetî menâkıblarıdır (Ocak 

2016: 81-90). 
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XVI. yüzyıl Osmanlıda tarikatların en yoğun faaliyet gösterdiği, 

menâkıbnâme türünün en fazla eser verdiği dönemdir. Bu dönemde yazılan 

menâkıbnâmelerin bir kısmı daha önceki yüzyıllarda yaşamış velîlere aittir. Yine 

bu yüzyılda daha önce Arapça ve Farsça yazılmış büyük mutasavvıf 

menâkıbnâmelerinin de Türkçeye çevrildiği görülür. Ait olduğu tarikata göre bu 

yüzyıldaki önemli menâkıbnâmeler şunlardır: Halvetîlikte Zeynelâbidîn, 

Nimetullah Efendi, Mehmed Şevkî, Senâyî Çelebî'ye ait dört farklı Menâkıb-ı 

Emir Sultan bulunmaktadır. Halvetîliğin Gülşenîlik koluna ait  Menâkıb-ı İbrâhîm 

Gülşenî, Bayramîlik tarikatına ait Menâkıb-ı Şeyh Safiyüddîn-i Erdebîlî, 

Menâkıb-ı Hacı Bayram-ı Velî ve Menâkıb-ı Akşemseddîn XVI. yüzyılın en 

önemli menâkıblarındandır. Bektaşîliğe ait Menâkıb-ı Kaygusuz Baba, Menâkıb-ı 

Pîrî Baba bir önceki yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılda da yazılmış telif eserlerdir. 

Vahidî'nin Menâkıb-ı Hâce-i Cihân ve Netîce-i Cân isimli menâkıbnâmesi genel 

menâkıbnâme geleneğinin dışında Haydarîler, Bektaşîler, Mevlevîler gibi çeşitli 

tarikat mensubu toplulukların inanç, adet ve geleneklerini anlatan âdeta tarikat 

mensuplarının karşılaştırılması eseridir ( Akça 2008; Karabey vd. 2015).  

XVII. yüzyılda da pek çok menâkıbnâme kaleme alınmıştır. Halvetîlikte 

Menâkıb-ı Şeyh Üftade, Menâkıb-ı Şeyh Şaúbân-ı Velî ve Celvetîlikte Nevúizâde 

Atâyî'nin Menâkıb-ı Şeyh Mahmùd el-Üsküdârî'si, dikkat çeken menâkıblardır.  

XVIII. yüzyılda Tuhfetü'l-Asrî Menâkıbi'l-Mısrî Halvetî mühitinde, 

Menâkıb-ı Şeyh Vefâ (Tuhfetü'l-Ahbâb), Zeynî tarikatında, Menâkıb-ı Eşrefzâde 

Rûmî Kâdirî çevrelerindeki önemli menâkıblardır. Nakşîbendilik tarikatında 

Menâkıb-ı Emir Buhârî (Hediyetü'l-Asdıka) ve Menâkıb-ı Şeyh Mahmud Murad 

Buhârî menâkıbnâmeleri dikkat çeker. Lâlîzâde Şeyh Abdülbâkî Efendi'nin 

Menâkıb-ı Melâmiyye-i Bayrâmiyye isimli eseri yine Müstakîmzâde Süleymân 

Saadeddîn Efendi'nin aynı ismi taşıyan Menâkıb-ı Melâmiyye-i Bayrâmiyye'si 

Bayramîlik tarikatının Melâmiyye şûbesi içinde oluşturulmuştur. Yazarı belli 
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olmayan Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarîkat-ı Aliyye-i 

Halvetiyye adından da anlaşılacağı üzere Halvetiyye tarikatına ait 

menâkıbnâmedir. Bu yüzyıldaki en önemli Mevlevî menâkıbı tezimize de konu 

olan Kütahya Mevlevîhanesi Şeyhi Mustafa Sâkıb'ın yazmış olduğu Sefîne-i 

Nefîse-i Mevleviyân'dır. Üç ciltlik bu eser Mevlevî tarihi, edebiyatı, musikîsi, 

ananesi, hakkında eşşsiz bir eserdir (Sâkıb Dede 1283/1866).  

XIX. yüzyıl menâkıbnâmelerinde zikre değer yeni özellikler taşıyan bir 

ürün bulunmadığı için Ahmet Yaşar Ocak bu yüzyıl örneklerinden hiç bahsetmez 

(Ocak 2016: 97). Menâkıbnâme edebiyatı XIX. yüzyıldan ve özellikle 1935'ten 

sonra telif eser vermemiştir (Yardım 1999: 235). 

11.2.2. Cumhuriyet Döneminde Menâkıbnâme Edebiyatına Dair Çalışmalar2 

XX. yüzyılda (1928-1998) konusu menâkıb olan 250 eser tespit edilmiştir. 

Bunların 162'si kitap 42'si İstanbul'daki üniversitelerde 46'sı İstanbul dışındaki 

üniversitelerde hazırlanmış tezlerdir. Bahsi geçen tezlerin birçoğu lisans bitirme 

tezidir. Bunlardan ilk iki sınıftakiler olan 204'ü Emine Seval Yardım'ın yüksek 

lisans tezinde teker teker incelenip tanıtılmıştır. Bir velînin menâkıbını içeren 73, 

sufî tabakatı hakkında 35, sufî tabakatı tarzında ansiklopedik çalışma olarak 7, bir 

tarikatın şeyhlerine ve halifelerine yer veren 10, derleme olarak 16 ve genel 

değerlendirme eseri olarak 14 kitap bu tezde tanıtılmıştır. Buna göre 1945 yılında 

yayınlanan Battal Gazi Yahut Alparslan'ın Cenk Hikayeleri ilk kitap, 1935 yılında 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 

hazırlanan Abdullah Recep Baysun'un Türk Edebiyatında Evliya Menkabeleri ve 

                                                 
2 Bu bölüm genel olarak Emine Seval Yardım'ın Menkıbe ve Menâkıbnâmelerle İlgili Eserler İçin 
Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (1928-1998),  isimli yüksek lisans tezinin sonuç 
bölümünden istifadeyle yazılmıştır. bk. Emine Seval Yardım Menkıbe ve Menâkıbnâmelerle İlgili 
Eserler İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (1928-1998), İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 1999. s. 249-
255.  
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Nedim Belkıs'ın hazırladığı  Danişmendnâme ilk tezlerdir. Tekke ve Zaviyelerle 

Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklarla Birtakım Ünvanların Men ve İlgasına Dair 

Kanun'un çıktığı 1925 ve Harf İnkılabı'nın yapıldığı 1928 yılından 1945 yılına 

kadar menâkıbnâmeler konusunda herhangi bir yayın yapılmamıştır. 1935-1939 

yılları arasında yapılan 4 tezin Fuad Köprülü önderliğinde (daha önceden) 

yaptırıldığı belirtilmektedir. 1946'da çok partili hayata geçişle birlikte 1950'den 

sonra menâkıbnâmeler konusunda yapılan neşriyatta büyük bir sıçrama olmuştur. 

Emine Seval Yardım, 1948 yılında Mustafa Ertuğrul tarafından hazırlanan  Büyük 

Mutasavvıf Abdülkadir Geylânî isimli eserin MEB tarafından yayınlandığını, 

devletin menâkıbnâmeler konusundaki 1945 öncesi tavrına sahip olmadığını ifade 

etmektedir (Yardım 1999: 251). 

1928-1998 yılları arasında ansiklopedik tarzda hazırlanan evliya tezkireleri 

haricinde, Ahmed er-Rıfâî, Abdülkâdir-i Geylânî, Muhyiddîn-i Arabî, İmam-ı 

Rabbânî, Hallac-ı Mansur, Bahaeddîn Nakşibend, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 

Hacı Bektaş-ı Velî, Ahmed-i Yesevî, Bâyezid-i Bistâmî, İbrâhîm-i Düssûkî, 

Ahmed-i Bedevî, Veysel-i Karanî, Muhammed Masûm-ı Fârukî, İbrâhim Edhem, 

Hacı Bayram-ı Velî, Akşemseddîn, Seyyid Burhâneddîn, Aziz Mahmûd Hüdâyî, 

Emir Sultan, İbrâhîm-i Gülşenî, Niyâzî-i Mısrî, Beşiktaşî Yahyâ Efendi, 

Hamîdüddîn-i Aksarayî (Somuncu Baba), Eşrefoğlu Rûmî, Sünbül Efendi, 

Merkez Efendi, Hazret-i Üftâde, Şeyh Şabân-ı Velî, Şeyh Aliyü's-Semerkandî, 

Kemâl Ümmî, Şerafeddîn Hazretleri, Mustafa Devatî, Şeyh Bedreddîn, 

Cemaleddîn Savî, Abdal Musa Sultan, Baba İlyâs-ı Horasanî, Demir Baba, Şeyh 

Dede Seyyid Demir, Veli Baba, Muhammed Esúad Erdebîlî, Mustafa Çerkeşî, 

Seyyid Osman Hulûsî Efendi, Garip Hâfız, Zahid Kotku hakkında kitap şeklinde 

menâkıbnâmeler yayınlanmıştır. Bu dönemde adına en çok kitap neşredilen velî 9 

kitapla Abdükâdir-i Geylânî'dir. Onları 6'şar eserle Bahaeddîn Nakşibend, 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve 5 eserle Hacı Bektaş-ı Velî takip eder.  
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Tezlerdeyse 9 tez Emir Sultan'la, 3'er tez de İbrahim bin Edhem ve Şeyh 

Şaban-ı Velî ile ilgilidir. Sûfî tabakatına dair eserlerde Attar'ın Tezkiretü'l 

Evliya'sına dair 7, Molla Abdurrahman-ı Câmî'nin Nefehatü'l-Üns'üne dair 3 

Kuşeyrî'nin Risale'sine dair 2 kitap basılmıştır. Tezlerde Attar'ın Tezkiretü'l 

Evliya'sı hakkında en çok çalışma yapılan eserdir. 1998 yılına kadar bu konuda 21 

tez yapıldığı tespit edilmiştir.  

1928-1998 yılları arasında menâkıbnâmelerle ilgili yazılan yaklaşık 160 

kitaptan yalnızca 21'inde menâkıbnâme metni verilmiştir. Bu dönemde yapılan 

yaklaşık 90 tezin hemen hemen tamamında menâkıbnâme metni yer almıştır.  

Menâkıbnâmelerle ilgili kitap neşreden isimler arasında Fuad Köprülü, Ahmet 

Yaşar Ocak, Tahsin Yazıcı, Süleyman Uludağ, Bedri Noyan, Abdülbaki 

Gölpınarlı, Abdülkadir Akçiçek, Mustafa Ertuğrul Kaan, Mustafa Özdamar, 

Mustafa Necati Bursalı, Kemaleddin Şenocak, Ali İhsan Yurt dikkat çekmektedir.  

Emine Seval Yardım'ın çalışmasında,  

“Bibliyografyada bulunan kitaplara yayınları dikkate alarak bakıldığında 

daha çok, hazırlayan, tercüme eden, inceleyen, derleyen ifadeleri ile 

karşılaşılır. Çünkü menâkıbnâme edebiyatı XIX. asırdan ve bilhassa 

1935'ten sonra telif eser vermemiştir” (Yardım 1999: 254). 

ifadeleri yer almaktadır; fakat Seyyid Osman Hulûsî Efendi, Garip Hâfız, Zahid 

Kotku hakkında menkabe veya menâkıbnâme yayınlanmış kişiler arasında 

gösterilmiştir. (bk. Yardım 1999: 251) Buna göre XX. Yüzyılın sonlarında vefat 

eden bu üç mutasavvıf hakkında yazılan eserler geleneksel menâkıbnâme 

telakkîsinin dışında değerlendirilmiş olabilir.  

1998 yılından sonra menâkıbnâme türüyle ilgili tez.yok.gov.tr adresinde 

“Menkabe-menkıbe-menâkıb-menâkıbnâme-velayet-vilayet-keramat-keramet” 
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kelimelerinin taranması sonucunda 32 yüksek lisans, 4 doktora tezine rastladık. 

Bu yüksek lisans ve doktora tezlerinin çoğunda menâkıbnâme metni verilmiştir.  

11.2.2.1.Yüksek Lisans Tezleri3 

Menakıb-ı Ahmed Ziyaeddin (Güzel 2009).  

Ebu'l Vefâ Menâkıbnâmesi (Kaçmaz 2006).  

Tacü'l Arifîn Ebü'l-Vefâ'nın Menakıbı (Özkul 2008). 

Menkıbe-i Fahr-i Kâinat (Çakır 2016).  

Halebî'nin Menâkıb-ı İmâm-ı Aúzam Tercümesi (Acar 2007).  

Menâkıb-ı İslâm Şeyh (Samur 2010).  

Menâkıb-ı Mükeyyifât-ı Âlem (Öztürk 2006).  

Menâkıb-ı Hâce-i Cihân ve Netice-i Cân (Akça 2008). 

Ubûdî'nin Menâkıb-ı Evliyâ-yı Mısr'ı (Soytürk 2009). 

Otman Baba ve Velâyetnâmesi (Yurtoğlu 2012).  

İmam Şerrubînin Tabakatü'l-Evliya Adlı Eserinde Keramet ve Sufiler 

(Abdullayev 2011). 

Hacı Bektaş-ı Velî'nin Vilâyetnamesindeki İslam Öncesi ve İslamî 

Motiflerin Değerlendirilmesi (Yavaş 2006).  

Vilayetname-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Velî (Dündar 2002).  

Hacı Bektaş-ı Velî'nin Vilayetnamesine Göre Dinî İnanç Adap ve Erkanlar 

(Akar 2003). 

                                                 
3 Bu bölümde verilen tez isimleri tez.yok.gov.tr  adresinde, menkabe-menkıbe-menâkıb-
menâkıbnâme-velayet-vilayet-keramat-keramet, sözcüklerinin taranması sonucunda elde 
edilmiştir. Tez isimleri sitedeki orijinal şekilleriyle verilmiştir. “02-02-2018” 
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Rizede Evliya Menkıbeleri ve Türbeler Etrafında Oluşan Ritüeller (Çal 

2017). 

Balkanlar'da Dinî Şahsiyetlerle İlgili Menkıbeler (Shasivari 2017). 

Evliya Çelebi Seyahatnamesindeki Menkıbeler: Anadolu Sahası (Atasever 

2012).  

Ariflerin Menkıbelerindeki "Kul ve Mürid Olma" İle İlgili Rivayetlerin 

Tahlili (Çelik 2011).  

Muşta Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Anlatılan Menkıbeler (Yalçınkaya 

2008).  

Hakkâri Folklorunda Yatırlar ve Yatırlara Bağlı Anlatılan Menkıbeler 

(Akın 2008).  

Gaziantep Evliya Menkıbeleri ve Kaynakları (Yavuz 2003).  

Ahmed Hâlis'in Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevîsi ve Eserin Nesir Üslübu Açısından 

İncelenmesi (İmamoğlu 2014).  

Melami ve Bayrami Menakıbnamelerinin Tarihsel Bir Analizi (Erken 

2009). 

Menakıbnamelerin Yapısalcı Yöntemler İle İncelenmesi (Boran 2017). 

Menkıbe ve Menâkıbnâmelerle İlgili Eserler İçin Açıklamalı Bir 

Bibliyografya Denemesi (1928-1998) (Yardım 1999). 

Sevakıb-ı Menakıb Minyatürlerinde Kompozisyon Düzeni ve Yeni 

Tasarımlar (Duran 2016). 

Tarih Öğretiminde Menkıbe ve Olağanüstü Olayların Yeri ve Kullanımı 

(Sarıköse 2002).  
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Tarih Öğretiminde Menkıbe ve Olağanüstü Olayların Yeri ve Kullanımı 

(Sarıçelik 2002). 

15. yüzyıl Bektaşi Nefeslerinde ve Menakıbnamelerinde Tarihì Olaylar 

(Turgut 2000). 

Erken Dönem Osmanlı Toplum ve Siyasetinde Dervişler: 

Velayetnamelerin Tarih Kaynağı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Çalışma 

(Yıldırım 2001). 

Hakim et-Tirmizî'nin Nübüvvet ve Velayet Teorisi (Ağcakaya 2002).  

Dinî Hikaye ve Menkıbelerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Dersinde Kullanımı (Karabela 2014). 

11.2.2.2. Doktora Tezleri 

Amasya Efsane Menkabe ve Memoratları (Balaban 2013).  

Veysel Karanî İle İlgili Menkıbeler ve Romanlar Üzerine Metinler Arası 

Bir İnceleme (Bars 2013). 

Osmanlı Minyatüründe Mevlana'nın Yaşam Öyküsü: Menakıbü'l-Arifîn ve 

Tercüme-i Sevakıb-ı Menakıb Nüshaları (Haral 2014).  

Ali Nihânî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi (Kardaş 2016).  

1.2.3. Mevlevî Menkabeleri ve Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri'l-Mevlevî'nin Bu 

Menkabeler İçindeki Yeri 

1.2.3.1 Risâle-i Sipehsâlâr der-Menâkıb-i Hazret-i Hüdavendigâr ve Menâkıbü'l- 

Ârifîn 

Mevlânâ Celâleddîn Muhammed 1273 yılında vefat ettiğinde başta oğlu 

Sultân Veled olmak üzere tarikatının ileri gelenleri Mevlevîliği kurumsal hâle 

getirmek için ellerinde hatırı sayılır miktarda malzeme buldular. Celâleddîn 
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Muhammed'in özellikle Mesnevî, Dîvân-ı Kebîr gibi eserleri, İslâm ve Doğu 

edebiyatının yüzyıllardır akıp gelen birikimi, Mevlevîliğin dolayısıyla Mevlânâ 

soyunun tarihini yazmak için eşsiz bir kaynak oluşturdu. Bu yazma teşebbüsüne 

ilk girişen Feridûn bin Ahmed-i Sipehsâlâr oldu, Feridûn bin Ahmed; Sipehsâlâr 

Risâlesi, Risâle-i Sipehsâlâr ya da kâfiyeli tam adıyla Risâle-i Sipehsâlâr der-

Menâkıb-i Hazret-i Hüdavendigâr isimleriyle anılan eserini Sultân Veled'in (öl. 

1312) ölümünden sonra oluşturdu. Sipehsâlâr Risâlesi'nin büyük bir kısmı 

ifadeleri değiştirilerek ve üslubu akıcı hâle getirilerek Ahmed Eflâkî'nin 

Menâkıbü'l-Ârifîn adlı eserine aktarılmıştır (Yazıcı 2011: 7). 

Menâkıbü'l-Ârifîn için 56 sayfalık uzunca bir önsöz yazan ve burada 

Risâle-i Sipehsâlâr  ile Menâkıbü'l-Ârifîn'i metinleriyle (34 metin) birlikte 

karşılaştırmaya tabi tutan Tahsin Yazıcı kendini tekrar etmemek için olsa gerektir 

ki Risâle-i Sipehsâlâr'a iki sayfayı bulmayan çok kısa bir önsöz yazıp hemen 

eserin tercümesine geçmiştir. Çevirileri değerlendirildiğinde Menâkıbü'l-Ârifîn 

656 sayfalık metin kısmıyla, 167 sayfalık Sipehsâlâr Risâlesi'nin yaklaşık dört katı 

hacimdedir. Ahmed Eflâkî Menâkıbü'l-Ârifîn'de, Risâle-i Sipehsâlâr'daki kişilerin 

yaklaşık dörtte üçünün hayat öyküsünü alıp bunları tarihsel sıraya dizerek düzenli 

hâle getirmiştir (Yazıcı 2012: 12).  Menâkıbü'l-Ârifîn müellifi Ahmed Eflâkî-i 

Ârifî, Mevlânâ'nın torunu Ulu Ârif Çelebi'yle (öl. 1319) çağdaş olması ve eserinin 

önemli kısmını bu çelebiyle yaptığı seyahatlar oluşturması (1291) yönüyle 

Mevlânâ'nın yaşadığı tarihlere en yakın ilk iki menâkıbdan birini yazmıştır.  

Menâkıbü'l-Ârifîn'in Tahsin Yazıcı çevirisine kadar Fransızca çevirisi olan 

Les Saints des Derviches Tourneurs'tan yararlanılmıştır.  Eserin kaynaklarını 

Sipehsâlâr Risâlesi, Velednâme (İbtidanâme), Rebâbnâme, İntihânâme, Maúârif, 

Makalât-ı Şemseddîn-i Tebrizî, Maúârif-i Sultânü'l-Ulemâ Bahâeddîn Veled, Fîhi 

mâ fîh, Mektûbât-ı Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr 

oluşturmaktadır. Çalışmamıza konu olan Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-
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Mevlevî’deki bir beyte hem  Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde  hem de Menâkıbü'l- 

Ârifîn'de4 rastlamış olmamız Ahmed Eflâkî-i Ârifî'nin Mesnevî'den yapmış 

olduğu iktibaslara küçük bir örnektir. Yazıcı Menâkıbü'l-Ârifîn'e yazmış olduğu 

önsözün büyük bir kısmını eserin kaynaklarına ayırdıktan sonra Eserin eleştirisine 

geçmiştir. Bu bölümde Kira, Kirake, Kiramana, Despina ve Efendipula isimlerinin 

etimolojisine dair geniş açıklamalar yapmıştır.  

Menâkıbü'l-Ârifîn evliyâ menâkıbnâmeleri içinde en çok incelenip 

üzerinde durulan eserlerden biridir. Mevlânâ hakkında yazı yazan herkes 

doğrudan ya da dolaylı olarak bu eserden faydalanmıştır. Çok zengin bilgilerin 

yanında gerçekle bağdaşmayan birçok söylentiyi de kapsaması bakımından bu 

eserden yararlanırken dikkatli olmak gerekir. (Yazıcı 2012: 11) Şeyhini her şeyin 

üstünde hatta Tanrıyla bir tutan bir tarikat üyesinin (Ahmed Eflâkî), kendi mürşidi 

ve onun ailesi hakkında yazdıklarında gerçeği saptırmadan yazması düşünülemez. 

Bu duruma menâkıbnâmelerin hemen hemen tamamında rastlanır. Bu sebeple 

menâkıbnâmeler her zaman pozitif bilimin ışığıyla okunmalı ve 

değerlendirilmelidir. Bir menâkıbnâmede gerçek üstü olan şeyler ise 

kerametlerdir. Aslında menâkıbnâmeyi diğer türlerden ayıran özellik de bu gerçek 

üstü anlatım ve keramet dediğimiz olağanüstü hâllerdir. Menâkıbnâme yazarları 

                                                 
4 Mevlânâ, Mesnevî, (Türkçesi Adnan Karaismailoğlu), Ankara: Akçağ Yay., 2011,  s. 785.  
 
6/2026., Sıradan kişinin aynada gördüğünü pîr, ham kerpiçte görür. 
 
Tahsin Yazıcı (çev), Ahmed Eflâkî Ariflerin Menkıbeleri, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012, 
s. 95.  
 

Gencin aynada gördüğünden daha fazlasını,  
ihtiyar bir tuğla parçasında görür. 

 
Ahmed Hâlis Dede, Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri'l-Mevlevî, Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi, No. 1186. vr. 60b. 
 

Ender äyìne çi bìned merd-i úäm  
Ki bibìned pìr ender ∆işt-i ∆äm 
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ya anlattığı konuyu çok abartır ya da başka menkabelere ait olayları ve durumları 

kendi şeyhi için uyarlar. Bir tür büyü sayılan bu kerametlere Mevlânâ ve bazı 

velîlerin inanmadığını Tahsin Yazıcı bildirmektedir (2012: 33). bununla beraber 

keramete inanmadıklarını söyleyen kerameti hayz-ı ricâle benzeten bazı 

mistiklerin ve Mevlevîlerin eserleri kerametlerle ve fevkalade hâllerle doludur. 

Sultan Veled'in İbtidânâme'sinde Mevlânâ'nın kerametlerine yer verilmediği hâlde 

Risâle-i Sipehsâlâr'da onun kerametlerine yer verildiği ve bu kerametlerin oldukça 

abartılarak  Menâkıbü'l-Ârifîn'e aktarıldığı görülmektedir. Tahsin Yazıcı'ya göre 

bu kerametler ve menkabeler Sipehsâlâr ve Ahmed Eflâkî'nin eserlerini Attâr'ın 

Tezkiretü'l-Evliyâ'sına benzetme gayretlerinden ortaya çıkmıştır (2012: 33).  

Menâkıbü'l-Ârifîn birçok kez Türkçeye bir kez de Fransızcaya çevrilmiştir. 

İlki  H 803/M 1400'de yapılan Mahzenü'l-Esrâr isimli tercümedir. İkinci tercüme 

Seyyid Ebû Bekir Dede'nin oğlu Abdülbâkî Dede tarafından yapılan çeviridir. H 

1208/M 1797 yılında tamamlanmıştır. Üçüncü tercüme Gevrekzâde Hâfız Hasan 

(öl. 1216/1801) tarafından yapılan çeviridir. Dördüncü tercüme Yenikapı 

Mevlevîhanesi şeyhi Ahmed Kemâl Dede tarafından yapılan manzum çeviridir 

(Sinan Nizam: 2010). Beşinci tercüme önce Dervîş Senâî Halîl sonra Dervîş 

Mahmûd Mesnevîhan tarafından yapılan çeviridir. Altıncı tercüme Naci Fikret 

Baştak tarafından üçüncü bölüme kadar yapılan çeviridir, 1942’den sonra devam 

etmemiştir. Yedinci tercüme aslının Abdülvehhâb-ı Hemedânî tarafından 

kısaltılarak Sevâkıbü'l Menâkıb ismiyle yeniden kaleme alınması şeklinde oluşan 

metin üzerinde yapılan çevirilerdir. Sekizinci tercüme eserin Fransızcaya 

çevirisidir. Clement Huart tarafından 1918 ve 1922 yıllarında iki cilt olarak 

hazırlanmış ve Dönen Dervişlerin Velîleri manasında Les Saints des derviches 

Tourneurs adı verilmiştir. Çevirisinde  bazı noksanlıklar bulunan bu eser bu 

kusurlarına ve Fuad Köprülü'nün değindiği bazı büyük hatalara sahip olsa da 

şimdiye kadar yapılan çevirilerin en tam olanıdır (Yazıcı 2012: 51).  
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11.2.3.2. Menâkıb-ı Mevlânâ (Lokmânî Dede) 

14. yüzyılda yazılan iki temel Mevlevî biyografi kaynağı olan Risâle-i 

Sipehsâlâr ve Menâkıbü'l-Ârifîn'den sonra 15. yüzyılın hemen sonunda Lokmânî 

Dede Menâkıb-ı Mevlânâ'yı yazmıştır. Mevlânâ'nın Mesnevî'sinden ilham alan 

Lokmânî Dede, kendi eserini de mesnevî şekliyle Ahmed Eflâkî ve Sipehsâlâr'ın 

menâkıbnâmelerinin manzum Türkçe çevirisi mahiyetinde kaleme almıştır. Eser 

H 910/M 1504 yılında Sultan II. Bayezid'e sunulmuştur. 4428 beyitten oluşan 

Menâkıb-ı Mevlânâ'da hemen hemen bütün Mevlevî eserlerinde olduğu gibi 

Mevlânâ'nın Mesnevî'sinden iktibaslar yapılmıştır. Eserin Halil Ersoy'lunun neşre 

esas aldığı Ayasofya nüshası başta olmak üzere birçok nüshası mevcuttur. Ersoylu 

esere 7 sayfalık bir giriş yazdıktan sonra metinle beraber dil incelemesini 

yapmıştır (Halil Ersoylu 2001). 

1.2.3.3. Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'dan Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri'l-Mevlevî'ye 

Kütahya Arguniyye Mevlevîhanesi şeyhi Mustafa Sâkıb Dede, (öl. 

1148/1735) hacimli dîvânının yanında en önemli Mevlevî kaynakları arasında 

gösterilen (Saylan 2013: vii) üç ciltlik Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân isimli eserin 

müellifidir. Mustafa Sâkıb Dede, Edirne Hankahı’ndan seyahat etme ve büyük 

şahısları görme isteği ile Siroz'a, Siroz'dan Filibe'ye, sırasıyla Selanik ve Bosna'ya 

ve Rumelindeki diğer Mevlevîhanelerin bulunduğu beldelere seyahat etmiştir. 

Mevlevî kimliğini kendinde tam anlamıyla tanımlayan Dervîş Sâkıb, bu gezisinde 

uğradığı kasaba, belde ve şehirlerde Mevlevî tarikatı için önemli dervîş ve 

dedelerin menâkıblarını hayatta olan tarikat mensuplarından bizzat toplamış ve 

Sefîne-i Nefîse fi'l-Menâkıbi'l-Mevleviyye'yi yazmaya başlamıştır (Ahmed Hâlis 

Dede: 26a). Eserin Kütahya Mevlevîhanesi’nde tamamlandığı (H 1140-41/M 

1727-28) düşünülse de Mustafa Sâkıb Dede, eserin yazmasında bazı bölümleri 

boş bırakmıştır. Boş bırakılan varaklar daha sonra oğlu Ahmed Hâlis Dede 
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tarafından tamamlanmıştır.5 Ahmed Hâlis Dede'nin babasının eserlerine 

müdahalesi Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'la sınırlı değildir, oğlu, babasının 

Dîvânı’na tarihini koyacak kadar kendini yetkili görmektedir (bk. Arı 2003: 545). 

Bu durum Sâkıb Dede'nin vefatından önce Kütahya Mevlevîhanesinde oğlu 

Ahmed Hâlis Dede'yi vasiyetnâme ile her işine vekil ve halife yapmasıyla ilgili 

olmalıdır (Ahmed Hâlis Dede: 142b-147a). 

Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın Kütahya Mevlevîhanesinin kitaplarının 

bulunduğu Kütahya Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesinde birçok yazma 

nüshasına rastladık. Bununla birlikte eserin Konya Mevlânâ Müzesi 

Kütüphanesinde, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde ve Topkapı Sarayı 

Kütüphanesinde birçok yazması mevcuttur. Eser üç cilt hâlinde Mısır'da Matbaa-i 

Vehbiyye'de H 1283 Şevval ayının başında (M 1866) basılmıştır.  

Sâkıb Dede ve oğlu Ahmed Hâlis Dede Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın 

Risâle-i Sipehsâlâr, Menâkibü'l-Ârifîn ve Sevâkibü'l-Menâkıb'ın zeylleri olduğunu 

eserlerinin mukaddimelerinde şöyle açıklamaktadırdar:  

“Şiúb-i u´ùl-i úaşere-i kämilenüè rüsùm-ı izhär-ı kemälät ve nuøùş-ı e§mär-ı 

kerämätıyla meş≈ùne menøabe-i menìúatü'l-tertìbi Ÿeyl-i Menäøibü'l-Árifìn 

ve tekmìle-i £eväkibü'l-Menäøıb olmak ümmìdiyle yädgär-ı i∆vän-ı ´afä ve 

destävìz-i ∆ullän-ı vefä ve mevsùm-ı Sefìne-i Nefìse idüp  

(Sâkıb Dede 1866: 4).  
                                                 
5 H 1144/M 1731 tarihinde genç yaşta vefat eden Şeyh Mehmed Sıdkî (Esîf)'nin hayat hikâyesinin 
anlatıldığı bölüme dair Ahmed Hâlis Dede şunları kaydetmektedir:  
Sâkıb Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ı Mehmed Sıdkî'nin vefatından üç dört yıl önce 
tamamlamıştır. Sâkıb Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'da Mehmed Sıdkî maddesini yazdıktan 
sonra iki sayfa boş kağıt bırakmıştır. Babasının vefatından sonra Ahmed Hâlis Dede, babasının 
Mehmed Sıdkî hakkında boş bıraktığı iki sayfayı yazmıştır. Ahmed Hâlis Dede, babasının, 
müridinin hâllerini kerametle bildiği için bu 2 sayfayı boş bırakmış olduğunu belirtmektedir. bk. 
Ahmed Hâlis Dede, Age.., vr. 113b, 123b-124a. 
II. Abdurrahman Çelebi oğlu IV. Muhammed Ârif Çelebi (öl. H 1159/M 1746)'nin biyografisinin 
de Sâkıb Dede'nin oğlu Ahmed Hâlis Dede tarafından tamamlandığı anlaşılmaktadır. bk. Sefîne-i 
Nefîse-i Mevlevîyân C I,  s. 202-203. 
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mu´annefät-ı ≈a◊ret-i välid-i  mäcid -nevverallähü merøadehü- 

≈a◊retlerinüè se mücelled Sefìne-i Nefìse’sin tetebbuú øılup ≠arìøa-i 

Mevleviyye-i evleviyyeden güŸerän iden Şey∆ A≈med Efläkì ve Sipeh-

sälär ve úAbdü’l-vehhäb-ı Hemedänì -øaddesa’llähü ervä≈ahüm- 

Menøabe'lerinde olan úaşere-i kämileden bu äna gelince ≈a◊erät-ı 

çelebiyän-ı bä-kiräm ve meşäyı∆-ı şevämi∆ü’l-merätib-i Ÿevi’l-i≈tiräm ve 

dervìşän-ı bä-maøäm yek-ä-yek a≈väl ü ev◊äú u kerämetleriyle Ÿikr idüp 

eŸyäl-ı kiräma teşebbü§ ile hem tevessül ve hem yäd-gär-ı nädire va◊úı ile 

verä-yı perde-i ∆afäya şitäbän olup...” 

 (Ahmed Hâlis Dede: 2a).  

Hem Ahmed Hâlis Dede hem de Mustafa Sâkıb Dede Sefîne-i Nefîse-i 

Mevlevîyân'ın üç bölümden oluştuğunu -nitekim yıllar sonra basıldığında üç cilt 

olarak basılacaktır- bunlardan birinci bölümde makam sahibi çelebilerin, ikinci 

bölümde Mevlevî şeyhlerinin üçüncü bölümdeyse Mevlevî dervişlerinin hayat 

hikâyelerinin anlatıldığını ifade etmektedirler. Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın 

Mevlevîlik tarihini menkabeler şeklinde anlatması sebebiyle değeri çok büyüktür. 

Eserin birinci bölümünde Konya, Afyonkarahisar ve Kütahya Mevlevîhanelerinde 

görev yapmış olan Mevlânâ soyundan Çelebilerin hayat hikâyeleri 268 sayfada 

anlatılmıştır, bu bölümün son 8 sayfasında Sâkıb Dede kendi ailesini ve 

çocuklarını anlatır. Üç Mevlevî Çelebisi haricinde Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân, 

Menâkibü'l-Ârifîn'in bıraktığı yerden çelebilerin menkabelerinden bahsetmiştir. 

Menâkibü'l-Ârifîn'de yer almayan bu üç çelebiyi Sâkıb Dede de eserine 

almamıştır.(Saylan 2013: 13) Bu durum Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın ana 

kaynağının Menâkibü'l-Ârifîn olduğunu göstermektedir. Sefîne-i Nefîse-i 

Mevlevîyân bu bölümde dolaylı olarak anlattığı Germiyân arazisinin Osmanlı'ya 

çeyiz olarak verilmesi ve Osmanlı hanedanıyla Mevlânâ hanedanı arasındaki 

akrabalığın teşekkülü, "Osmanlılarda erkek hanedan üyesi bulunmazsa Mevlevî 
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Çelebisi hükümdar olur" nazariyesinin dolaylı izahı yönüyle ayrıca önem 

kazanmaktadır. Bu yanıyla Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân bir cihette Osmanlı tarih 

kitaplarına yaklaşmaktadır.  

Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın ikinci bölümünde Sâkıb Mustafa Dede 

İslâm coğrafyasındaki Mevlevîhanelerde şeyhlik yapmış büyük Mevlevî 

dedelerinden bahsetmektedir. Bunlar İsmâîl Rusûhî, Gavsî Ahmed, Nutkî gibi 

dedelerdir. Bu şeyhlerin Mevlânâ ile akrabalık bağları bulunmamaktadır. Bu 

bölüm 233 sayfadan oluşmaktadır ve sonunda temmet kaydı vardır. Sâkıb Mustafa 

Dede ikinci bölümde bahsettiği Mevlevîlerin dede ünvanlı olanları veya dedelik 

yapmış olanlarının hayat hikâyelerini yazmıştır.  

Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın üçüncü bölümünün başında diğer iki 

bölümde bulunmayan fihrist mevcuttur. Bu bölümde derviş sıfatına sahip 

Mevlevîlerin hayat öykülerine yer verilmiştir. 144 sayfa olması sebebiyle eserin 

en kısa bölümü bu bölümdür. Bu bölümde uzun uzun Risâle-i Sipehsâlâr 

müellifinden bahsedilmiştir (Sâkıb Dede 1866: C III 3-5). Menâkibü'l-Ârifîn 

(Sâkıb Dede 1866: C III 5-8) ve Sevâkibü'l-Menâkıb (Sâkıb Dede 1866: C III 8-9) 

müelliflerinden derviş sıfatıyla bahsedilmesi ayrıca ilgi çekicidir. Sâkıb Dede'nin 

Kütahya Mevlevîhanesi şeyhliği yaptığı dönemde kethüdası olan Sucı Dede'ye bu 

bölümde  (Sâkıb Dede 1866: C III, 113-118) kayda değer bir yer ayrılmıştır. 

Nitekim Ahmed Hâlis Dede de Sucı Dede'ye eserinin değişik yerlerinde sıklıkla 

yer vermektedir. Derviş Mehmed Sıdkî, Derviş Nûh gibi dervişler de Ahmed 

Hâlis Dede'nin eserinde yoğun olarak kendilerine yer bulan dervişlerdir. (bk. 3. 

Bölüm, Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî) 

Ahmed Hâlis Dede, Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî‘de 2a, 17a, 26a 

(2 defa), 34a, 37a, 38b (2 defa), 42a, 45a, 45b, 48a, 83a, 84b, 94b, 102b, 113b (2 

defa), 123b, 129b, 133a, 153a varaklarında tam 22 defa ismen Sefîne-i Nefîse-i 
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Mevlevîyân'ı kaynak ve delil olarak göstermekte kendi eserinin babasının eserine 

bir zeyl olduğunu ifade etmektedir. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî’nin K 

nüshasının başına yazılan Zeyl-i Sefîne başlığı da eserin Sefîne-i Nefîse-i 

Mevlevîyân'ın zeyli olduğunun bir başka delilidir. (bk. Eserin İsmi; Nüsha 

Tavsifleri)  

11.2.4. Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri'l-Mevlevî'nin Menkabe Yönü  

Sipehsâlâr ve Ahmed Eflâkî ile başlayan Mevlevî menâkıbnâme geleneği 

Menâkıbü'l-Ârifîn'in özeti sayılan Sevâkıbü'l-Menâkıb'la devam ederek Sâkıb 

Dede'nin (öl. 1148/1735) Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ına erişti, Sâkıb Dede 

Mevlevî çelebileri, dedeleri, dervişlerini anlattığı eseriyle bu alandaki en hacimli 

eserlerden birini verdi. Ahmed Hâlis Dede de babasının ve kendinden önce köklü 

Mevlevî menâkıbnâmeleri yazmış olan üç büyük Mevlevî dervişi Sipehsâlâr, 

Ahmed Eflâkî ve Abdülvehhâb-ı Hemedânî'nin yolundan giderek Sefîne-i 

Nefîse'ye zeyl olarak Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’yi oluşturdu. Eserin adında iki yerde bunun bir 

Mevlevî menâkıbnâmesi olduğu vurgulanmıştır. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’nin ismini, “Mevlevî 

Büyüklerinin Menâkıbı'nın Yavrusu ve Hazret-i Şeyh Sâkıb-ı Manevî'nin 

Menâkıbı” şeklinde günümüz Türkçesine aktarabiliriz. Eser adının  hem birinci 

kısmında hem de ikinci kısmında eserin “Mevlevî Büyüklerinin Menâkıbıyla 

Birlikte Sâkıb Dede Menâkıbı” olduğu belirtilmiştir.  

Ahmed Hâlis Dede, Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’nin içerisinde çeşitli yerlerde eserinin bir 

menâkıbnâme olduğunu menkabe-i münîfe, menkabe-i latîfe gibi 

isimlendirmelerle bildirmiştir; bununla birlikte Ahmed Eflâkî'nin eserinden 
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bahsederken ya da Hasan Harakanî vb. şeyhlerin kerametlerinden bahsederken de 

menkabe ismini kullanmıştır:  

“Ve bu mmenøabe-i münìfeyi üç fa´l ve altı bäb bir ∆ätime üzerine binä 

eyledüm tä ki müteúa≠≠ışìn-i züläl-i maúärifleri olan i∆vänü’´-´afä ve 

∆ullänü’l-vefäya sehlü’l-meõ∆aŸ olsun içün edä-yı säde ile ı´≠ılä≈ät ü 

úibärätdan muúarrä ve müberrä kılup näm-ı saúädet-encämın Æufeylü 

Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-

Maúnevì diyü tesmiye  øıldum“ (Ahmed Hâlis Dede: 2b). 

“Ol berø-i ∆ä≠ıf gibi taúallüm-i úilmiyyeleri ve saõir e≠vär u ev◊äúları ki 

ibtidä-i mmenøabe-i ccelìlelerinde bu vaøte gelince maúlùm oldı ise ≠arìøat-ı 

Mevleviyye-i evleviyyede da∆ı o çille-i maúhùde beyne'l-fuøarä biè bir 

günden úìbäretdür” (Ahmed Hâlis Dede: 20a). 

“Müshilü'l-umùr her a≈vällerinde kerem-i mä-lä-nihäye buyurduøları ulü'n-

nühäye mmenøabelerinden tetebbuú øılduøça maúlùm olur” (Ahmed Hâlis 

Dede: 21a). 

“Bu ma≈alde bir maúnä ∆ä≠ıra ∆u≠ùr ider ki ìmäsı sälikìn-i ≠arìøat-ı úaliyyeye 

˚äyet müfìddür. Eger ≈üsn-i øabùl ile imúän olınur ise eyyühe'l-i∆vän ´ùret-

i mmenøabe ile tefevvüh ve firìfte olmayıèuz belki meúänìsine du∆ùl ile fäõiz 

olasuz” (31b). 

“Dervìşän ve fuøarä-i Ÿevi'l-≈älden mmenøabe ve kerämetlerin cemú ve 

baúzen úilm-i ta´avvufda yegäne-i eúizze-i kiräma dùçär olup istifädede beŸl 

ü cehd idüp ve vaøt-i seyä≈atlerinde her øanøı ∆änøäha vardılar ise 

øudemädan cemú-i a≈väl-i kkerämet-i mä◊iye idüp” (34a). 

“Maøäm-ı ~a◊ret-i ~ı◊r úaleyhi's-seläm'da münzevì ~äcì Mu≈ammed Dede 

menøabesi budur ki Dìvän-ı Mı´riyye'de Ÿäviye-i maøäm-ı ~a◊ret-i ~ı◊r'a 

bir ´a˚ para úulùfe-i ìräd var imiş” (34b). 
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“Bir mmenøabeleri da∆ı budur ki mübärek peyker-i la≠ìflerine meges pä-

nihäde olmayup ≈a◊ret-i välid buyururlar idi” (35b). 

“Anlaruè da∆ı mmenøabe-i celìleri Sefìne'de meŸkùrdur” (38b). 

“Sùret-i ®ähire-i mmenøabeleriyle firìfte olup øalmayasın keyfiyyet-i 

maúäşları ∆u´ù´ı münfehem ola” (40a).  

“Eger cä-yı şübhe olsa ta≠vìl-i mefä∆ir-i mmenøabelerinde beŸl-i maødùr 

olınur idi läkin; übüvvet ü bünüvvet úinän-keşìde-i taørìr olmamuza 

bäúi§dür” (77b) 

“Fikr-i mübtediyäne ile úaølımuz mu≈ìt oldu˚ı miødär bunuè iskätını 

müte◊ammın su∆an-rän oldu˚ımuzda bu faøìre terbiyye-i ke§ìreyi müfìd bir 

menøabe-i celìle ve selefüè ne øadar bürdbär olduøların iräõe buyurdılar” 

(108a) 

“Menøabe-i Şey∆ A≈med Efläkì’de mes≠ùrdur ki ≈a◊ret-i pìr kuddise 

sırrıhü’l-münìr ≈a◊retlerinüè "Men ˚alebìr kerdem"6buyurmaları” (117b). 

“Bu da∆ı maúlùmuè ola ki bu Ÿikr olınan mmenøabeden bir fikr ®uhùr 

itmesün ki cümle nä-şäyeste ≈arekät-ı dervìşäna i˚mä◊-ı úayn buyururlar 

imiş” (117b). 

“Zamän-ı kerämet úunvänlarında bir ®älim välì ya bir cäbir ≈äkim olsa 

senei tekmìl idemeyüp úazlile hem-úinän-ı cezäsın bulup ek§erìyä üç ay 

≈ükùmet idemez idi. Bu mmenøabe mükerrer väøıú olmuşdur” (121b). 

“Dünyäyı terk itmek ne gùne olur bilmek muräduè ise Sefìne'de A˚a-zäde 

Efendi mmenøabesinde tefa≈≈u´ eyle” (133a). 

“Şeb-i Cumúa beden-i metrù≈ları müsäfir-i ∆äne olup cümle cänlar úale'´-

´abä≈ øıräõat ve mmenøabe-i la≠ìfin teŸekkür ü yäd iderken” (146a). 

                                                 
6 Ben eledim. 
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“Nefs-i ≈a◊ret-i mürebbì üzre mek§ olduøça rù≈änì neler ®uhùr idecekdür. 

E®'®ähiru úunvänü'l-bä≠ın ile øıyäs eyle. Eger der-∆äne kes est, yek ≈arf bes 

est.7 ma◊mùnı bu mmenøabede çoø ma≈all-i iútibär vardur” (152a). 

“Duväz-deh beyt da∆ı mer§iyye olmaø üzre şikeste-beste mütetmim-i 

menøabe-i lla≠ìfeleri olmaø içün rişte-keş-i silk-i ta≈rìr øılınmışdur” (153a). 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî ile Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân, 

birbirinin devamı mahiyetinde eserler olmaları, aradaki baba oğul ilişkisi 

bakımından Sultan Veled'in İbtidânâme isimli mesnevîsinde babası Mevlânâ'yı ve 

Mevlânâ’nın Mesnevî’sini anlatması gibidir. İçeriğin tekrar etmesi, benzeşmesi, 

bir diğerinden alıntılama  yönüyle de Sipehsâlâr Risâlesi'yle Menâkibü'l-Ârifîn 

arasındaki ilişkiye sahiptir. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî‘de tam 232  

beyit ve 1 mısra  Mevlânâ'nın Mesnevî'si ile Dîvân-ı Kebîr'den iktibas edilerek 

metnin başından sonuna kadar aralara serpiştirilmiştir. Ahmed Eflâkî Menâkıbül 

Ârifîn'deki beyitlerin yüzde doksan beşini Mesnevî'den almıştır. Dîvân-ı 

Kebîr'den ise bazen birkaç beyit bazen de tam bir gazeli iktibas etmiştir (Yazıcı 

2012: 32). Mevlânâ'dan yapılan alıntılar yönüyle incelendiğinde Tufeylü 

Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'yle Menâkıbül Ârifîn büyük paralellik arzeder.  

Tahsin Yazıcı Risâle-i Sipehsâlâr der-Menâkıb-i Hazret-i Hüdavendigâr'a 

yeni bir isim vererek  Mevlânâ ve Etrafındakiler diye adlandırmıştır. Tahsin 

Yazıcı’nın adlandırması gibi  Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî için günümüz Türkçesine daha yakın yahut 

daha kısa bir isimlendirme yapılmak istense bu eserin  ismi Sâkıb Dede Menâkıbı 

olmalıdır.  

                                                 
7 Anlayana sivrisinek saz.  
A. Naci Tokmak, Telaffuzlu Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü,  İstanbul: Simurg Yayıncılık, 
2001, s. 126. 
Deyimin "eger" sözcüğünün yer değiştirmiş şekli şu şekildedir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
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11.2.4.1 Tufeylü Menâkıbi’l-Kibäri'l-Mevlevî'deki Motifler8 

BEKTAŞÎ 

MENÂKIBNÂMELE 

RİN DEKİ MOTİFLER 

SÜNNÎ 

MENÂKIBNÂMELERİNDEKİ 

MOTİFLER 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî 

Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-

Sâkıbi'l- Ma’nevî’deki 

Motifler ve Menkabedeki Yeri  

Doğum sırasında 

fevkalade hâller 

Doğum sırasında fevkalade hâller Doğum sırasında fevkalade hâller. 55a. 

Mekân aşma Mekân aşma Mekân aşma. 55a, 29b. 

Yemeden içmeden 

uyumadan uzun süre 

durabilme 

Yemeden içmeden uyumadan 

uzun süre durabilme 

Yemeden içmeden uyumadan uzun 

süre durabilme. 86a, 86b, 88a. 

Öleceği zamanı ve yeri 

önceden bildirme 

Öleceği zamanı ve yeri önceden 

bildirme 

Öleceği zamanı ve yeri önceden 

bildirme.125b, 1126a, 1144a-144b, 145b, 

1147b. 

Ölüm sırasında fevkalade 

hâller  

Ölüm sırasında fevkalade hâller Ölüm sırasında fevkalade hâller. 

1145b, 146a, 146b. 

Vahşi ve yabanî 

hayvanları itaat altına 

alma 

Vahşi ve yabanî hayvanları itaat 

altına  alma 

Vahşi ve yabanî hayvanları itaat altına 

alma. 38a, 77b. 

Akıldan geçenleri bilme  Akıldan geçenleri bilme Akıldan geçenleri bilme. 

116b, 108b, 109b. 

Gaipte cereyan eden 

olayları görme, gösterme 

Gaipte cereyan eden olayları 

görme, gösterme 

Gaipte cereyan eden olayları görme, 

gösterme. 12b,  119b,  770a, 70b, 71a, 

771b. 

Geçmişte olanları haber 

verme 

Geçmişte olanları haber verme Geçmişte olanları haber verme. 55a, 5b. 

Gelecekte olacakları 

haber verme 

Gelecekte olacakları haber verme Gelecekte olacakları haber verme. 110b, 

1113a, 64b, 113b,  

                                                 
8 Bu tablo Ahmet Yaşar Ocak’ın Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnânemeler isimli 
eserindeki tablo esas alınarak oluşturulmuştur. bk. Ahmet Yaşar Ocak Kültür Tarihi Kaynağı 
Olarak Menâkıbnânemeler, İstanbul: Timaş Yay., 2016, s. 134. 
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1114a, 115a, 116a, 126b, 127a, 127b, 

1128b.. 

Hastalıkları iyileştirme Hastalıkları iyileştirme Hastalıkları iyileştirme. 

1120b. 

Bereket getirme Bereket getirme Bereket getirme 227a, 669a.. 

Az yiyecekle çok kişiyi 

doyurma 

Az yiyecekle çok kişiyi doyurma Az yiyecekle çok kişiyi doyurma. 226b, 

27a. 

Yakınlarını tehlike ve 

felaketlere karşı ikaz 

etme 

Yakınlarını tehlike ve felaketlere 

karşı ikaz etme 

Yakınlarını tehlike ve felaketlere karşı 

ikaz etme. 

59b, 128a. 

Tehlike ve felâkete 

mâruz kalanları kurtarma 

Tehlike ve felâkete mâruz 

kalanları kurtarma 

Tehlike ve felâkete mâruz kalanları 

kurtarma. 21a, 59b, 63b. 

Tabiat kuvvetlerine 

hükmetme  

Tabiat kuvvetlerine hükmetme Tabiat kuvvetlerine hükmetme. 333a, 

1114b, 125a. 

Hasımlarını muhtelif 

şekillerde cezalandırma 

Hasımlarını muhtelif şekillerde 

cezalandırma (nâdiren)  

Hasımlarını muhtelif şekillerde 

cezalandırma. 

31a, 53a, 55a, 55b, 57b, 71a 

,91a, 93a, 93b, 96b, 96a, 97b, 99a, 

1112b, 114a, 122a, 123a, 124b, 139a, 

1140b. 

Göklerde uçma  Göklerde uçma. 55a. 

Kısır veya yaşlı kadın 

veya erkeği çocuk sahibi 

yapma  

 Kısır veya yaşlı kadın veya erkeği 

çocuk sahibi yapma. 

9a, 9b. 

  Kayıp eşyaların yerini söyleme. 66b. 

  Mehdi olduğu düşünülme. 115b. 

  Ruhanî/hayalî/farazî kişilerle konuşma. 

117b, 145b. 

  Az zamanda çok ilim öğrenme. 220a, 

22a, 102b. 

  Dilsizlerin konuşması. 222b. 

  Düşmanları tarafından yakılmak 
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istenmesi. 223a.. 

  Mürşidinin emrine koşulsuz itaat ve 

karşılığında mükafat alma. 225a. 

  Altın/para bulma. 227b.. 

  Az yeme. 227b, 86a.. 

  Bir anda Kabe'yi görme, gösterme ve 

Kabe'ye gitme. 229b. 

  İlmî münazaraları kazanma. 331a, 31b, 

332a. 

  Başka bir şeyhle ruhanî hâller. 332b, 

339b.. 

  Suikasten kurtulma 552b, 53a, 90b. 

  Günaha ve günah sayılabilecek şeylere 

bulaşmama. 774a, 74b. 

  Rüyaları gerçek çıkma. 1113a, 123a, 

1125b, 126a, 126b.. 

  Rüyada ders alma 333b. 

  Öldükten sonra kerametlerinin devam 

etmesi. 1113b, 123b, 143b, 148b, 149a, 

1149b, 150a.  

  İhtiyaç hâlinde çeşitli gıdalara ulaşma. 

1116b. 

  Abdest suyunun ve idrarının şifalı 

kabul edilmesi 1121a. 

  Kerametle şifa bulma, buldurma 117b.. 

  Kerametle ölümden kurtulma 221a--221b.. 

  Hristiyanların ve Yahudilerin görüş ve 

kerametlerini boşa çıkarma 332a. 

  Semâ vasıtasıyla keramet gösterme, 

muhatabını semâ cezbesine kaptırma 

332b,, 37b. 
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İİKİNCİ BÖLÜM 

2. AHMED HÂLİS DEDE’NİN HAYATI ve ESERLERİ 

2.1. AHMED HÂLİS DEDE’NİN HAYATI 

2.1.1. Kaynaklarda Ahmed Hâlis Dede 

Kaynaklarda Ahmed Hâlis Dede ile ilgili verilen bilgiler aslî şekli 

ile şöyledir:9 

 “`äli´ A≈med Dede: 

~a◊ret-i £äøıb-ı meŸkùrü’l menäøıbuè ferzend-i ercemend ve ∆ayru’l-

∆alef-i dil-pesenderi olup úunfuvän-ı şebäblarında:  

 úArabiyye: Fe evvelü mä yekùnü’l-leysü şiblün ve evvelü ≠alúati’l- 

bedri’l-hiläli10 

müddeúasınca nä´iyye-i istiúdätlarında pertev-i mihr ü zekä hemçü mihr-i 

zekä şaúşaúa-perdäz øılup úärifän ve nùr-efgen-i úuyùn-ı úäşıøän olup muøaddemät-

ı úulùmı nes∆-i mütedävileye varınca cenäb-ı välid-i mäcidlerinden telemmüz ü 

istiø´ä ve menäzil ü maúärif-i Mevleviyye'de ≈üsn-i na®ar-ı øimyä-e§erleri 

berekätiyle vä´ıl-ı derece-i aø´ä olup pederleri aøìbinde ki biè yüz øırø sekiz 

tärì∆inde ∆anøäh-ı Er˚ùniyye'de isti∆läf olınup meş˚ul-i irşäd-ı erbäb-ı istiúdäd 

olmışlardur. ~aøøä ki maúärif-i külliyye vü cüzõiyye ve me≠älib-i dìniyye vü 

ledünniyyede na®ìrleri nä-yäb ve øarìb zamända mä-bihi'l-ifti∆är-ı fuøarä vü 

a≈bäb olup úälim u fä◊ıl ve müteverrıú u şäúir ve lebìb ü edìb ve faøìh u zähid her 

vech ile müstecmiú ≈a´äõil-i müsta≈sene ve ma®har-ı ekmel-i celäl ü cemäl-i 

~a◊ret-i Pìr-i väcibü't-tevøìr øaddesena'l-lähü bi-sırrıhi'l-münìr olmaø üzere 

meşhùr-ı beyne'l-i∆vän bir Ÿät-ı úadìmü'l-aørän idiler. æırø beş seneden mütecäviz 

                                                 
9 “Kaynaklarda Ahmed Hâlis Dede” bölümünde verilen bilgilerin kaynaklardaki aslî şeklillerine 
müdahale edilmemiş, metin tamiri yoluna gidilmemiştir. Bu sebeple bu bölümdeki Ahmed Hâlis 
Dede’nin şiirlerinin farklı kaynaklarda değişik şekillerde okunduğu görülür.  
10 Arslanın küçüğü yavru arslandır. Ayın ilki de hilaldir.  
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mesned-ärä-yı meşì∆at-i seriyye vü ´ùriyye olup biè yüz ≠oøsän bir senesi 

≈udùdında intiøäl-i där-ı beøä buyurmışlar. ~attä Dede Efendimüz cenäb-ı 

maúärif-nisäblarınuè ser-zede-i gencìne-i ≠abúları olan tärì∆-i gevher bahänuè çend 

beyti inşä olınur.  

Tärì∆:  

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

`äli´ A≈med Dede ol kämil-i ™äøıb-zäde 

æıldı bu mesnedi çil sälden efzùn meõmen 

 

Pùte-i úaşøda øäl eyledi cism-i ´äfın  

Pederinden olup iksìr-i na®ar täb-efgen  

 

Nuøre-i øalbi úaläyıøla degüldi ma˚şùş  

Kän-ı i≈sän idi úirfändı maúden maúden  

 

Şeş cihetden gelür äväz-ı teõessüf ˙älib  

Naød-i `äli´ gibi A≈med Dede çıødı elden 

 

`äli´ü’l-úayärından bu gazel-i ∆oş-reftär ve bu øı≠úa-i gevher-nisärlar §ebt-kerde-i 

ceräyid-i ä§ärdur.  

æı≠úa: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Mevlevìler ´ub≈a dek şeb zinde-där olmaødadur 
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Girye vü sùzişle ma≈viyyetleri hep maúnevì  

   

Ma≈v ider şemúi fitìl-i aşø ile sùzän idüp  

Oldı˚ıyçün şuúlesi şekl-i küläh-ı Mevlevì 

 

Gazel: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

   

Gören kùyında cùş-ı mevc-i giryem yem øıyäs eyler 

O gül ru∆sär ise mänend-i şebnem nem øıyäs eyler 

   

Eger zehr olsa nùş eyler raøìbüè sundı˚ı cämı  

Ben ana äb-ı hayvän da∆i virsem sem øıyäs eyler 

 

Dil istibõäd ider ol deèlu neyl-i devlet-i va´lı  

Eger räm olsa ol ähù-yı ma≈rem rem øıyäs eyler 

 

˙am-ı laúli ile ∆ùn-äbe-i päş-ı mi∆net olduøça 

Sirişk-i çeşmümi seyr iden ädem dem øıyäs eyler 

    

Senüè her bir sözüè bir gevher-i sencìdedür `äli´ 

Velì kej-tâbú olan yärän-ı ebkem kem øıyäs eyler” 

 

(Esrar Dede Tezkiresi 1211/1797: 154-157) 
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“Velâdet-i Şeyh Ahmed Hâlis  

Ve hicret-i nebeviyyenin 1113 sâlinde, medîne-i Kütahya’da Çelebi Sultân Ergun 

Efendi Mevlevîhânesi’nde Şeyh Sâkıb Mustafa Dede cenâbının zevcesi Sultân Dîvânî 

Mehmed Efendi’nin nesl-i pâkinden Havvâ Hânım cenâbından zuhûr-ı velâdet, büyük 

oğlu Şeyh Ahmed Hâlis Efendi vücûda geldi.”  

     (Mecmûatü’t-Tevârihi’l-Mevleviyye 321) 

“İntikâl-i Şeyh Hâlis Dede 

Ve hicret-i nebeviyyenin 1191 sâlinde, Kütahya Mevlevîhânesi’nde Çelebi Sultân 

Ergun Efendi Türbesinde medfûn Şeyh Sâkıb Dede merhûmun büyük oğlu, Şeyh Ahmed 

Hâlis Efendi 43 sene mesned-i meşihatta muammer olup, 78 aşında idi, mâh-ı Ramazân-ı 

şerîfin evsâtında vefât eyledi. Türbe-i şerîfenin hâricinde ittisâline defn olundu.   

Meşîhat-ı Seyyid Abdurrahîm Dede be-Kütahya 

Vefâtından 45 gün evvel, Dervîş Seyyid Saîh Ahmed Dede huzûr-ı âlîsinde ve 

hıdmet-i şerîfinde oldu. Ve makâm-ı saâdetlerine oğlu Seyyid Abdurrahîm Dede, Çelebi 

Ebû Bekr Efendi’nin meşîhat-nâmesiyle şeyh oldu.  

 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

Şeş cihetden gelür âväz-ı te’essüf Gâlib  

Nakd-i Hâlis gibi Ahmed Dede çıkdı elden 

 

intikal tarihidir.” 

    (Mecmûatü’t-Tevârihi’l-Mevleviyye 338-339) 
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“Gazel 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

 Gören kùyında cûş-ı mevc-i giryem yem kıyâs eyler 

 O gül ruhsâr ise mânend-i şebnem nem kıyâs eyler 

 

 Eger zehr olsa nûş eyler rakîbin sunduğu câmı 

 Ben ana âb-ı hayvân dahi virsem sem kıyâs eyler 

 

 Dil istib‘âd ider ol denli neyl-i devlet-i vaslı 

 Eger râm olsa ol âhû-yı mahrem rem kıyâs eyler 

 

 Gam-ı la‘li ile hûnâbe-pâş-ı mihnet oldukça 

 Sirişk-i çeşmi seyir iden âdem dem kıyâs eyler 

 

 Senin her bir sözün bir gevher-i sencîdedir Hâlis 

 Velî kesr-tab‘ olan yârân-ı ebkem kem kıyâs eyler 

 

  Nâzım-ı mûmâ-ileyh Şeyh Ahmed Hâlis Efendi sâlifü’t-terceme Sâkıb Efendi 

merhûmun ferzend-i ercümendi ve hayrü’l-halef-i dil-pesendi olup el-veledi sırrı ebihì 

sırrı kalb-i latîflerinde rû-nümâ olarak tarîkat-ı aliyye-i Mevleviyyede behremend-i feyz-i 

Mevlânâ ve pederleri mûmâ-ileyhin irtihâlinden sonra Kütahya’da kâin Arguniye hân-

kahı meşîhatine revnak-bahş-ı i‘tilâ olup kırk beş sene müddet meşîhat-i mezkûrede 

imrâr-ı vakt u saat eyleyerek bin yüz doksan bir senesi âzim-i kurbgâh-ı Mevlâ olmuştur. 
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Mûmâ-ileyh adîmü’lakrân bir şâir-i mu‘ciz-beyân olup eş‘âr u güftârı bî-ayb u noksân 

vâki olmuştur.” 

      (Fatin Tezkiresi 1834: 121-122)  

“Hâlis 

Şeyh Hâlis Efendi'dir. Sâlifü't-terceme Sâkıb Efendi merhûmun oğludur. El-

veledü sırrı ebîh11 sırrı sâhib-i tercemede dahi rû-nümâ ve pederleri misilli tarîk-ı feyz-

refîk-i Mevleviyye'den behremend-i feyz-i Mevlânâ ve pederleri irtihâlinde Kütahiyye'de 

Erganûniyye [Arguniyye] hânkâhı meşîhatine revnâk-pîrâ olmuşlardur. Kırk beş sene 

hânkâh-ı mezkûrda post-nişîn-i irşâd olup 1191 senesi târik-i semâõhâne-i fenâ olduğu 

baúzı tezkirelerde görüldü.  

Şiúrde hüsn-i edâsı müsellem bir şâir-i muúciz-demdir. Gazel-i âtî sâhib-i 

tercemenindir: 

 

Gazel 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Gören kûyunda cûş-ı mevc-i giryem yem kıyâs eyler 

O gül-ruhsâr ise mânend-i şebnem nem kıyâs eyler 

    

Eger zehr olsa nûş eyler rakîbin sundugu câmı  

Ben ana Âb-ı hayvân dahi versem sem kıyâs eyler 

Dil istibõäd eder ol denli neyl-i devlet-i vaslı  

Eger râm olsa ol âhû-yı mahrem rem kıyâs eyler 

 

                                                 
11 "Çocuk babanın sırrıdır." (hadis) 
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Gam-ı laúli ile hûn-âbe pâş-ı mihnet oldukca 

Sirişk-i çeşmimi seyr iden âdem dem kıyâs eyler 

    

Senin her bir sözün bir gevher-i sencîdedir Hâlis  

Velî kec-tâbõ olan yârân-ı ebkem kem kıyâs eyler” 

 

      (Kâfile-i Şuúarâ 2017:  286) 

“Hâlis 

Ahmed Hâlis Dede Efendi, meşhur Sâkıb Hazretleri’nin oğludur. Onun yüksek 

değerini belirtmek için inne hâzâ li şebli min zâke’l-esed12 darb-ı meselini söylemek 

yeterli olur. Çünkü o babasının sırrına mazhar olmuş, çok hünerli bir oğul olup çocukluğu 

tamamen Arapça ilim ve ledünnî maarifi öğrenmekle geçmiş, gerçek bir kâmil olmuş ve 

Hicrî 1148 tarihinde babası vefat edince yerine geçmeyi hakketmiştir. Kırk beş seneden 

fazla, tarîkatın muhlislerine hâlis niyetle seyr ü sülûk telkin edip Hicrî 1191 senesinde, 

öbür tarafa geçmiş olan ihlâslı evliyâlara katılmıştır. (M. 1735) 13 

Şeyh Galip Dede Hazretlerinin şu gönül alıcı tarihi, her üçünün büyük değerini 

hakkıyla ilan ediyor: 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

`äli´ A≈med Dede ol kämil-i ™äøıb-zäde 

æıldı bu mesnedi çil sälden efzùn meõmen 

 

Pùte-i úaşøda øäl eyledi cism-i ´äfın  

                                                 
12 İşte bu yavru, o aslanın yavrusudur. 
13 Ahmed Hâlis Dede’nin vefat tarihi M 1777’dir. Burada sehven babasının vefat tarihi verilmiştir.  
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Pederinden olup iksìr-i na®ar täb-efgen  

 

Şäh-ı nev-sikke-i iølìm-i ma≈abbet oldı  

Me§nevì nùrı idüp naøş-ı revänın rùşen  

 

Nuøre-i øalbi úaläyıøla degüldi ma˚şùş  

Kän-ı i≈sän idi úirfän idi maúden maúden  

 

Şeş cihetden gelür äväz-ı teõessüf ˙älib  

Naød-i ∆äli´ gibi A≈med Dede çıødı elden 

 

Şu gazel Hâlis Dede’nindir: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Gören kûyunda cûş-ı mevc-i giryem yem kıyâs eyler 

O gül-ruhsâr ise mânend-i şebnem nem kıyâs eyler 

    

Eger zehr olsa nûş eyler rakîbin virdiği câmı  

Ana ben âb-ı hayvân versem dahi sem kıyâs eyler 

 

Dil istibõäd eder ol denli neyl-i devlet-i vaslı  

Eger râm olsa ol âhû-yı mahrem rem kıyâs eyler 
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Gam-ı laúli ile hûn-âbe pâş-ı mihnet oldukca 

Sirişk-i çeşmimi seyr iden âdem dem kıyâs eyler 

    

Senin her bir sözün bir gevher-i sencîdedir Hâlis  

Velî kec-tâbõ olan yârân-ı ebkem kem kıyâs eyler 

 

Kendisinin basılmamış dîvânçesi, babasının hâl tercümelerini ihtivâ eden Tufeylî adlı 

eseri vardır.” 

      (Semâhâne-i Edeb 2010: 91-92) 

“`äli´ (Şey∆ A≈med Efendi) mütee∆∆irìn-i şuúarä-yı úO§mäniyye'den olup sälifü't-

tercüme Şey∆ £äøıb Efendi'nin o˚ludur. Pederiniè vefätında Kütahya Mevlevî∆änesi 

meşî∆atine geçüp øırø beş sene øadar post-nişìn bulunmuş ve 1191 senesi vefät itmişdir. 

Şu beyt cümle-i eşúärındandır:  

  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

˙am-ı laúli ile ∆ùnäba päş-ı mi∆net olduøca 

Sirişk-i çeşmümi seyr iden ädem dem øıyäs eyler” 

 (Kämùsü'l-Aúläm 1996: 2018) 

 

“Hâlis Ahmed Dede Şeyh Sâkıb Mustafa Dede'nin oğlu olup vefatında Kütahya 

Mevlevîhanesi şeyhi oldu. 1191'de (1777) vefat eyledi. Şairdir.(II.268; II. 62)”  

(Sicill-i Osmanî 1996: 589) 
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“A≈med `äli´ Efendi, Şey∆-i Mevlevî £äøıb Mu´≠afå Dede'nin o˚ludur. Kütahya 

Mevlevî∆änesi şey∆i, vefätı Rama◊än 1191 M 1777, Kütahya Mevlevî∆anesinde Çelebi 

Argun Türbesi yanında medfùndur. Şey∆-i Mevlevî ˙älib Dede'nin  

 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

Şeş cihetden gelür äväz-ı teõessüf ˙älib  

Naød-i ∆äli´ gibi A≈med Dede çıødı elden 

 

Taúmiyeli beyti vefätına tärì∆dir.  

 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Gören kùyında cùş-ı mevc-i giryem yem øıyäs eyler 

O gül ru∆sär ise mänend-i şebnem nem øıyäs eyler 

 

Fa≠ìn 81; Sicill-i úO§mänî C 2 s. 62, 268; æämusü'l-Aúläm C 3 s. 2018; Esrär 

Dede 92.”  

(Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin  

Muhtasar Biyografileri 2001: 243) 
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22.1.2. Doğum Yeri ve Ailesi 

Ahmed Hâlis Dede’nin babası Kütahya Mevlevîhanesi Şeyhi Mustafa 

Sâkıb Dede, annesi Mevlânâ soyundan Havvâ Hanım’dır.14 Kütahya 

Mevlevîhanesi Şeyhi Mustafa Sâkıb, Dîvânı’nda oğlunun adının A≈med, 

mahlasının `äli´, doğum tarihinin H 1113/M 1701, doğum yerinin 

Afyonkarahisar Sultan Divanî Mevlevîhanesi olduğunu aşağıdaki tarih 

manzumesiyle belirtmektedir.  

 

TÁRÍ`-İ VELÁDET-İ ŞEY` A~MED `ÁLİS MEVLEVÍ 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Bi-≈amdilläh idüp tevfìø yärı  

Vücùda geldi bir päkize gevher 

    

Nihän idi teh-i ba≈r-ı úademde  

úAyän oldı zihì Allähü ekber 

 

Odur der-gùş-ı mähì-i dü-çeşme 

Olan gevher-firùz-ı ≈üsn-i man®ar  

 

Hemìşe ma∆las u nämın iden yäd  

Zebänın bu úazìmetle ter eyler  

                                                 
14 Ahmed Hâlis Dede’nin ve babası Mustafa Sâkıb Dede’nin hayatları ve âile bireyleri Tufeylü 
Menâkıbi’l-Kibâri’l-Mevlevî’nin incelemesi olan üçüncü bölümde oldukça geniş ölçüde 
verilmiştir. (bk. Üçüncü Bölüm). 
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Æarìø-ı ≈a◊ret-i ceddinde olsun  

Meräm-ı A≈med-i `älis müyesser  

 

N'ola Sul≠än-ı Dìvänì derinde  

Olursa bende-i i≈sän-ı perver  

 

Ki yümn-i himmet-i der-yùzesinde  

Dü-çeşm-i cänın itmiş ≈aløa-i der 

 

Nemed ber-dùş-ı tecrìd oldu˚ınca  

Olup esrär-ı Mevlänäya ma®har  

 

Küläh itsün serin äsùde ˚amdan  

Ser-i mù olmasun vaøti mükedder  

 

Kerìmä her øadem ≈üsn-i sülùkin  

Dem-i a≈senetle eyle mübeşşer  

 

Olup Rùşen çerä˚-ı çeşm-i £ÁæIB 

Didi tärì∆ ola `äli´ muúammer 

   "ola `äli´ muúammer" H 1113/M 170115 

 

                                                 
15 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay.,  
2003,  s. 530. 
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Bu tarih manzumesindeki  

 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Hemìşe ma∆las u nämın iden yäd  

Zebänın bu úazìmetle ter eyler  

 

Æarìø-ı ≈a◊ret-i ceddinde olsun  

Meräm-ı A≈med-i `älis müyesser 

 

ifadeleri onun adının A≈med, mahlasının ise `äli´ olduğunu 

göstermektedir. 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Olup Rùşen çerä˚-ı çeşm-i £ÁæIB 

Didi tärì∆ ola `äli´ muúammer 

 

beytindeki "ola `äli´ muúammer" ifadesi  doğum tarihinin H 1113/M 1701 

olduğunu, 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

N'ola Sul≠än-ı Dìvänì derinde  

Olursa bende-i i≈sän-ı perver  
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Ki yümn-i himmet-i der-yùzesinde  

Dü-çeşm-i cänın itmiş ≈aløa-i der 

 

Nemed ber-dùş-ı tecrìd oldu˚ınca  

Olup esrär-ı Mevlänäya ma®har  

 

Küläh itsün serin äsùde ˚amdan  

Ser-i mù olmasun vaøti mükedder  

 

beyitleri doğum yerinin Afyonkarahisar Sultan Divanî Mevlevîhanesi olduğunu 

belirtmektedir. Zira Hankah-ı Sultan Divanî, Afyonkarahisar Mevlevîhanesinin 

özel ismidir. Hem Sâkıb Dede hem de oğlu Ahmed Hâlis Dede eserlerinde 

Afyonkarahisar Mevlevîhanesi’ni Sultan Divanî Hankahı olarak nitelemektedirler.  

Ahmed Hâlis Dede’nin doğum tarihini babası Mustafa Sâkıb Dede, H 

1113/M 1701 olarak belirtmiştir. Abdurrahman Doğan H 1113/M 1700,16 İsmail 

Hakkı Uzunçarşılı da H 1112/M 1700 olarak kaydetmiştir.17  

Mustafa Sâkıb Dede Dîvân’ında, Târîh-i Sûr-ı Hitân-ı Çâr-Birâderân-ı 

Sıddîka-i Mevleviyye isimli 20. tarih manzumesinde oğlunun ismini söylemeden 

sadece mahlası olan `äli´'i şiirinde kullanır.  

 

æalb-i ´af-ı i∆vänı idi Mu∆li´ ü `äli´ 

Áyìneleri jeng-i tekellüfden açıldı18 

                                                 
16 Abdurrahman Doğan, Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi, İstanbul: Sır Yay., 2016, s. 72.  
17 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Bizans ve Selçukîlerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında 
Kütahya Şehri, İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s. 239. 
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Adının Ahmed, mahlasının `äli´ olduğunu babasının yazdığı tarih 

manzumelerinden anladığımız Ahmed Hâlis Dede, kendi eserinde kendi isminden, 

Dervìş A≈med `äli´-i Me§nevì-∆¥än19, bu ≈aøìr-i ke§ìrü't-taøsìr A≈med `äli´ 

Dede,20 şekillerinde bahsetmektedir.  

Tärì∆-i İrti≈äl-i Müõellif-i Ín Menäøıb Şey∆ A≈med `äli´ Efendi æuddise 

Sırrıhù21başlıklı vefatı için yazılan tarih manzumesinden anlaşıldığına göre geride 

kalan Mevlevîlerin ondan “Şey∆ A≈med `äli´ Efendi”, diye bahsettiklerini 

anlıyoruz.22  

Şeyh Gâlib kendinden Hâlis Ahmed Dede ~a◊retlerinin Dâr-ı Cemâle 

Teşrîflerine Târîhdir başlıklı aynı tarih manzumesinde “Hâlis Ahmed Dede 

~a◊retleri” ismiyle  bahsetmektedir. 

Ahmed Hâlis Dede, eserinde “Räbiúan bu ≈aøìr-i ke§ìrü't-taøsìr A≈med 

`äli´ Dede ®uhùr itmişüm.”23 diyerek kendinin Havvâ Hanım'la Sâkıb Dede'nin 

dördüncü çocukları olduğunu belirtmiştir.  

22.1.3. Tahsili ve Görevi 

Ahmed Hâlis Dede, eğitiminin hemen hemen tamamını babası Sâkıb 

Dede'den almıştır.24 Babasının eğitim anlayışının bütün dervişlerle teker teker 

ilgilenmek şeklinde olduğunu belirtir. Sâkıb Dede, bir talebeyi başka bir hocaya 

yönlendirmez bizzat kendisi ilgilenir. Onun eğitim şekli eşsizdir. Mîr Hüseyin bin 

                                                                                                                                      
18 Ahmet Arı, Age.., s. 557. 
19 Ahmed Hâlis Dede, Age.., vr. 1b. 
20 Ahmed Hâlis Dede, Age.., vr. 104a. 
21 Şeyh Gâlib’e ait olan bu târih manzumesi Şeyh Gâlib Dîvânı'nda "Hâlis Ahmed Dede 
Hazretlerinin Dâr-ı Cemâle Teşrîflerine Târîhdir" başlığı ile verilmiştir. Birkaç kelime ve tamlama 
haricinde Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri’l-Mevlevî’nin L ve M nüshalarının sonundaki târih 
manzumesi ile  Şeyh Gâlib Dîvânı'ndaki târih manzumesi aynıdır. bk. Muhsin Kalkışım, Şeyh 
Gâlib Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 2013, s. 132, T/49. 
22 Ahmed Hâlis Dede, Age.., vr. L 121a-121b;  M 153a. 
23 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104a. 
24 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 78a, 129a-129b; Doğan, Age., s. 72; Uzunçarşılı, Age., s. 239. 
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Muhammed Şîrâzî-i Nişâbûrî'nin esma-yı hüsna muammalarından be ism-i cân-ı 

baba muammasını okurken Ahmed Hâlis Dede, terkibi "cân baba" şeklinde 

okumuştur. Sâkıb Dede, "cân-ı baba" biçiminde düzeltmiştir. Ahmed Hâlis Dede, 

derste babasının bunun gibi binlerce uyarı yaptığını ve kendilerinin eğitimine 

azamî dikkat ettiğini belirtir. Yalnız bu uyarıların aklında kalmadığını, unutkanlık 

örümceğinin perde çektiğini yazar.25 Buradan Ahmed Hâlis Dede'nin asıl 

eğitimini babası Sâkıb Dede'den aldığını anlıyoruz. Bu çırak, kalfa, usta eğitimi 

şeklinde olduğu gibi usta öğreticiliği biçiminde tekâmül etmiştir. Ahmed Hâlis 

Dede eğitimi konusunda şunları söylemektedir:  

~attå bu bende-i derd-mend efkende-i ≈asret-keşìde vü hicrän-dìdelerine yevmen 

[[S84a] mine'l-eyyäm bir źille ´udùrıyla taúzìr buyurduøları bu gùne olmuşdur ki 

bu faøìr däõimä muøäbele-i cemäl-i täb-näklarında bi-øadri'l-vü´ú mü≠älaúa-i kütüb 

ve baú◊an resäõil kitäbetiyle ve gähì mü≠älaúa-i ders üzre iken bir varaø-päreye bu 

beyti ta≈rìr buyurdılar.  Ve faøìre işäret a∆Ÿıyla virdiler derùnunda mu∆arrer bu ki:  

 

Beyt:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Çü ez-øavmì yekì bì-dänişì kerd  

Ne mih rä menzilet mäned ne kih rä26 

                                                 
25 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 78a, 129a-129b. 
26  

Cahillik ederse topluluktan biri, 
Ne büyükte onur kalır ne küçükte.  

 
Saúdî-i Şirâzî, Gülistân (çev. Mehmet Kanar), İstanbul: Şule Yay., 2010,  s. 74. II. Bâb Dervişlerin 
Ahlakı, Hikâye 5.  
Beyit Ganjoor net'te şu şekildedir:https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab2/sh5/ 
 

Çü ez-øavmì yekì bì-dänişì kerd  
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æaçan beytüè maúnäsına vä´ıl olduøda ol øadar ∆acälet çekdüm ki taúbìri 

mümkin degül. Taúzìrät-ı lisäniyye øäbiliyyäta øıyäs eyle. Ol øadar kär-

gerdür ki ≈aøøında úArab da∆ı dimişdür.  

 

BBeyt:  

Cerä≈ätü'l-lisän lehä iltiyäm  

Velä yeltämü mä cera≈a'l-lisän27 

 

Ahmed Hâlis Dede, eğitim aldığı konularda karşılaştığı soru ve sorunları 

babası Mustafa Sâkıb Dede'ye iletmek için babasının yanına vardığında babasına 

soru sormadan o sorunun cevabı aklına gelmektedir:  

“Bir úaceb tecrübemüz [[S109b] da∆ı budur ki dersimüzde bir müşkil 

ma≈allüè suõäli ile ≈u◊ùr-ı älìlerine du∆ùl ile bilä-suõäl o müşkilüè 

≈alli ∆ä≠ıra ∆u≠ùr iderdi. Bu nevú çoø väøıú olmuşdur. ™ä≈ib-i ´afä-yı 

ehl-i ≈älde äyìne mi§äl úaks-endäz olup muøäbelede olan mu∆li´ 

oldu˚ı taødìrce úaksden ol da∆ı ´afä-yäb olur.28” 

Kütahya Mevlevîhanesi Şeyhi Sâkıb Dede'nin öğrencilerinin arasından 

birçok şair çıkmıştır. Bunlardan biri de Ahmed Hâlis Dede'dir. Ahmed Hâlis Dede 

Farsçayı ve Mevlevî tarikatının adab ve erkânını babasından öğrendiğini ifade 

etmektedir. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-

Sâkıbi'l-Ma’nevî üzerinde yaptığımız incelemelerde Ahmed Hâlis Dede'nin 37 

beyit ve 1 mısra Türkçe, 42 beyit ve 1 mısra Farsça 2 Beyit Arapça şiiriyle 

                                                                                                                                      
Ne kih rä menzilet mäned ne mih rä 

 
27 “Dilin yarası iyileşir. Dilin yaraladığı iyileşmez.” Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 84a. 
28 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 109b. 
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karşılaştık. Buradan hareketle Ahmed Hâlis Dede'nin Arapça ve Farsçayı şiir 

yazacak kadar iyi bildiğini söyleyebiliriz. Ahmed Hâlis Dede babasının yetiştirmiş 

olduğu şairlere şöyle temas etmektedir: 

“Ve ≠arìø ü äyìn-i Mevleviyye tekmìli ile icrä ve ek§er úulùm-ı úaøliyye ve 

naøliyye Ÿät-ı sütùde-´ıfätlarından münteşir olma ve úilm-i Färisì ∆od 

nesiyen mensiyyen øabìlinden iken zamän-ı saúädetlerinde telämiŸeden 

nice şuúarä peydä olma dervìşän-ı Mevlevìye ve ≠arìøat-ı úaliyyeye [[S121b] 

ra˚abät-ı münøa≠ıúa iken mer˚ub-ı küll olmaø bizüm gibi ve he®är nüfùs-ı 

◊äyiúanuè i≈yäsı bunuè em§äli feväõid-i cemme ek§eru min-en-yu≈´ådur.29” 

Esrar Dede de Ahmed Hâlis Dede'nin bütün eğitimini babası Şeyh 

Sâkıb'dan aldığını belirtir:  

“...muøaddemät-ı úulùmı nes∆-i mütedävileye varınca cenäb-ı välid-i 

mäcidlerinden telemmüź ü istiø´ä ve menäzil ü maúärif-i Mevleviyye'de 

≈üsn-i na®ar-ı øimyä-e§erleri berekätiyle vä´ıl-ı derece-i aø´ä olup”30 

Kütahya Mevlevîhanesi şeyhi Mustafa Sâkıb'ın H 1148/M 1735 yılında 

vefat etmesinden sonra Ahmed Hâlis Dede, Kütahya Mevlevîhanesi şeyhi olmuş 

ve vefat ettiği  H 1191/M 1777 yılına kadar bu görevde kalmıştır. Her ne kadar  

Esrar Dede, 45 yılı aşkın Kütahya Mevlevîhanesi şeyhliğinde kaldığını söylese de 

bu süre Hicrî 43; Miladî 42 yıldır. Esrar Dede bu konuya dair şunları yazmıştır: 

“Biè yüz øırø sekiz tärì∆inde ∆anøäh-ı Er˚ùniyye'de isti∆läf olınup meş˚ul-

i irşäd-ı erbäb-ı istiúdäd olmışlardur. ~aøøä ki maúärif-i külliyye vü 

cüzõiyye ve me≠älib-i dìniyye vü ledünniyyede na®ìrleri nä-yäb ve øarìb 

zamända mä-bihi'l-ifti∆är-ı fuøarä vü a≈bäb olup úälim u fä◊ıl ve müteverrıú 

u şäúir ve lebìb ü edìb ve faøìh u zähid her vech ile müstecmiú ≈a´äõil-i 

müsta≈sene ve ma®har-ı ekmel-i celäl ü cemäl-i ~a◊ret-i Pìr-i väcibü't-

                                                 
29 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 121a-121b. 
30 Esrar Dede, Tezkire-i Şuúarâ-yı Mevleviyye, (haz. İlhan Genç), Ankara: AKMB Yayınları, 2000, 
s. 155. 
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tevøìr øaddesena'l-lähü bi-sırrıhi'l-münìr olmaø üzere meşhùr-ı beyne'l-

i∆vän bir Ÿät-ı úadìmü'l-aørän idiler. æırø beş seneden mütecäviz mesned-

ärä-yı meşì∆at-i seriyye vü ´ùriyye olup biè yüz ≠oøsän bir senesi 

≈udùdında intiøäl-i där-ı beøä buyurmışlar.”31  

Ahmed Hâlis Dede babasına ev ve Mevlevîhane işlerinin çokluğundan ve 

zorluğundan dert yanmıştır. Mustafa Sâkıb Dede, oğluna, müteessir olmaması 

gerektiğini ruhanî imdatla yanında olacağını söylemiştir. Mustafa Sâkıb Dede, 

kendi el yazısıyla Ahmed Hâlis Dede'nin her işine vasiy olduğuna dair bir 

vasiyetnâme yazmıştır. Daha sonra bütün dervişlere ve hazır bulunanlara veda 

ettiği vakitte, benim vefatımla sakın dağılmayın, oğlum Ahmed Hâlis Dede'yi 

benim gibi bilin, diye nasihat ve hayır dua etmiştir.32 Buradan Şeyh Mustafa 

Sâkıb'ın vefat etmeden önce oğlu Ahmed Hâlis'i yerine vekil bıraktığı 

anlaşılmaktadır. 

22.1.4. Ölümü 

1735 yılından 1777 yılına kadar Kütahya Mevlevîhanesi şeyhliği görevini 

ifa eden Ahmed Hâlis Dede, H 1191/M 1777 yılında Kütahya'da vefat etmiştir. 

Mezarı Kütahya Mevlevîhanesi/Dönenler Camii haziresindedir. Esrâr Dede 

vefatıyla ilgili Şeyh Gâlib'in yazmış olduğu yedi beyitlik tarih manzumesinden 

dört beyti eserine almıştır.  

“æırø beş seneden mütecäviz mesned-ärä-yı meşì∆at-i seriyye vü ´ùriyye 

olup biè yüz ≠oøsän bir senesi ≈udùdında intiøäl-i där-ı beøä buyurmışlar. 

~attä Dede Efendimüz [Şeyh Gälib] cenäb-ı maúärif-ni´äblarınun serzede-i 

gencìne-i ≠abúları olan tärì∆-i gevher-bahänuè çend beyti inşä olınur.”33 

                                                 
31 Esrar Dede, Age., s. 155. 
32 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 142a-147b. 
33 Esrar Dede, Age., s. 155-156.  
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Şeyh Gâlib Dede'nin Ahmed Hâlis Dede'nin vefatına dair yazmış olduğu 

tarih manzumesi aynı zamanda Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-

Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’nin L ve M nüshalarının sonuna 

eklenmiştir.  

 

TTärì∆-i İrti≈äl-i Müõellif-i Ín Menäøıb Şey∆ A≈med `äli´ Efendi æuddise Sırrıhù34 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

`äli´ A≈med Dede ol kämil-i ™äøıb-zäde 

æıldı bu mesnedi çil säldan efzùn meõmen 

 

Pùte-i úaşøda øäl eyledi cism-i ´äfın  

Pederinden olup iksìr-i na®ar täb-efgen  

 

Şäh-ı nev-sikke-i iølìm-i ma≈abbet oldı  

Me§nevì nùrı idüp naøş-ı revänın rùşen  

 

Nuøre-i øalbi úaläyıøla degüldi ma˚şùş  

Kän-ı i≈sän idi úirfän idi maúden maúden  

 

Kìmyä gibi úadìm idi cihända mi§li  

Yaúnì hem fä◊ıl [u]35 hem şäúir-i sencìde-sü∆än 
                                                 
34 Bu Târih Şey∆ Gâlib Dîvânı'nda "Hâlis Ahmed Dede ~a◊retlerinin Dâr-ı Cemâle Teşrîflerine 
Târîhdir." Başlığı ile verilmiştir. Birkaç kelime ve tamlama haricinde L ve M nüshalarının 
sonundaki târih manzumesi ile  Şey∆ Gâlib Dîvânı'ndaki târih manzumesi aynıdır. bk. Muhsin 
Kalkışım, Şeyh Gâlib Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 2013, s. 132, T/49. 
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Sür∆-ı rùyı mihek-i tecrübe-i mevt oldı  

Täm miúyär idi pür-øadr idi ol36 nädìre-fen 

Şeş cihetden gelür äväz-ı teõessüf ˙älib  

Naød-i `äli´ gibi A≈med Dede çıødı elden 

1191 

 

Ahmed Hâlis Dede'nin mezarının,  

“baş taşı mermer malzemeden oluşmakta ve 31x119x16 cm. 

ölçülerindedir. Ayak taşı mermer malzemeden oluşur ve ebadı 

27x70x14 cm.dir. Tepelik kısmında destarlı sikke yer almaktadır.”37  

Mezar taşının kitabesi şu şekildedir:  

Hüve'l-~ayyü'l-Bäøì. 

Mer≈ùm ve ma˚fùrunleh eş-Şey∆ A≈med 

`äli´ Efendi ibnü'ş-Şey∆ ~a◊reti 

£äøıb el-Mevlevì metteúanallähü bi-inäyätihim 

el-Celìl ˚ufira lehümä 'an hümä. Rù≈-ı 

Şerìfleriçün Fäti≈ä.  

Sene 1191.  

                                                                                                                                      
35 u L ve M'de yazılmamıştır. Şeyh Gâlib Dîvânı'nda yazılmıştır.  
36 ol L ve M: hem Şeyh Gâlib Dîvânı. 
37 Ahmet Çaycı-Latife Durmuş, Kütahya Erguniyye Mevlevihanesi (Dönenler Camii) 
Haziresindeki Mezar Taşları, İstem Yıl: 5, Sayı: 10, 2007, s. 205-221,  s. 209.  
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22.2. ESERİ 

2.2.1. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâril-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l 

Maúnevî 

Ahmed Hâlis Dede'nin bilinen ve elimizde olan tek eseri vardır. Bu da 

tezimize konu olan beş nüshasına ulaşabildiğimiz Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-

Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’dir. Eserle ilgili geniş 

inceleme üçüncü bölümde verilecektir. 

2.2.2. Dîvân/Dîvânçe 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-

Sâkıbi'l-Ma’nevî’de, Esrar Dede Tezkiresi'nde, Bizans ve Selçukîlerle Germiyan 

ve Osman Oğulları Zamanında Kütahya Şehri'nde, Kütahya Erguniyye 

Mevlevîhânesi'nde ve incelediğimiz diğer kaynaklarda Ahmed Hâlis Dede'nin 

herhangi bir dîvâna ya da dîvânçeye sahip olduğuna dair kayıt yoktur; sadece 

Semâhâne-i Edeb’te “kendisinin basılmamış dîvânçesi vardır.” bilgisi yer 

almaktadır (Ali Enver 1891: 92). 

Ahmed Hâlis Dede’nin şiirleri ve dîvânı  konusundaki bilgilerimiz Tufeylü 

Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’nin 

bize bildirdikleriyle sınırlıdır. Ahmed Hâlis Dede'nin şairliği konusunda otuz beş 

yaşına kadar gazel, kıta, tarih şekil-türlerinin hiçbirinde şiir yazmadığını H 

1148/M 1735 yılından sonra şiire başladığını biliyoruz. Dede'nin H 1191/M 1777 

senesinde vefat ettiği ve Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî’deki yüklü 

miktarda diyebileceğimiz şiirleri göz önüne alınırsa 42 yıllık süre içinde bir dîvân 

ya da dîvânçe oluşturabileceği anlaşılır. Babası Şeyh Sâkıb oğlu Ahmed Hâlis 

Dede'ye zaman zaman şiir yazma çalışmaları yapması konusunda telkinlerde 

bulunur; fakat Ahmed Hâlis Dede babasına "Şiir söylemek inci dizmek gibidir. 

Ancak anlamak söylemekten iyi olur." cevabını verir:  
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“...ammä `udä-yı Müteúäl úÁlim'dür, o vaøte gelince ne ˚azel ne 

øı≠úa ne tärì∆ söylenmemiş; ≈attå, ≈äl-i ≈ayätlarında gähì emr 

buyururlardı ki sen da∆ı meşø eyleseè bu faøìr da∆ı bu beyt ile 

muøäbele iderdüm. 

 

BBeyt: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şiúr goften gerçi dürr soften buved  

Lìk fehmìden be ez goften buved”38 

 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-

Sâkıbi'l-Ma’nevî’yi incelediğimizde Ahmed Hâlis Dede'ye ait Türkçe, Farsça ve 

Arapça şiirlerle karşılaşmaktayız. Bu şiirlerin tamamı otuz beş yaşından sonra 

yazdığı şiirlerdir. Ahmed Hâlis Dede'nin şiire başlaması babasının vefatı 

sebebiyledir. Dönemin kadı naibi, Şeyh Sâkıb vefat ettikten bir müddet sonra 

Ahmed Hâlis Dede'yi yanına çağırır. Naip, Ahmed Hâlis Dede'nin "hezeyan" diye 

nitelendirdiği bir mısra yazmıştır. Ahmed Hâlis Dede'den bu mısrayı tamamlayıp 

bir şiir yapmasını ister. Şiirin konusu Şeyh Sâkıb'ın vefatı ve vefatına düşürülecek 

tarihtir. Kadı naibinin bu tavrı  Ahmed Hâlis Dede'nin ağırına gider ve neticede 

babasının vefatına dair kendisi bir tarih düşürmeye karar verir. Dolayısıyla 

Ahmed Hâlis Dede'nin ilk şiirinin babasının vefatına dair yazdığı tarih manzumesi 

olduğunu söyleyebiliriz. Dede babasının vefatına dair biri Türkçe biri Farsça 

olmak üzere iki tarih yazmıştır. Bunun haricinde bir de beş beyitlik "reft reft" 

                                                 
38 Şiir söylemek inci dizmek gibidir. Ancak anlamak söylemekten iyi olur. Ahmed Hâlis Dede, 
Age., vr. 152b. 
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redifli küçük mersiyesi vardır. Vefatına dair yazmış olduğu kendinin ilk şiiri 

aşağıdadır.  

“...näõib-i vaøt bizi ma≈kemeye daúvet idüp bize úar◊ ider ki bir mı´raú 

yapdum tärì∆-i intiøäl-i peder olmaø üzere hem ziyäde ve hem 

hezeyän-ı ma≈mùme müşäbih ve hem bize teklìf ider ki bu mı´raúı 

besleyesin bize da∆ı bu teklìf girän gelüp mütefekkir oldum gùyä bir 

nidä-yı ∆afì geldi ki sen ma∆´ù´ tärì≈ [[S152b] yapsaè olmaz mı 

mütevekkilen úale'llähi şürùú olundı.”39 

 

“TTärì≈ li-müõellifihì:      

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün]    

 

Cäm-ı pür-zehr-i firäøuè ey dil-äräm-ı cihän   

Neşõe-ba∆ş-ı merd ü zendür belki eyyäm-ı şuhùr  

 

Dìdeler ∆ùn-bär u sìne dä˚-ber-dä˚ olmada  

Näzenìnüm neylesün çün müttekä ä˚ùş-ı ∆ùr 

 

Áh gùyän sìne kùpän zümre-i erbäb-ı dil  

Beyt-i a≈zän içre ˚arø-ı ba≈r ism-i Yä ™abùr  

 

Şeb-çerä˚-ı bezm-i cemú-i Mevlevìdür ol güher 

æadr-i fa◊lın úäleme ifhäm içün itdi úubùr 

 

                                                 
39 Ahmed Hâlis Dede, Age.., vr. 152b. 
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`¥än-ı ya˚ma idi úilm ü fa◊lı Ÿät-ı päkinüè  [[K136a]   

Bu'l-úaceb ˚adr eyledi bu rùzgär-ı kär-ı zùr  

 

Cümle-i ev◊äú u e≠värı úadìmü'l-mi§ldür 

Æäúinen inkära ∆äcet ne hüveydä hem-çü nùr  

 

æu≠b-ı úälem ˚av§-ı ädem Şey∆ £äøıb välidüm  

Nevvera'lläh øabrahù ´ära ilä däri's-sürùr40 

 

Sırr-ı aødes dest-gìri `äli´ä tärì∆ine  

æaddesalläh sırrahù mä-däme züvväru'l-øubùr41 

 

Sene 1148”42 

 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-

Sâkıbi'l-Ma’nevî üzerinde yaptığımız incelemelerde Ahmed Hâlis Dede'nin 37 

beyit ve 1 mısra Türkçe, 42 beyit ve1 mısra Farsça 2 Beyit Arapça şiiriyle 

karşılaştık. Toplamda 82 beyit şiirini tespit ettiğimiz Ahmed Hâlis Dede'nin 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l- 

Ma’nevî’nin yaklaşık 5 varağını kendi şiirlerine ayırdığını görmekteyiz. Bu şiirler 

eserin genelinde aralara serpiştirilmiştir. Bu 82 beytin haricinde müellifini tespit 

edemediğimiz, içlerinden bazılarının Ahmed Hâlis Dede'ye ait olabileceğini 

                                                 
40 Allah onun kabrini nurlandırsın. O sevinç yurduna gitti.  
41 Kabir ziyaretçileri devam ettiği müddetçe Allah onun sırrını mukaddes kılsın.  
42 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 152b. 
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düşündüğümüz 28 beyit vardır. Ahmed Hâlis Dede'ye ait olduğunu belirttiğimiz 

82 beytin 4 beytinin ve 1 mısrasının yanında soru işareti (?) vardır. Bu beyitler 

Ahmed Hâlis Dede'ye ait olduğunu düşündüğümüz; fakat metin içinde müellifi 

belirtilmeyen beyitlerdir. Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’de mellife/Ahmed Hâlis Dede'ye ait olan 

beyitler veya musammatlar, li-mu≈arririhì beyt, li-mu≈arririhi'l-müõellifihì, li-

müõellifihì, beyt li-müõellifihì, øıtúa-i ez-än müõellif gibi başlıklarla genellikle 

belirtilmekle birlikte özellikle tekrar edilen beyitlerde başlık tercih edilmediği de 

görülmüştür.  

Ahmed Hâlis Dede'nin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî’de 

rastlamadığımız bir gazelinden bazı beyitlere ve aynı gazelinin tamamına muhtetif 

tezkirelerde rastlamaktayız. Aşağıda metnini verdiğimiz bu gazel Ahmed Hâlis 

Dede'nin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî’deki şiirlerinden çok farklıdır; zira 

menâkıbdaki şiirlerinin hemen hemen tamamı öğretici ve bilgi verme niteliği 

taşırken tezkirelere alınan bu şiiri rindânedir. Aşağıya tamamını aldığımız bu 

gazel dîvân şairlerinin şûhâne gazellerini hatırlatmaktadır. 

 

Gazel: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Gören kûyunda cûş-ı mevc-i giryem yem kıyâs eyler 

O gül-ruhsâr ise mânend-i şebnem nem kıyâs eyler 

    

Eger zehr olsa nûş eyler rakîbin sundugu câmı  

Ben ana Âb-ı hayvân dahi versem sem kıyâs eyler 
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Dil istibõäd eder ol denli neyl-i devlet-i vaslı  

Eger râm olsa ol âhû-yı mahrem rem kıyâs eyler 

 

Gam-ı laúli ile hûn-âbe pâş-ı mihnet oldukca 

Sirişk-i çeşmimi seyr iden âdem dem kıyâs eyler 

    

Senin her bir sözün bir gevher-i sencîdedir Hâlis  

Velî kec-tâbõ olan yârân-ı ebkem kem kıyâs eyler 

      (Kâfile-i Şuúarâ 2017:  286) 
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ÜÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.TUFEYLÜ MENÂKIBİ’L-KİBÂRİ’L-MEVLEVÎ  FÎ-MENKABETİ 

HAZRETİ'Ş-ŞEYHİ'S-SÂKIBİ’L-MA’NEVÎ 

3.1. Eserin Adı Meselesi 

Ahmed Hâlis Dede, eserinin sebeb-i telifinden hemen sonra kitabının 

ismini izah etmektedir. Babasının Ahmed Eflakî, Sipehsalar ve Abdülvehhâb-ı 

Hemedânî'nin Menkabe'lerine bir zeyl olarak Sefîne-i Nefîse fi'l-Menâkıbi'l-

Mevleviyye'yi yazdığını belirtmekte, kendinin de babasının hayatını anlatmak için 

bu mmenkabe-i münifeyi telif ettiğini ifade etmektedir. Ahmed Hâlis Dede,  

“Näm-ı saúädet-encämın Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-

Menøabeti ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì43 diyü tesmiye  øıldum.”44 

Cümlesi ile eserinin isminin:Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-

Menøabeti ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì olduğunu açıklamaktadır.  

Menkabenin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesindeki üç 

nüshasında (K, L, M) ismi de Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti 

~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì olarak yazılmış iken Süleymaniye Yazma 

Eserler Kütüphanesi, nüshasındaki S ismi, Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì 

Fì-Menøabeti ~a◊reti Şey∆ £äøıbi’l-Maúnevì'' olarak kaydedilmiştir.  

Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì’nin K nüshasının zahriyesinde eserin 

ismi Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì Fì-Menøabeti £äøıbi’l-Maúnevì veyä 

Sefìne-i Mevleviyye ÿeyli şeklinde Arap harfleri ile sonradan yazılmıştır.  

                                                 
43 ~a◊reti Şey∆ £äøıbi’l-Maúnevì S: ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì K, L ve M. 
44 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 2b.  
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M nüshasının başındaki [1b'den önce] fihristte eserin adı Æufeylü 

Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti eş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì şeklinde 

~a◊reti kelimesi çıkartılarak tahrir edilmiştir.  

S nüshasında ve S nüshasının her yönü ile birebir kopyası hükmünde olan 

E nüshasında, eserin başında besmelenin hemen üstünde kırmızı mürekkep ile 

eserin adı başlık şeklinde Kitäb-ı Æufeyl olarak yazılmıştır.45  

33.2. Menâkıbın Yazılma Sebebi 

Ahmed Hâlis Dede, mukaddime başlığı olmayan menâkıbının ilk 

varağında, babasının Ahmed Eflakî, Sipehsalar ve Abdülvehhâb-ı Hemedânî'nin 

menkabelerine âdeta bir zeyl olmak üzere Sefîne-i Nefîse'yi yazmış olduğunu 

ifade ile, babasının vefatından duyduğu teessürü dile getirmektedir. Babası gibi 

binde bir gelecek nadir bir kişiliğin unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek kendi 

zayıflığına rağmen babasının menâkıbını yazmaya başladığını ifade etmekte, 

Allah'a eserini hayırlı bir şekilde neticelendirmesi için dua etmektedir. Eserinin 

telif sebebini menâkıbın hemen başında, günümüz Türkçesiyle şu şekilde 

açıklamaktadır: 

Bir vakitte, ben kusurlarla dolu, fakir ve hakir olan Mesnevî okuyucusu 

Derviş Ahmed Hâlis, babam hazretlerinin –Allah onun kabrini nurlandırsın- üç 

cilt Sefîne-i Nefîse'sini derinlikli bir şekilde inceledim. [Babam], evla olan 

Mevlevî tarikatından Şeyh Ahmed Eflakî, Sipehsalar ve Abdülvehhâb-ı 

Hemedânî'nin -Allah onların sırlarını kutsasın- menkabelerinde olan on adet kâmil 

şahıstan zamanımıza kadar yaşamış olan kerem sahibi ççelebileri, büyük hürmete 

layık şeyhleri ve makam sahibi ddervişleri  teker teker durumları, hâlleri ve 

kerametleriyle yazmıştır. [Babam], [Sefîne-i Nefîse'yi] büyük zeyllere başvurarak 

nadir bir yadigar ortaya koymak amacıyla yazıp gizlilik perdesinin ardına 

                                                 
45 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 1b. E nüshası s. 1.  
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gitmiştir. İşte bu durumda cömertlik bahçesinin bülbülü, naziklik yolunun akıcı 

papağanı olan babamın uğurlu hâl ve hareketlerinin devrin geçmesi ve zamanın 

fena buldurmasıyla unutulacağı durumu ortaya çıkmıştır. Ben fakir ve hakir de 

binlerce aczim ve kusurum ile o evla olan Mevlevî tarikatının yadigarının -ki o 

binde birdir- baştan sona kadar hâllerini ve tavırlarını, ilim ve amellerini, övgüye 

layık ahlakını ve deniz gibi olan kerametlerini -büyük bir su birikintisinden bir 

avuç kadar da olsa- beyan ettim. [Babamın menâkıbına], [babamdan] ayrılmanın 

ateşine teselli suyu olur kasdıyla başladım. Ancak bu güçsüz karıncada Hazret-i 

Süleyman'ın  cevherini anlama ve onu bütün vasıflarıyla anlatma gücü olabilir mi? 

Böylelikle duam odur ki Samed olan Allah'ın yardımı ve Ahmed'in (sav) 

menbaının suyunun [babamın] ruhanî, uğurlu yardımlarıyla bu eser özenle 

hazırlanıp tamamlanabilsin. Günümüz Türkçesiyle verdiğimiz bu kısım Ahmed 

Hâlis Dede’nin ifadesiyle şöyledir: 

“Vaøtä ki bu faøìr-i ≈aøìr-i pür-taø´ìr Dervìş A≈med `äli´-i Me§nevì-∆¥än 

mu´annefät-ı ≈a◊ret-i välid-i [[S2a] mäcid -nevverallähü merøadehü- 

≈a◊retlerinüè se mücelled Sefìne-i Nefìse’sin tetebbuú øılup ≠arìøa-i 

Mevleviyye-i evleviyyeden güŸerän iden Şey∆ A≈med Efläkì ve Sipeh-

sälär ve úAbdü’l-vehhäb-ı Hemedänì -øaddesa’llähü ervä≈ahüm- 

menøabelerinde olan úaşere-i kämileden bu äna gelince ≈a◊erät-ı çelebiyän-

ı bä-kiräm ve meşäyı∆-ı şevämi∆ü’l-merätib-i Ÿevi’l-i≈tiräm ve dervìşän-ı 

bä-maøäm yek-ä-yek a≈väl ü ev◊äú u kerämetleriyle Ÿikr idüp eŸyäl-ı 

kiräma teşebbü§ ile hem tevessül ve hem yäd-gär-ı nädire va◊úı ile verä-yı 

perde-i ∆afäya şitäbän olup ≈äliyä ol úandelìb-i gùyä-yı bä˚-ı kerämetüè ve 

≠ù≠ì-i cùyä-yı ≠arz-ı neŸäketüè a≈väl-i ∆uceste- meõälleri inøı◊ä-i devrän ve 

müf[n]ì-i zamän ile perde-keş-i úanäkib-i nisyän olması bedìdär olmaø 

≈asebiyle bu faøìr-i ≈akìr da∆ı hezär úacz ü taø´ìr ile ol yäd-gär-ı ≠arìøa-i   

Mevleviyye-i evleviyye ki vä≈idu ke-elf mi§illi ®uhùr itmişdür. Mine’l-

evveli ile’l-ä∆ir ser-ber-äver olan a≈väl ü e≠vär ve úilm ü úamel ve ∆ısäl-i 
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≈amìde vü kerämät-ı bähirelerinden ˚urfetü min-e'd-deym tebyìn ile äteş-i 

hicränuma äb-ı tesellì-bäş olmaø øa´dıyla şürùú eyledüm. Ne än ki bu mùr-ı 

nä-tevända ~a◊ret-i Süleymän-ı ≈aøìøatüè künhünü derk ve anı ≈aøø-ı va´f 

ile tav´ìf ola läkin müte◊arrıú  ve mütevaøøıúdur ki yine ol ma®har-ı úinäyet-

i ™amedì ve menbaú-ı yenäbìú-i Ÿüläl-i A≈medì -´alla'llähü úaleyhi ve 

sellem-olan [[S2b] vücùd-ı bihbùd-ı úayn-ı sùd, yümn-i  himmet-i  

rù≈äniyyesiyle tetmìm ü i∆titäm-peŸìr olması na´ìb ola ämìn. Bi-≈ürmeti 

seyyidi’l-mürselìn ve’l-≈amdü li’llähi rabbi’l-úälemìn. 

 

Li-müellifihì øı≠úa: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Áteş-i hecrüè efendim gün-be-gün müzdäd olur 

`äli´-i hicrän-keşüè bu derdile berbäd olur  

     

Gäh u bì-geh bu ˚arìbüè ∆ä≠ır-ı meksùrını 

Yek işäretle tefaøøud ´ad hezerän yäd olur” 46 

 

Ahmed Hâlis Dede, babasına duymuş olduğu özlemden dolayı bu 

menâkıbı yazmaya başladığını sebeb-i telifin içinde mensur olarak ifade ettikten 

sonra, sebeb-i telifin sonunda da yukarıdaki kıtayı yazarak ifadelerini 

kuvvetlendirme yoluna gitmiştir. Aslında onun şiire başlaması dahi babasının 

ölümünden duyduğu acı ve özlem üzerinedir:  

                                                 
46 Ahmed Hâlis Dede, Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì Fì-Menøabeti ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-
£äøıbi’l-Maúnevì, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, nu. 1186, vr. 1b-2b. 
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“Bu faøìre olan imdäd-ı rù≈äniyyeleri da∆ı isti˚räb olınacaø 

muúäyenedendür näõib-i vaøt bizi ma≈kemeye daúvet idüp bize úar◊ ider ki 

bir mı´raú yapdum tärì∆-i intiøäl-i peder olmaø üzere hem ziyäde ve hem 

hezeyän-ı ma≈mùme müşäbih ve hem bize teklìf ider ki bu mı´raúı 

besleyesin bize da∆ı bu teklìf girän gelüp mütefekkir oldum gùyä bir nidä-

yı ∆afì geldi ki sen ma∆´ù´ tärì≈ [[S152b] yapsaè olmaz mı mütevekkilen 

úale'llähi şürùú olundı ammä `udä-yı Müteúäl úÁlim'dür. O vaøte gelince ne 

˚azel ne øı≠úa ne tärì∆ söylenmemiş; ≈attå, ≈äl-i ≈ayätlarında gähì emr 

buyururlardı ki sen da∆ı meşø eyleseè bu faøìr da∆ı bu beyt ile muøäbele 

iderdüm. 

 

Beyt: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şiúr goften gerçi dürr soften buved  

Lìk fehmìden be ez goften buved47  

İmdäd-ı øudsiyyeleri man®ùr-ı ∆ä´´ u úäm olsun içün ta≈rìr olundı."48  

3.3. Eserin Şekil Özellikleri 

3.3.1. Eserin Ana ve Yan Bölümleri  

Ahmed Hâlis Dede, babasını sevenlere ve özleyenlere kolaylık olması için 

bu yüce menkabeyi üç fasıl, altı bab ve bir hatime üzerine şekillendirdiğini, sade 

bir dil ile ıstılahlardan ve ibarelerden arındırılmış bir tarzda yazdığını 

belirtmektedir.49  

                                                 
47 Şiir söylemek inci dizmek gibidir. Ancak anlamak söylemekten iyi olur.  
48 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 152a-152b. 
49 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 2b. 
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Birinci fasılda, babasının soyunu, çocukluğundan gençliğine kadarki 

hayatını anlatmıştır. Birinci faslın birinci babında, Sâkıb Mustafa Dede'nin teşrifat 

ve kerametlerini, birinci faslın ikinci babında, Sâkıb Mustafa Dede'nin 

Mevlânâ'nın cezbesine kapılmasını beyan etmiştir. İkinci fasılda, Sefîne-i Nefîse 

fi'l-Menâkıbi'l-Mevleviyye müellifi babasının gençliğinden ihtiyarlığının 

başlangıcına kadarki seyahatleri, ikamet ettiği yerler, seyahatlerinde ve ikamet 

ettiği yerlerdeki olaylar, kerametleri ve acayip hâlleri anlatılmıştır. İkinci fasıl 

üçüncü babta Sâkıb Mustafa Dede'nin övgüye layık ahlâkı, ikinci fasıl dördüncü 

babta giyim tarzı ve kıyafetleri, yeme ve içme alışkanlıklarındaki güzellikler 

anlatılmıştır. Üçüncü fasılda Şeyh Sâkıb Mustafa'nın ihtiyarlığının başlangıcından 

vefatına kadar olan yaşantısındaki olay ve durumlar anlatılmıştır. Üçüncü faslın 

beşinci babında, Ahmed Hâlis Dede, babası Kütahya Mevlevîhanesi Şeyhi Sâkıb 

Mustafa'nın Mevlevîhane dervişleri ile olan ilişkileri, onlara yaptığı latifeleri ve 

merhametle davranışını, halka karşı olan güzel mukabelelerini anlatmıştır. Üçüncü 

faslın altıncı babında Sâkıb Mustafa Dede'nin kudsî tasarrufla olan nadir hâlleri 

beyan edilmiştir. Hatime bölümünde ise Sâkıb Mustafa Dede'nin kerametleri, ince 

davranışları, zarif hâlleri anlatılmıştır. Bu bölüm Şeyh Sâkıb Mustafa'nın 

vasiyetinin anlatıldığı bölümdür. Ayrıca hatime bölümünde Ahmed Hâlis 

Dede'nin, babası Kütahya Mevlevîhanesi Şeyhi Sâkıb Mustafa için kaleme aldığı 

bir Türkçe tarih ve iki adet  Farsça mersiye bulunmaktadır. 

M nüshasının başında 1b varağından önce tablo şeklinde bir fihrist 

verilmiştir. K, L ve S nüshalarında bulunmayan fihristin Ahmed Hâlis Dede'nin 

2b'de yaptığı izahlardan yola çıkarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Buna göre (S 

nüshasına göre) eserde birinci fasıl 3a, birinci bâb 9b, ikinci bâb 12a, ikinci fasıl 

50a, üçüncü bâb 73b, dördüncü bâb 84b, üçüncü fasıl 88a, beşinci bâb 107a, 

altıncı bâb 119a, hatime ise 137b varaklarında başlamakta ve kendinden bir 

sonraki fasıl veya bâba kadar devam etmektedir. Buna göre eserin en uzun 
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bölümü 38 varakla bab-ı sanî, en kısa bölümüyse 3'er varakla bab-ı evvel ve bab-ı 

hamistir.  

M nüshası ile birebir aynı olmasa da eserin bölümlerini tablo ile şu şekilde 

gösterebiliriz.50

                                                 
50 Tablo tenkitli metne esas alınan S nüshasına göre hazırlanmıştır.  
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Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-

Ma’nevî 

FFasl--ıı Evvel   

SâkıbMustafa Dede'nin 

çocukluğundan gençliğine 

kadarki yaşamı. İzmir'den 

İstanbul'a gidişi ve 

Köprülüzade Mustafa 

Paşa'nın sarayına girişi. 

Başlangıç: vr. S 3a. 

Toplam: 6 varak. 

FFasl--ıı Sânî  

Sâkıb Mustafa 

Dede'nin gençliğinden 

ihtiyarlığının 

başlangıcına kadarki 

yaşamı. Seyahetleri ve 

ikametleri. 

Başlangıç: vr. S 50a. 

Toplam: 23 varak.  

FFasl--ıı Sâlis  

Sâkıb Mustafa 

Dede'nin 

ihtiyarlığının 

başından vefatına 

kadar olan yaşamı. 

Başlangıç: vr. S 88a. 

Toplam: 19 varak.  

HHâtime  

Sâkıb Mustafa 

Dede'nin 

kerametleri, zarif 

davranışları ve 

vasiyeti. 

Başlangıç: vr. S 

137b. 

Toplam: 17 varak.  

BBâb--ıı Evvel   

Sâkıb Mustafa Dede'nin 

kerametleri, Köprülüzade 

Mustafa Paşa'nın sarayındaki 

yaşantısı. 

Başlangıç: vr. S 9b. 

Toplam: 3 varak.  

Bâb--ı Sâlis  

Sâkıb Mustafa 

Dede'nin güzel ahlâkı.  

Başlangıç: vr. S 73b. 

Toplam: 11 varak. 

Bâb--ı Hâmis  

Dervişlerle ve halkla 

olan güzel 

münasebetleri. 

Başlangıç: vr. S 

107a. 

Toplam: 3 varak. 

 

Bâb--ı Sânî  

Sâkıb Mustafa Dede'nin 

Mevlânâ yoluna girişi. 

Köprülüzade Mustafa Paşa 

ile beraber Çehrin Seferine 

katılması. 

Başlangıç: vr. S 12a. 

Toplam: 38 varak. 

Bâb--ı Râbi  

Sâkıb Mustafa 

Dede'nin yeme içme, 

giyim kuşam âdetleri. 

Başlangıç: vr. S 84b. 

Toplam: 4 varak. 

Bâb--ı Sâdis  

Sâkıb Mustafa 

Dede'nin Allah'ın 

yardımıyla zuhur 

eden nadir hâlleri. 

Başlangıç: vr. S 

119a.  

Toplam: 18 varak.  

 

 

3.3.2. Alıntı Özellikleri  

Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri’l-Mevlevî’deki iktibaslar yapıldığı dillere göre 

değerlendirildiğinde, Türkçe şiirlerde müellifin kendi haricinde, Aziz Mahmud 
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Hüdayî, Sâkıb Dede, Cemal-i Halvetî, Fazlî, Mehmed Muhlis, Bursalı Tâlib, 

Şâhidî Efendi, Necâtî Bey olmak üzere 8 şairden iktibas yapılmıştır. Bunlardan 

Cemal-i Halvetî, Fazlî, Bursalı Tâlib, Şâhidî Efendi, Necâtî Bey'den birer iktibas 

yapılmış iken Aziz Mahmud Hüdayî ve Mehmed Muhlis'ten ikişer iktibas, Sâkıb 

Dede'den ise 13 iktibas yapılmıştır.  

Farsça şiirlerde, müellifin kendisi/ Ahmed Hâlis haricinde Feridüddîn 

Attâr, Mevlânâ, Ebû Saîd Ebu'l Hayr, Ömer Hayyâm, Saúdî-i Şirâzî, Hâfız, Alî Şir 

Nevâyî, Sâib-i İsfehânî/Tebrîzî,  Mehmed Muhlis olmak üzere 9 şairden iktibas 

yapılmıştır. Bu şairlerden Feridüddîn-i Attâr, Ömer Hayyâm,  ve Mehmed 

Muhlis'ten birer iktibas, Ebû Saîd Ebu'l Hayr'dan iki iktibas, Alî Şir Nevâyî ve 

Saúdî-i Şirâzî'den üçer iktibas, Hâfız ile Sâib-i İsfehânî/Tebrîzî'den dörder iktibas, 

Mevlânâ'dan ise toplam 54 iktibas yapılmıştır. Bütün şairler için yapılan iktibas 

sayısı bir defada 1 mısradan 15 beyite kadar değişiklik göstermektedir. Bir defada 

en fazla beyit sayısına 15 beyitlik iktibasla Mevlânâ'dan yapılan iktibasla 

ulaşılmıştır.  

Arapça şiirlerde ise toplam 6 iktibas yapılmıştır. Bu iktibaslardan 2'si 

Ahmed Hâlis Dede'ye aitken 4'ünün müellifi belli değildir.  
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33.3.2.1.Türkçe Şiirler 

Müellifi Beyit 

Sayısı 

Şekli  Yazmadaki 

Yeri [S] 

Alıntılandığı Yer 

Ahmed Hâlis  2 Kıta 2b  

Aziz Mahmud 

Hüdayî  

1/2 Mısra 4a Aziz Mahmud 

Hüdayî Divanı 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 4a  

Ahmed Hâlis (?) 1/2 Mısra 5b  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 10b  

(müellifi olabilir) 1/2 Mısra 12a  

Ahmed Hâlis (?) 1 Beyit/Ferd 20a  

Sâkıb Dede 1 Mısra/Kaside 25a Divan 

Ahmed Hâlis (?) 1/2 Mısra 26b  

Ahmed Hâlis (?) 1/2 Mısra 28a  

Sâkıb Dede 1/2 Mısra/Gazel 31b Divan 

 1 Beyit/Ferd 34a  

Ahmed Hâlis  1 Beyit 35b  

 1 Beyit/Ferd 37a  

(Mükerrer) 1 Beyit 39a  

Cemal-i Halvetî 1/2 Mısra/Gazel 44a  

Fazlî 1 Beyit/Ferd 46a  

Ahmed Hâlis  1 Beyit/Ferd 46b  

 1 Beyit/Ferd 48b  

 1/2 Mısra 48b  

 1 Beyit/Ferd 49b  

Sâkıb Dede 1 Beyit/Kaside 49b Divan 

Mehmed Muhlis 1 Beyit/Gazel 50a  

 1 Beyit 52a  

Sâkıb Dede 2 Kaside 53a Divan 

Bursalı Tâlib 1 Beyit/Ferd 54a  

Sâkıb Dede 1 Beyit/Tahmis 56b Divan 

Sâkıb Dede 1 Beyit/Kaside 62b Divan 
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 1/2 Mısra 72b  

Necâtî Bey 1/2 Mısra/Gazel 77a Divan 

 1/2 Mısra 79a  

Sâkıb Dede 1/2 Mısra 79b ? 

Sâkıb Dede? 2 Kıta 82a ? 

Sâkıb Dede 3 Gazel/Menâkıbda 

Kaside  

82b Divan 

Şâhidî Efendi  1/2 Mısra 83b  

 1/2 Mısra 86a  

Ahmed Hâlis  1 Beyit/Ferd 86a  

 1/2 Mısra 86b  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 88a  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 89b  

 1 Mısra 90a  

Sâkıb Dede ? 2 Kıta 91a  

 1 Mısra 93a  

Sâkıb Dede 2 Kaside 96a Divan 

Mehmed Muhlis 5 Gazel 102a  

 1 Müfred/Beyit 108b  

 1/2 Mısra 109a  

Ahmed Hâlis 1 Beyit 111a  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 113a  

 1/2 Mısra 113b  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 115b  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 116b  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 117a  

Sâkıb Dede ? 2 Kıta 118a  

 1/2 Mısra 118b  

 1/2 Mısra 123a  

 1 Müfred/Beyit 123b  

 1 Beyit/Ferd 129a  

Aziz Mahmud 

Hüdayî  

1/2 Mısra 129b Aziz Mahmud 

Hüdayî Divanı 
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Ahmed Hâlis 5 Mesnevî 129a-130b  

 1/2 Mısra 133b  

 1 Beyit (Menâkıbda 

Mısra) 

133b  

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 141a  

 2 Mesnevî 141b  

Ahmed Hâlis 3 Mesnevî 142a-142b  

Ahmed Hâlis 2 

(3.Arapça) 

Mesnevî 142b-143a  

Sâkıb Dede 1 Kaside 146b Divan 

Ahmed Hâlis 2 Kıta 147b  

 1/2 Mısra 151b  

Ahmed Hâlis 8 Kıta 152b  

Şeyh Gâlib 7 Kıta LL  1121b,,   MM  

1153a  

 

3.3.2.2. Farsça Şiirler 

Müellifi Beyit 

Sayısı 

Şekli  Yazmadaki 

Yeri [S] 

Alıntılandığı 

Yer 

Mevlânâ  1 Mesnevî 3b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 4b  

Mevlânâ 3 Mesnevî 6a Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 6b  

Mevlânâ 1/2 Mesnevî 12a Mesnevî 

Mevlânâ 1/2 Mısra/Gazel 19a Divan-ı Kebir 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 20a  

Ahmed Hâlis (?) 1 Beyit/Ferd 21b  

Mevlânâ  1 Mesnevî 23b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 27a  

 1 Beyit 28b  

Mevlânâ 7 Mesnevî 28b Mesnevî 

Mevlânâ 10 Mesnevî 30a-30b Mesnevî 
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Mevlânâ 1 Mesnevî 33a Mesnevî 

Mevlânâ 4 Mesnevî 33b Mesnevî 

Mevlânâ 2 Mesnevî 36b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 2 Kıta 37b  

Mevlânâ 4 Mesnevî 41a Mesnevî 

Hâfız 1 Gazel 42a Divan 

Mevlânâ 8 Mesnevî 42a-42b Mesnevî 

Mevlânâ 8 Mesnevî 43b Mesnevî 

Mevlânâ 8 Mesnevî 43b-44a Mesnevî 

Mevlânâ 1 Mesnevî 44b Mesnevî 

Mevlânâ 1/2 Mesnevî 47a Mesnevî 

Ebû Saîd Ebu'l Hayr 1 Beyit (Tikke) 49a Ebyât-ı 

Perâkende 

Mevlânâ 1 Mesnevî 51b Mesnevî 

Mevlânâ 1 Mesnevî 52b Mesnevî 

 1/2 Mısra 56b  

 1 Beyit 56b  

Mevlânâ 1/2 Mesnevî 57a Mesnevî 

Mevlânâ 1/2 Mesnevî 59a Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyt 59a  

Mevlânâ 3 Mesnevî 60b Mesnevî 

Sâib-i İsfehânî/Tebrîzî 1 Beyt 62a  

Ahmed Hâlis 3 Mesnevî 62a-62b  

Hâfız 1/2 Gazel 66b Divan 

 1 Beyit (Menâkıbda 

Mısra) 

67a  

Alî Şir Nevâyî 1 Beyit 69a Molla Câmi 

Methiyesi 

Mevlânâ 1 Mesnevî 71b Mesnevî 

 1 Beyit 72a  

Mevlânâ 6 Mesnevî 73b Mesnevî 
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 1/2 Mısra 73b  

Sâib-i İsfehânî/ Tebrîzî 1 Beyt 74b  

Mevlânâ 4 Mesnevî 78b Mesnevî 

Mevlânâ 9 Mesnevî 80a-80b Mesnevî 

Ömer Hayyâm 2 (1 

Bent) 

Rubai 81a Rubâiyyât-ı 

Hayyâm 

Mevlânâ 11 Mesnevî 81b-82a Mesnevî 

Mevlânâ 1 Mesnevî 82b Mesnevî 

Hâfız 1 Gazel 83a Divan 

Saúdî-i Şirâzî 1 Beyit/Ferd 84a Gülistân 

Mevlânâ 2 Mesnevî 84b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 84b  

Mevlânâ 1/2 Mesnevî 87a Mesnevî 

Mevlânâ 5 Mesnevî 87b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit/Ferd 87b  

Mevlânâ 1 Mesnevî 89a Mesnevî 

 1 Beyit 90a  

Ebû Saîd Ebu'l-Hayr 1 Beyit (Tikke) 90a Ebyât-ı 

Perâkende 

Mevlânâ 1/2 Mesnevî 91a Mesnevî 

Mevlânâ 1 Mesnevî 92b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 93b  

Saúdî-i Şirâzî 1 Beyit 94a Gülistân 

 1/2 Mısra 94a  

Mevlânâ 1 Gazel 94a Divan-ı Kebir 

Alî Şir Nevâyî 1 Beyit 94b Molla Câmi 

Methiyesi 

Sâib-i İsfehânî/ Tebrîzî  1/2 Mısra 95a Divan 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 97b  

Feridüddîn-i Attâr 5 Mesnevî 98b Esrârnâme 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 99a  
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 1 Beyit 100b  

Mehmed Muhlis 7 Gazel  102a  

Alî Şir Nevâyî 1 Beyit 104a Molla Câmi 

Methiyesi 

Sâib-i İsfehânî/ Tebrîzî 1 Beyt 109a  

Mevlânâ 15 Mesnevî 109b-110a Mesnevî 

Mevlânâ 1 Mesnevî 112b Mesnevî 

Mevlânâ 1 Mesnevî 112b Mesnevî 

Mevlânâ 6 Mesnevî 114a Mesnevî 

 1/2 Mısra 114b  

Mevlânâ 8 Mesnevî 114b-115a Mesnevî 

Ahmed Hâlis 2 Kıta  116a  

Ahmed Hâlis 1 Beyit 116b  

Mevlânâ 1/2 Gazel 117b Divan-ı Kebir 

Mevlânâ 8 Mesnevî 118b-119a Mesnevî 

 1/2 Mısra 119b  

Mevlânâ 1/2 Mesnevî (Mısra 

yazmış mesneviden 

olduğunu 

belirtmemiş) 

119b Mesnevî 

Mevlânâ 7 Mesnevî 121b Mesnevî 

Mevlânâ 9 Mesnevî 124a-124b Mesnevî 

Mevlânâ 1 Mesnevî 124b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 125a  

Ahmed Hâlis 1 Beyit 125a  

Hâfız 1 Gazel 128a Divan 

Mevlânâ 11 Mesnevî 131b Mesnevî 

Mevlânâ 6 Mesnevî 132a Mesnevî 

Mevlânâ 1/2 Gazel 134a Divan-ı Kebir 

Mevlânâ 13 Mesnevî 134a-134b Mesnevî 

Mevlânâ 12 Mesnevî 136a-136b Mesnevî 
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Ahmed Hâlis 1/2 Mısra 137b  

Mevlânâ 8 Mesnevî 137b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 138b  

Mevlânâ 6 Mesnevî 139b Mesnevî 

Hâfız 1/2 Gazel 142b Divan 

Mevlânâ 6 Mesnevî 146b Mesnevî 

Ahmed Hâlis 1 Beyit 147b  

Ahmed Hâlis 1 Beyit 147b  

Saúdî-i Şirâzî 1 Beyit/Ferd 150a Gülistân 

Ahmed Hâlis 5 Kaside 150b-151a  

Mevlânâ 8 Mesnevî 152a Mesnevî 

Ahmed Hâlis ?  1 Beyit 152b  

Ahmed Hâlis  12 Kıta 153a  

Ahmed Hâlis  1 Beyit/Ferd 153b  

 

33.3.2.3. Arapça Şiirler 

Müellifi Beyit 

Sayısı 

Şekli  Yazmadaki 

Yeri [S] 

Alıntılandığı 

Yer 

 1 Beyit 43a  

 1 Beyit 55a  

 1/2 Mısra 58b  

 1 Beyit/Ferd 84a  

Ahmed Hâlis 1 (ilk 2'si 

Türkçe) 

Mesnevî 142b-143a  

Ahmed Hâlis 1 Beyit 147b  
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33.4. Menâkıbın Muhteva Özellikleri  

3.4.1. Ahmed Hâlis Dede'nin Ailesi 

Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri’l-Mevlevî’nin konularının çoğunu Mustafa 

Sâkıb Dede’nin  âilesi ile ilgili doğumlar, evlenmeler, hastalanmalar, vefatlar, 

seyahatlar vb. oluşturmaktadır.  

3.4.1.1.  Ahmed Hâlis Dede'nin Babaannesi Halime Hatun'un Soyu ve Memleketi 

Sâkıb Mustafa Dede'nin annesinin isminin Halime olduğu 

belirtilmektedir.51 Halime Hatun'un büyük babası tasavvufta makam sahibi bir 

şeyhtir. Endülüs'ün Franklar tarafından istila edilmesinden önce Muhyiddin-i 

Arabî'nin ruhaniyeti ile Endülüs'ten İzmir'e taşınmıştır.52 Halime Hatun'un 

soyunun Peygamber (s.a.v) soyundan gelme ihtimalinin yüksek olduğunu Ahmed 

Hâlis Dede bildirmektedir. Halime Hatun'un şeyh olan babası uzun süre İzmir'de 

tasavvufla ilgilenmiş, ardında birçok mal, mülk bırakarak vefat etmiştir. Babası 

vefat ettiğinde Halime Hatun 5 yaşındadır. Bu durumu Ahmed Hâlis Dede 

eserinde şöyle anlatır.: 

“...mesøat-ı reõsleri olan belde-i İzmir heväsı ile keştì-süvär olup53 

~a◊ret-i Çelebi bu üslùb üzre cärì olmuş ki bu İzmirì Dede beş altı ay 

muøaddem ma≠ba∆dan üç beş nefer cän, cüdä idüp sırr olan degül 

midür54” 

 

                                                 
51 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 3a, 3b, 4b. 
52 Endülüs Emevî Devleti'nin yıkılışın 1492 olduğu düşünülürse Sâkıb Dede'nin anne tarafının bu 
tarihten önce İzmire gelmiş olduğu anlaşılır. 
53 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 31a. 
54 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 41b. 
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Yetim kalan Halime Hatun evlilik çağı geldiğinde evlenmiştir ve Sâkıb 

Dede doğmadan önce bir rüya ile Sâkıb Dede'nin geleceği kendine haber 

verilmiştir. Bu bilgi Ahmed Hâlis Dede’nin dilinden şöyle ifade edilmiştir: 

“~alìme `ätuna cäy-gìr olma˚la sürùr-ı väfirden näşì bìdär olup úale’s-

se≈er bu väøıúa-i ˚arìbeyi baú◊ı muúabbirìne i∆bär ile ceväb-dih olurlar ki 

bu väøıúayı gören el-ilmü inde’llläh bir dürr-i nä-yäba ´adef olsa gerekdür. 

İøti◊ä-yı taúbìr budur diyü tesellì-dih olmalarıyla yine øarìb-i ≈amlde úälem-

i ∆ayälde kenär-ı ∆ätun-ı merøùma Necm-i £äøıb vuøùúıyla  şähidìn-i 

úädilìn süøù≠-ı ≈a◊ret-i [[S4a] şähbäz-ı bülend-perväz-ı øudsì-mekän vücùd-ı 

bihbùdları olmışdur. Metteúna'llähü bi-rù≈äniyyetihì  bunuè em§äli ol 

úafìfe-i mestùreden úaläyìm ü väøıúät eger der-∆ä≠ır olup ta≈rìr olınmaø 

läzım gelse bir mücelled da∆ı olmaø läzım gelürdi.”  

 

Mı´raú: 

[Müstefúilün Müstefúilün Müstefúilün Müstefúilün] 

 

Kämil olurmış ehl-i ~aø do˚mazdan evvel anası  

 

Mä-´adaøı muøaddem ´udùr iden tenbìhät u úaläyìm böyle bir vücùd-ı 

fäõi◊ü'l-cùduè ∆aber-i maødemi oldu˚ı e®heru mine’ş-şemsdür.55 

Sâkıb Dede'nin annesinden daha çok Sâkıb Dede'nin doğumu ve 

çocukluğu münasebetiyle bahsedilmektedir. Sâkıb Dede henüz çocuk iken 

olağanüstü hâl ve hareketlere sahiptir. Ahmed Hâlis Dede bu olağan üstü hâlleri 

şöyle anlatmaktadır: 

                                                 
55 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 3b-4a. 
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“...henùz çile-i erbaúìnden kımä≠-endäz-ı ∆amsìn olmadan bir yevm-i 

mübärekde välide-i ´äli≈aları bir umùr-ı mühimme iøti◊äsıyla revzen 

kenärında o ≠ıfl-ı çend-rùzeyi bıra˚up   meş˚ùl-i käri olduøda nä-gäh bir pìr-

i rùşen-◊amìr, rù-nümä olup zebän-ı ≠ıfläne ile äşinälıø idüp "Ben senüè 

ceddüèüm" diyüp øunda˚ı kenärına alup ber-hevä nice maøämät-ı evliyä 

ve ma≈all-i a´fiyä emkine-i müteberrikeleri gezdürüp ve herbirini näm ü 

şänıyla tav´ìf idüp baúdehù välide-i müşfiøa tecessüs-i ≠ıfl-ı päkìze 

itmezden muøaddem yine ma≈alline øoma˚la gùyä gelüp giden nä-maúlùm 

olup vaøtä ki ≈a◊ret-i välide øuvvet-i nä≠ıøa gelüp øuvvä-yı müdrike ve 

müfekkireyi istiúmäle şurùúında bir gün välide-i müşfiøalarına ìräd-ı mä-

fi'◊-◊amìr idüp "Bizüm şu ´ùretde ve bu heykelde ceddimüz olup vaøt-i 

≈ayätlarına yetişüp mübärek lehceleri ∆ä≠ırda mıdur?" didükde välideleri 

taúaccüb-künän ve engüşt-ber-dehän "Sen o ceddüèi neden bilürsün" 

didüklerinde välid-i mäcid ≈a◊retleri da∆ı mäceräyı naøl ve ber-hevä kenär-

ı ceddünde baú◊ı ∆äneler ve emkine-i müteberrikeleri ziyäret itdürdüklerini 

ve baúdehù "Ben senüè ceddièüm" didügini bi'l-cümle şekkerìn-güftär ile 

taf´ìl itdükde ≈ayret-i välideleri ziyäde olup bir ≠ıfl henùz on beş yigirmi 

günlük iken bu øadar söz aèlaya ve ceddi úälem-i maúnädan [[S5b] gelüp  bu 

øadar mihribänlıø ide.”56 

Ahmed Hâlis Dede babaannesinden ~a◊ret-i ~alìme-i ™äli≈a, úäkıle-i 

kämile-i välide-i müşfiøa, hayru'n-nisâ gibi ifadelerle bahsetmektedir. 

Ahmed Hâlis Dede'nin, babaannesi Halime Hatun, Şeyh Sâkıb'ın 2. Mısır 

seyahati esnasında hacca gitmek kasdıyla dedesi İsmâil Efendi ile İzmir'den 

Mısır'a kadar geldiyse de Mısır'da (Yüksek ihtimalle Kahire'de) vefat etmiştir.57  

                                                 
56 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 5a-5b. 
57 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 36a. 
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33.4.1.2. Ahmed Hâlis Dede'nin Dedesi 

Şeyh  Sâkıb Mustafa'nın babası el-Hacc İsmâîl Efendi  Mısır ile ticaret 

yapmaktadır ve hayatının belirli bölümlerini Mısır'da geçirmiştir.58  el-Hacc 

İsmâil Efendi, Mısır’da ticaretle yıllarca meşgul olmuştur, Mısır'da kaldığı 

dönemde ailesi ondan haber alamamıştır ve yazılan mektuplar da cevapsız 

kalmıştır. Bunun neticesinde Sâkıb Dede'nin evinde yoksulluk baş göstermiştir. 

Halime Hatun bu durumda çocuklarına bakma noktasında çok sıkıntılar 

çekmiştir.59 İsmâil Efendi, Sâkıb Dede'nin 2. Mısır seyahati esnasında henüz hacı 

değildir. Sâkıb Dede, Mısır'da bulunduğu esnada annesi ve babası hacca gitmek 

kastıyla İzmir'den Mısır'a gelmişlerdir. Sâkıb Dede'nin annesi burada vefat 

etmiştir. Sâkıb Dede annesinden kendine kalan mirastan çok az bir miktar alıp 

geri kalan parayı gönlünü hoş etmek için babası İsmâil Efendi'ye bırakmıştır. 

Babası oğlu Sâkıb'ın ulema sınıfına katılmasını, kazasker yahut şeyhülislam 

olmasını arzulamaktadır.60  

3.4.1.3. Ahmed Hâlis Dede'nin Amcası İbrahim Ağa 

 Şeyh Ahmed Hâlis'in iki amcasından biri olan Hacı İbrahim Ağa, Sâkıb 

Mustafa Dede ile baba bir kardeştir. Sâkıb Mustafa Dede, İstanbul'a ilk gelişinde 

ağabeyi Hacı İbrahim Ağa'nın evinde kalmıştır. Hacı İbrahim Ağa da kardeşi için 

iyi bir hoca arayışı içerisindedir. Sâkıb Mustafa Dede, Köprülüzade Mustafa Paşa 

sarayında eğitime başladığında ağabeyi Hacı İbrahim Ağa, kardeşini aramaya 

koyulmuştur. Sâkıb Mustafa Dede, ağabeyine haber vermeyi unutmuştur. Hacı 

İbrahim Ağa, kardeşini araştırdığında Köprülüzade Mustafa Paşa sarayında 

olduğu haberini almış, Köprülüzade Mustafa Paşa'nın kardeşini evlatlık aldığını 

                                                 
58 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 4a, 6a, 35b. 
59 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 6a. 
60 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 36a. 
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öğrenmiş, kardeşinin eğitim ve barınmasının mükemmel olduğunu görünce çok 

memnun olmuştur.61 

Sâkıb Mustafa Dede'nin dördüncü defa İstanbul'a geldiği ve Galata 

Mevlevîhanesi’nde Mesnevî dersleri aldığı dönemde ağabeyi Hacı İbrahim Ağa, 

kardeşinin bütün ihtiyaçlarını görmek istese de Sâkıb Mustafa Dede buna razı 

olmamıştır.62 

33.4.1.4. Ahmed Hâlis Dede'nin Diğer Amcası Hacı Mehmed 

Şeyh Ahmed Hâlis'in Diğer Amcasıdır. Hacı Mehmed Mısır'a yerleşmiştir. 

Sâkıb Mustafa Dede Mısır'a geldiğinde kardeşi Hacı Mehmed onu tevafuken 

tanımıştır.63 Hacı Mehmed kardeşi Sâkıb Mustafa Mısır'a vardığında düğün 

hazırlığındadır. Sâkıb Mustafa Kahire'de kardeşinin düğününe katılmıştır. Kardeşi 

Sâkıb Mustafa Dede için riyaziyata dair malzeme ve hoca tedarikinde bulunarak 

onu Kahire Mevlevîhanesine yerleştirmiştir.64  

3.4.1.5. Ahmed Hâlis Dede'nin Annesi 

Sâkıb Mustafa Dede Kütahya Hankahına vardığı ilk bir hafta içinde Hâcce 

Fâtıma Hanım, kendini evlendirmek ister, bunun için Kütahya'nın ileri 

gelenlerinden birçok kızı Sâkıb Mustafa Dede'ye teklif eder fakat; Sâkıb Dede 

hiçbirini kabul etmez. Hâcce Fâtıma Hanım, kardeşi Hüseyin Ağa'nın kızı kendi 

yanında yetiştirdiği Havvâ Hanım'ı en sonunda Sâkıb Mustafa Dede ile nişanlar.65 

Sâkıb Mustafa Dede ile Havvâ Hanım evlendiklerinde Havvâ Hanım 12 

yaşındadır. 22 yıl güzel bir şekilde evli kalmışlardır. Havvâ Hanım vefat edince  

                                                 
61 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 8a-8b. 
62 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 20b. 
63 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 22a. 
64 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 22a-22b. 
65  Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 47b. 
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Sâkıb Mustafa Dede, Sırtlan (Hacı) Halil'in kızı Nesîbe isimli bakire ile 

evlenmiştir.66  

33.4.1.6. Ahmed Hâlis Dede'nin Kız Kardeşi Âişe 

 Âişe'nin annesi Havva Hanım, babası Sâkıb Dede'dir. Bir  yaşına 

varmadan Kütahya'da vefat etmiştir.  Havva Hanım ile Sâkıb Dede'nin ilk 

çocuklarıdır.67 Sâkıb Dede, düşürdüğü tarihte kızının doğduktan hemen sonra 

vefat ettiğini söylemekle beraber, Âişe’nin diğer isminin Sıddîka olduğunu 

belirtmektedir.68  

3.4.1.7. Ahmed Hâlis Dede'nin Ağabeyi Mehmed Muhlis  

Mehmed Muhlis H 1107/M 1695'te Kütahya'da doğmuştur.69 Şeyh 

Mehmed Muhlis genç yaşında çeşitli ilimler tahsil etmiştir. Şiirleri akranlarının 

şiirlerine göre oldukça ileri seviyededir. Havvâ Hanım ile Sâkıb Dede'nin ikinci 

çocuklarıdır. H 1124/M 1712'de70 17 yaşında Kütahya'da vefat etmiştir. Ahmed 

Hâlis Dede ağabeyinin Mevlevî meşreb ve Celâlî neseb olduğunu ifade ederek 

soylarının Mevlânâ'ya dayandığını belirtmektedir. Ona göre Şeyh Mehmed 

Muhlis vefat etmeden önce vefat zamanının yaklaştığını kerametle bir gazelinde 

ima etmiştir.71 

                                                 
66 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 103b, 104b. 
67 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 49b, 104a. Ahmed Hâlis Dede, iki farklı yerde Sâkıb Dede'nin ilk 
çocuğunun Aişe olduğunu söylemesine rağmen, Sâkıb Dede'nin Divanı’nda Aişe'nin vefatına dair 
düşürdüğü tarihin H 1110/M 1698'i göstermesi ilginçtir. Sâkıb Dede'nin düşürdüğü tarihlerle 
Ahmed Hâlis Dede'nin verdiği tarihler diğer kardeşi Ali Şakir'in vefatı konusunda da 
uymamaktadır. bk. Ahmet Arı, Age., s. 556. Sâkıb Dede Divanı’nda "Târîh-i Sûr-ı Hitân-ı Çar-
Birederân-ı Sıddîka-i Mevleviyye" başlıklı 9 beyitlik tarih manzumesinden Âişe-i Sıddîka'nın 
Sâkıb Dede'nin ilk çocuğu olduğu anlaşılmaktadır. bk. Ahmet Arı, Age., s. 557. 
68 Ahmet Arı, Age., s. 556. 
69 Ahmet Arı, Age., s. 528-529. 
70 Ahmet Arı, Age., s. 544,545,547,548. 
71 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 50a, 104a. 
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33.4.1.8 Ahmed Hâlis Dede'nin Kız kardeşi Halîme Hanım 

Havvâ Hanım ile Sâkıb Dede'nin üçüncü çocuklarıdır. H 1111/M 1699'da 

Kütahya'da doğmuştur.72 Mürahika olunca yani 9 yaşını bitirip büluğ çağına 

yaklaşınca vefat etmiştir.73Vefat tarihi H 1122/1123/M 1710/1711'dir.74 

3.4.1.9. Ahmed Hâlis Dede'nin Erkek Kardeşi Şeyh Mahmûd Hâmid  

Havvâ Hanım ile Sâkıb Dede'nin beşinci çocuklarıdır. H 1117/M 1705'te 

Kütahya'da doğmuştur.75 Ahmed Hâlis Dede'nin bir küçüğüdür.  Eğitimini, babası 

Sâkıb Dede'den tamamlamıştır. Kırk yaşını aşkın bir yaştayken İstanbul'dan 

Kütahya'ya gelirken Domaniç Dağı'nda Hammamlı isimli köyde vefat etmiştir. 

Öldüğünde 3 oğlu 1 kızı yetim kalmıştır.76   

3.4.1.10. Ahmed Hâlis Dede'nin Erkek Kardeşi Şeyh Ali Şâkir  

Şeyh Ali Şâkir H 1119/M 1707'de Kütahya'da doğmuştur.77 Sâkıb 

Dede'nin düşürdüğü tarihe göre ağabeyleri Mehmed Muhlis, Ahmed Hâlis, 

Mahmûd Hâmid'le beraber H 1123/M 1711'de sünnet olmuşlardır ve sünnet 

düğünleri yapılmıştır. Havvâ Hanım ile Sâkıb Dede'nin altıncı çocuklarıdır.   12 

yaşında vefat etmiştir.78  

                                                 
72 Ahmet Arı, Age., s. 537. 
73 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104a. 
74 Ahmet Arı, Age., s. 550. 
75 Ahmet Arı, Age., s. 532. 
76 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104a-104b. 
77 Ahmet Arı, Age., s. 534. 
78 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104b. 
Ahmed Hâlis Dede 12 yaşında vefat ettiğini söylese de, Sâkıb Dede'nin doğumuna ve vefatına dair 
yazdığı iki tarih manzumesi karşılaştırıldığında 4 yaşındayken H 1123/M 1711'de vefat ettiği 
ortaya çıkar. bk. Ahmet Arı, Age., s. 534, 552. 
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33.4.1.11. Ahmed Hâlis Dede'nin Kız Kardeşi Fâtıma Hanım  

Havvâ Hanım ile Sâkıb Dede'nin yedinci çocuklarıdır. H 1121/M 1709'da 

Kütahya'da doğmuştur.79Ahmed Hâlis Dede’nin teşbihi ile Mevlevîlik bahçesinin 

yeni yetişmiş bir fidanıyken ecel rüzgarı 4 yaşına değmeden bu fidanı kökünden 

sökmüştür.80 Ölüm tarihi H 1123/M 1711'dir.   

3.4.1.12. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Annesi Nesîbe 

Ahmed Hâlis Dede, babasının bütün evliliklerinin gizli işaretlerle 

olduğunu belirtmektedir. Ahmed Hâlis Dede'nin annesi Havvâ Hanım’ın 

vefatından sonra Sâkıb Dede bir yıl dul kalmıştır. Maksadı oğlu Mehmed Muhlis'i 

evlendirip Mevlevîhanede tecrit içinde yaşamaktır; fakat Mehmed Muhlis 17 

yaşında vefat edince hem tekyede hem de evlerinde perişanlık başgöstermiştir. 

Sâkıb Dede bu hâl üzere bir gece rüyasında Ahmed Hâlis Dede'nin annesi Havvâ 

Hanım’ı görür. Havvâ Hanım, Sâkıb Dede'ye niçin evlenmediğini sorar daha 

sonra ona layık eşin Nesîbe Hanım olduğunu belirtir. Bu rüyanın neticesinde 

Sâkıb Dede evlenmeye karar vermiştir.81  

Havvâ Hanım’ın vefatından sonra Sâkıb Dede Sırtlan (Hacı) Halil Ağa'nın 

kızı Nesîbe ile evlenmiştir. Nesîbe Hanım ile Sâkıb Dede 17 yıl evli kalmışlardır. 

Nesîbe Hanım vefat edince Sâkıb Dede Ümmühânî isimli bir muteka/azatlı ile 

evlenmiştir. Nesîbe  Hanım ile Sâkıb Dede'nin 4 çocuğu olmuştur.82 

3.4.1.13. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Kardeşi Hasan 

H 1126/M 1714'te Kütahyada dünyaya gelmiştir.83   Nesîbe  Hanım ile 

Sâkıb Dede'nin ilk çocuklarıdır. Sâkıb Dede'nin doğumuna dair düşürdüğü 

                                                 
79 Ahmet Arı, Age., s. 539. 
80 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104b. 
81 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 106a. 
82 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104b-105a. 
83 Ahmet Arı, Age., s. 559. 
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tarihten mahlasının/lakabının Muhsin olduğunu anlıyoruz.84Hasan, Sâkıb Dede 

vefat etmeden iki yıl önce (1733) dervişane hac yapmak için hicaza gitmiştir. İki 

yıl sonra Kütahya'ya dönüp babasının vefat ettiğini öğrenince yine Beytülharam’a 

gitmiş, ve Mekke'ye yerleşmiştir.85  Hasan babası Sâkıb Dede'den izin alarak 

Kabe'ye gitmiş ve birkaç yıl Kabe civarında ikamet etmiştir. Bir gece rüyasında, 

Sâkıb Dede'nin içinde bulunduğu evin bacasının yıkıldığını görür. Sabahleyin 

orada bulunan tabircilere rüyasını tabir ettirir. Rüya tabircileri kendine babasının 

öldüğünü söylerler. Nitekim o gece Sâkıb Dede vefat etmiştir.86 

33.4.1.14. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Kardeşi Hüseyin 

Nesîbe  Hanım ile Sâkıb Dede'nin ikinci çocuklarıdır. 5 yaşına gelince 

vefat etmiştir. Sâkıb Dede, Ahmed Hâlis Dede'ye iki kardeşe Hasan ve Hüseyin 

isimlerinin verilmemesi gerektiğini kendinin yanlışlıkla böyle davrandığını Hasan 

ve Hüseyin isimli kardeşlerin hayattan nasip alamayacaklarını söylemiştir. Ahmed 

Hâlis Dede bu bilgiyi herkese lazım olduğu için yazdığını ifade etmektedir.87 

3.4.1.15. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Kardeşi Abdürrahim  

H 1130/M 1718'de Kütahya'da doğmuştur.88 Nesîbe  Hanım ile Sâkıb 

Dede'nin üçüncü çocuklarıdır. 15 yaşına geldiğinde vefat etmiştir.89  

3.4.1.16. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Kardeşi Fâtıma Kûçek 

Nesîbe  Hanım ile Sâkıb Dede'nin dördüncü  çocuklarıdır. Havvâ Hanım ile 

Sâkıb Dede'nin yedinci çocukları olan Fâtıma'nın 4 yaşında vefat ettiği gibi, bu da 

5 yaşında vefat etmiştir.90  

                                                 
84 Ahmet Arı, Age., s. 559. 
85 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104b-105a. 
86 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 147a. 
87 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104b. 
88 Ahmet Arı, Age., s. 561. 
89 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104b. 
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33.4.1.17. Ahmed Hâlis Dede'nin İkinci Üvey Annesi Ümmühânî 

Sâkıb Dede'nin üçüncü eşidir.  Nesîbe  Hanım vefat ettikten sonra 

evlenmişlerdir. Ahmed Hâlis Dede'nin kızının dadısıdır. Ümmühânî dul bir 

muteka/azatlıdır. 6-7 yıl evli kalmışlardır. Üç çocukları olmuştur.91 Nesîbe  Hanım 

vefat ettikten sonra Sâkıb Dede 18 gün dul yaşamıştır.   

Daha sonra oğlu Ahmed Hâlis Dede'ye kendisi için bir eş bulması görevini 

vermiştir. Bu sırada eski Sofya yeni Kütahya Valisi Menlikli Hacı Ali Paşa'nın 

Gülbuy isminde azatlı bir cariyesi vardır; fakat Gülbuy evliliğe rağbet 

etmemektedir.  Ahmed Hâlis Dede, Gülbuy ile Sâkıb Dede'yi evlendirmek ister. 

Ahmed Hâlis Dede, Gülbuy'a babasıyla evlenmesi için dünür gittiğinde Gülbuy 

hasta olduğunu beyan ederek özür dilemiştir. Ahmed Hâlis Dede,  Gülbuy'un 

haricinde başka kadınlarla da babasıyla evlenmeleri için görüşmüştür; ancak 

onlarla da babasının izdivacı gerçekleşmemiştir. Ahmed Hâlis Dede, rüyasında 

babasının gecelikleriyle kendi evine geldiğini, orada da durmayıp yakındaki bir 

eve girdiğini görür. Bu rüyadan sonra Ahmed Hâlis Dede, babasını kendi kızının 

dadısı Ümmühânî'yle evlendirmeye karar verir. Babasıyla Ümmühânî’nin 6-7 yıl 

evli kaldıklarını daha önce söyleyen Ahmed Hâlis Dede, aynı bölümde 5-6 sene 

evli kaldıklarını yazmaktadır.92 Sâkıb Dede, oğlu Ahmed Hâlis Dede'ye karısı 

Ümmühânî'yi kendinden sonra başka biriyle evlendirmesini vasiyet etmiştir.  

3.4.1.18. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Kardeşi Abdüsselâm 

Ümmühânî Hanım ile Sâkıb Dede'nin ilk  çocuklarıdır. H 1143/M 1730'da 

Kütahya'da doğmuştur.93 Henüz süt emerken vefat etmiştir.94  

                                                                                                                                      
90 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 105a. 
91 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 105a-105b. 
92 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 106a-106b. 
93 Ahmet Arı, Age., s. 535. 
94 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 105a. 
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33.4.1.19. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Kız Kardeşi Râbia 

Ümmühânî Hanım ile Sâkıb Dede'nin ikinci çocuklarıdır. Sâkıb Dede'nin 

vefatından 4 yıl sonra vefat etmiştir.95  

3.4.1.20. Ahmed Hâlis Dede'nin Üvey Kız Kardeşi Selîme  

Ümmühânî Hanım ile Sâkıb Dede'nin üçüncü çocuklarıdır. Sâkıb Dede'nin 

vefatından 4 yıl sonra ablası Râbia ile birer hafta arayla vefat etmiştir.96   

Sâkıb Dede, evlerinde bir bebek doğunca çok mutlu olur o bebek 

hakkında, âlem-i ıtlaktan “âlem-i kuyuda düşmüş, asıl vatanından gurbete 

gelmiştir” der. Sâkıb Dede, bu bebeğin doğumundan dolayı hediyeler dağıtır. 

Ahmed Hâlis Dede, her bir kardeşinin dünyaya geldiğinde babalarının tarih 

düşürdüğünü, herbirine isim ve mahlas tayin ettiğini, bunun büyük bir lütuf 

olduğunu belirtip97 bu konuda babasının Divanı’nı98 kaynak gösterir.  

3.4.1.21. Ahmed Hâlis Dede'nin Eşi ve Çocukları 

Ahmed Hâlis Dede Menlikli Hacı Ali Paşa'nın ümmü veled cariyesi 

Rukiyye ile evlenmiş, bu cariyeden tam on adet kız ve oğlan çocukları olmuştur. 

Yirmi bir yıl evli kalmışlardır. Ahmed Hâlis Dede'nin babası Şeyh Sâkıb 

"Cariyeler bereketli rahim sahipleridir" diyerek bu evliliği güzel görmüştür. Şeyh 

Sâkıb, Rukiyye isimli gelininden  oldukça memnundur, dolayısıyla Ahmed Hâlis 

Dede de memnundur. Rukiyye vefat ettiğinde Şeyh Sâkıb'ın tavsiyesi üzerine 

Ahmed Hâlis Dede'nin annesi Havva Hanım'ın kabrinin yanına defnedilmiştir. 

Ahmed Hâlis Dede bu konuda şunları söylemektedir:  

“Paşa-yı mer≈ùm u merøùmuè far≠-ı mu≈abbetinden näşì ümmü veledi 

olan Ruøıyye näm cäriyesini bu faøìre nikäh idüp úaşere-i kämile mäde vü 
                                                 
95 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 105a. 
96 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 105a. 
97 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 80a. 
98 bk. Ahmet Arı, Age., s. 525-561.  
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ner evlädımuz olup yigirmi bir sene ∆oş zindegänì dest-däde olmuşdur. 

`a◊ret-i välid ek§er evøät el-ceväriyyü mübärekätü'l-er≈ämi99 buyururlar 

idi. Ve en®är-ı ≈asenelerine dùçär oldu˚ı sebebile zindegänìsi úìş-i ∆oş üzre 

güŸerän ve fevtinde ≈a◊ret-i välidüè bu faøìre tav´iye buyurduøları välide-i 

müşfiøa merøaddi itti´älinde defn olunması merøùmeye na´ìb olup äsùde-i 

úafv u ˚ufrän olmuşdur. “100 

Ahmed Hâlis Dede'nin beş çocuğunun ismini bilmekteyiz bunlar Hatice, 

Abdullah, Zeynep, Şemse ve  Abdurrahîm Dede’dir. Hatice henüz beşikteyken 

ümmü's-sıbyan denilen rahatsızlığa benzeyen bir hastalık geçirir. Sürekli 

kendinden geçer. Ahmed Hâlis Dede ve eşi bu rahatsızlığın bir çaresini 

bulamazlar.  Ahmed Hâlis Dede'nin babası Şeyh Mustafa Sâkıb Dede sağ 

omzundaki şalı Hatice'nin üzerine örter. O zamandan sonra Hatice bir daha öyle 

hastalanmaz. Zeynep ise Ahmed Hâlis Dede'nin 12 yaşındaki kızıdır. Dedesi Şeyh 

Sâkıb kendisi vefat etmeden önce Zeynep'ten şefaat ister. Zeynep'in annesi bu 

durumu anlayamaz. Şeyh Sâkıb vefat ettikten dört ay sonra Zeynep de vefat eder. 

Meğer Şeyh Sâkıb o sebeple Zeynep'ten şefaat istemiştir. Abdullah da henüz 2 

yaşını doldurmadan Sâkıb Dede'nin vefatından sonra öbür dünyaya göçmüştür. 

Çocuklarının bu hâllerini Ahmed Hâlis Dede eserinin farklı farklı varaklarında 

şöyle anlatmaktadır:  

““Muúäyenemüzdür ki:  `adìce näm bir evlädımuz ˚unùde-i kehväre iken 

ümmü’´-´ıbyän taúalluøı gibi bir nesne olup pìç ü täb ile ma˚şì úaleyhä 

olma˚la välid ü välideye perìşänì ≈ä´ıl olup ≈a◊ret-i välid-i mäcide cezeú-i 

mihribänì-i evläd ile vardu˚umda keremen ∆änemüzi teşrìf buyurup dùş-ı 

mübäreklerinden şäl-ı meymenet e§erlerin selb ü gehvärede olan maú´ùmeye 

                                                 
99 Cariyeler mübarek rahim sahipleridir. 
100 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 69a. 
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ta˚a≠≠ì itdükleri säúat, maú´ùme cezaú ve fezaúdan münøa≠ıú ve bir da∆ı ol ≈äl 

úavdet itmemişdür.”101 

“...ammä benät içinde bu bì-çärenüè bir ´ulbì øızum var idi. Nämına Zeyneb 

tesmiye itmiş idüm. Ta≈mìnen on iki yaşına varmışdı. Aèa ∆ayr duúä 

buyurmuşlar ki kızum bizi şefäúatden  unutmayasın bu ma≈alde välidesi 

yaøìn bulınur mütefekkir olup bir øälıbä ifrä˚ idemez. Şäm-ı ˚arìbända 

∆äneye geldüm. ™ä≈ibe a≈väl-i fecìúadan naøl iderken Zeyneb ≈aøøında olan 

güftärı da∆ı naøl idince derùnumdan bir äteş-i u∆räyì da∆ı müşteúil oldı 

ammä ifşä itmeyüp teõvìl-i müsta≈sen eyledüm. İrti≈ällerinden dört ay ´oèra 

merøùme da∆ı peyrevleri olmuşdur.”102 

“...şehrimüzde çiçek mara◊ı e≠fäle müstevlì idi. úAbdu'lläh näm bir ferzend-

i dil-bendüm var idi. On yedi gün mezbùr hastelikden ´ä≈ib-i firäş olup 

äşinä-yı rù≈äniyyeti ve øurb-ı infikäkı ≈asebiyle on ≠oøuz aylıø iken 

dünyädan seyr ve niyä-yı rù≈-perverine cän atmışdur.”103 

Şeyh Sâkıb'ın üçüncü eşi Ümmühânî, kendi hizmetçisi Ayişe'yi Ahmed 

Hâlis Dede ile evlendirmek ister. Sâkıb Dede bu konuda sessiz kalır. Ahmed Hâlis 

Dede de bunu acelesi olmayan bir konu olarak düşünür. Sâkıb Dede'nin 

vefatından iki ay sonra Ayşe de vefat eder. Ahmed Hâlis Dede babasının bu 

konudaki suskunluğunu Ayişe'nin vefat edecek olmasına bağlar.  

“™ä≈ibeleri olan Ümmühänì näm ~ätùn ∆ıdmetinde æaravìyyü'l-a´l úÁyişe 

näm bir ∆ädimesi var idi. Bunı da∆ı o˚luèuza tavsiye buyursaèuz bir ara 

çirä˚ eylese diyü mirären söylemiş. ~a◊ret-i välid kuddise sırrıhù sükùt 

iderler imiş. Bakmışlar ki mücäb olmaz bu faøìri i≈◊är eylediler ve rù-be-rù 

olduøda buyurdılar ki baø ´ä≈ibe ne söyler ol da∆ı didi ki şu úÁyişe'yi 

söylerüm o˚luèıza tav´iye itseèüz baúdehù çirä˚ eylese sükùt ile muúämele 

                                                 
101 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 120b. 
102 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 144b. 
103 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 150b. 



90 
 

iderler. Bu faøìr ceväbında didüm ki böyle vaøt-i näzikde niçün izúäc 

idersiz evä´ıl-ı umùr-ı cüzúiyeyi bize tav´iyeye mi mu≈täc inşäalläh vaøti 

gelsün ol da∆ı ≈u´ùl-peŸìr olur diyüp iskät eyledüm. Merøùme da∆ı baúde'l-

irti≈äl iki mäh mürùrunda ˚unùde-i ∆äk ve peyrevleri olmada çäläk 

olmuşdur. Faøìr didüm ki merøùme ∆ädime ≈aøøında sükùt ile 

muúämeleleri bir budur ki eger ifşä-yı ≈äl itseler merøùme ve ´ä≈ibeleri 

müteõellim olacaø şifähen tav´iyyeye ecell müsemmå øurbı maúlùmları 

olduødan ´oèra tenbìh beyhùdedür. Bir maúnä-yı müfìd da∆ı budur ki 

merøùmenüè ˚äyet ∆iŸmeti şìrìn idi. Vaøt-i ä∆irlerinde maøbùl-i ≠abú-ı 

kerìmleri olma˚la derùnlarında [[S145b] bu mu◊mer ola ki bunuè ∆iŸmetine 

mükäfät bizler bunı úadn içre şübbän-ı cennete inkä≈ idelüm fikri ola.”104 

3.4.2. Mustafa Sâkıb Dede ile İlgili Konular 

Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri’l-Mevlevî, bir evliyâ menâkıbnâmesi olduğu 

için eserin  hemen hemen tamamında menkabesi anlatılan Mustafa Sâkıb Dede ile 

igili konulardan bahsedilmektedir. Yazmış olduğu üç ciltlik Sefîne-i Nefîse-i 

Mevlevîyân ve hacimli Dîvân’ıyla  Mevlevî tarikatında diğer tarikat 

mensuplarının taktir ve saygısını kazanan Sâkıb Dede’nin hayat 

hikâyesine/menâkıbının önemli noktalarına aşağıda temas edilmeye çalışılmıştır.  

3.4.2.1. Mustafa Sâkıb Dede'nin Eğitimi 

Ahmed Hâlis Dede, Sâkıb Mustafa Dede'nin 7-8 yaşlarında iken ilim 

öğrenmeye çok düşkün olduğunu, ilim noktasında büyük bir zekaya ve ferasete 

sahip olduğunu, çocuk yaşta geceleri sabaha kadar mütalaa ettiğini  

belirtmektedir. Mustafa Sâkıb Dede'nin ilim öğrenirken ibadetlerini de 

aksatmadığını, o yaşlarda namazlarını tam kıldığını ve oruçlarını tuttuğunu beyan 

eder.105 

                                                 
104 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 145a-145b. 
105 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 6b. 
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Sâkıb Mustafa Dede 7-8 yaşlarından bir müddet daha sonra muallime 

verilmiştir. Birkaç yıl yıl süren bu eğitiminde sarf ve nahiv derslerini bitirmekle 

beraber bazı ezberler yapmıştır. Sorduğu sorulara hocalarının ve öğrenci 

arkadaşlarının zaman zaman cevap veremediklerini görmüş, bunun üzerine  

İstanbul'a gitmeye karar vermiştir. İstanbul'a gidince önce camileri, medreseleri, 

eğitim ve öğretim mekanlarını araştırmıştır. Sultan Mehmed Camii'ndeki ders 

halkasına katılmış sarf, nahiv, mantık ve meanî dersleri almıştır. Buradaki 

öğrencilik yıllarında henüz yaşı küçük olmasına rağmen şöhret kazanmıştır. 

Sultan Mehmed Camii'indeki eğitiminin ardından Hızır karakterli bir kişi 

Köprülüzade Mustafa Paşa'nın, aradığı hoca olduğunu Sâkıb Mustafa Dede'ye 

bildirmiştir.106 

Köprülüzade Mustafa Paşa, Süleymaniye Camii yakınındaki sarayında 

mütalaa yaparken Sâkıb Mustafa Dede huzuruna varır. Sâkıb Mustafa Dede'nin bu 

buluşma esnasında "tıfl-ı nev-resîde" olduğu belirtilmektedir. Sâkıb Mustafa 

Dede’nin İzmir'den ayrıldığında Käfiye okuduğu ve Köprülüzade Mustafa 

Paşa'nın onu bu derslerden ve o güne kadar okuduğu bazı derslerden imtihan ettiği 

anlaşılmaktadır. Köprülüzade Mustafa Paşa birkaç defa Sâkıb Mustafa Dede'yi 

başka hocalara yönlendirmek istese de Sâkıb Mustafa Dede'nin ısrarları ve 

ağlamaları neticesinde  musahibi Fevzî Efendi'ye Sâkıb Mustafa Dede'yi saraya 

almasını emretmiş, Sâkıb Mustafa Dede'yi oğlu mesabesinde gördüğünü 

belirtmiştir. Sanatkar ve usta bir şair olan Fevzî Efendi ile Sâkıb Mustafa Dede 

sarayda oda arkadaşı olmuşlardır. Köprülüzade Mustafa Paşa, o zamana kadar 

çocuğu olmadığı ve evlat hasreti çektiği için Sâkıb Mustafa Dede'yi sürekli 

yanında tutmuş ve onu bizzat okutmuştur. Sâkıb Mustafa Dede bu dönemde Celâl 

ve Halhâlî derslerini tedris etmiştir.  

                                                 
106 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 7a. 
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 Sâkıb Mustafa Dede 14-15 yaşlarında iken Köprülüzade Mustafa Paşa'nın 

Civan Kapıcıbaşı kızından olma oğlu Abdullah dünyaya gelmiştir. Bu doğumdan 

hemen sonra Köprülüzade Mustafa Paşa İran seferine çıkmıştır.   Bu tarihte henüz 

Köprülüzade Numan Paşa doğmamıştır. Sâkıb Mustafa Dede, yanına geldikten 5-

6 sene sonra Köprülüzade Mustafa Paşa sadrazam olmuştur.107  

Köprülüzade Mustafa Paşa'nın sarayına sahafların Sâkıb Mustafa Dede 

için hususi olarak kitaplar getirdiğini Ahmed Hâlis Dede nakletmektedir. Ahmed 

Hâlis Dede Yine Köprülüzade Mustafa Paşa'nın müşkil konuları Sâkıb Dede ile 

istişare ettiğini, Paşa'nın Sâkıb Mustafa Dede'nin rüyalarına çok önem verdiğini  

ifade etmektedir. Bu dönemde Sâkıb Mustafa Dede'nin yaşı 15-16'dır. 

Köprülüzade Mustafa Paşa, Sâkıb Dede gibi birçok öğrenci okutmuştur. Sâkıb 

Dede tahsilinin sonuna yaklaştığında Köprülüzade Mustafa Paşa, Çehrin Seferi 

için yola çıkmıştır. Sâkıb Dede 1-2 sene daha eğitim görse eğitimi tamam 

olacaktır. 108   

33.4.2.2. Mustafa Sâkıb Dede'nin Mevlânâ Yoluna Girişi ve Konya Yolculuğu 

Köprülüzade Mustafa Paşa, Çehrin seferi'ne çıktığında musahibi Fevzî 

Efendi ve Şeyh Sâkıb Dede de beraberinde gitmişlerdir. Üç ay süren muhasara 

sonunda Çehrin Kalesi fethedilemeyince yeniçeriler arasında dedikodular ve 

homurdanmalar başlamıştır. Bu esnada Köprülüzade Mustafa Paşa'nın çadırına 

Mevlevî kıyafetleriyle bir derviş gelmiş ve Mevlânâ ve dervişlerinin kalenin fethi 

noktasında yardım etmek için geldiklerini, ertesi gün ikindi vaktinde kalenin 

alınacağını paşaya iletmiştir. Bu haberi getiren  Dervîş Hâcc Muhammed 

Mevlevî'dir. Sâkıb Dede bu açık kerameti gördükten sonra cezbeye kapılmıştır ve 

Fevzî Efendi'ye, Mevlânâ'yı ve Mevlevî tarikatını sormuştur. Fevzî Efendi, Sâkıb 

Dede'ye Mevlevî tarikatının on iki tarikatın en seçkini olduğunu, Mevlânâ'nın 
                                                 
107 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 9a-9b. 
108 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 11b-12a. 
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menâkıbını, kendi şiirlerinden Hazret-i Mevlânâ, Hazret-i Şemseddîn-i Tebrîzî, 

Konya, Mevlânâ soyu ve Mevlânâ dergâhı övgülerini anlatmıştır. 

 

æulaø úäşıø olurmış gözden öèdin  

 

mısrasının gereğince Sâkıb Dede'de Mevlevî tarikatının sevgisi yerleşmiştir. 15-

16 yaşlarında olan genç Sâkıb o yaşına kadar tarikatın ne olduğunu bilmemektetir. 

Tarikat ehlinden bir kişi ile arkadaş olmamıştır.  

Çehrin Kalesi’nin fethindeki açık kerametten sonra Sâkıb Dede'de Mevlevî 

tarikatına olan ilgi gün geçtikçe artmıştır. Bu süreçte Sâkıb Dede rüyasında Çehrin 

Kalesi’nin üstünde bir kubbe görür, bu kubbe velilerin defnedilği yerdir. Bu 

mekandan bir Mevlevî pîr çıkar. Bu şahıs Sâkıb Dede'ye "Sen benim seçkin 

oğlumsun, Hazret-i Mevlânâ seni kabul etti" der ve Mevlevî külahını başına 

geçirdikten sonra yeşil derviş lebacesini de omzuna atar. Daha sonra "Sana dünya 

işleri yoktur" der.   

Sâkıb Dede, rüyasını Fevzî Efendi'ye anlatır. Fevzî Efendi ona "Bundan 

sonra sen Mevlevî tarikatından oldun" der. Bu konuşmaların Farsça cereyan 

etmesi Mevlânâ'nın dilinin Farsça olmasından kaynaklanmaktadır.109 

Köprülüzade Mustafa Paşa Farsça bilmediği için Çehrin'den İstanbul'a 

döndüklerinde Sâkıb Dede için acilen Farsça hocası aranır. İstanbul'da aradıkları 

hocayı bulamayınca Köprülüzade Mustafa Paşa'nın izni ile Bursa'da Acem Ahmed 

Efendi'den Farsça öğrenmek için Sâkıb Dede  yola çıkar. Bursa'da kısa sürede 

Farsçayı öğrenir ve şöhret sahibi olur. Bursa'dan Konya'ya ulaşmak kastıyla yola 

çıktığında yanında beraber ders gördüğü arkadaşlarından 5-6 molla da vardır. Yol 

                                                 
109 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 13a-13b. 
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üzerindeki durakları teker teker geçerek önce Uşak'a oradan Muğla ve Hamid 

Sancağına, oradan Isparta'ya bu bölgelerdeki camilerde vaaz vererek Yalvaç'a, 

Yalvaç'tan evliyalar şehri Konya'ya varırlar. Sâkıb Dede Konya'da Elmalılı Halil 

Efendi ismindeki bir mutasavvıftan tasavvuf dersleri almıştır.110  

Sâkıb Dede Konya'ya vardığında eğitimine devam etmekle  beraber 

camilerde vaaz vermiş, zikir çekmiştir. Bu esnada halk arasında "Türlü türlü 

ilimlere sahip 13-14 yaşlarında bir faziletli kişi Konya'ya gelmiş." şeklinde 

konuşmalar cereyan etmiştir. Sâkıb Dede Konya'da Şerafü'ddîn Câmi-i şerîfinde 

vaaz vermek için bir cuma günü camiye vardığında kadınlar, çocuklar ve diğer 

cemaatten büyük bir kalabalık kendini karşılamıştır. Sâkıb Dede için "Şeyh" 

sıfatının ilk defa burada kullanıldığını görüyoruz. Sâkıb Dede'nin ilmî derecesinin 

yüksekliğinden dolayı Konya halkından bazıları kendinin Kabe'den geldiğini ve 

Mehdî olduğunu iddia etmiştir. Ahmed Hâlis Dede bu durumu şu cümlelerde 

anlatmaktadır: 

“Şerafü'd-dìn Cämiú-i şerìfinde vaú® u teŸkìre bir yevm-i cumúa varduøda 

cämiú-i şerìfüè derùn u bìrùnı ˚äyet izdi≈ämdan ´oèra esväøda úavratlar ve 

´ıbyän  ma≈şerden nişän virüp ol gün bir germiyyet-i vaú® olmış ki ´aøala 

duúä itdüren niceler şey∆ elinde täõib ü müsta˚fir olup ve niceleri bükä-i 

häy häy idüp bu øadar nuŸùr ve ´adäøät-ı nisvändan mühädät virilmesi 

ke§ret-i iştihär-ı ∆alø vaú® u nu´≈larına käniú olmayup baúde'l-vaú® ≈ücre-i 

∆ä´larına ricúatde gürùh-a-gürùh der-pey olup her biri dänişi miødärı bir 

söz söyleyüp o yevm-i merøùmda güft ü gù-yı ≈aløa gùş-endäz oldı˚umda 

bir gürùh bunı tefevvüt iderler ki bu øadar sinn ü sälde bu miødär úilm 

ta≈´ìl olur mı? [[S15b] Siz bunı bilmezsiz bu ~a◊ret-i Mehdì imiş Kaúbe'den 

∆urùc itmege gider imiş diyü säõir ∆aløa tebşìr ider.”111 

                                                 
110 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 14a-14b. 
111 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 15a-15b. 
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Halkın kendi hakkında Mehdî gibi sıfatlar kullanmasından rahatsız olan 

Şeyh Sâkıb, İlâhî ilham ile Konya'lı öğrenci arkadaşlarından Elmalılı Halîl 

Efendi'yi sorar. Arkadaşları Elmalılı Halîl Efendi'ye itibar etmemesi gerektiğini 

onun cahil bir şeyh olan Şeyh Ahmed Kûsec'e intisap etmiş bir sufî olduğunu 

söylerler. Bu uyarılara rağmen Şeyh Sâkıb, tasavvuf derslerini ve yolunu Elmalılı 

Halîl Efendi'den öğreneceğine kanaat getirerek “Elbise-i fä∆irelerin da∆ı naød 

idüp ziyy-i  şey∆änelerin ∆alú”112 ettikten sonra Halvetî tarikatına uygun siyah 

sarık ve siyah aba giyerek Halvetî Tekyesi’ne gider kalan parasını da tekyenin 

şeyhi Şeyh Ahmed Kûsec'e verir. Şeyh Ahmed Kûsec, kendinden esma zikri alan 

Şeyh Sâkıb'ı okutması için Elmalılı Halîl Efendi'ye emir verir. Şeyh Sâkıb, 

Elmalılı Halîl Efendi'den tasavvufa dair çok eserler okuduktan sonra Fusûs'a 

başlamıştır. Şeyh Sâkıb, Fusûs'u gece sabahlara kadar hem okumuştur hem de 

nüshalarını yazmıştır. Bu eseri bitirmesine çok az bir süre kala, Şeyh Ahmed 

Kûsec, Şeyh Sâkıb'a "Sen Mevlevî karakterlisin eğer oraya intisabın olmasaydı 

seni bırakmazdım" der. Sâkıb Dede, daha sonra Sefîne-i Nefîse'sinde Şeyh Ahmed 

Kûsec'ten Dervîş Alî Lâ-mekân’ı anlatırken bahsetmiştir.113 Elmalılı Halîl 

Efendi'yi ise Çelebî Bûstân-ı Sânî başlığı içerisinde tahrir etmiştir.114 

Şeyh Sâkıb, Şeyh Ahmed Kûsec Tekyesi’nden Fusûs'u bitirmeden ayrılıp 

İstanbula gitmek maksadıyla yola çıkmıştır. Akşehir'de kendine birkaç talebe 

yoldaş olmuştur. Bu öğrenciler ile beraber şehir şehir geçerek İstanbul'a gelmiştir. 

İstanbul'da 6 ay Sultan Mehmed Câmii'nde  dersiamlık yapıktan sonra hastalanmış 

ve 4 ay hasta yatmıştır.115 İstanbul'da hastalığına çare bulamayan Şeyh Sâkıb Bolu 

                                                 
112 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 15b. 
113 Sâkıb Mustafa Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân, Kahire: Matbaa-i vehbiyye, 1283.  C III s. 
35-36.  
114 Sâkıb Mustafa Dede, Age.,  C I, s. 183-197. 
115 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 17a-17b. 
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kaplıcalarına şifalı suda tedavi olmak ve hava değişimi için gitmiştir. Bolu'da kan 

aldırdıktan sonra iyileşmiş, talip olanlara ilim öğretmeye ve öğrenmeye devam 

etmiştir. Bolu'da da 6 ay kadar kaldığı süre içinde şöhreti artınca İstanbul'a 

dönmüştür.116  

Şeyh Sâkıb'ın Konya seyahatinde Mevlânâ dergahını ziyaret edip 

etmediğinden Ahmed Hâlis Dede bahsetmemektedir. Bu, Mevlânâ dergahını 

ziyaret kastıyla İstanbul'dan ayrılan Şeyh Sâkıb için şaşılacak bir durumdur. 

Ahmed Hâlis Dede babasının Konya seyahatinde Mevlânâ yoluyla ilgili şu 

izlenimlerini nakletmektedir:  

İstanbula geri dönmüş olan Şeyh Sâkıb Konya'da Mevlânâ dergahını 

merkez olarak düşünmüş diğer beldelerde ve şehirlerdeki Mevlevîhaneleri 

görmüş, yolculuk esnasında karşılaştığı Mevlevî dervişlerinden etkilenmiştir.117  

Konya seyahatinde  Halvetî Tekyesi’ne intisabı Şerafü'ddîn Camiindeki 

vaazları Elmalılı Halîl Efendi'den tasavvuf derslerini uzun süre almasından 

anlaşılıyor ki Şeyh Sâkıb Dede Konya'da Mevlevîler ile içli dışlı olmamıştır. 

Özellikle Halvetî Tekyesi’nde uzun süre geçirmesi onun hangi tarikate intisap 

etmesi gerektiği sorusunu henüz cevaplayamadığını göstermektedir.  

Bolu'da şifa bulan Şeyh Sâkıb'ta İstanbul'a döndükten sonra tekrar  

Mevlevî cezbesi uyanmıştır. Kendine İstanbul'da kâmil bir mürşit aramıştır. Bu 

istek ile Edirne Hankahı seccade-nişini olan merd-i kâmil-i mükemmel Şeyh 

Mehmed Siyâhî'ye intisap etmek için Edirneye  gelmiştir. Şeyh Mehmed Siyâhî 

elinden külah giymiştir. Binbir gün olan Mevlevî çilesini tamamlamaya gayret 

göstermiştir.118Bu süre içinde Mevlevîlik yolunun inceliklerini, edeb ve erkânını 

ve kurallarını öğrenmiştir. Çilesini tamamlayan Şeyh Sâkıb karakterinin gereği 

                                                 
116 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 18a. 
117 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 18b. 
118 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 19a. 
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olarak Edirne'de de fazla duramayıp Galata Hankahında Şeyh-i Ekrem Gavsî 

Dede hizmetine girmiştir. Bir yıl boyunca Gavsî Dede'den Mesnevî dersleri almış 

ve Mevlevîlik yolunda kendine lazım olan malzemeyi tedarik etmiştir. Burada 

geçmişte yaşamış şeyhlerin hayatları ve kerametleri hakkında incelemelerde 

bulunmuştur. Bu incelemelerin daha sonra yazacağı  Sefîne-i Nefîse-i 

Mevleviyân'ın ilk tohumları olduğu anlaşılmaktadır.119 

Galata Mevlevîhanesinde 1 yıl kadar kalan Şeyh Sâkıb riyâziye ilminde 

eksik olduğunu düşünerek riyâziye öğrenmek maksadıyla Mısır'a yola 

çıkar.120İstanbul'dan ayrılırken binmiş olduğu gemi Şeyh Sâkıb gemiden ayrılıp  

Çeşme'ye geçtikten hemen sonra içindekilerle beraber Sakız adasında batmıştır. 

Şeyh Sâkıb bir kalyon ile İskenderiye'ye varmıştır. Oradan Kahire'ye geçmiştir. 

Kahire Mevlevîhanesine yerleşen Mustafa Sâkıb burada riyaziye dersleri almıştır. 

Sâkıb Dede bütün tarikatları bir gördüğü için Kahire'de Bektaşîlere mahsus 

Kaygusuz Baba Tekyesi’ne gitmiştir. Burada tekye mensupları tarafından 

yakılmak istenmesi onun ve oğlu Ahmed Hâlis Dede'nin tarikatlarla ilgili bakış 

açısını değiştirmiştir.121 Anadolu'da çıkartılan Şah İsmail merkezli isyanlar ve bu 

isyanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Ahmed Hâlis ve babası 

İran Bektaşîliğinin zındıklık olduğunu düşünmektedirler.122 Şeyh Sâkıb, Kütahya 

Mevlevîhanesi şeyhi olduğu dönemde de bozulmuş olan Bektaşî tarikatinin 

mensuplarına itibar etmemiştir.123Ahmed Hâlis Dede Kütahya'da cereyan eden bu 

olayları bizzat müşahede etmiştir.  

Kahire'de birkaç ay kalan Şeyh Sâkıb Dede birden çok hocadan hadis, cifir 

ve vefk ilimleri tahsil edip İstanbul'a 5'inci kez dönmüştür. Galata Hankahı’nda 

                                                 
119 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 20a. 
120 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 20a. 
121 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 22b-23a. 
122 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 23b. 
123 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 24a. 



98 
 

birkaç ay kalmıştır. Galata Mevlevîhanesi şeyhi Gavsî Ahmed Dede, Dervîş Sâkıb 

Mustafa'nın gayretlerini görerek onu yetiştirmek için büyük çaba sarfetmiştir. 

Müneccim Ahmed Dede'nin kendi hakkındaki olumsuz çalışmaları neticesinde 

Dervîş Sâkıb Mustafa, Edirne Mevlevîhanesine gitmek zorunda kalmıştır. Burada 

boş durmayan  Dervîş Sâkıb Mustafa 1 yıl içinde Mevlevîlikle ilgili eksiklerini 

tamamlamıştır.124 

33.4.2.3. Sâkıb Dede'nin Sefîne-i Nefîse fi'l-Menâkıbi'l-Mevleviyye'yi Yazmaya 

Başlaması 

Dervîş Sâkıb Mustafa Edirne Hankahı’ndan seyahat ve büyük şahısları 

görme isteği ile Siroz'a, Siroz'dan Filibe'ye, sırasıyla Selanik ve Bosna'ya ve 

Rumelindeki diğer Mevlevîhanelerin bulunduğu beldelere seyahat etmiştir. 

Mevlevî kimliğini kendinde tam anlamıyla tanımlayan Dervîş Sâkıb, bu gezisinde 

uğradığı kasaba, belde ve şehirlerde Mevlevî tarikatı için önemli dervîş ve 

dedelerin menâkıblarını hayatta olan tarikat mensuplarından bizzat toplamış ve 

Sefîne-i Nefîse fi'l-Menâkıbi'l-Mevleviyye'yi yazmaya başlamıştır.125 Rumelideki 

birçok yerleşim yerini gezen Dervîş Sâkıb, artık eser sahibi bir müellif olma 

yoluna girmiş, geze geze Gelibolu Hankahı’na dönmüştür. Gelibolu'da aşpezlik 

vazifesi yaptığını Ahmed Hâlis Dede belirtmektedir.126 Gelibolu'da Isparta, 

Antalya ve Eğirdir bölgesinde daha önce görüştüğü gezgin derviş arkadaşları ile 

karşılaşır ve bu arkadaşları Dervîş Sâkıb'a yüklü miktarda para verirler Dervîş 

Sâkıb bu parayı Gelibolu Hankahı’ndaki dervişlere ziyafet vermek için kullanır.127 

Dervîş Sâkıb Gelibolu Tekyesi’ne vardığında tekyenin durumu içler acısı olmakla 

beraber tekyede iaşe sıkıntısı yaşanmaktadır. Kendisi tekyeyi düzene koymuştur. 

                                                 
124 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 26a. 
125 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 26a. 
126 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 27a. 
127 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 26a-27a. 
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Şehrin ileri gelenleri çocuklarını okutması için Dervîş Sâkıb'a getirmişlerdir. Bu 

sayede olsa gerek tekyenin iaşesine bereket gelmiştir.128  

Dervîş Sâkıb Gelibolu'da, doğum yeri olan İzmir'i özlemiş, Sultan 

Mehmed Camii’nde, Köprülüzade Mustafa Paşa yanında,  Galata ve Edirne 

Mevlevîhanelerinde, Konya Halvetî Tekyesi’nde, Mısır'da aldığı eğitimlerle 

gemiye binerek İzmir'e ulaşmıştır. Burada bazı alimlerle münazara yapmış ve bu 

münazaralarda galip gelmiştir.  Kadızadeliler anlayışına sahip alimlerin 

görüşlerini bu münazaradaki konuşmalarında reddetmiştir.129  

İzmir'de fazla kalmayan Dervîş Sâkıb, Kahire'ye ulaşmak için gemiye 

binmiştir. Asıl maksadı Limye (Limni) adasında sürgünde olan Niyazî-i Mısrî'yi 

görmektir.  İlk önce Aynaroz adasına varmıştır. Aynaroz'da fazla kişinin 

uğramadığı bir manastırda rahiplerle münazara yapmıştır. Rahipler, Dervîş 

Sâkıb'ın kendilerini Müslüman yapacağından korkmuşlardır. Aynaroz'dan ayrılan 

Dervîş Sâkıb Limye (Limni) adasına geçip orada Niyazî-i Mısrî'yi aramaya 

koyulmuştur. Niyazî-i Mısrî o vakitte Câmi-i Kebîr'de vaazlar vermektedir ve 

yaşantısını bu camide kendisi için bina edilen bir hücrede geçirmektedir. Caminin 

kapıcılığını da Niyazî-i Mısrî'nin kardeşi yapmaktadır. Dervîş Sâkıb, Niyazî-i 

Mısrî ile karşılaşacağı esnada semaya durmuştur. Ahmed Hâlis Dede babasının 

"semâ"sından ilk defa burada bahsetmektedir.130 Dervîş Sâkıb, Limye'de Niyazî-i 

Mısrî'nin yanında birkaç ay kaldıktan sonra Kahire yoluna koyulmuştur.131 

Kahire'de, Mevlevîhane’de bulunan dervişleri, daha önce görev yapmış olan 

şeyhleri, Mevlevîhanelerin bina edilme sebepleri ve banileri, dervişlerin ve 

şeyhlerin keramet ve menkabelerini toplamıştır. Daha sonra Kütahya 

Mevlevîhanesine şeyh olduğunda bu bilgileri Sefîne-i Nefîse'ye yazmıştır. Mısır 
                                                 
128 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 27b. 
129 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 31b. 
130 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 33a. 
131 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 33b. 



100 
 

seyahatlerinden birinde Kıbrıs'a gitmiş, Kıbrıs'ta Siyâhî Dede ile görüşmüş daha 

sonra İçel üzerinden Asitane-i saadete (Konya'ya) ulaşmıştır.132 Mısır üzerinden 

Antalya'ya gittiği de anlaşılan Sâkıb Dede'nin Mersin'den Antalya'ya geçtiği 

anlaşılmaktadır ki bu ikinci Mısır seyahatinin dönüşü zamanına tekabül eder. 

Antalya camilerinde vaazlar ve dersler veren Sâkıb Dede Antalya 

Mevlevîhanesi’ndeki dervişlere de dersler vermiştir. Antalya'dan Isparta'ya geçen 

Sâkıb Dede oradan Mevlânâ'nın kenti Konya'ya ulaşmıştır. Bu Konya'ya ikinci 

gelişidir. Sâkıb Dede Mevlânâ Dergahı’na vardığı vakit  cem ayini günü olduğu 

için bütün dervişler Meram nüzhetgahındadırlar. Sadece Kazganî Ahmed Dede 

dergahta kalmıştır ileriki yıllarda Sâkıb Dede, Kazganî Ahmed Dede'yi Sefîne-i 

Nefîse fi'l-Menâkıbi'l-Mevleviyye'nin 3. cildinde yazmıştır.133  

Sâkıb Dede Mevlânâ Dergahında birkaç ay Kazganî Ahmed Dede'nin 

yanında mutfakta çalıştıktan sonra Karaman'da Mevlânâ Hazretlerinin annesinin 

kabrini ziyaret etmek için Karaman'a doğru yola çıkar; fakat yolda bir rüya görür 

bu rüyanın neticesinde 5 ay daha Mevlânâ Dergahı’nda hizmet eder. Bu süre 

zarfında Mevlânâ Dergahındaki yeni talebeleri okutur.  

Sâkıb Dede'nin adeti topluluk hâlinde seyahat etmek olduğu için birkaç 

Mevlevî dervîşle Akşehir'e varır. Ahmed Hâlis Dede babasının âdeta yürüyen bir 

Mevlevîhane olduğunu ifade etmekte vardığı her beldede vaazlar, nasihatler ve 

dersler yaptığını belirtmektedir. Ahmed Hâlis Dede bu konudan şöyle 

bahsetmektedir: 

“Aøşehre teveccüh buyurmışlardur. Yine kemä-fi's-säbıø her şehrde 

teşeyyu∆-ı ≠arìøi üzre vaú® u teŸkìr ve müsteúiddìn-i ≠ulläba da∆ı ifäde ile 

her än fütù≈ät-ı ˚aybiyye-i bì-şümär ile gùyä bir tekye-i revändur.”134   

                                                 
132 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 33b. 
133 Sâkıb Dede Age., C III, s. 77-81. 
134 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 38a. 
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Akşehir'den yola çıkan Sâkıb Dede ve beraberindeki dervişler Karahisar-ı 

Sahib'e  (Afyonkarahisar) Sultan Divanî Asitanesi’ne ulaşırlar. Ahmed Hâlis 

Dede, babasının Sefìne-i Nefìse'de anlattığı menâkıbın çoğunu,  Sultan Divanî 

Asitanesi Şeyhi Mustafa Dede'den duyduğunu aşağıdaki cümlelerle 

belirtmektedir:  

“~a◊ret-i Sul≠än Dìvänì kuddise sırrıhü'n-nùränì äsitäne-i saúädet-

äşiyänesine [[S38b] rù-mäl olmışdur. TTelaøøìkerdedür kki: Ol vaøt-i  

meymenet-encämda şey∆-i ∆änøäh Mu´≠afå Dede bulınup bir pìr-i rùşen-

®amìr-i tarìøat-ı úaliyye-i Mevleviyye olup ek§er-i Sefìne-i Nefìse'de olan 

menäøıb-ı mefä∆ir anlardan şifähen telaøøìkerdedür.”135 

Sâkıb Dede ve yanındaki dervişler Afyonkarahisardan, Uşak'a, Uşak'tan 

Kula'ya Kula'dan İstanbul'a gelmişlerdir. Sâkıb Dede İstanbul'a gelir gelmez 

Gavsî Dede'yi bulup ondan Mevlevî tarikatının inceliklerini öğrenmeyi 

tamamlamıştır. Babasının bu eğitimini oğlu Hâlis Dede “˙ala≠a ∆änøähına varup 

tetimme-i ∆urde-i ≠arìki ˙av§ì Dede'den istikmäl buyurmışlar.”136 cümlesiyle 

anlatmıştır. 

İstanbul'da bir süre kalan Sâkıb Dede yanına bir derviş arkadaşını da 

alarak Tekirdağ'da Halvetî şeyhlerinden Şeyh Muslihüddîn Efendi'nin yanına gelir 

burada birkaç ay kalır. Ahmed Hâlis Dede, babasının bu tekyede kalışını Limye'de 

Niyâzî-i Mısrî'nin yanında kalışına benzetir.137  

İlk Konya seyahatinde Ahmed Kûsec'in, Limye'de Niyâzî-i Mısrî'nin, 

Tekirdağ'da Şeyh Muslihüddin Efendi'nin yanında kalmasına bakılırsa Sâkıb 

                                                 
135 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 38a-38b. 
136 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 39a. 
137 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 39a-39b. 
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Dede, Halvetî tarikatını Mevlevî tarikatına çok yakın bulmaktadır. Bu durum 

Derviş Sâkıb'ın henüz Şeyh/Dede vasfına sahip olmamasıyla da ilişkilendirilebilir.  

Şeyh Muslihüddîn Efendi'nin muska yazıcılığı ile geçindiği ve bu işten 

yüklü paralar kazandığı anlaşılmaktadır. Ahmed Hâlis Dede'nin uzun uzun 

anlattığına göre Mısır'da vefk ve cifir dersleri alan Sâkıb Dede Tekirdağ'da bu 

Halvetî Tekyesi’nde Şeyh Muslihüddîn efendiden muska yazıcılığını öğrenmiştir; 

fakat uygulayıp uygulamadığını bilemiyoruz.138 

Tekirdağ'dan ayrılan Sâkıb Dede, Konya Mevlânâ Dergahının cezbesine 

kapılarak tekrar Konya'ya dönmüştür. Burada Mevlânâ Dergahı Şeyhi 

Mevlevîlerin o dönemdeki önderi Abdülhalim Çelebi oğlu II. Bostan Çelebi'yle 

görüşmüştür. II. Bostan Çelebi'nin bu görüşme öncesinde Sâkıb Dede'yi tanımış 

olduğu anlaşılmaktadır. Ahmed Hâlis Dede Arapça ifadelerle bu görüşmenin H 

1090 ile 1100 arasında olduğunu ifade etmektedir.139 Abdülhalim Çelebi oğlu II. 

Bostan Çelebi'nin 1090'dan 1117 yılına kadar Konya Mevlânâ Dergahı Şeyhi 

olduğu bilinmektedir.  

Bu görüşmede Abdülhalim Çelebi oğlu II. Bostan Çelebi, Sâkıb Dede'nin 

matbaha götürülüp kazan karaları ile yüzünün karalanması gerektiğini ifade eder. 

Sâkıb Dede, cevabında yüzünün kendi günahlarından ve ayıplarından kapkara 

olduğunu belirtir. Bu cevap sayesinde II. Bostan Çelebi'nin maiyetine girmeye 

nail olur.  

O dönemde Abdülhalim Çelebi oğlu II. Bostan Çelebi'nin maiyetinde -

Hüseyin Baykara'nın maiyetinde olduğu gibi- Nesîb Dede, Vehbî Dede, Siyâhî 

                                                 
138 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 40a-41b. 
139 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 41b. 
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Dede, Elmalılı Halil Efendi, Sâkıb Dede gibi fazıl kişiler vardır. Bu meclisle ve II. 

Bostan Çelebi'yle ilgili düşüncelerini Sâkıb Dede Sefîne'de yazmıştır.140 

Sâkıb Dede, II. Bostan Çelebi'nin meclisinde 6 ay kalmıştır. Daha sonra 

Eskişehir üzerinden İstanbul'a Galata Mevlevîhanesine dönmüştür. Burada Gavsî 

Dede'nin şeyhliği altında Sucı Dede'yle hücredaş olmuştur. Buradayken sadece 

Mevlevî dervişlerle görüşmüştür.  

Ahmed Hâlis Dede İstanbul Tekyelerine dervişlerin rağbet etmesini ayin, 

mukabele günlerinde halkla yapılan sohbetlere, eğlencelere, kahve meclislerine 

bağlamakta babasının bu şekilde hareket etmediğini belirtmektedir.141 Buradaki 

kahve sohbetlerinden kasıt mukabeleyi bir yana bırakıp derviş hücrelerinde 

yapılan özel sohbetlerdir.  

Sâkıb Dede'nin 3. kez Galata Mevlevîhanesinde kaldığı zamanlar, 

İslam/Osmanlı ordularının birçok yerde hezimete uğradığı Sultan IV. Mehmed'in 

saltanatının 40. yılına yaklaştığı vakitlerdir. 1687 yılında tahttan indirildiğini 

bildiğimiz Avcı Mehmed 39 yıl Osmanlı tahtında oturmuştur.  

Ahmed Hâlis Dede, Avcı Mehmed'in Beşiktaş Hankahı’nda mukabelelere 

katıldığını ve bu mukabelelerde ağladığını,  

  

Münkir inkärın bıraødı eyledi iørär hù142 

                                                 
140 Sâkıb Mustafa Dede, Age.,  C I, s. 183-197. 
141 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 42b. 
142 Cemâl-i Halvetî'ye ait olan bu mısra Cemâl-i Halvetî Dîvânçe'sinin başında 5 beyitlik bir gazel 
içinde yer almaktadır. Dîvânçe Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 2709 numarada kayıtlı 
mecmuanın 179b-185b varakları arasında yer aldığına göre hacim yönü ile küçük bir eserdir. Bu 
nüsha Cemâl-i Halvetî'nin şiirlerinden bir şeçki izlenimini vermektedir. Cemâl-i Halvetî 
Dîvânçe'sinin bir diğer nüshasının da Millet Kütüphanesi Manzum 463'te kayıtlı olduğunu, 
 

Münkir inkärın bıraødı eyledi iørär hù  
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ilahisinin kendi hakkında yazılmış olduğunu söylediğini, nakletmektedir.143 

33.4.2.4. Sâkıb Dede'nin Manevi Annesi Mevlânâ Soyundan Hâcce Fâtıma Hanım ve 

Sâkıb Dede'nin Kütahya Mevlevîhanesine Şeyh Olması  

 Sâkıb Dede, gittiği bir şehirde şöhreti artınca orada fazla durmaz oradan 

ayrılır. İstanbul'da da şöhreti artınca Sâkıb Dede, büyük imamların kabirlerini 

ziyaret etmek arzusuyla Bağdat'a doğru yola çıkmak için niyetlenir. Bu sırada 

misal aleminde Yenikapı Mevlevîhanesi’nin şeyhinin vefat ettiğini görür. Kendini 

Yenikapı Mevlevîhanesi’ne şeyh yapacaklarını düşünerek buraya şeyh olmak 

istemediği için yanlarına başka iki derviş daha alarak Sucı Dede'yle beraber yola 

koyulur.  Sâkıb Dede, daha önce defalarca Konya-İstanbul arasında seyahat 

etmiştir; yalnız Kütahya'ya uğramamıştır. Bu seyahatinde Kütahya'yı da görmek 

kastıyla yolunu Kütahya'dan geçirmeye karar verir. O zamanda Kütahya 

Mevlevîhanesinden Mevlânâ'nın torunlarından Ârif-i Kûçek'in Kızı Kâmile 

Hanım'ın Kızı Hâcce Fâtıma Hanım sorumludur. 

                                                                                                                                      
mısrasını da içine alan gazel şeklindeki manzumeyle başladığını, Muharrem Çakmak 
bildirmektedir. Gazelin iktibas edilen mısraının da içinde bulunduğu son iki beyti şu şekildedir: 
 

Sûfî mest olub safâdan devr ider yâ hû deyu, 
Münkir inkârın bırakdı eyledi ikrâr hû 
 
Ravza-i hûdâ makâm it ey Cemâl-i Halvetî, 
Tâ vücûdun mülküne keşf ola bu esrâr-ı hû. 

 
Muharrem ÇAKMAK, Cemâl-i Halvetî, Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemâliyye 
Kolu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Doktora Tezi, 
Erzurum: 2000, s. 108. 
Cemâl-i Halvetî'nin bu gazelini, Cihângîrî Dede (Ahmed Efendi) bestelemiştir. Makamı Hüseynî, 
usulü sofyandır. Eser TRT repertuarında 14352 numarada kayıtlıdır. 
www.yedinota.com/beste/safha-isadrında-daim-asikin-efkari-hu-14546. Erişim tarihi 13-02-2017. 
143 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 44a. 
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Babası Üftedli-zâde, Hâcce Fâtıma Hanım'ı kızkardeşinin oğlu Ahmed 

Paşa'nın kardeşi Mahmud Bey ile evlendirmiştir. Mahmud Bey'den bir kızları 

olmuştur fakat bu kız fazla yaşamamıştır. Çocuklarından sonra Mahmud Bey de 

vefat etmiştir. Bundan sonra Hâcce Fâtıma Hanım Kabe'ye gitmek için yola 

koyulmuştur. Önce Konya Mevlânâ Dergahını ve II. Bostan Çelebiyi ziyaret 

etmiş, bu degahta bulunan bütün dervişlere birer gömlek, abdest havlusu, küçük el 

havlusu, ve bahşişler hediye etmiştir. Bu hediye verme esnasında kalbinden 

Kütahya Mevlevîhanesine kendi yerine şeyh olacak nitelikli bir kişinin gelmesi 

için dua etmiştir. Konya'dan ayrılıp Şam Hankahı, Medine-i Münevvere Zaviyesi 

ve Mekke-i Mükerreme Zaviyelerindeki dervişleri ziyaret ederek hac vazifesini 

yerine getirmiştir.144 Fâtıma Hanım'ın geçtiği her yerde ve Kütahya'da dervişlere 

ve halka çeşitli ihsanlarda bulunması onun varlıklı olduğunun göstergesidir.  

Fâtıma Hanım çocuğu olmadığı için üzüntü içerisindedir. Bu esnada alem-i 

misalde Sultân Dîvânî-i Semâúî Mehemmed Efendi Hazretlerini görür, Sultân 

Dîvânî-i Semâúî, kendine "Ey kızım, hüzünlenme biz sana dünyada eşi olmayan 

bir evlat getirdik" müjdesini verir ve gelecek kişinin fiziki ve manevi özelliklerini 

ona anlatır. Hâcce Fâtıma Hanım böylelikle Kütahya Hankahına gelecek olan 

şeyhi beklemeye koyulur.  

Sâkıb Dede, Bağdat seyahati için çıktığı yolda duraklarından bir durak 

olan Kütahya'ya vardığında birkaç gün dinlenir ve yola çıkacağı gün Kütahya 

Mevlevîhanesinin karşısındaki çarşıda bir kalabalık oluşur. Bu kalabalıkta bir 

Bektâşî derviş, Kütahya'ya yakın Porsuk nehrinin yakınında yol kesen Kürt 

eşkıyaların üzerindeki derviş kıyafetini çaldıklarını haykırır. Sâkıb Dede, bir 

Bektâşî dervişi bu şekilde soyan eşkıyanın 4 kişiden oluşan kendi kafilesinin 

elbiselerini, kitaplarını ve yol malzemelerini de çalacağını düşünerek birkaç gün 

                                                 
144 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 44b-46a. 
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daha Kütahya Hankahında kalmaya karar verir. Ahmed Hâlis Dede babası Sâkıb 

Dede’nin Kütahya’ya ilk gelişini şöyle anlatmaktadır: 

“...däõimä øalben ∆¥ähişleri bu imiş ki eger ≠arìøat-ı úaliyyede ser-nüvişt-i 

emr-i meşì∆at ®uhùr iderse bir vaøfı olmayan ∆änøähda fütù≈ät-ı ˚aybiyye 

ile ber-≈ùr-där olalum diyü sırran niyäzları bu imiş. Fi'l-väøiú úäøıbet-i kär 

öyle ®uhùr idüp dergeh-i ~a◊ret-i Ar˚un kuddise sırrıhü'l-meknùnda çil ü 

heşt sene müreffehü'l-≈äl  ve maø◊iyyü'l-ämäl zindegänì buyurduølarından 

´oèra isticäbete edúiyye-i ∆ayriyyeleri bu faøìr-i pür-taø´ìr üzre da∆ı cärì 

olup baúdehù cä-nişìn-i bì-isti≈øäøları oldu˚umda kerem-i mä-lä-

nihäyelerinden [[S31a]  näşì şäh u emìräne zindegänì  ve el≠äf-ı úaliyye-i 

rù≈äniyyelerinden Ÿevø-yäb-ı vicdänì oldı˚um ˚anì úani'l-beyändur.”145 146 

“Telaøøì-kerdedür ki: Evän-ı seyä≈atlerinde derùnì niyäzları bu imiş ki 

şey∆ olmaø däúiyesi øalb-i şerìflerinde olmayup läkin eger rùzgär-ı zùr-kär 

∆¥äh u nä-∆¥äh  bizüm teşeyyü∆ümüzi  muräd iderse bir tekye olsa ki a´lä 

vaøf u ìrädı olmasa fi'l-väøiú tìr-i niyäzları hedef-i icäbete øarìn olup ≈äliyä 

oldu˚ımuz äsitänenüè sedd-i ramaø [[S49b] vaøfı olmayup läkin ≈üsn-i 

zindegänìsi säõir evøäf-ı väfiyesi olan ∆än-øahlardan ezyed ve meúkùlät ve 

meşrùbät ve leväzımı da∆ı ek§erdür ve úìş-i ra˚adı  ve sürùr u ´afäsı lä-

yüúad velä yüta≈arrar oldu˚un i∆vän-ı zamänımuzuè maúlùmlarıdur ve 

≈a◊ret-i välid øırø sekiz  sene meşì∆at itmişler. Buyururlar idi ki: Bizüm 

säye-i evliyäda itdügümüz Ÿevø u ´afä úìş-ı ra˚ad hìç bir şey∆e na´ìb 

olmamışdur. Diyü däõimä şükr-i firävän ve ≈amd-i bì-päyän üzre idiler ve 

bir iki defúa Bäb-ı Cedìd meşì∆ati teveccüh idüp istiúfä buyurmuşlardur.”147  

 

                                                 
145 Açıklamaya ihtiyac olmayan.  
146 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 30b, 31a. 
147 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 49a, 49b. 



107 
 

Mukabele günü Kütahya halkının isteği üzerine Sâkıb Dede, kürsüde vaaza 

başlar. Sâkıb Dede, usulüne göre hadisten sonra Mesnevî'den beyitler okur ve 

açıklar. Fâtıma Hanım, Sâkıb Dede'nin dersini çok beğenir, Sultan Divanî'nin  

rüyasında müjdelediği manevi oğlun Sâkıb Dede olduğunu anlar. Fâtıma Hanım, 

Sucı Dede vasıtasıyla Sâkıb Dede'yi evladlık almak istediğini, tüm mal varlığını 

Sâkıb Dede'ye bağışlayacağını ve onu evlendireceğini bildirir. Sâkıb Dede'nin ilk 

cevabı red yönünde olur. Daha sonra  Fâtıma Hanım'ın Sâkıb Dede'yi ikna ettiği 

anlaşılmaktadır.148  

Hâcce Fâtıma Hanım'ın "neyim varsa oğulluğum Şeyh Mustafa'ya hibe 

ettim" diyerek bütün mal varlığını Sâkıb Dede'ye vermesi Kütahya şehir halkının 

ve Mevlevîhanede bulunan dervişlerin çok dikkatini çekmiştir. Sâkıb Dede'nin bu 

iltifata mazhar olması hasetçi ve fitneci olanların dedikodusuna sebep olmuştur. 

Mevlevîhanenin öğrencileri ve gelip gidenleri bu sebeple azalmıştır.149  

Fâtıma Hanım'ın Sâkıb Dede'ye hediye ettiği mülklerden biri Şengül 

Hamamı'dır. Bu hamam daha sonra Durmuş Çelebi Vakfı varisleriyle 

Mevlevîhane arasında mahkeme konusu olmuştur. 150 

Sâkıb Dede'nin Kütahya Hankahı şeyhi olması için Fâtıma Hanım, bir 

mektup ve bir destmal, Sâkıb Dede de bir arzıhâl ile Konya Mevlânâ Dergahına, I. 

Abdülhalim Çelebi oğlu II. Hacı Bostan Çelebi'ye göndermişlerdir. II. Hacı 

Bostan Çelebi, mektup yazıcısı Nesîb Dede'ye olumlu yönde bir cevap yazdırmış 

ve Fâtıma Hanım'ın gönderdiği destmali Nesîb Dede'ye hediye etmiştir.151 

Sâkıb Dede Kütahya Hankahı şeyhi olduktan sonra 2-3 yıl boyunca şehrin 

ileri gelenlerinin çocuklarını okutmuş, Mevlevîhanede büyük kalabalıklara dersler 

                                                 
148 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 47a-48a. 
149 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 82a, 90a. 
150 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 53b. 
151 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 48b. 
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yapmış, büyük sohbet meclisleri oluşturmuştur. 3 yıl sonunda bu kalabalık 

dağılmıştır.152  

Hâcce Fâtıma Hanım'ın Sâkıb Dede'yi evlatlık alması, Kütahya Hankahına 

şeyh yapması, halkın bu ikisine teveccühleri, bazı hasetçi ve fitnecilerin Sâkıb 

Dede aleyhinde çalışmasına sebep olmuştur.153 Ahmed Hâlis Dede, Tufeylü 

Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Ma’nevî’de 

50b-56b arasını tamamen babasının bu fitnecilerle mücadesine ayırmıştır.  

Sâkıb Dede'nin evliliği, ev ve hankahın masrafları kendine 500-600 guruş 

miktarı borç açmıştır. Bu borçtan Hâcce Fâtıma Hanım'ın baba bir kardeşi 

Süleyman Ağa'dan kalan eşya ve akar ile kurtulmuştur.154  

Sekiz-on yıl geçtikten sonra Sâkıb Dede tekrar maddi buhrana girmiştir. 

Bu dönemde evinde bulunan 4 cariye ayrılmış veya vefat etmiştir. Evin masrafları 

da azalmamıştır. Bu borçlar Sâkıb Dede'yi ağlayacak duruma sokmuştur; çünkü 

Sâkıb Dede seyahat zamanlarında bile böyle bir darlık çekmemiştir. Bu 

borçlardan Afyonkarahisar Mevlevîhanesi mütevelliliği sayesinde kurtulmuştur. 

II. Bostan Çelebi, Derviş Nuh'u Karahisar-ı Sahib Mevlevihanesinin tevliyeti 

vekaleti için Sâkıb Dede'ye göndermiştir. Sâkıb Dede 3-4 yıl vekaleten 

Afyonkarahisar Mevlevîhanesinde bulunmuştur. Bu dönemde borçlarını ödediği 

gibi 1-2 cariye de satın almıştır.155 Sâkıb Dede'nin Karahisar-ı Sahib 

Mevlevîhanesi vekaletine getirilmesi H 1118/M 1706'dır. Ahmed Hâlis Dede 

1118'in 18'ini Mevlevîlikte kutsal kabul edilen 18 sayısı ile yorumlamaktadır.156  

                                                 
152 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 48b. 
153 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 50a- 50b. 
154 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 56b. 
155 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 57b, 89a. 
156 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 58b. 
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Ahmed Hâlis Dede, diğer bir yerde bu vekaletin 3 yıla yakın olduğunu ve  

ayrılırken vekaleti Sucı Dede'ye bıraktığını ifade eder.157  

Sâkıb Dede'nin vekaleti esnasında Sultan Divanî Hankahında 18 derviş 

bulunmaktadır. Bu sayı evli olan dervişler de sayıldığında 30'u aşkın 40'a 

yakındır. Yine aynı vekalet esnasında II. Bostan Çelebi'ye çeşitli hediyeler 

gönderilmiştir.158  

Sâkıb Dede Kütahya'ya döndükten sonra 4-5 yıl içerisinde tekrar borçları 

çoğalmıştır. Bu esnada Bostancıbaşı İki Tuğlu Mustafa Paşa Isparta Beylerbeyi 

olmuştur. Sâkıb Dede'nin eski dostu olan Mustafa Paşa, Sâkıb Dede’yi 

beraberinde  Isparta'ya götürmüştür. Sâkıb Dede, Mustafa Paşa'nın azline yakın 

zamana kadar 6 ay Isparta'da kalmış, Mustafa Paşa'ya Mesnevî dersi ve halka 

vaazlar vermiştir. Isparta'dan getirdiği paralarla borçlarını kapatmıştır.159  

Sâkıb Dede, Galata Hankahından Bağdat'a ulaşmak kastıyla yola 

çıktığında yanında üç derviş vardır. Bunlardan birisi Sucı Dede'dir. Diğer ikisinin 

isimleri hakkında Ahmed Hâlis Dede herhangi bir bilgi vermemektedir. Bu iki 

derviş Kütahya'da bir süre kaldıktan sonra seyahat etme arzusuyla şehirden 

ayrılmışlardır. Sâkıb Dede, Sucı Dede ve diğer iki arkadaşları Kütahya 

Mevlevîhanesine geldiklerinde tekyede şeyh ve derviş göremezler, tekyeye çeki 

düzen verip tekyeyi temizlerler. Cuma günleri ayin yaparlar. Mukabelelere 

Kütahya şehri halkından küçük büyük kadın erkek birçok kişi katılır. 

Mevlevihanenin o dönemki şeyhi bu süreçte Germiyan köylerinde vakfa ait 

gelirleri toplamakla meşguldür; geri döndüğünde "Sahipsiz tekyede mukabele ve 

ayin yapılır mı?" diye kızar. Sucı Dede bu şeyhe: "Mevlevî şeyhi köylerde gelir 

mi toplar ya da Mevlevîhaneyi böyle mezbele gibi mi bırakır?" diye cevap verir. 

                                                 
157 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 58b. 
158 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 58a. 
159 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 59a, 89b. 
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Bu şeyh valiye ve hakime gideceği  Sâkıb Dede ve arkadaşlarını tekyeden 

attıracağını söyledikten sonra  Mevlevîhaneden ayrılır. Amed Hâlis Dede, bu 

şikayetin yapılıp yapılmadığını belirtmemektedir. Sâkıb Dede'den önceki 

Mevlevihâne şeyhi bu karşılaşmadan sonra evinden çıkamamıştır. Bu şeyh vefatı 

yaklaştığında cenaze namazının Sâkıb Dede tarafından kıldırılmasını çocuklarına 

vasiyet etmiştir. Ayağında çiban çıktığı için Sâkıb Dede bu namazı 

kıldırmamıştır.160  

Kendinden önceki şeyhin Sâkıb Dede'den cenaze namazını kıldırmasını 

talep etmesi, bu ikisinin arasının tartışmadandan sonra düzeldiğini göstermektedir.  

Oğlu Ahmed Hâlis Dede'nin eserinde “-Şerefü'l-mekän bi'l-mekìn- fe≈väsınca 

bu buøúa-i mübärekde øırø sekiz sene meşì∆at itmişler. ™afä-yı vaøtile müsterì≈ Ÿevø u 

´afäları ≈asretü'l-meşäyı∆ olmış idi.161cümleleriyle ifade edildiği gibi Mustafa Sâkıb 

Dede, 48 yıl Kütahya Mevlevîhanesi şeyhliğinde bulunmuştur.  

Mustafa Sâkıb Dede, bir ziyafetten veya ziyaretten Mevlevihaneye 

dönünce aşırı derecede mutlu olur ve Allah'a hadsiz şükürler eder. Ahmed Hâlis 

Dede, babasının bu davranışını garip karşılar. "Davet olunduğumuz yer gayet 

güzel düzenlenmiş ve süslenmiş davet sahipleri de gayet iyi insanlar. Tekyemizin 

hâli ise ortada, bu durumda tekyeye gelince bu sevinç nedendir" şeklinde düşünür. 

İşin aslının düşüncesinin tam tersi olduğunu Ahmed Hâlis Dede şu ifadelerle 

açıklar: Dünya ehlinin evleri ne kadar mefruş ve süslü olsa, yiyecek ve içeceklerle 

dopdolu olsa da fakirlerin ve dervişlerin meskenlerinde olan iç açıcılık ve huzur 

bulunmaz. Akl-ı selim sahibleri bilirler ki ulu tarikatlardan nasibi olmayanlara 

tekyeler sıkıcı gelir.162  

                                                 
160 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 88b-89a. 
161 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 110b-131a. 
162 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 110b-131b. 
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Anadolu valisi olan vezirlerden kimi Mevlevîhaneyi tamir ettirmek kimi 

ise tekyenin vakıflarını çoğaltmak istemişlerdir. Mustafa Sâkıb Dede, bu duruma 

razı olmaz. Bizim bu tekyede bulduğumuz huzur, vakfı ve gelirleri çok olan 

tekyelerde yoktur; çünkü gelirleri fazla olan tekyelerde vakıf gelirlerinden dolayı 

dedeler ve şeyhler sürekli tartışma içindedirler, demiştir. Ahmed Hâlis Dede de 

babası gibi düşünmektedir. Ona göre vakıfları ve gelirleri çok olan tekyelerde 

dervişlerle şeyh arasında mütevellîsi var ise mütevellîsi ile çekişmeler, kavgalar, 

edepsizlikler, insanlara rezil olma gibi ayıplı durumlar ortaya çıkmaktadır.163 

Manevi yolun yolcusu olan hakikî derviş, bir tekyeye dahil olmak istediğinde o 

tekyenin gelirlerini ve vakıflarını araştırmamalıdır. İkinci olarak "Dünya terki 

nasıl olur?" Bu konuda tam bir araştırma yapmalı. Üçüncü olarak dünya sevgisini 

kalbinden çıkarmalı. Dördüncü olarak geçici ömrün kıymetini bilmeli hayatı boş 

işlerde geçirmemelidir. Beşinci olarak da dervişliğe niyetlenen yeni mürit tevbe 

sabunu ile yıkanmalıdır.164   

Vezirlerden ve Şeyhülislamlardan birçok kişi Mustafa Sâkıb Dede'nin 

İstanbul Hankahlarından birine şeyh olarak gelmesini arzu etmişlerdir. Mustafa 

Sâkıb Dede, bu kişileri güzel bir dille reddetmiştir.  

Ebe-zâde Abdullah Efendi Şeyhülislam olduğu vakitte Yenikapı Hankahı 

şeyhliği boş olduğu için Mustafa Sâkıb Dede'ye hususî mektup yazarak kendini 

bahsi geçen tekyenin şeyhliğine davet etmiştir; fakat Sâkıb Dede bu teklifi kabul 

etmeyerek Şeyhülislam Ebe-zâde Abdullah Efendi'ye cevap mahiyetinde bir özür 

mektubu yazmıştır. Ahmed Hâlis Dede, babasına İstanbul'a gitmesi hâlinde bunun  

Şârih İsmâîl Efendi dönemine benzeyeceğini söylediğinde, Sâkıb Dede cevaben 

İstanbul'un suyu ve havası vahimdir, orada sağlıklı bir ömür sürülmez, çeşitli 

çeşitli hastalıklara yakalanılır. İkinci olarak İstanbul'daki et, yağ ve diğer 

                                                 
163 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 132a-132b. 
164 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 132b-133b. 
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yiyecekler kıyaslandığında Kütahya'daki daha temizdir. Üçüncü olarak zamanın 

ricaliyle geliş gidiş hâlinde olmak tarikata halel verir. Zamanımızda devlet 

ricalinden söz anlayan ve söz tartabilenler çok azdır. Bunların çoğu gıybete ve 

kötü davranışlara mübteladır. Dördüncü olarak devlet ricalinden birçok kişi 

kendilerine ikbal olacağı ümidiyle tekyelere girip çıkar bunların yükünü taşımak 

güçtür. Beşinci olarak İstanbul'da devlet büyükleri çoktur bunların bazılarını 

ziyaret etsen bazılarını etmesen ziyaret etmediklerin sana düşmanlık ederler. Eğer 

hepsinden uzaklaşıp uzlet içinde yaşayayım düşüncesine sahipsen bu da çok 

zordur. Altıncı olarak devlete yakın olan bir şeyh riyadan kurtulamaz, bukalemuna 

döner. Tarikata olan bağlılığını da kaybeder, demiştir. Ahmed Hâlis Dede, 

babasının birçok nasihatini ve tavsiyesini sonradan anlayıp ona hak verdiği gibi 

bu düşüncelerine de İstanbul'a yaptığı seyahatlerinden sonra hak vermiştir.165  

Ahmed Hâlis Dede, babasının İstanbul'da bir Mevlevîhaneye şeyh 

olmaktan çokca çekindiğini ve bunu hiç istemediğini belirtir. Buna rağmen 

İstanbul hankahlarındaki şeyhler, Şeyh Sâkıb'ın İstanbul'a gelebilecek olmasından 

büyük endişe duyarlar; çünkü Sâkıb Dede'nin İstanbul tekyelerinden birine şeyh 

olması oradaki şeyhleri yerinden edecektir.166  

33.4.2.5. Sâkıb Dede'nin Ahlâkı 

Sâkıb Dede ömrü boyunca hiç yemin ve küfür etmemiştir. Sâkıb Dede 

daha çok ıstılahlarla, zarafetle ve latifelerle konuşur. Yüzü daima güler, tebessüm 

eder. Asık suratlı olduğu zamanlar görülmemiştir. Mizahla karışık sözleri nasihat 

içeren konuşmaları vardır. Ömründe bir defa olsun çengi oyunu gibi oyunlara 

bakmamıştır.  

                                                 
165 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 134b-135b. 
166 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 136a. 
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Mevlevî külahının kadrini çok iyi bilirdi. Divanı’nda Külâh-ı Şerîf isimli 

bir kasidesi vardır.167 

Cebine altın ve gümüş koymaz yerde serili postun altından harcama 

yapar.168 Çocuklarla çocuk dilinde konuşur. Tekyede kimseye emretmez. Evinde 

veya tekyede canının çektiği bir yemeği yaptırmaz ne hazırlanmışsa onu yer.169 

Tek başına yemek yemez.170 

Evinde ya da tekyede edebe uygun olmayan bir hareketle karşılaşınca onu 

görmezden gelir. Eğer dervişlerden veya çocuklarından biri hata yaparsa diğer 

dervişlerin ve çocukların anlamayacağı şekilde hata yapan kişinin ismini 

söylemeden onu nükteli bir şekilde uyarır.  

Çocuklarından biri çocukluğun gerektirdiği hareket yapsa ya da ağlasa 

Necâtî   Bey'in, 

Necätì sen de o˚län olmaduè mı?171 

mısraını terennüm ederek çocuklardan rahatsız olan ev halkını uyarır. Ahmed 

Hâlis Dede, babasının güzel ahlakını ve keramete dair hâllerini uzun uzun 

anlatabileceğini; fakat aralarındaki baba-oğul ilişkisinin buna mani olduğunu 

belirtir.172 Ev halkından, dervişlerden veya bunların dışındaki insanlardan biri 

                                                 
167 bk. Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003,  s. 122-123,  K 14.  
168 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 73b-75a. 
169 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 76b. 
170 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 107b. 
171 Mısra Necâtî Bey Dîvânı'nda şu şekildedir: 
 

Cefädan menú edermişsüè ≈abìbi 
Be hey ´ùfì sen o˚län olmaduè mı?  

 
Ali Nihad Tarlan (haz.), Necâtî Bey Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 1992. s. 415, G 594/3. 
172 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 77a-77b, 107b, 117b. 
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edebe aykırı bir hareket yapsa, Sâkıb Dede, başka bir kişiye hitap ediyormuş gibi 

konuyu açar, asla o kişiyi yüzüne karşı kötülemez ve kırmaz.  

Ahmed Hâlis Dede, babasının güzel ahlakından sadece binde birini 

yazdığını, güneşten bir zerreyi tahrir ettiğini söyler.173 

Mevlevîhaneden veya ev halkından biri vefat ettiğinde Sâkıb Dede, cenaze 

işlerini bizzat görür. Cenaze namazını kendi kıldırır ve bütün halka nasihatlerde 

bulunur.174 

Asla "ben" kelimesini kullanmaz. Hiç kimseye ekşi yüz ile bakmaz. Kötü 

söz kullanmaz.175 Dirhem ve denayir sıkıntısı olsa veya hanenin ve tekyenin 

zahiresinde kıllet baş gösterse, borçları çoğalsa bunlar için dertlenmez.176 

Mahallelerindeki muhtaçlara, yetimlere ve dullara ihtiyaçları olan gıdayı gönderir. 

Tasadduk ettikten sonra evde geriye kalan gıdaları teftiş etmez.  

33.4.2.6. Sâkıb Dede'nin Kerametleri 

Sâkıb Dede, Kütahya'ya 4 saat mesafede olan Eylice şifalı kaplıcalarına 

bütün dervişlerle beraber gider. Burada 15 gün kalırlar. Burada bir akşam 

namazında Sâkıb Dede, imamlık yaparken, ayağından küçük bir yılan girer ve 

yukarı doğru hareketle dedenin uçkuruna yaklaşır. Sâkıb Dede, namazı bozmaz 

namazın bitişinde bulundukları çadırdan dışarı çıkar ve yılanı oraya silker. Yılanı 

öldürmez ve öldürülmesine izin vermez.  İmamın arkasında namaz kılan dervişler 

dedenin ayağından yılan girdiğini görünce namazlarını bozup kaçmışlardır. 

Ahmed Hâlis Dede, bu olayın babasının ruhanî yönünün gücünü ve kuvvetini 

gösterdiğini belirtir. Bu şartlar altında namazını bozmamasının büyük bir keramet 

                                                 
173 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 79a. 
174 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 79b. 
175 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 80a. 
176 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 83a. 
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olduğunu ifade eder. Bu olayı Kadızadeli tayfasından biri görse insafa gelir; fakat 

bu tayfa ahmaktır, mucize bile görse inanmaz. 177   

Ahmed Hâlis Dede, babasının anasır-ı erbaaya nüfuzu olduğunu, kış 

günlerinin çetin geçtiği ve bu sebeple halkın sıkıntıya düştüğü dönemde Sâkıb 

Dede, rüzgara "yâ lodos" diye seslenir rüzgar hemen durur.178 

33.4.2.7. Sâkıb Dede'nin Giyim Kuşamı 

Sâkıb Dede, Mevlevîhanede gündelik külah takar ve sade giyinir. Zahire 

bakan birçokları şeyhliğin uzun ve büyük külah olan imameyle olacağını sanır; 

fakat işin hakikati cübbe, destar ve imamede değildir, manevi şeyhlik gerekir. 

Müritlerin ve muhiblerin çokluğuyla da şeyhliğin bir alakası yoktur.179 Sâkıb 

Dede, şeyhlik vazifesinde orta boylu imame takar, bunun haricindeki günlerde 

sade külah giyinir.180  

Biri yazlık biri kışlık olmak üzere iki hırkası vardır. Kışlık olan açık yeşil 

çuhadandır. Yaşlılık zamanında bu hırkanın içine pamuk koydurup nemed/keçe 

gibi yapmıştır. Yazlık olan hırka bazen yeşil yünden bazen yeşil çuhadan olur. 

Ömürlerinde aynı anda üç adet hırkası olmamıştır.  Sâkıb Dede, vefat ettiğinde 

oğlu Ahmed Hâlis Dede yün hırkasını sandukasına puşide olarak örtmüştür. Deste 

kuçek ya da nimten adı verilen sevb/kaftanı ise pamuklu yeşil boğasıdan/astarlık 

ince bezden yapılmıştır. Sâkıb Dede, yaz ve kış bu kaftanı giyer. Bu kaftanın içine 

de yine yeşil boğasıdan pamuklu kaplama yaptırmıştır. Sâkıb Dede kıyafetlerinin 

ehl-i dünya giysilerinden farklı olmasına özen gösterir. Kaftanının eteği devirlidir. 

Yenleri kaz ayağı denilen kaytan ile sarılıdır, bu kaftanda ilik ve düğme yoktur.181 

                                                 
177 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 77b. Sâkıb Dede’nin bütün kerametleri I. Bölümde Tufeylü 
Menâkıbi’l-Kibâri’l Mevlevî’deki Motifler başlığı altında işlenmiştir. 
178 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 114b, 125a. 
179 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 78b. 
180 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 84b. 
181 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 85a, 118a. 
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Mustafa Sâkıb Dede'nin kıyafetleri her yıl yenilenir. Yaz kış kaftanını giyer, 

bunun haricinde iki adet zıbını vardır. Yeşil boğasıdan entari giymez. Çakşur yani 

pantolona benzeyen içlik giymez. Tomak denilen yumuşak meşinden, uzun 

konçlu, kopçalı, ökçesiz ayakkabı giyer. Karısı hangi gömlek ve şalvarı alırsa 

onları giyer. Biri yumuşak biri sert olmak üzere Mısır şalından iki beyaz şalı 

vardır. Bunları dönüşümlü olarak giyer. Bütün hayatında postin giymez ev ve 

Mevlevîhane halkına postin giymeyi yasaklar. Postinin bedeni dışarıdan 

çürüttüğüne, keyif verici maddelerin de içeriden çürüttüğüne inanır.182 Ahmed 

Hâlis Dede babasının bu düşüncelerini şöyle aktarmaktadır: 

“...bir nebze libäs-ı faøriyyelerinden beyän olınmış idi ki bir ´äbùn çulınuè 

ortasın delüp bo˚azına geçürme üzerlerine bir ∆ırøa-i úabä ol da∆ı yektädur. 

Dìvän-ı la≠ìflerinde bu ma◊mùn ìmä olınmışdur, buyururlar:  

 

MMı´raú: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Safä-yı sırr ile çul-pùş olan abdäla úaşø olsun183  

  

Bu mu≈arrer üzre şehr-i İzmir'de geşt ü güŸär ibtidä cünùna ≈aml idenler 

mebä≈i§-i úilmiyyesin görince  aúøal u aúlem-i rùzgär idügünde şübhe itmez 

bu ma◊mùnı da∆ı iúmäl eyle ki na´´-ı kerìmde enbiyä-yı úi®äm ≈aøøında 

süfehä-yı kefere cünùna nisbet itmişlerdür.”184 

 

                                                 
182 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 85b. 
183 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003. s. 459, G 133/1.  
184 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 31b. 
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33.4.2.8. Sâkıb Dede'nin Yeme İçme Âdeti 

Sâkıb Dede'nin dolayısıyla Ahmed Hâlis Dede'nin evlerinde kahvaltıda 

(çaşt) çorba ve hoşaf yenir. Çorbasız yemek yemezler. Sâkıb Dede erişte ve pirinç 

çorbası sever. Hoşaf olmadan da yemek yemez. Akşam yemeğinde üç çeşitten 

fazla yemek hazırlatmaz. Kahveyi suyu çok kahvesi az şekilde içer. Günlük üç 

kahve içer. Bunları yemekten sonra ve uykusundan sonra içer. Limon bol 

olduğunda ve evinde pekmez bulunduğunda limonlu pekmez şerbeti içer. Sıcak 

günlerde dahi çok su içmez, bir iki yudum su içer. Küçük bir çocuğun yiyeceği 

kadar az yerdi.185 Herhangi bir vezirin veya halktan birinin ziyafetine gitmeden 

önce biraz yemek yer. Gittiği ziyafette en az Sâkıb Dede yer ki maksadı haram bir 

şey yememektir.186  

3.4.2.9. Sâkıb Dede'nin Tütün Kullanımı 

Sâkıb Dede bir gün hamamın iç bölümünde tütün içerken tıraşsız 

ağalardan biri tütünden nefret ettiği için Sâkıb Dede'ye tekebbürle emrederek 

elindeki tütün çubuğunu bırakmasını söyler. Ahmed Hâlis Dede bu kişinin hayvan 

tabiatlı olduğunu söyler.187 Sâkıb Dede başüstüne deyip elindeki tütün çubuğunu 

bırakır. Hamamın tellağı bu kişiyi dövmek istediğinde Sâkıb Dede izin vermez. 

Hamamda bulunan diğer kişiler bu şahsa muhatap olduğu kişinin Mevlevîhane 

Şeyhi olduğunu söylerler. Bunun üzerine bu kişi Sâkıb Dede'den utana sıkıla özür 

diler. Sâkıb Dede cevabında ben de hamamda tütün içmekten hoşlanmam tütün 

çubuğu elimdeydi. Tam bırakacakken sen geldin der. Tıraşsız ağanın gönlünü 

alır.188 Ahmed Hâlis Dede bu ilginç hadiseyi şöyle anlatmaktadır: 

 

                                                 
185Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 86a-86b. 
186 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 88a. 
187 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 76b-77a. 
188 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 77a. 



118 
 

“...tede∆∆un itmeleri da∆ı bu ki øıyäs oluna dersden ve mü≠älaúadan ve 

yazıdan úayä geldükde bir miødär tede∆∆un  idüp çubu˚ı bıra˚up yine 

kärlarına meş˚ùl olurlar idi ki dinilmişdür.   

 

MMı´raú: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ehl-i diller içer ammä vaøti var ◊ar◊ar degül 

 

ma◊mùnı be-˚ayr-ı vaøt deväm üzre tede∆∆un itmezler idi.”189 

 

Kütahya Mevlevîhanesinde 18. yüzyılın ilk yarısında sadece Mustafa 

Sâkıb Dede'nin değil bütün dedelerin ve şeyhlerin tütün kullandıkları 

anlaşılmaktadır. Ahmed Hâlis Dede, tekyede bulunan canların tütün keselerinin 

bir olduğunu herkesin o keseden tütün kullandığını babası Sâkıb Dede'nin ayrı bir 

tütün kesesi taşımadığını dervişlerin yanında kağıda koyup içtiğini 

yazmaktadır.190  

Ahmed Hâlis Dede 1155 yılı Zilhicce ayının  29. günü Cuma Gecesinde 

(24 Şubat 1743) babasının vefatından 7 sene sonra bir rüya görür. Bu rüyada 

Sâkıb Dede beyaz tütün çubuğundan tütün içer. Ahmed Hâlis Dede de aynı 

şekilde siyah bir çubuktan tütün içer. Ahmed Hâlis Dede, siyah tütün çubuğunu 

babasına uzatıp beyaz çubuğu alır. O hâlde iken rüyadan uyanır.191 

                                                 
189 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 86b. 
190 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 118b. 
191 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 137a-137b. 
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33.4.2.10. Sâkıb Dede'nin Çeşitli İhtiyaçları  

Sâkıb Dede vaktinde Mevlevîhanede bolluk hakimdir. Kurbanlar ve 

adaklardan başka Mevlevîhanenin ne ihtiyacı varsa bitmeden önce yerine yenisi 

gelir. Meydânî Dede "kahve Hakk yetire" demeden kahve gelir. Sâkıb Dede, 

"Vaktimizde beş padişah değişti, şeyhülislamlar, kazaskerler, sadrazamlar, vefat 

ettiler. Biz hâlâ Hazret-i Celaleddîn Argun Hankahında rahat ve bereket içinde 

yaşamaktayız" diyerek Kütahya Mevlevîhanesindeki bereketi vurgulamaktadır.192 

3.4.2.11. Sâkıb Dede'nin Harcamaları 

Mustafa Sâkıb Dede, cebinde para taşımaz, postun altına koyduğu paradan 

harcamalarını yapar. Dervişlerin tıraş paraları üç beş haftada biriken paralardan 

ödenir. Hamam ücretleri ise hamam kirasının karşılığı olarak takas yoluyla ödenir. 

Bayramlarda Sucı Dede, Sâkıb Dede'nin cebine iki üç guruş harçlık olması için 

koyar. Bununla beraber Sâkıb Dede, her gün dirhem ve denayir harcaması 

yapar.193 

3.4.3. Sâkıb Dede'nin İlişki Kurduğu Devlet Adamları 

Sâkıb Dede'nin 35 civarında büyük vezirle tanışıklığı olduğunu, bunlarla 

sohbet meclisleri oluşturduğunu, vezirlerin kendine çeşitli ikramlarda 

bulunduğunu oğlu Ahmed Hâlis Dede yazmaktadır.194 Sâkıb Dede, öfkeli 

vezirlerin sinirlerini tatlı dil ve güzel sözlerle geçirir. Daha sonra bu vezirler 

öfkeyle yanlış kararlar vermedikleri için dedeye hayır dua ederler.195 Sâkıb Dede, 

vüzera ve avamdan birinin ziyafetine gitmeden önce evinde bir şeyler yiyip 

ziyafete öyle gider. Vezirlerin sofrasında çok çok az yer. Ahmed Hâlis Dede’ye 

                                                 
192 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 116b-117a. 
193 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 118b. 
194 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 59b. 
195 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 84a, 90b. 
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göre babasının maksadı zararlı ve haram yiyeceklerden korunmaktır.196Ahmed 

Hâlis Dede babasının münasebet kurduğu vezirleri şu şekilde açıklar: 

“Bizüm zamänımuzda otuz beş miødärı vüzerä bu diyära na´b olındı. 

úAzlinden ´oèra iki sene muúammer olmış var mı meger ki içinden bir ikisi 

ta≈fìf-i mu®lime üzre bulunmış  ola. Ya nevú-i se∆ä üzre ola yä∆ùd ≠araf-ı 

fuøarä ve ∆änøählara muúteøıd ve kendüye viøäye olacaø beŸl üzre ola.”197 

Ahmed Hâlis Dede, bazı kişilerin, şeyhlerin vezirlerle sık sık görüşmesini 

anlayamadıklarını belirtmektedir. Özellikle Şeyh Sâkıb Dede, vezirlere şer'î 

ilimleri öğretmek, onları doğru yola iletmek, sadakaları doğru yerlere verdirmek, 

suçsuzları kurtarmak, dullara ve yetimlere iyilik yaptırmak, halkın namusunun 

korunmasını sağlamak için vezirlerle içli dışlı olmaktadır. Şeyh Sâkıb Dede, 

vezirlere nasihatlerde ve vaazlarda bulunmaktadır. Nüktelerle, kerametli sözlerle, 

latifelerle onları doğru yola iletmektedir. Vezirlerin sıkıntılı zamanlarında onları 

teselli etmektedir. Şeyh Sâkıb Dede gibi bir nedimi daha önceki vezirler ve şahlar 

bulamamışlardır. Sadece Hüseyin Baykara isimli hükümdar Molla Câmî'nin 

kıymetini anlamıştır. Bir de vezirlerden Yemen Fâtihi Sinan Paşa bir kamil 

Mevlevî dervişe sahiptir.  Şeyh Sâkıb Dede, bir vezir, vali ya da paşayla çok az 

görüşürse Kütahya şehri halkı bilirler ki o vezir ya çok zalimdir ya şarap içer 

veyahut oğlancıdır ya da nasihetle uslanacak tipten değildir. Bu tipteki vezirler 

ayıpları dolayısıyla iyi kişilerle dostluk kurmak istemez; çünkü kurduğu taktirde 

ayıpları ve kusurları meydana çıkacaktır.  

Şeyh Sâkıb'ın kerametlerinden biri de zalim valilerin, zorba idarecilerin 

kısa sürede Kütahyadaki görevlerinden azledilmeleridir. Ahmed Hâlis Dede, biraz 

                                                 
196 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 88a. 
197 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 96b. 
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mübalağa ederek bir iki ayda bu valilerin gittiklerini ifade etmektedir.198Ahmed 

Hâlis Dede’nin Kütahya vezirleri ile alakalı genel görüşleri şöyledir:  

“ÿevi’l-úuøùle pùşìde degüldür ki øatı çoø zamändan beru merøùma 

gelince iki sene bir välì olmamışdur. Bundan da∆ı çoø maúnä münfehim 

olur. Eger bu gùne ≈ukkäm u vulätuè a≈väli ki zamän-ı saúädet 

úunvänlarında cärì olmuşdur. Birer birer ta≈rìre mübäderet  olınsa böyle bir 

iki mücellede küncäyìş-peŸìr olmaz.”199  

“Ulü’l-elbäba ∆afì olmaya ki zamän-ı kerämet úunvänlarında bir ®älim välì 

ya bir cäbir ≈äkim olsa senei tekmìl idemeyüp úazlile hem-úinän-ı cezäsın 

bulup ek§erìyä üç ay    ≈ükùmet idemez idi. Bu menøabe mükerrer väøıú 

olmuşdur.”200 

“Eger bu gùne vülät u ≈ukkäm ile olan ≈älleri ta≈rìr olınsa bir iki 

mücellede da∆ı mu≈täcdur.”201 

“İbtidä diyär-ı Kütähiyye’de tava≠≠unlarından ilå-ä∆irü’l-vaøt aúyän-ı şehr 

ve ≈äkimi ve välìsi her ´ayf u şitäõ ´o≈betler ve ◊iyäfetler olunup úalä-

merätibihim   nevbetlerinde ≈a◊ret-i välidi daúvet iderler.”202 

“Bu Belde-i Æayyibe'de tava≠≠unları hengämından där-ı fenäyı vedäúlarına 

øadar otuz miødärı vezìr-i rùşen-◊amìr esìr-i däm-ı ´o≈betleri olmışdur.”203 

“Ek§er vüzerä ´äli≈i ≠äli≈ìden ve úälimi cähilden ´ädıøı käŸibden farø 

itmeyüp turrehät-ı vesväs ile dil-∆aräb u ta◊ayyuú-ı evøät iderler. æaèøı 

vezìrüè ba∆tı yäver ola ki böyle bir vücùd-ı bih-bùd ile hem-meclis olup 

müşkilätını ∆all eyleye tevfìøe mu≈täc bir maúnädur.”204 

                                                 
198 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 112a-112b, 122a-122b. 
199 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 113a. 
200 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 121b. 
201 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 122b. 
202 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 116a. 
203 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 18b. 
204 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 60b. 
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33.4.3.1. Hacıkıran Hasan Paşa 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın yazdığına göre Hasan Paşa, H 1119/M 1707 

yılında Anadolu Valisi yapılmış H 1120 Zilkade M 1708 Şubat'ında azl edilerek 

Basra mansıbına gönderilmiştir.205  

Ahmed Hâlis Dede, Hacıkıran Hasan Paşa'nın 6 ay kaldığı Kütahya'da 

babasıyla birebir sohbetler ettiğini ifade etmektedir. Hacıkıran Hasan Paşa,  azil 

emri geldiğinde bu azlin hakkında ne şekilde yorumlanabileceğini anlamak için 

Bursa'da Mısırlı Arap bir müneccime mektup yazmıştır. Müneccim gönderdiği 

zayirçede Hacıkıran Hasan Paşa'nın Basra yolunda  çeşitli sıkıntılar yaşayacağını, 

Konya'da Maktulzade'nin paşayı katledeceğini, o olmazsa Halep Valisi Abdi 

Paşa'nın öldüreceğini, o da olmazsa Bağdad Valisi Hasan Paşa'nın canını alacağı 

yönünde işaretler bildirmiştir. Müneccimin bu zayirçesinden çokça etkilenen  

Hacıkıran Hasan Paşa'yı gören Sâkıb Dede, onu teselli etmiş ve herhangi bir 

sıkıntı yaşamayacağını belirtmiştir.  

Hacıkıran Hasan Paşa, Sâkıb Dede'ye bir ramazan bayramında bir bohça 

yeni kıyafet hediye etmiştir. Sâkıb Dede, paşanın hatırı için bu kıyafetleri 

bayramın üçüncü gününe kadar giyip daha sonra satarak parasını fakirlere 

dağıtmıştır.206  

3.4.3.2. Abdi Paşa 

Babıali’den yetişmiştir. Kütahya'daki ilk valiliği H 1112 M 1700'de 

olmuştur. 1702'de Van valiliğine tayin edilmiştir. İkinci Kütahya valiliği ise H 

1120 M 1708'de Halep valiliğinden Anadolu valiliğine getirilmesiyle olmuştur. 

1710'da Hasan Paşa'nın (Koca) gelişine kadar bu görevde kalmış, Kütahya'dan 

                                                 
205 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Bizans ve Selçukîlerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında 
Kütahya Şehri,  İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s. 166. 
206 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 111b. 
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Hotin'e gitmiştir.207 Abdi Paşa ile Sâkıb Dede'nin tanışıklığı Beşiktaş 

Mevlevîhanesine dayanmaktadır. Abdi Paşa Enderun'dan paşalık göreviyle 

çıkmadan önce Beşiktaş Hankahında yapılan mukabelelere katılmaktadır. Sâkıb 

Dede de Galata Mevlevîhanesinden mukabele günlerinde Beşiktaş Tekyesi’ne 

gelmektedir.   

Ahmed Hâlis Dede, Abdi Paşa'nın 1708'de Kütahya'ya geldiği vakit bu 

tarihten önce Halep'te Nâbî (öl.1712) ile olan sohbetlerini, unuttuğunu dile 

getirmiş, bu şekilde babası Sâkıb Dede'nin en az Nâbî ayarında bir şair olduğunu 

ima yoluyla belirtmiştir.208 

Abdi Paşa'nın Tiryâkî Dervîş Mustafâ isminde afyonçeken bir dervişi 

vardır. Bu derviş Şehnamehanlıkta eşsizdir. Yenişehir Kasabasında bulunan bir 

hamama keyif ehli bir kişi gider, hamam tellağı bu kişiyi keselemek isterken adam 

orada ölür. Tiryâkî Dervîş Mustafâ, Abdi Paşa'dan buyruldu alıp bu konunun 

teftişi için bizzat Yenişehir'e gider. Bu konu o dönemde Abdi Paşa'nın divanında 

uzun bir süre latife mevzusu olmuştur.209 Bu olay Abdi Paşa'nın 1. Anadolu 

valiliği dönemine denk gelmektedir.  

 Abdi Paşa'nın 2. Anadolu valiliği döneminde henüz Hâcce Fâtıma Hanım 

hayattadır. Bu dönemde de  Sâkıb Dede ile aralarında büyük bir samimiyet vardır. 

Abdi Paşa'nın 1. valilik döneminde Ahmed Hâlis Dede henüz doğmamıştır. 

Ahmed Hâlis Dede, Abdi Paşa'nın 2. Anadolu valiliği döneminde kendinin çocuk 

olduğunu babasını görmek için evlerine gelen paşanın kendine sayısız hediye 

getirdiğini yazmaktadır.210 Ahmed Hâlis Dede, annesi Havvâ Hanım ile Abdi 

Paşa'nın evine sürekli ziyarete gitmektedir. Abdi Paşa, küçük Ahmed Hâlis'e ve 

                                                 
207 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 165-166. 
208 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 61a. 
209 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 61a-61b. 
210 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 61b. 
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kardeşlerine çocukça birkaç beyit okutup altın ve gümüşten birçok hediye verir. 

Küçük Ahmed Hâlis ve kardeşleri bu hediyeleri annelerine verirler bu 

misafirliklerin sonunda Sâkıb Dede, Havvâ hanıma kaç altın toplandığını sorar ve 

18 altın toplanmış olduğu cevabını alır. Sâkıb Dede, bu altınların kendilerine 

yaramayacağını ifade ile bir ziyafet düzenleyip Abdi Paşa'yı, ailesini ve beylerini 

Sultanbağı denilen mesire yerine davet ederek onlara yeme içme şeklinde geri 

ödemiştir. Abdi Paşa Kütahya Mevlevîhenesine gelip Hâcce Fâtıma Hanım'ın 

dualarını alır, Mevlevîhaneye kurbanlar ve nezirler gönderir. Ahmed Hâlis Dede, 

Abdi Paşa’nın "Hangi valilikte bulunsam elemler sıkıntılar yağmur gibi başıma 

yağar; fakat Kütahya'da huzur ve esenlik bulurum. Bu da Şeyh Sâkıb Mustafa'nın 

sayesinde olur" dediğini belirtir. İki yıl kadar Anadolu valiliğinde kalan Abdi 

Paşa, Kütahya'dan Hotin valiliğine gittiğinde emrine başka eyaletler de 

verilmiştir.  

Abdi Paşa Hotin'deyken Sâkıb Dede Mısır Valiliğine getirileceğini 

müjdelediği bir mektubu Anadolu sipahilerinden biriyle paşaya gönderir. Abdi 

Paşa bu sipahiye çok fazla hediyeler verir. İki ay sonra Mısır Valiliğine getirilir.211  

33.4.3.3. Çerkes Mehmed Paşa (Şehsüvaroğlu)   

Kaleciklidir. 1714 senesinde valiliğe tayin edilip o yılın sonuna kadar 

Kütahya'da kalmıştır.212 Bu dönemde Ahmed Hâlis Dede henüz küçük bir 

çocuktur. Çerkes Mehmed Paşa Kütahya Mevlevîhanesindeki mukabelelere Sâkıb 

Dede'yle birlikte katılmıştır. Dedeye tekyeyi yıkıp yerine taştan ve çinilerle 

bezenmiş yeni bir Mevlevîhane yaptırabileceği teklifinde bulunmuştur. Sâkıb 

Dede daha önceki şeyhlerin hatırasına sahip çıkmak için bu teklifi kabul 

etmemiştir.213 Sâkıb Dede, tekyemiz dardır, vezirlerin büyüklüğüne uygun 

                                                 
211 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 62a-62b, 111b, 116a. 
212 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
213 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 62b, 110a, 130b. 
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değildir, dese de Çerkes Mehmed Paşa, ikna olmayıp bir cuma günü namazdan 

sonra hankaha gelir mukabele esnasında etrafın harap hâlini görüp hankahın 

yenilenmesi gerektiğini düşünür; Sâkıb Dede'den izin ister. Mustafa Sâkıb Dede, 

“Bu dünyada tekyemiz altın kaplama olsa bile ahiretteki imtihanı kazanamazsak 

bir fayda vermez; hem benden önceki Mevlevîlerin burada büyük ve uzun 

hatıraları var” diyerek  Mehmed Paşa'yı ikna eder.214  

33.4.3.4. Menlikli Hacı Ali Paşa 

Kütahya'ya vali olarak gelişi Ahmed Hâlis Dede'ye göre 1130'dur.215 Yine 

Ahmed Hâlis Dede’nin belirttiğine göre Hacı Ali Paşa Sofya Valiliği, Niş Kalesi 

Muhafızlığından Kütahya'ya gelmiştir. Ali Paşa gelişinin 2. gününde selam 

ağasını göndererek Sâkıb Dede'yi sarayına davet eder ve görüşürler. Aradan 1-2 

gün geçince çukadar gönderir ve Sâkıb Mustafa Dede'yi  tekrar yanına çağırır. Bu 

defa Ali Paşa, Sâkıb Dede'yi yanında tutmak ister ve geri göndermez. Hacı Ali 

Paşa'yla Sâkıb Dede 4 yıl bu şekilde yakînen görüşmüşlerdir. Paşanın ilk tayin 

olduğu yılın kışında Afyonkarahisar Valisi İki Tuğlu Abdurrahman Paşa'nın içkici 

ve zalim oluşundan dolayı Ali Paşa'ya katledilmesine dair ferman gelmiştir. Ali 

Paşa konuyu Sâkıb Dede'ye açmış ve nasıl hareket etmesi gerektiğini sormuştur. 

Sâkıb Dede, Bölükbaşı Arnavut Haydar'ın, İki Tuğlu Abdurrahman Paşa'yı 

katledebileceğini söylemiştir. Nitekim Arnavut Haydar, Abdurrahman Paşa'yı 

helada bulup katleder. Bu olaydan sonra Ali Paşa'nın Sâkıb Dede'ye muhabbet ve 

hürmeti arttıkça artmıştır. İkinci yılın yazında Antalya civarında Yörük ve 

                                                 
214 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 110a-110b, 130b-131a. 
215 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 63a, 98a, 112b-113a.  
Uzunçarşılı'ya göre Menlikli Ali Paşa  1717 eylülünde vali olup 1721 teşrinievveline kadar görev 
yapmıştır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
Ahmed Hâlis Dede'ye göre, 4 yıl süren görevi sonunda Menlikli Hacı Ali Paşa Kütahya'dan 
Cidde'ye gönderildiğinde Maktulzade Merzifonlu Ali Paşa Hac Emiri'dir ve Mekke'dedir. Çerkes 
Mehmed Paşa'dan Osman Paşa'ya kadar 3 farklı Ali Paşa'nın art arda Kütahya Valisi olması, bazı 
karışıklıklara sebebiyet verebilir. bk. Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
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Türkmen eşkiyasının mirî akçeyi göndermemesi, bu bölgede sıkıntılar çıkarması 

sebebiyle Ali Paşa, Sâkıb Dede'yle beraber bu bölgeye intikal ederek 2 ay içinde 

asayişi sağlayıp bahsi geçen paralarla Kütahya’ya dönmüşlerdir.216 Bir yıl sonra 

sadaretten bir ferman daha gelmiştir. Fermanda Dazkırı'da Alaybegi isminde bir 

eşkıyanın ortaya çıktığı, yanında birkaç yüz adamı olduğu, bir kuleyi kendine üs 

yaptığı, kısa zamanda kellesinin İstanbul'a gönderilmesi gerektiği yazılmıştır. Ali 

Paşa konuyu Sâkıb Dede'yle istişare etmiştir. Sâkıb Dede, Paşa'ya, bu eşkıyanın 

üzerine baş ağasını göndermesinin yeterli olacağını, etraftaki beylere buyruldular 

göndermesi gerektiğini, bu beylerin adı geçen eşkiyayı yakalayacağını, özellikle 

eşkiya ile aralarında husumet bulunan  Aydın beylerinin bu eşkıyanın hakkından 

geleceğini, bu sayede paşanın şöhretinin gittikçe artacağını söylemiştir. Ali Paşa, 

Sâkıb Dede'yi dinlemez ve Dazkırı'ya kendi gitmeye karar verir. Bir gün bir gece 

çarpışmadan  sonra Alaybegi kuleden kaçar. Alaybegi İstanbul'a varınca Ali Paşa 

ardından adamlarını gönderir. İstanbul'da sadaret tarafından ele geçirilip katledilir. 

Ali Paşa için bu olay bir başarısızlık sayılmıştır.  

Ali Paşa'nın Anadolu valiliğinin 2. yılında Antalya civarında 2. defa Yörük 

eşkiyası sorunu ortaya çıkmış, sadaretten bunların vergiye bağlanması, 

elebaşlarının katledilmesi yönünde ferman gelmiştir. Ali Paşa ve Sâkıb Dede 

birlikte Antalya'ya bu eşkiyanın üzerine gitmiştir. İkisi Antalya'da iken 

Kütahya'da gece şehir halkının üzerine taşlar yağmıştır. Ali Paşa dönüşte sabah 

vaktinde dışarıda kimi bulursa onları cezalandırmak istediyse de Sâkıb Dede buna 

müsade etmemiştir. Cinler ile çeşitli ilişkiler kurarak bu konuyu çözüme 

kavuşturmuştur. Neticede Kütahya'da bu taş yağma olayı sona ermiştir.217  

Ali Paşa'nın Anadolu valiliğinin 3. yılında Gülek Mihalıç'ında köylerden 

birini eşkiya basıp köy halkını katletmiştir. Ali Paşa'ya olaya müdahale etmesi için 

                                                 
216 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 63a-63b, 106a-106b, 122a. 
217 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 64a-65b. 
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ferman geldiğinde Sâkıb Dede'yi yanına alarak Mihalıç'a varmıştır. Eşkiya köyde 

bir evde bütün ev halkını öldürüp sadece küçük bir kız çocuğunu geride 

bırakmıştır. Bu kız çocuğu Ali Paşa'ya eşkiyanın ailesini nasıl öldürdüğünü, 

nereye gömdüğünü ve olayın diğer ayrıntılarını anlatmıştır. Ali Paşa bu kızı 

haremine alıp yetiştirmiştir. Bu olayı çözdükten sonra Ali Paşa ve Sâkıb Dede 

Mihalıç'tan Bursa'ya geçmişlerdir. Sâkıb Dede, Ali Paşa'nın oğlu, kendi öğrencisi 

Mir Halil ile Kütahya'ya dönmüştür.218  

Ali Paşa Bursa'da rüyasında, 8-10 tane kılıcın ortada birbirine bağlı bir 

şekilde Mevlevî gibi sema ettiğini, tennure gibi açıldığını görmüş. O gün paşaya 

ferman gelmiştir. Manisa'da Hayra Oğlan isimli 400 civarı adamı olan eşkiyanın 

kökten temizlenmesi ve sığındıkları yerlerin tahrip edilmesi istenmiştir. Sâkıb 

Dede, aralarında ikilik çıkacağı endişesiyle bu görev için Ali Paşa'yla beraber 

Manisa'ya gitmemiştir; çünkü dedenin görüşü ile paşanın görüşü birebir aynı 

değildir. Sâkıb Dede bazı günahsız kişilerin de kanının döküleceği kaygısını 

taşımaktadır. Ali Paşa ise kendine emrolunan işi yapmak zorundadır. Neticede Ali 

Paşa 400'e yakın eşkiyayı katletmiştir. Bu çarpışmada paşayı kan tuttuğu 

yazılmaktadır.219 Ali Paşa'nın Hayra Oğlan vakasını kanlı bir şekilde bastırması 

sonucunda Sultan III. Ahmed Han'ın "Biz Ali Paşa'yı sufi bilirdik, hâlbuki 

cellatmış" dediği rivayet edilir. Hasetçi ve fitneci olarak vasfedilen Muşkaralı 

İbrahim Paşa, Sultan III. Ahmed Han'ın bu sözlerinden vazife çıkararak, Kabe'de 

Şerif Abdullah ayaklanmasını teskin için Ali Paşa'yı vazifelendirir. H 1134 

Receb'inde şeyhü'l-harem tevcihiyle Cidde Valiliği Ali Paşa'ya verilir.220 

Ali Paşa Kütahya'ya tayin olduğu zaman Sâkıb Dede'ye "Bu şehirde 1-2 

yıl valilik yapabilir miyim" diye sormuş, dede 3-4-5 cevabını vermiştir. 3,5 yılda 
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220 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 66b-67a.  



128 
 

Cidde Valiliği gelince paşa, 5 yıla kadar müjde vermiştin neden değişti diye tekrar 

sorduğunda Sâkıb Dede, Ali Paşa'ya "Siz bizim sözümüzü iyi anladınız mı? Bizim 

maksadımız şimdi gideceğiniz 'Cidde' Valiliğidir. Cidde, ecbed hesabında 3-4-

5'tir" diye cevap vermiştir.221  

Ali Paşa, Manisa'dan Kütahya'ya geldiğinde Sâkıb Dede'yi beraberinde 

Hayra Oğlan vakasını teskin etmeye götürmediği için pişmanlığını dile getirir ve 

yanında Kabe'ye götürmek ister. Sâkıb Dede, Ali Paşa'yla birlikte gitmez. Ahmed 

Hâlis Dede, babasının zaman zaman "Üç defa meşakkatsiz bir şekilde hacca 

gitmek nasip oldu; lakin hep reddettik" diye hayıflandığını yazmaktadır.222 

Ahmed Hâlis Dede, bir Mevlevî dedesinin bir paşayla bu kadar içli dışlı 

olmasının sebebi nedir sorusuna şu şekilde cevap vermektedir: Şimdiki zaman 

vezirlerinin hâli herkesin bilgisi dahilindedir; fakat Hacı Ali Paşa, taş ile altını 

birbirinden ayırabilir niteliktedir. Kapıcıbaşılık vazifesinde devlet büyüklerinin 

taktirini kazanmıştır. Gittiği yerlerde, fazıl kişiler arar ve onlarla dost olur. Alim 

ve dindar kişilerin kıymetini bilir. Abdestsiz yatmaz. Dullara ve yetimlere sadaka 

ve adaklar verir. Her sene zekatını verir. Her bir mektebe ayrı ayrı 300-500 akçe 

hediye gönderir. Olumsuz davranışları ve kötü alışkanlıkları yoktu; hatta sigara 

bile içmezdi. Misafirlerini iyi bir tarzda ağırlar mutlu bir şekilde yolcu ederdi. 

Zamanını boşa geçirmezdi. Fıkıh öğrenirdi. Namazlarının ardından zikir ve 

virdlerine devam ederdi. Teheccüd namazlarını sürekli kılardı. Cömertlikte ve 

kahramanlıkta eşsizdi.223 Ruknü'l-İslâm es-Suğdî'nin el-Nutef fi'l-Fetâvâ isimli 

eserinden fıkıh konuları okurdu. Her zaman hatim okuttururdu. Birçok eseri 

istinsah ettirir, bu sayede şehrin okur yazarları bu istinsah edilen eserlerden 
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istifade ederlerdi.224 Cidde Valiliği esnasında Kabe-i Mükerreme’de ve Harem 

etrafında oturanlara, öğrencilere çeşitli hediyeler verir. Ramazan başlangıcında 

bunların herbirine birer altın, birer okka kahve verir ramazan ortasında aynı 

hediyeleri tekrarlar. Kadir gecesinde birer altın ve birer okka kahve hediyesini 

yeniden tekrarlar. İhtiyaç sahibi olanlara bayramlık elbise hediye eder.225   

Ali Paşa'nın "Zamane vezirlerinden 10 veziri padişahımız seçse ve at ve 

silahlarıyla karşıma dikse, ben de atım ve ciridimle onlarla mücadele etsem 

hepsini yenerim" dediğini Ahmed Hâlis Dede yazmaktadır.226  

Ahmed Hâlis Dede, genellikte cömertlikle kahramanlık birbirinden 

ayrılmaz kardeştir. Bunların başı ise diyanettir, demektedir.  

Sâkıb Dede, Kütahya'ya gelen vezirler içinde en fazla Hacı Ali Paşa ile 

görüşmüştür.227  

Hacı Ali Paşa, Cidde Valiliği için yola koyulduğunda yolda hac 

yolcularıyla ve Hac Emiri Maktulzade Merzifonlu Ali Paşa'yla karşılaşır. 

Maktulzade Merzifonlu Ali Paşa, Hacı Ali Paşa'nın Cidde Valisi olmasından pek 

hoşnut olmamıştır. Maktulzade Merzifonlu Ali Paşa, Hac dönüşü Medine'yi 

geçtikten sonra 1722 yılında vefat etmiştir. Vefatı esnasında Hacı Ali Paşa isyancı 

Arapları dağıttığını, başarı kazandığını Maktulzade Ali Paşa'ya söyler. 

Maktulzade Ali Paşa, bu haberden de hoşnut olmaz. Ahmed Hâlis Dede, Hacı Ali 

Paşa'yı göklere çıkarırken Maktulzade Ali Paşa'yı yerin dibine sokmaktadır. 

Ondan rüşvetçi, korkak, hain gibi sıfatlarla anmaktadır.228  
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Hacı Ali Paşa, Mekke-i Mükerreme’ye varınca Şerîf Abdullah Yemen 

tarafına kaçmış, orada 30.000 civarı Urban toplayıp paşanın üzerine yürümüştür. 

Bu esnada Osmanlı hac kafilesi Şam'a varmıştır.  Hacı Ali Paşa, Şerîf Abdullah'la 

yaptığı bu savaşı kazanmıştır, fakat Şerîf Abdullah'ı ele geçirememiştir. Şerîf 

Abdullah bu savaştan sonra bir daha asker toplayamamıştır. Savaş tarihi H 1136 

M 1724'tür. Hacı Ali Paşa, bu savaştan bir yıl sonra H 1137 M 1725'te Zilkade 

ayında hacdan önce vefat etmiştir. Kabri Hazret-i Havva'nın kabri yakınındadır.229  

Ahmed Hâlis Dede, Hacı Ali Paşa'nın vefatından babası Sâkıb Dede'nin 

rüyası sayesinde haberdar olduklarını belirtir. Rüyada Sâkıb Dede güzel bir ata 

binmiş Hacı Ali Paşa da bir Mısır eşeğine binmiş ikisi beraber yola çıkmışlardır. 

Sahrada beraber giderken kar yağmaya başlamıştır. Sâkıb Dede sağdaki yola, Ali 

Paşa soldaki yola gitmiştir. Soldaki yolda kar çoktur Sâkıb Dede her ne kadar o 

yola gitmeyin sonu tehlikelidir dese de Ali Paşa soldaki yolda gitmeye devam 

etmiştir. Mısır eşeği göğsüne kadar kara batmış, daha sonra Ali Paşa da kara 

batmış ve görünmez olmuşlardır. Bu rüyadan sonra Sâkıb Dede, oğluna Hacı Ali 

Paşa'nın tahminlerine göre vefat ettiğini söylemiştir.230  

33.4.3.5. Osman Paşa 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osman Paşa’nın 1723'ten 1724'e kadar Anadolu 

Beylerbeyi olduğunu, oradan Revan muhafızlığına gönderildiğini belirtir.231 

Ahmed Hâlis Dede, Osman Paşa'nın önceden defterdar olarak görev yaptığını,  

Konya'dan Kütahya'ya tayin edildiğini yazar. Osman Paşa südü bozuk, rüşvetçi 

bir kişidir. Kütahya'ya geldiği ilk ay kethüdası, ikinci ay ise kardeşi vefat etmiştir. 

İran Savaşı çıkınca Arif Ahmed Paşa maiyyetine verilmiştir. Arif Ahmed Paşa'nın 

Osman Paşa'ya eskiden beri husumeti olduğu için paşayı İki Tuğlu mansıbı olan 

                                                 
229 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 70a, 125b-126a. 
230 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 70a. 
231 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
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Sebzevar'a göndermiştir. Osman Paşa burada vefat etmiştir. Ahmed Hâlis Dede'ye 

göre cehenneme gitmiştir.232 

Osman Paşa, Konya'dan Kütahya'ya yola çıktığında maiyetinde bir de deli 

gelmiştir. Bu deli bir iki defa Mevlevîhaneye de uğramıştır. Ahmed Hâlis Dede, 

bu kişinin kıl kadar ince, orta boylu, sürekli susan ve daima yersiz yersiz gülen bir 

şahıs olduğunu ifade eder. Geldiğinin üçüncü gününde vefat etmiştir. Osman 

Paşa, Mevlevîhane'ye geleceği bahanesiyle casuslar göndermiştir. Sâkıb Dede bu 

dönemde Mevlevîhaneyi tanıdık tanımadık herkese kapatmıştır bayramlarda dahi 

açmamıştır. Ahmed Hâlis Dede, Kütahya Mevlevîhanesi’nin tarihinde böyle bir 

olayın ilk olduğunu belirtir.233  

Ahmed Hâlis Dede'nin Osman Paşa hakkındaki olumsuz düşünceleri Sâkıb 

Dede'nin paşanın sarayında yaşadıklarıyla ilgilidir. Sarayda yaşananlardan 

bahsetmeyen Ahmed Hâlis Dede, Osman Paşa'nın babasına "gayz-ı cibillî"si 

olduğunu söylemektedir.234 Esasen Ahmed Hâlis Dede, Muşkaralı İbrahim Paşa, 

Merzifonî Ali Paşa gibi devlet adamlarından bahsederken de çok ağır hakaret 

ifade eden kelime ve sıfatlar kullanmaktadır. Bu, Ahmed Hâlis Dede’nin eserinde 

tercih ettiği dil özelliği olmakla birlikte Mevlevî tarikatının kendine yakın 

paşalara ve yakın olmayanlara bakış açısını da ortaya koymaktadır. Ahmed Hâlis 

Dede, babasının hazzetmediği bir paşanın Kütahyada barınamadığını şu şekilde 

anlatmaktadır:  

“...øatı çoø väkiú olmuşdur ki paşalardan birine ya mütesellimlerden ya 

mevälì ya nüvväbdan birine i˚birär rù-nümä olsa o ≈rìf-i bed-kir-där evän-ı 

                                                 
232 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 71a-71b. 
233 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 71a-71b. 
234 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 71a. 
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≈ukùmetinde za≈met-keş-i väfire olduødan ´oèra nekebät-ı mütekä§ire üzre 

úazl olup baúde'l-úazl idbär-ı küllì üzre fevt olur idi.”235 

33.4.3.6. Muşkaralı Damat İbrahim Paşa 

Ahmed Hâlis Dede, H 1135 M 1722/1723 yılında babası Sâkıb Dede'den 

izin alarak İstanbul'u görmek arzusuyla İstanbul'a varır. Muşkaralı Damat İbrahim 

Paşa'nın sadrazamlığının vaktinde Tiflis fethinin müjdesi gelir. Bu müjdeli haberi 

babasına bir mektupla haber verir. Sâkıb Dede cevabında “Tiflis badehù Tağlis 

olur badehù Teflis olur,” der. Nitekim bir kaç yıl geçtikten sonra padişahın 

hazinesinden anlayan kişiler İran Seferi olmadan önce Sultan III. Ahmed Han'ın 

hazinesinin herbirinde 52.000 kese altın olduğunu, Acem seferinde bu hazinenin 

tamamen tüketildiğini belirtirler.  Damat İbrahim Paşa ve Mehmed Kethüda 

malından başka Sultan I. Mahmud saltanatının ortalarına kadar (1742) ne kadar 

devlet hazinesi varsa hepsi İran’la yapılan mücadeleler esnasında harcanmıştır. 

Bunun sonucunda devletin iflası ortaya çıkmıştır. Sâkıb Dede'nin "teflis" demesi 

bu sebepledir. "Taglis" ise karanlık demektir. Öyle bir karanlığa uğradılar ki 

ancak kıyamette aydınlık güneşini görürler.236 Sâkıb Dede,  İnnehüm yekìdùne 

keyden. Ve ekìdùne keyden237  ayetinin harflerinin sayısından yola çıkarak oğlu 

Ahmed Hâlis Dede'ye, İbrahim Paşa'nın sadrazamlığının 23 ayda tamam olacağını 

söylemiştir. 23 ayın sonunda İbrahim Paşa azledilerek Revan'a gönderilmiştir.238 

İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İran'da birçok yer feth edilmiştir. Sâkıb 

Dede, rüyasında İbrahim Paşa'yı görür. Paşanın elinde eski bir sepet vardır; 

sepetin içi boştur; göğe bir merdiven kurulmuştur ve ay tutulmuştur; İbrahim Paşa 

ay tutulmasını anlamak için eliyle aya dokunmak istediyse de bu mümkün 

                                                 
235 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 72a. 
236 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 72b, 128a. 
237 Kur'ân-ı Kerîm, 86/Târık 15-16, Muhakkak ki onlar hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de 
hile yaparak tuzak kurarım.   
238 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 73a. 
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olmamıştır; paşa merdivenden inip batı tarafına gitmiştir. Sâkıb Dede, rüyayı şu 

şekilde tabir etmiştir: eski sepet İran şehirlerinin fethidir. Bir şeye yaramaz içinde 

su durmaz; payidar olmaz. İslam ehli çok zarara uğrayıp çok mal zayi olmuş; 

kadın, erkek, çocuk birçok kişi ölmüştür. Ahmed Hâlis Dede, babasıyla beraber 

bu rüyayı yorumlamıştır. Ay tutulmasını Hâlis Dede, devrin kutbunun kalbi olarak 

tabir etmiş; İbrahim Paşa'nın yapmış olduğu fena işlerden ve diyaneti 

aşağılamasından dolayı o kalbi parlatmanın mümkün olmadığını ifade etmiştir. 

Paşanın tutulan ayı eliyle açmaya çalışması ise bazı fakirlere sadaka vermesidir; 

riya ile yapılan bu iyilikten Allah ehli olan kişilerin kalbi mütmain olmaz. Batı 

yönüne gitmesi ise paşanın ölümüdür.239  

33.4.3.7. Türk Ahmed Paşa 

Ahmed Hâlis Dede, H 1128/M 1716 yılında, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise 

H 1126 M 1714 senesinde Kütahya Valisi olduğunu belirtmektedirler.240 Ahmed 

Hâlis Dede, Türk Ahmed Paşa'nın kötü huylu, merhametsiz ve zalim bir kişi 

olduğunu belirtir. Taşradan Kütahya şehir merkezine gelemeden Varadin'e sefere 

gitmiştir. Hâlis Dede, "Kefere yedinde maktul olmuştur" derken Uzunçarşılı, " 

1714'te şehiden vefat eyledi" demektedir.241 

3.4.3.8. Tamgacı Ali Paşa (Serezli) 

Uzunçarşılı, 1718'de vali olup o sene içine Kütahya'da vefat eyledi, 

demektedir.242 Ahmed Hâlis Dede, Tamgacı Ali Paşa'nın sarhoş bir kişi olduğunu 

3 aydan daha az süre Kütahya'da kaldığını, gittiği yerlerde de 5 ay kalamadığını 

sürekli yer değiştirerek helak olduğunu yazmaktadır.243 

                                                 
239 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 72b-73a, 126a-126b. 
240 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 112b, 122a. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
241 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 112b. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
242 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
243 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 112b. 
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33.4.3.9. İzzet Ali Paşa 

Kalemden yetişmiş olup edip ve şair bir zattır. 1732 mayısında vali olmuş 

H 1145/M 1733'te Van Seraskerliğine nakledilmiştir.244 Ahmed Hâlis Dede, H 

1143 M 1731 tarihinde Kütahya'ya gelen Ali Paşa'nın defterdarlıktan muhrec 

olduğunu, İzzet mahlasını kullandığını yazmaktadır. İzzet Ali Paşa, Kütahya'ya 

gelmeden otuz gün önce Sâkıb Dede, rüyasında İstanbul'dan gelecek paşa ile bir 

gemiye binmiştir. Sefine çürüktür, ve nerdeyse batacaktır. İçinde birçok insan 

vardır. Dede gemi kenara yaklaşınca atlayıp kenara çıkmıştır; gemi gözden 

kayboluncaya kadar gitmiştir. Sâkıb Dede, oğlu Ahmed Hâlis Dede'ye bu rüyanın 

tabirini şu şekilde açıklar: Bu gelecek paşanın amel defteri doludur; beden gemisi 

ölüm denizine yaklaşmıştır. Bu rüyadan 5-10 gün sonra paşa Kütahya’daki 

sarayına giremeden Revan muhafazasına gittiğinde Revan'ın havasına uyum 

sağlayamayarak üç ay sonra vefat etmiştir. İzzet Ali Paşa, Muşkaralı Damat 

İbrahim Paşa'nın çıraklarından olması münasebetiyle yasaklanmış olan bütün 

günahları işlemektedir. Revan Kalesinde, revanını/canını vermiştir.245  

3.4.3.10. Sadrazam Hekimbaşı-zâde Ali Paşa 

Uzunçarşılı, kıymetli ve çok gayretli vezirlerden olduğunu, zamanın bütün 

vezirlerinin Hekimbaşı-zâde Ali Paşa'nın hatırını saydığını, ekser vezirlerin kendi 

yetiştirmesi olduğunu İvez Mehmed Paşa ve Koca Râgıb Paşa'nın onun 

yetiştirdiği vezirlerden sadrazamlık mevkiine ulaşanlar olduklarını söylemektedir. 

Yine Uzunçarşılı'ya göre Hekimbaşı-zâde Ali Paşa beş defa Anadolu valisi ve üç 

defa sadrazam olmuştur. Birinci Anadolu valiliği H 1138/M 1725 

Teşrinievvelinde, ikincisi H 1154/M 1741 Eylülünde, üçüncüsü H 1159/M 1746 

                                                 
244 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 167. 
245 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr.113a-113b,123a-123b. 
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senesinde, dördüncüsü H 1168/M 1754 senesinde, beşincisi H 1171/M 1757 

senesindedir.246  

Sâkıb Dede  11"46" yılı için ebced hesabına göre "hümâ" senesi demiştir. 

O yıl Hekimbaşı-zâde Ali Paşa İran'dan davet edilerek getirtilmiştir. Onun 

hakkında "mäh-ı äsmän-ı devlet der-säl hümä tulùú kerd" demiştir. Nitekim o 

senedeki refah, rahat ve huzur başka bir senede görülmemiştir. Hekimbaşı-zâde 

Ali Paşa, Sâkıb Dede'nin işaret ettiği gibi uzun yıllar sadarette ve Kütahya 

valiliğinde dönüşümlü olarak kalmıştır. Bu aynı zamanda Hazret-i Muhammed'in 

e´-´adaøatü teruddü'l beläe ve tüzìdü'l-úumre247 hadisinin de bir ispatıdır. Ahmed 

Hâlis Dede, Hekimbaşı-zâde Ali Paşa'nın vezirliğindeki tadın başka bir vezirde 

bulunamadığını söylemektedir. İstanbul'da güzellikleri içinde toplayan bir cami 

yaptırmıştır. Gayet yerinde ve üstatların beğeneceği nitelikli bir camidir.248 

Nitekim Uzunçarşılı, Hekimbaşı-zâde Ali Paşa'nın H 1171/M 1757 senesinde 

başladığı son Anadolu valiliği döneminde vefat ettiğini Kütahya'da önce Saray 

Camii denilen Hisar Bey Camii haziresine defnedildiğini 26 gün sonra İstanbul'a 

yaptırdığı Hekimoğlu Camiine nakledildiğini yazmaktadır.249 Hekimbaşı-zâde Ali 

Paşa'nın şeyhlere, dervişlere, fakirlere olan iyilikleri sayılamayacak derecede 

çoktur; Ahmed Hâlis Dede bu yüzden çok yaşadığını söylemektedir. Ahmed Hâlis 

Dede, iki defa Kütahya'ya vali olduğunu ifade etmektedir. Birinci valiliği 

döneminde İstanbul’a çağrılarak tekraren sadrazamlığa getirildiğini 

yazmaktadır.250  

                                                 
246 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
247 Sadaka belayı savar ömrü uzatır. Yılmaz Age., s. 594. [Bu ibarenin tam metnini içeren bir hadis 
kaynaklarda bulunamamıştır. Sadakanın ömrü uzatacağına ait kısmın zayıf hadis olduğu 
belirtilmiştir. (Albanî, zaúîfü'l-câmî, 3/3471).] 
248 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 115b, 129a. 
249 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 166. 
250 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 115b. 
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33.4.3.11. Sultan III. Ahmed Han 

Mustafa Sâkıb Dede, 1143 tarihinde Sultan III. Ahmed'in tahttan 

indirilmesinden bir hafta önce bir dervişle zamanın mütesellimi olan valiye  

Sultan III. Ahmed'in tahttan indirileceğini haber verir; Ahmed Hâlis Dede, bunu 

babasının bir kerameti olarak görmektedir. Sâkıb Dede, valiye yersiz hareket 

etmemesini, yerinde sabit olmasını nasihat eder. Vali korkarak Mevlevîhaneye 

gelir. Sâkıb Dede, tekraren valiye korkmaması gerektiğini, kendisine zarar 

dokunmayacağını bildirir. Bir hafta sonra Sultan III. Ahmed'in hal'inin heberi 

gelir. Etraftaki beldelerde hâkimler ve valilerin değiştiği görülür. Voyvodaların 

haksız yere aldığı mallar sahiplerine geri verilir; fakat Kütahya hâkimine ve 

valisine dokunulmaz.251  

3.4.3.12. Şeyhülislam İshak Efendi 

H 1143/M 1730 tarihinde III. Ahmed'e tahtan el çekdirilmesiyle Anadolu 

Kazaskeri İshak Efendi bir yıl boyunca Kütahya'da sürgünde kalmıştır. Sâkıb 

Dede ile İshak Efendi çok yakın münasebetler içinde bulunmuşlardır. İshak 

Efendi, etrafında kendini sürgünden kurtaracak birilerini aramaktadır. Sâkıb Dede 

kendine hüzün ve gam günlerinin üç ay sonra biteceğini Hâfız'dan bir beyitle 

müjdelemiştir. 

[Mefäúilün Feúilätün Mefäúilün Feúilün] 

 

Berìd-i bäd-ı ´abä dùşem ägehì äverd  

Ki rùz-ı mi≈net ü ˚am rù be-kùtehì äverd252  

                                                 
251 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 127a-127b. 
252 Seher yeli postacısı, dün gece mihnet ve gam günlerinin artık geçmek üzere bulunduğunu 
bildirdi, beni âgâh etti.  
Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1985,  s. 228. G CCXXVI/1. 
Ganjoor net'te G 167/1.  
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Nitekim üç ay sonra önce İznik'e gönderilmiş, İznik'te bir hafta kaldıktan 

sonra Rumeli Kazaskeri tayin edilmiş bilahare Şeyhülislam olmuştur.253  

33.4.3.13. Vezir Ârifî  

Kâtipler sınıfındandır. Konya mansıbı geldiğinde Kütahya üzerinden 

Konya'ya ulaşmıştır. Konya'ya giderken Mustafa Sâkıb Dede onun hakkında 

"Ârifî'nin mahlasının tersi 'fîâr'dır, hangi mansıba varsa hangi işlere tayin olursa 

olsun onun içinde bulunduğu işte âr ve şeyn meydana çıkar" demiştir. Nitekim 

bütün mansıplarında ayıplı ve kusurlu işler yapmıştır. Seraskerlik rütbesiyle 

Revan'a tayin olunmuştur. Revan fethinden sonra çalışmaları beğenilmemiş ve 

kapıcıbaşı tayin olunmuştur. Ekrad içine kaçmıştır. Daha sonra affedilerek 

Antalya mansıbı verildiyse de orada katledilmiştir. Mustafa Sâkıb Dede, İran 

seferi konusu açılınca, iki taraftan çokça insanın katledildiğini ve pek çoğunun da 

esir düştüğünü, Müslümanların mallarının çoğunun israf edildiğini iç çekerek 

ifade edip şu beyti okur: 

 

Beyt:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Hezärän ädem o˚lanı heläk olmaø gerek täkim  

Yalancı köhne dünyäda k'ola bir gerçek er peydä.254 

                                                                                                                                      
Beytin Abdülbaki Gölpınarlı ve Ganjoor net'teki şekli bir kelime değişikle şu şekildedir: 
 

Nesìm-i bäd-ı ´abä dùşem ägehì äverd  
Ki rùz-ı mi≈net ü ˚am rù be-kùtehì äverd 
 

Seher yeli, dün gece mihnet ve gam günlerinin artık geçmek üzere bulunduğunu bildirdi, beni âgâh 
etti.  
253 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 127b-128a, 129a. 
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33.4.3.14. Çelik Mehmed Paşa 

Pulat Mehmed Paşa'nın oğludur, 1748 yılı Ağustosundan Teşrinisaniye 

kadar birinci (H 1161 sonlarından Zilkadeye kadar) ve 1763 Kanunıevvelinden 

1764 Temmuzuna kadar (1177 Cemadilahir 1178 Muharrem) ikinci defa Anadolu 

valisi olmuştur.255 Ahmed Hâlis Dede, Çelik Mehmed Paşa'yla ilgili herhangi bir 

tarih vermeden vezaretinin başında Kütahya Müftüsü Ahmed'in (Maúnî'nin) 

mallarını müsadere ederek bir zaviye yaptırdığından bahsetmektedir.256Ahmed 

Hâlis Dede, babası Sâkıb Dede'nin vefatından 10 yıl kadar sonra Çelik Mehmed 

Paşa'nın Müftü Ahmed'in mallarını müsadere ettiğini söylese de Çelik Mehmed 

Paşa'nın ilk Anadolu valiliği 1748, yani Sâkıb Mustafa Dede'nin vefatından 13 yıl 

sonradır.  

3.4.3.15. Yahyâ Paşa 

Eyüplü'dür. 1748'de Çelik Mehmed Paşa'nın yerine vali olup H 1166/M 

1752 senesine kadar valilik görevinde kalmıştır. Kütahya'nın Hisar Bey Camii 

kısmında terceme-i hâli vardır.257 Ahmed Hâlis Dede, Yahyâ Paşa'dan herhangi 

bir tarih vermeden Kütahya Müftüsü Ahmed'in (Maúnî) oğlunun Yahyâ Paşa 

döneminde Antalya'ya sürülmesi münasebetiyle bahseder.258  

3.4.3.16. Mütesellim 

Ahmed Hâlis Dede kendinden isim vermeden bahseder. H 1126 veya 1127 

senesi Recep ayında Kütahya mütesellimi olmuştur. Ramazan ayına kadar zulmü 

gökyüzüne ulaşmıştır. Sâkıb Dede, Ahmed Hâlis Dede'ye bir rüya gördüğünü bu 

rüyada mütesellimi peştemal içine koyduğunu ve sıktığını anlatır. Şevval ayında 

                                                                                                                                      
254 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 128b-129a. 
255 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 167. 
256 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 140b. 
257 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Age., s. 167. 
258 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 140b. 



139 
 

şikayetçiler İstanbul'a gidip ferman çıkarttırıp mübaşir alıp gelmişlerdir. 

Mütesellimi kaleye hapsedip elinde avucunda ne varsa almışlardır. En sonunda 

müflis olarak kaleden salıverilmiştir.259  

33.4.3.17. Mütesellim Hacı Ali 

Ahmed Hâlis Dede, Mütesellim Hacı Ali isminde bir mütesellimin 

babasını ziyarete geldiğinden bahsetmektedir. Sâkıb Dede bu mütesellime, bir vali 

ile mazanne'nin (evliyadan olduğu sanılan)  hikâyesini anlatmıştır. Bu esnada 

Ahmed Hâlis Dede de aynı sohbet meclisindedir. Hikâyeye göre bir vali inandığı 

mazannenin ziyaretine gitmek ister, o sırada o budala hamamdadır. Budala, valiyi 

görünce, “Tasımı tarağımı verin ben burada durmam,” der. Vali, bu duruma ve 

sözlere şahit olunca bir yazı ile azlini istemiştir.   

Sâkıb Dede kendine bu hikâyeyi anlattıktan sonra Mütesellim Hacı Ali 

sarayına varmıştır ve hemen azlinin haberi gelmiştir. Ahmed Hâlis Dede, bu 

durumu babasının bir kerameti olarak görmektedir.260  

3.4.3.18. Mütesellim Tilki Mûsâ 

Hacıkıran Hasan Paşa'nın mütesellimidir ve defalarca Kütahya mütesellimi 

olmuştur. Aslen Kürt'tür. İhtiyat sahibidir. yirmi otuz yıl ömür sürmüştür; fakat 

rahat yüzü görmemiştir. Zığra köyünde bir çiftlik satın almıştır. Bu çiftlikten 

hergün valinin sarayına geliş gidiş yapmaktadır. Çiftliğinde bulunan bütün 

hayvanlar telef olmuştur. Binecek bir hayvanı dahi kalmamıştır. Kıyafet olarak bir 

kürkü kalmıştır. Bu kürkü de bir köpek parçalamıştır. İnsanlardan utandığı için bu 

olaydan sonra halk içine çıkamamış, on gün içinde vefat etmiştir. Kütahya'da Tilki 

Musa'ya köpeğin saldırdığı yer kürkçü dükkanı olmuştur.261 

                                                 
259 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 97a-97b. 
260 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr.138a. 
261 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 97b. 
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33.4.3.19. Kaymakam Nakîbi Abdülbâkî Emîr Şeyh-zâde 

İlk önceleri Mevlevîhaneye muhabbeti olmasına rağmen sonradan 

Mevlevîhanenin karşısında olan biridir. Kahvehanelerden birine başında Mevlevî 

imamesi giyinmiş bir derviş gelir. Bu derviş birkaç gün meddahlık yapar ve 

efsaneler anlatır.  Sâkıb Dede'nin kethüdası Sucı Dede bu kahveye gidip bu 

dervişe, “Bizim tarikatımızda böyle Mevlevî külahı giyip kahvehanelerde 

meddahlık etmek yoktur,” der. Mevlevî külahının itibarını korumak için bu 

meddahın başındaki külahı alır. Meddah, kaymakam nakibine gider ve birçok 

yalanla beraber Sucı Dede'yi şikayet eder. Nakîb Abdülbâkî Emîr Şeyh-zâde, 

fırsatı ganimet bilip şehrin ileri gelenlerini ve meddahı  yanına alarak mahkemeye 

varır. Sâkıb Dede'yi mahkemeye davet ederler. Sâkıb Dede Mevlevî külahı 

giyenlerin tekyelerde münzevî olduğunu kahvehanelerde efsane 

anlatamayacaklarını söyler. Mevlevîlikte kıssahanlık müessesesinin 

bulunmadığını söyler. Nakîb Abdülbâkî Emîr Şeyh-zâde, meddahın Sucı Dede 

tarafından darbedildiğini iddia eder. Sâkıb Dede bunun isbatı hâlinde Sucı 

Dede'ye gereken cezayı vereceğini belirtir. Vaktin mollası bu davanın şeriata 

uygun olmadığını belirterek davayı düşürür. Nakîb Abdülbâkî Emîr Şeyh-zâde de 

mahkemeden ayrılır. Nakîb Abdülbâkî Emîr Şeyh-zâde'nin evi Yeni Mahalle 

Hamamı’nın karşısındadır. Bu mahkeme olayından iki ay sonra evlenir. Eski 

eşinden olan oğlu ateşlenerek vefat eder. Yeni eşinden olan oğlu Abdülhalîm, 

Sâkıb Dede'den 30 yıl miktarı ders almıştır. Mahlası Mâhir'dir. Şiirde ve diğer 

ilimlerde akranlarının önündedir. Babasının vefatından sonra 10 yıl Kütahya 

Cami-i Kebir'inde beratlı bir şekilde şeyhlik yapmış daha sonra vefat etmiştir.262  

                                                 
262 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 95a-96a. 
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33.4.3.20. Mütevellî Germiyân-zâde  

Germiyanlı Yaúkub Han soyundandır. Sultan Mehmed (IV) 

zorbalarındandır. Kütahya'da sürekli kendinin ön planda olmasını istemektedir.  

Yaúkub Han vakfının mütevelliliğini yapmaktadır.  

Hâcce Fâtımâ Hanım'ın manevi evladı olması ve şöhretinin Kütahya'da 

yayılması Sâkıb Dede'nin düşmanlarının da artmasına sebep olmuştur. Germiyân-

zâde bunlardan biridir. Vezirlerin ve sair şehir ileri gelenlerinin  Sâkıb Dede'ye 

iltifatı Germiyân-zâde'nin düşmanlığını daha da artırmıştır. Germiyân-zâde bu 

düşmanlığının neticesinde Sâkıb Dede'yi öldürmeye karar vermiş, bu iş için 

idraksiz iki Türk tutmuştur. Germiyân-zâde Aslanapa'daki çiftliğinde, Sâkıb 

Dede'yi Mevlevîhaneden eve giderken öldürme planı yapmış ama Sâkıb Dede bu 

plandan bir şekilde haberdar olmuştur. Her zaman akşam yemeğinden sonra 

tekyeden eve dönen Sâkıb Dede kendine suikast düzenleneceğini öğrendikten 

sonra akşama kalmadan ikindi vaktinin ahirinde gelmeye başlamıştır. Germiyân-

zâde ise bu olaydan bir hafta sonra tauna tutularak vefat etmiştir.263 Sâkıb 

Dede'nin bu kişi için yazıldığı izlenimi veren bir kıtası vardır.  

 

“æı≠úatü'l-~a◊reti e§-£äøıb el-välidü'l-Mevlevì:264 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Ehl-i ≠aúnuè ≈ä´ılı ≠äúùndur  

Milk-i øıs≠-ı ~aøøda bu øänùndur  

 

                                                 
263 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 90b-91a. 
264 Babam Hazret-i Sâkıb-ı Mevlevî'nin Kıtúası.  
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İsm-i aú®am da∆ı teløìn eyleseè  

Ba∆tı bed hem ≠äliúi värùndur” 265 

  

3.4.3.20.1 İkinci Suikast 

Mustafa Sâkıb Dede'nin düşmanları, onu asker sınıfından kişilerle 

öldürmeyi düşünmüşlerdir. Bu süreçte Kethüdayeri Abdülbaki isminde içkici bir 

askerdir. Defter kethüdası ise Mustafa Ağa'dır. Kütahya'da makam-ı Hızır 

aleyhisselelam denilen mevkiye Özbek bir gezgin gelir.  Defter kethüdası Mustafa 

Ağa bu mevkinin hemen yanına Özbek gezgin için bir oda yaptırır. Asker sınıfı ve 

şehir halkı Özbek gezgine aşırı derecede iltifat gösterirler ve gelip gitmeye 

başlarlar. Osmanlı Rus savaşlarının ardı ardınca devam ettiği süreçte Özbek 

gezgin de "Moskov keferesine" karşı cihat etmek niyetiyle Hızır aleyhisselam 

makamının kubbesinin üzerine bir bayrak diker. Hızır aleyhisselam makamının 

berat sahibi zaviyedarı Sucı Dede bir derviş marifetiyle dikilmiş olan bayrağı 

kaldırtıp attırır. Özbek gezgin bayrağın yırtıldığını ve atıldığını görünce önce 

Kethüdayeri Abdülbaki'ye onu yanına alarak Defter kethüdası Mustafa Ağa'nın 

yanına gelir. Üçü birlikte bütün şehir ileri gelenlerini dolaşırlar. Bu şekilde 

askerlere Mevlevîlerden hangisini görürlerse darbetme emri verirler. Özbek 

gezgin elinde yırtılmış bayrakla birkaç gün Kütahya çarşısında dolaşmıştır. 

Kethüdayeri Abdülbaki askerlerinin zararlılarına para vererek, meyhanede 

içmelerini daha sonra Mevlevîhane karşısına geçip küfürler ve kötü hakaretler 

etmelerini söyler. Ahmed Hâlis Dede, Kethüdayeri Abdülbaki'nin emrettiği 

şekilde bazı askerlerin gelip hankah karşısında kötü sözler söyleyip gittiklerini 

yazar.266 Birkaç gün sonra askerler Rus seferine gitmişlerdir. Özbek gezgin ise 

                                                 
265 Bu kıta Sâkıb Dede Dîvânında bulunmamaktadır. bk. Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık 
Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 2003. 
266 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 91a-92a. 
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Kütahya'ya iki saat menzilde Yoncalı denilen yerde vefat etmiştir.267Askerler ise 

yaptıkları terbiyesizlik yüzünden korkuya düşmüşlerdir. Bu askerlerin çoğu 

seferde ölmüştür. Defter kethüdası Mustafa Ağa'nın Mora Seferinde kafası 

kesilmiştir. Kethüdayeri Abdülbaki ise boğazından bir hastalığa tutularak 

Kütahya'da evinde vefat etmiştir.268  

33.4.4. Sâkıb Dede'nin İlişki Kurduğu Din Adamları 

Mustafa Sâkıb Dede’nin Kütahya’da sadece paşalarla, kadılarla, ilmiye 

sınıfından kişilerle ve din adamlarıyla çok sağlam münasebetler kurmuştur. Sâkıb 

Dede’nin münasebet hâlinde olduğu din adamları şunlardır: 

3.4.4.1. Kütahya Müftüsü Muslihüddîn 

Mustafa Sâkıb Dede Kütahya Mevlevihanesi şeyhi olduğunda (1691) 

şehrin müftüsü Muslihüddîn'dir. Sâkıb Dede'nin kethüdası olan Sucı Dede'nin bazı 

kalenderane sözlerini toplayıp bu sözlerin herbirine birer tazir fetvası yayınlamaya 

niyetlenmiştir. Ahmed Hâlis Dede, bu fetvalarla müftünün Mevlevîleri aşağılamak 

kastında olduğunu belirtmektedir.269 Bu kasıtla kütüphanesine giren Müftü 

Muslihüddîn ani bir rahatsızlıkla yatağa düşmüş bir hafta içinde vefat etmiştir. 

Oğlu Salih 30 yıl Mustafa Sâkıb Dede'den ders almıştır.270 

3.4.4.2. Kütahya Müftüsü Hasan 

H 1133 M 1721'den önce Kütahya müftüsüdür. Kürd İbrâhîm'in selefidir. 

Müftü Hasan büyük göbekli, iri cüsseli bir kişidir. Aydınlıdır. Daha önce Osman 

Paşa-zâde Ahmed Paşa'nın baş cariyesi olan bir kocakarı ile evlenmiştir. Bu cariye 

Müftü Hasan'la evlendiğinde 60 yaşında belki de 60 yaşından daha fazladır.  Bu 

kadından izin alarak bir cariye satın almıştır. Bu cariyeden bir kızı olmuştur. 
                                                 
267 Bugün Yoncalı, Tavşanlı yolu üzerinde solda bir köydür. 
268 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 92a-92b. 
269 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 93b. 
270 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 93b.  
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Ahmed Hâlis Dede, Müftü Hasan'ın torunu olan bu kızın kötü bir hâl ile meşhur 

olduğunu yazmaktadır. Bir evi ve bu evin bitişiğinde bir bahçesi vardır. 

Medreseden ve müftülük vazifesinden aldığı maaşı her yıl bu evin tamirine ve 

bahçenin işlerine harcar.271 Müftü Hasan'ın hastalığı uzun sürmemiş iki gün içinde 

vefat etmiştir. Vefat ettiğinde kabire indirdikleri esnada mezar kenarında bulunan 

Davud ismindeki cüsseli hizmetkarının ayağı kaymış ve Müftü Hasan'ın karnına 

basmıştır. Bu olay dolayısıyla abdestsiz olarak defnedilmiştir.272  

33.4.4.3. Kütahya Müftüsü Kürd İbrâhîm  

Kürd İbrâhîm, Germiyan Medresesi'nin müderrisidir. Mutaassıp 

Kürtlerdendir. Aksu ismindeki teferrücgaha giderken Mevlevîhanenin karşısına 

geçerek, “Eğer elime fırsat geçse bu dönen dedelerin hepsinin ayağını kırardım,” 

der. Aksu'ya vardığında bindiği katır ürkmüş, üstündekini yere atmış, çifte ile 

baldırını kırıp dağa kaçmıştır. Ahmed Hâlis Dede bu olayın birçok kişiye ibret 

olduğunu, bundan sonra evliya-yı kirama dil uzatmadıklarını belirtir.273 Kürd 

İbrâhîm, bu olay sebebiyle ömrünün sonuna kadar topal olarak kalmıştır. 

Kendinden önceki Kütahya müftüsü Hasan gibi bir koca karıyla evlidir; çocuğu 

olmamıştır. H 1133/M 1721'de Kütahya müftüsü olmuş, bu görevde pek rağbet 

görmemiş iki yıl sonra H 1135 M 1723'te vefat etmiştir.274  

3.4.4.4. Kütahya Müftüsü Ahmed (Maúnî) 

H 1135/M 1723'te vefat eden Kürd İbrâhîm'in halefidir. Ahmed Hâlis 

Dede, mahlasının Maúnî mahlasını kullanan müftü Ahmed’in hem cesur hem de 

çok cahil olduğunu belirtmektedir. Rezillik ve edepsizliklerle müftü olmuştur. 

Halk kendisinden nefret etmektedir. Eski bir müderris olan Müftü Ahmed (Maúnî), 

                                                 
271 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 93a, 139a. 
272 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 93a-93b, 139a. 
273 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 92b. 
274 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 93a, 139b. 
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müderrisliği zamanında naiblerin ve kadıların yanına sabah gelir akşam 

yanlarından ayrılır. Akşama kadar hangi dava görülürse o davada bir şekilde söze 

girerek kadıların ve naiplerin rüşvet almasına sebep olur. Rüşvet vermeyen haklı 

insanların hakkını hiçe sayardı. Böylelikle Kütahya halkı kendinden nefret eder 

hâle gelmiştir. Müftülük zamanında da bazı davalara karışmak istediyse de 

hakimler kendine çeşitli tenbihlerde bulunarak ikaz etmişlerdir. Hakimler ve 

vezirler, Müftü Ahmed (Maúnî)'i kendilerine rakip görmüşlerdir, dolayısıyla bu iki 

sınıfla arası açılmıştır. Yaptığı hukuksuzluklar ortaya çıkınca Ankara'ya sürgün 

edilmiştir. Bir seneden fazla Ankara'da sürgünde kalmıştır.  Hayatının sonlarına 

doğru Çelik Mehmed Paşa bütün malını müsadere ederek bir zaviyenin yapımında 

kullanmıştır. Müftü Ahmed (Maúnî), bu durumdan çok etkilenmiş, Sâkıb Dede'nin 

vefatından 10 yıl kadar sonra vefat etmiştir. Çelik Mehmed Paşa'nın ikinci 

Anadolu valiliği 1763 yılında olduğu düşünülürse, Müftü Ahmed'in vefatı 

Mehmed Paşa'nın birinci Anadolu valiliği (1748) döneminde olmalıdır. Müftü 

Ahmed'in ölümünden sonra oğulları birbiriyle mal kavgasına düşmüştür. Yahyâ 

Paşa, (1748-1752)  oğullarından birini Antalya'ya sürgün etmiştir. Sürgündeki 

oğlu burada 40 gün kaldıktan sonra vefat etmiştir. Geriye kalan çocukları Ahmed 

Hâlis Dede’nin ifadesine göre hâlen mal kavgasındadır.275  

33.4.5. Sâkıb Dede'nin İlişki Kurduğu Yargı Mensupları 

Sâkıb Dede yargı sınıfından kişilerle samimi münasebetler içindedir. 

Ahmed Hâlis Dede bu kişilerden İlmî Efendi’den geniş sayılabilecek ölçüde 

bahsetmiştir: 

3.4.5.1. Kadı İlmî Ahmed Efendi 

Ahmed Hâlis Dede, valilerden veya kadılardan zalim olan birinin 

Kütahya'da 3 yıldan fazla duramadığını, bunun babası Sâkıb Dede'nin bir kerameti 

                                                 
275 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 139b-140b. 
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olduğunu belirtmektedir. Bu durum Sâkıb Dede'nin Kütahya'ya ilk geldiği günden 

itibaren böyledir.  Ahmed Hâlis Dede'nin şeyhliği döneminde de böyle cereyan 

etmiştir.276 İlmî Ahmed Efendi, Ahmed Hâlis Dede henüz küçük bir çocuk iken  

Kütahya'ya kadı olarak gelmiştir. Evliyayı inkar eden, kendini çok bilgin sanan, 

kibirli bir kişidir. Ahmed Hâlis Dede bir iki ay hükûmet üzre olmadığını ifade 

etmektedir. Sâkıb Dede'nin manevi gayretiyle suçlarının cezasını çekmek için iki 

ay Kütahya Kalesi’nde tutulmuştur. Kütahya'nın fethinden  Ahmed Hâlis Dede 

zamanına kadar şehir kadılarının hiçbiri tutuklanmamıştır. Ahmed Hâlis Dede, 

tutuklanmasını ve iki ay hapis yatmasını, halkın hukukunu çiğnemesine, yetim ve 

dul hakkı yemesine, evliyayı inkar etmesine bağlamakta, İlmî Ahmed Efendi'nin 

bilginlik taslamasına anlam verememektedir. Seyyid Şerîf Cürcânî dahi o kadar 

cilt eser sahibiyken ve 72 yıllık tahsil hayatına sahipken bir şey bilmediğini iddia 

etmiştir. Oysa İlmî Ahmed Efendi, sürekli olarak ilmiyle kibirlenen bir şahıstır. H 

1143 M 1730 tarihine kadar çeşitli sıkıntılar çekmiştir. 1730'da Sultan Mahmud 

Han tahta çıkınca sürgüne gönderilmiştir ve sürgünde vefat etmiştir.277  

33.4.6. Sâkıb Dede'nin Yetiştirdiği Dervişler 

Ahmed Hâlis Dede, Sâkıb Dede’nin menâkıbı yazdığı dönemde babasının 

Kütahya'ya gelişinin 100. yılı dolmuştur.278 Bu 100 yıllık süreç içinde müderris, 

şeyh ve diğer talebe sınıfından birçok kişi Sâkıb Dede ve Ahmed Hâlis Dede'nin 

öğrencisi olmuştur. Ahmed Hâlis Dede, babasının ve kendisinin şeyhlik yaptığı  

100 yıllık süreç içindeki müritleri anlatacağını söylediğine göre sadece babasının 

değil kendinin de öğrencilerini anlatmıştır. Müderris ve şeyh zümresinden olan 

talebeler bir kaç ders sonra dünya işlerine dalmıştır. Ahmed Hâlis Dede bu 

                                                 
276 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 80b. 
277 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 81b. 
278 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 100b. 
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sınıftan olan öğrencileri anlatmayacağını daha çok halis talebelerini anlatacağını 

aşağıdaki satırlarda kendi cümleleriyle şöyle ifade eder:279  

“Bu Ÿikr olunanlar úamel ü úilmde ve veraú u taøvå ve mücähede-i nefs olan 

faør u fenäda ser-efräz u mümtäz olanlardur. Yo∆sa evän-ı seyr ü 

seyä≈atlerinde baúdehù Kütähiyye’de iøämetlerinde mütelemmiŸìn taúdäd 

olınsa ekŝeru min-en yu≈´ådur. Ve ek§erì nefs ü himmet-i 

müteberrikeleriyle vädì-i úilm ü úamelde fäyıø oldu˚ına iştibäh 

olınmıya.”280 

33.4.6.1. Sucı Dede 

Sucı Dede, Sâkıb Dede'nin kethüda dedesi olarak görev yapmaktadır. 

Sâkıb Dede genellikle Sucı Dede'nin görüşüne göre tekyenin ve hanesinin işlerini 

yapardı. Sucı Dede ile Sâkıb Dede 40 yıl beraber çalışmışlardır. Sâkıb Dede bir 

gün dahi Sucı Dede'ye kötü söz söylememiştir. Sucı Dede ümmîdir, fakat kendini 

âlim sanır. Çok inatçıdır. Kalenderlik konusunda kendini tek sanır. Mevlevîlikte 

kendini eşsiz zanneder. Suratı genellikle asıktır. Adam azarlamaya bayılır. Sürekli 

borç yapar. Hiç kimsenin yaptığı işi beğenmez. Kendinin de elinden hayra ya da 

şerre yarar bir iş gelmez. Hiçbir fiil ve sözü türüne uymaz. Sucı Dede'nin karakteri 

gibi bir karakter Mevlevî tarikatinde gelmemiştir ve gelmeyecektir. Sucı Dede ile 

Sâkıb Dede tamamen birbirlerinin zıddıdır fakat beraber 40 yıl geçirmişlerdir.  

Büyük şahıslardan biri Kütahya ileri gelenlerinden birine Sâkıb Dede'nin 

ne gibi mücahedesi vardır diye sormuştur. O kişi cevabında Sucı Dede'yi bilir 

misin? Sâkıb Dede onun gibi biriyle tam 40 yıl beraber çalışmıştır. Bundan daha 

iyi mücahede mi olur? Hiçbir evliyada bu tür mücahede görülmemiştir, 

demiştir.281  

                                                 
279 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 101a,103b. 
280 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 103b. 
281 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 75a-75b, 107a-107b, 116b. 
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Sucı Dede zamanında gezgin dervişler ya da derviş olma niyetinde olan 

zayıf iradeliler Kütahya Mevlevîhanesine geldiklerinde dedenin disiplinine bir-iki 

gün dayanamazlar.  

Her Mevlevîhanede Sucı Dede'nin sert mizacı ve davranışları konuşulur. 

Nefis ve hevasına uyanlar Sucı Dede'nin gıybetini yaparlar. Ahmed Hâlis Dede, 

Sucı Dede'nin kadrinin bilinmediğinden ve bilemediklerinden yakınır. Sucı Dede 

H 1139/M 1726'da vefat etmiştir. Sucı Dede'nin vefatından sonra Kütahya 

Hankahı’nda birkaç derviş ya da derviş adayı şarap içmeye kalkışmıştır. Sâkıb 

Dede bunları tekyeden kovduktan sonra Sucı Dede'nin yaşadığı dönemde böyle 

bir şeyin olmadığını ona özlemle dile getirmiştir. Ahmed Hâlis Dede, karakteri 

Mevlevîlikle uyuşmayanların Sucı Dede'nin zamanında tekyeden bir iki gün 

içinde firar etmelerini Sucı Dede'nin kerametine bağlar.282  

Ahmed Hâlis Dede, Sucı Dede'nin her söz, tavır ve vaziyetinin şeriate ve 

tarikate uygun olduğunu söyler. Hâlis mürit olanlar kısa sürede Sucı Dede yanında 

eğitimini tamamlar fakat hâlis olmayanlar Sucı Dedenin disiplinini görünce 

tekyeden kaçıp gider. Ahmed Hâlis Dede, Sucı Dede gibi bir mürebbinin 

hankahlarda çok lazım olduğunu düşünmekte, kendi şeyhlik zamanında Sâkıb 

Dede Menâkıbı'nı yazdığı ana kadar hâlen Sucı Dede gibi bir yardımcı 

bulamadığından dert yanmaktadır.283 Dervişlerden hanginin kapıcılık görevine 

geçeceğine (bevvaplık) Sâkıb Dede karar vermez. Bu konuda karar verici Sucı 

Dede'dir.284 Sucı Dede Mevlevîhanenin her türlü mülkünden, gayr-ı menkulünden 

ve para işlerinden sorumludur.285 

                                                 
282 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 75a-76a. 
283 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 76b, 118a. 
284 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 83b. 
285 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 118b. 
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33.4.6.2. Derviş Sâlih 

Kütahya Müftüsü Muslihüddîn'in oğludur. Ahmed Hâlis Dede, kendisi için 

Molla Salih ismini de kullanmaktadır.286 Babasıyla Mevlevîhanenin arası iyi 

değildir. 30 yıla yakın Sâkıb Dede'den ders almıştır. Riyaziyyede akranlarının 

önüne geçmiştir. İlm-i nücum öğrenmiştir. Derviş Salih Mevlevîhanedeki bütün 

mukabelelere katılmış, Mesnevî''nin 5. ve 6. ciltleri dahil olmak şartıyla tamamı 

üzerinde çalışmıştır. Derviş Salih'in İstanbul Mevlevîhanelerinden birine şeyhlik 

yapabilecek kabiliyette olduğunu Ahmed Hâlis Dede yazmaktadır. Yine Ahmed 

Hâlis Dede, müftü çocuklarının soyları yönüyle tarikat ehli olamayacağını, 

Mevlânâ'nın "Yücelik külahıyla ululuk tacı, her kele nasip olur mu, haşa ve kella" 

sözleriyle açıklamaktadır. Derviş Salih, Sâkıb Dede'den yıllarca ders alsa da 

vaktini boş işlerle geçirmiştir. Babasının yolu ile Sâkıb Dede'nin yolu arasında 

gelgitler yaşamıştır. Küçükken Mevlevîhaneye büyük muhabbet duymasına karşın 

büyüyünce aslına çekmiş Mevlevîliğe uygun hareketler sergilememiştir.287Ahmed 

Hâlis Dede'den önce vefat ettiği belirtilmektedir.288  

3.4.6.3. Emîr Şeyh-zâde Abdülhalîm 

Nakîb Abdülbâkî Emîr Şeyh-zâde'nin oğludur. Kütahyalıdır. Aklî ve naklî 

ilimlerde akranlarının önündedir. Sâkıb Dede'nin yaklaşık 30 yıl öğrenciliğini 

yapmıştır.289 Mâhir mahlasını kullanmaktadır ve gönül alan şiirleri vardır. 

Kâdiriyye tarikatınından şeyhliğini İstanbul'da tamamlamıştır. Kütahya'ya gelip 

Kâdiriyye tarikatını ihya etmiştir. Bir iki yıl içinde Kütahya Cami-i Kebir meşihati 

boşalmış o görevi de Emîr Şeyh-zâde Abdülhalîm almıştır. Cami-i Kebir şeyhliği 

                                                 
286 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 101a. 
287 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 93b-94a. 
288 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 101b. 
289 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 96a. 
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beraberinde Kâdiriyye şeyhliği kendisine verildikten sonra 3 yıl yaşamış Sâkıb 

Dede'den 11 yıl sonra H 1159/M 1746 senesinde vefat etmiştir.290   

3.4.6.4. Derviş Mustafa 

Kütahyalıdır. Genç yaşta adaşı Mustafa Sâkıb Dede'den ders almaya 

başlamıştır. Ahmed Hâlis Dede kendini ârif ve muhlis bir genç olarak 

tanımlamaktadır. Tam gelişme sağlayacak dönemde İstanbul'a gitmiştir ve orada 

münhemik kalmıştır.291  

3.4.6.5. Taşcı-zâde Mustafa Efendi Oğlu Derviş Mehmed Ali  

Uzun süre oğlu olmayan Mustafa Efendi, oğlu doğduğunda kundak ile 

Kütahya Mevlevîhanesine getirmiştir. Sâkıb Dede, kendi ağız suyuyla bu çocuğun 

ağzını açmıştır. Ahmed Hâlis Dede, Mehmed Ali ile hocadaş olduklarını 

söylemektedir. Tam bir samimiyetle genç yaşta Sâkıb Dede'ye mürit olmuştur. 

Kısa sürede zahirî ve batınî ilimleri öğrenmiştir. Ahmed Hâlis Dede'den Gülistan, 

Bostan, Pend (nâme) ve Şahidî dersleri almıştır. 20 yaşına gelince külah ve hırka 

giymiştir. Sâkıb Dede'nin vefatına kadar Kütahya Mevlevîhanesi’nde 

aşpezlik/aşçılık görevini ifa etmiştir. Ahmed Hâlis Dede'nin şeyhliği döneminde 

de bir müddet Kütahya Mevlevîhanesinde bulunmuş ve samimiyetle hizmet 

etmiştir. Sâkıb Dede'nin vefatından müteessir olup önce İstanbul'a Galata 

Hankahı’na gitmiş burada birkaç yıl kalmış ve orada çok kitap toplamıştır. Sâkıb 

Dede'nin rüyasına girip kendine Kütahya'ya dönmesi gerektiğini söylemesiyle 

Galata Hankahı’ndan önce Bursa'ya, Bursa'da da çok durmayıp oradan Kütahya 

Hankahı’na gelmiş birkaç ay burada kalmış, orada kaldığı süre içerisinde hat dersi 

almıştır. Kütahya Hankahı’ndan Konya Mevlevîhanesi’ne ateşbaş olma niyetiyle 

gitmiştir. Konya Mevlânâ Dergahı’nda iki yıl hücrenişin olmuş ve 

                                                 
290 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 101b. Ahmed Hâlis Dede, Abdülhalîm'in Cami-i Kebirdeki 
şeyhlik süresini 96a'da 10, 101b'de 3 yıl olarak söylemektedir.  
291 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 101b. 
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bevvaplık/kapıcılık yapmıştır. Burada II. Abdurrahman Çelebi oğlu IV. 

Muhammed Ârif Çelebi'nin dikkatini çekmiştir. Konya'dan Edirne Mevlevîhanesi 

şeyhliği görevine gitmiştir. Edirne'de bir iki yıl şeyhlik yapmıştır. Şeyhliği 

döneminde harap hâlde bulunan Edirne Mevlevîhanesi’ni mamur hâle getirmiştir. 

Burada Mevlevîlerin kötü tavırları ve garip vaziyetlerinin kendini rahatsız etmesi 

neticesinde Konya Mevlevîhanesi’ne dönmüştür.292 Konya Mevlevîhanesi’nde 

Tarikatî Dede’nin hizmetine girmiştir.293 Sâkıb Dede tekrar rüyasına girerek 

Kütahya Mevlevîhanesi’ne dönmesi gerektiğini söyler. Mehmed Ali Dede, tekrar 

Kütahya'ya döner. Mehmed Ali Dede'nin H 1148-1167 tarihleri arasında yaklaşık 

20 yıl Kütahya-İstanbul-Edirne-Konya arasında dolaştığını bir şehirde çok uzun 

yıllar kalmadığı anlaşılmaktadır. H 1167 tarihinde Kütahya'ya geldikten bir yıl 

sonra  H 1168'de Dedezâde bir bakire ile evlenmiştir. Ahmed Hâlis Dede, 

Mehmed Ali Dede'nin babasının emri üzere hareket ettiği taktirde rahata 

kavuşacağını söylemektedir.294  

Ahmed Hâlis Dede 1155 Zilhiccesinin 29. günü/Cuma gecesinde (24 Şubat 

1743) babasının vefatından 7 sene sonra bir rüya görür. Bu rüyada 4 dönüm 

miktarı bir avlu vardır. Ortasından bir duvar çekilmiştir. Duvarın Kıble yönünde 

Sâkıb Mustafa Dede oturmaktadır. Sâkıb Mustafa Dede'nin karşısında duvarın 

bittiği noktada halis müritlerinden Mehmed Ali Dede beraberinde Derviş Ali ile 

oturmaktadır. Sâkıb Mustafa Dede'yle bahsi geçen dervişlerin arası iki dönüm 

kadardır. Sâkıb Mustafa Dede böyle iken Mehmed Ali Dede ve Derviş Ali'ye 

seslenir. Anlaşılan bu iki halis müridin tarikata dair işlerden kalben inkar ettikleri 

                                                 
292 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 94b, 102b-103a, 151a-151b. 
293 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 120a, 151b. 
294 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 151b-152a. 
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konular vardır. Sâkıb Mustafa Dede, manevi keşifle bu iki müridinin akıllarının ve 

idraklerinin kavrayamadığı manaları onlara ifade eder ve öğretir.295  

33.4.6.6. Derviş Ali 

Aslen İzmirli olup babasıyla beraber Kütahya'ya gelip yerleşmiştir. Babası 

Kütahya'da tekrar evlenmiştir. Babasının vefatından sonra Mevlevî tarikatına 

girmiş üç beş yıl tam bir edep ve mücahede ile hizmet etmiştir. Taşcı-zâde Derviş 

Mehmed Ali'nin öğrencisidir, İstanbul, Edirne ve Konya Mevlevîhanelerini ikisi 

beraber gezmişlerdir. Taşcı-zâde Derviş Mehmed Ali'den izin alarak  6 aylık 

Rumeli seyahatine çıkmıştır. Ahmed Hâlis Dede'nin kendisinin hayat hikâyesini 

yazdığı esnada H 1166 M 1753 yılında Konya'da Tarîkâtî Dede'nin hizmetine 

girmiştir ve orada hücrenişindir.   Ahmed Hâlis Dede önceki hizmetlerinin karşılığı 

olarak Derviş Ali'nin Mevlevî hankahlarından birine şeyh olmasını 

beklemektedir.296 

3.4.6.7. Şeyh Mehmed Sıdkî (Esîf) 

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindendir. Tavşanlı'da kendisinin şeyhliği için 

yeni bir Mevlevîhane inşa edilmiştir. Bu Mevlevîhanede beş altı yıl şeyhlik 

yapmıştır. Ahmed Hâlis Dede, Şeyh Mehmed Sıdkî'nin Şeyh Sâkıb'dan ilim 

öğrendiği süreçte gurura kapıldığını yazmaktadır. Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ın 

3. cildinde biyografisi anlatılmaktadır.297 298 İki sene Sâkıb Dede'den ders almıştır. 

Reşit olduğu için diğer müritlerin on yılda elde edeceği tasavvuf derslerini kısa 

sürede  öğrenmiştir. H 1144/M 1731 tarihinde genç yaşta vefat etmiştir.299  Sâkıb 

Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'ı Mehmed Sıdkî'nin vefatından üç dört yıl 

önce tamamlamıştır. Sâkıb Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân'da Mehmed Sıdkî 
                                                 
295 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 136b-137a. 
296 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 94b, 103a-103b. 
297 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 94b. 
298Sâkıb Dede, Age., C III, s. 125-126. 
299 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 102b. 
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maddesini yazdıktan sonra iki sayfa boş kağıt bırakmıştır. Babasının vefatından 

sonra Ahmed Hâlis Dede, babasının Mehmed Sıdkî hakkında boş bıraktığı iki 

sayfayı yazmıştır.300 Ahmed Hâlis Dede, babasının, müridinin hâllerini kerametle 

bildiği için bu iki sayfayı boş bırakmış olduğunu belirtmektedir.301 

33.4.6.8. Şeyh Ebubekr 

Genç yaşta H 1144 tarihinde Köprülüviran isimli köyden önce Tavşanlı 

Mevlevîhanesi’ne Şeyh Mehmed Sıdkî'nin (Esîf) yanına, Sıdkî vefat ettikten sonra  

Kütahya Mevlevîhanesi’ne gelmiştir. Birkaç yıl Sâkıb Dede'den ders almıştır. 

1148'de Sâkıb Dede'nin vefatından çok müteessir olmuştur, Sâkıb Dede'nin 

vefatından sonra dört beş yıl Ahmed Hâlis Dede'ye hizmet etmiştir. Kütahya'dan 

Konya Asitanesi’ne gitmiş, burada iki ay içinde asitanenin bevvabı olmuştur. Bir 

iki yıl Konya'da kaldıktan sonra Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhliği ile İstanbul'a 

gitmiştir.302   

3.4.6.9. Kandilci-zâde Rûmî 

Sâkıb Dede'nin Afyonkarahisar Mevlevihanesi mütevelli vekilliği 

döneminde Kandilci-zâde isimli şeyhin bir oğlu olmuştur. Kandilci-zâde 

Afyonkarahisar'da vaizlik yapmaktadır. Kandilci-zâde oğlunu bir kundağa 

koyarak  Sâkıb Dede'ye getirir. Sâkıb Dede bu çocuk için faydalı ve salih ilim 

hayır duasında bulunarak Rûmî mahlasını vermiştir. Dedenin bu duası kabul 

olmuş olacaktır ki bu çocuk 30 yaşına geldiğinde eser sahibi olmuştur. 303 Rûmî, 

20 yaşına geldiğinde İstanbul'a gitmek ister.  Bu vesile ile Kütahya 

Mevlevîhanesi’nde Sâkıb Dede'yi ziyaret eder. Rûmî'nin babasının huzurunda ilmî 

tartışmalarda saygısızca davrandığını Ahmed Hâlis Dede nakletmektedir. 

                                                 
300 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 113b. 
301 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 123b-124a. 
302 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 94b-95a, 103b. 
303 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 101b-102a. 
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İstanbul'a giden Rûmî daha önce yazmış olduğu bir risaleyi şeyhülislama sunar. 

Şeyhülislam risalede bulunan "ceberrut" kelimesinin anlamını sorar. Rûmî ikna 

edici bir cevap veremez; Kütahya'ya döner çok geçmeden genç yaşta vefat eder304   

33.4.6.10. Şeyh Mehmed Muhlis 

Mustafa Sâkıb Dede'nin büyük oğlu, Ahmed Hâlis Dede'nin izzetli, kadri 

yüce kerem sahibi ağabeyidir. Ahmed Hâlis Dede Mevlevî nesepli ve meşrepli 

olduğunu yazmaktadır. 17 yaşına gelinceye kadar şiir ve inşada kendini 

yetiştirmiştir. Ahmed Hâlis Dede, eserlerinden tutmış redifli 5 beyitlik Türkçe bir 

gazeli ile elif kafiyesinden 7 beyitlik bir münâcaatını Sâkıb Dede Menâkıbı'na 

dahil etmiştir. H 1124 M 1712 yılında vefat etmiştir.305  

3.4.6.11. Derviş İbrahim  

Aslen Uşaklı olan Derviş İbrahim, Sâkıb Dede'nin vefatına yakın Kütahya 

Mevlevîhanesi’ne gelmiştir. Külah giyip Sâkıb Dede'ye halisane hizmet etmeye 

başlamıştır. Sâkıb Dede oğlu Ahmed Hâlis Dede'ye, “Derviş İbrahim yakınıma 

gelince bende sebebini bilemediğim bir öfkelenme başgösterir,” der. Aradan çok 

zaman geçmeden Derviş İbrahim Kütahya Mevlevîhanesi’nden firar etmiştir. 

Meğer Derviş İbrahim, Sâkıb Dede'nin Divan’ından birçok gazel çalmıştır. Sâkıb 

Dede'nin vefatından sonra İstanbul'a gidip “Bu gazeler benim,” diye kapı kapı 

dolaşmıştır. Sonunda Mevlevîhanelerden uzak kalıp bir kadının hilesiyle 

ölmüştür.306  

 3.4.6.12. Derviş Kara Mustafa 

Ahmed Hâlis Dede, yeni müritlerden Kara Mustafa'nın Saruhan'ın 

köylerinden Selendili olduğunu yazmaktadır. Kütahya Mevlevîhanesi’ne gelip 

                                                 
304 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 119b. 
305 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 102a. 
306 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 141a. 
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külah giymiştir. Kısa sürede kırk yaşına yakın iken hatim edip gece gündüz 

vaktini okumayla geçirmiştir. Buna rağmen Derviş Kara Mustafa'nın bazı 

hareketleri şeyhinin rızasının dışındadır.  Sâkıb Dede vefatına yakın dervişlerle 

beraber hemen hemen her gece hamama gider. Yine bir gece dervişlerle beraber 

hamama giderken zemin kaygan olduğu için Kara Mustafa, Sâkıb Mustafa 

Dede'yi sırtında taşımak ister. Sâkıb Mustafa Dede, Derviş Kara Mustafa'ya, “Sen 

Kara Mustafa, biz Beyaz Mustafa, yolda ayağımız kayıp düştüğümüz vakit 

çamura bulaştığımızda hangimizin beyaz hangimizin kara Mustafa olduğu belli 

olmaz,” diyerek men etmiş sevdiği dervişlerinden Mehmed Ali Dede'nin sırtına 

binmiştir. Derviş Kara Mustafa, bir iki ay sonra vatanını özleyerek asıl yurduna 

gitmiştir. Geri dönerken Kütahya'ya yakın bir köyde vefat etmiştir.307  

33.4.7. Eserde Geçen Menâkıb Sâhibleri 

Ahmed Hâlis Dede, Menâkıb’ta sadece babası Sâkıb Dede’yi anlatmaz 

fırsat buldukça ve gerektikçe kendilerinden önce yaşamış büyük sûfîlerin 

menkabelerinden misaller verir.  

3.4.7.1.  Menâkıbü'l-Ârifîn ve Şeyh Ahmed Eflâkî  

Ahmed Hâlis Dede, Menâkıbü'l-Ârifîn'den asıl ismi ile bahsetmeyerek 

Menøabe-i Şey∆ A≈med Efläkì308, Şey∆ A≈med Efläkì ... Menkabesi309 gibi 

adlarla söz etmektedir. Ahmed Hâlis Dede'den bazı kişiler yazı ile Sâkıb Dede'nin 

hankaha gelen tıraşsız, habis görünümlü, kötü karakterli kişilere nasıl tahammül 

ettiğini yazı yoluyla sorarlar. Sâkıb Dede, “Bu hankahlar deniz gibidir, bunun 

içinde her yaratıktan bulunur, bu kabarık suda güzel inciler de  bulunur, bize 

neden ve nasıl diye sormak düşmez,” demiştir. Menøabe-i Şey∆ A≈med Efläkì'de 

                                                 
307 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 141b-142a. 
308 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 117b. 
309 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 2a. 
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yazıldığına göre Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Men ˚alebìr kerdem310 demesiyle 

her zaman insanların seçkinleri Mevlevî tarikatına yönelmişlerdir. Eğer iyice 

incelenirse Ahmed Hâlis Dede dönemindeki seçkin kişiler de hep Mevlevî 

tarikatından olmuşlardır.  

 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest her ki şüd nev-mürìd merä311  

 

mısraından da anlaşılacağı üzre bu durum Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 

açık bir kerametidir.312  

33.4.7.2. Şarih İsmâîl Rusuhî Efendi 

Ahmed Hâlis Dede, bir benzetme yaparak babasının İstanbul'a gidip 

burada bir Mevlevîhaneye şeyh olması hâlinde bunun  Şârih İsmâîl Efendi 

                                                 
310 Ben eledim.  
311 Bize yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
Mısranın Dîvân-ı Kebîr’deki şekli: 
 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
 
Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
Beytin Dîvân-ı Kebîrdeki şekli: 

 
Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
Án ki girift dest-i tu ∆a´bek-i zamän buved 

 
Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir. Elini tutan zamanın hasbeyi olur.  
*"Has-bek" aynen böyle, Türkçe geçiyor. (Gölpınarlı'dan) 
Mevlânâ Celâleddin, Dîvân-ı Kebir, haz. Abdülbaki Gölpınarlı, Eskişehir: Kültür Bakanlığı 
Yayınları1992, C VII, s. 89, G XVIII/4.  
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Dîvân-ı Kebîr (Dîvân-ı Şems), G 557/4. 
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh557/. 
312 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 117b. 



157 
 

dönemine benzeyeceğini söylemek suretiyle Şarih İsmâîl Rusuhî Efendi'den 

bahsetmektedir.313 

33.4.7.3. Akşemseddîn Hazretleri 

Ahmed Hâlis Dede, büyük bir övgüyle İstanbul fethinin sebeb-i küllîsi 

olarak Akşemseddîn'i göstermektedir. Akşemseddîn'den Şeyhü'r-rabbânî sıfatıyla 

bahsetmektedir. Fetihten sonra Sultan Mehmed Hazretleri, Akşemseddîn 

Hazretlerinin kendinden ve İstanbul'dan ayrılmaması için şahsına büyük bir saygı 

ve ikram göstermiştir.  Akşemseddîn Hazretleri İstanbul'dan ayrılmaya karar 

kıldığında Fâtih Sultan Mehmed Hazretleri gidişinin sebebini sorar. Akşemseddîn 

Hazretleri cevabında “Bu beldede bir kasvet görüyorum. Bu kasvet ferahlığa 

ermiyor. Bize izin veriniz de tekyemize gidip orada yaşayalım,” der. Asıl vatanları 

olan Torbalı köyüne döner. Boğaz, Rumeli tarafında olan inşirah ve ferahlığın 

önünü kapatır. Üsküdar tarafı (Anadolu Yakası) mukaddes topraklardan sayılır. 

Bu durum Rumeli için söylenemez. Bu  gerekçelerle Akşemseddîn Hazretleri 

İstanbul'dan ayrılmıştır.314  

3.4.7.4. Ebû Hasan Harakânî 

Ahmed Hâlis Dede, Ebû Hasan Harakânî'den bir menkabe vesilesiyle 

bahseder. Bu menkabeye göre Şeyh Ebû Hasan Harakânî'nin huzuruna bir mürit 

uzak diyarlardan yorgun argın gelir ve evinin kapısını vurur. Kapı arkasından evin 

hanımı, “Kapıdaki kimdir,” diye sorar. Mürit, Şeyh Ebû Hasan Harakânî'yi 

aradığını söyler. Evin hanımı, “Sen ne cahil adamsın! Uzak diyardan zahmet 

çekip böyle ayıplı bir adama gelmişsin,” der ve Ebû Hasan Harakânî'nin birçok 

ayıp kusur ve günahını sayar. Mürit hayrete düşüp kendi kendine, benim bu kadar 

yoldan tam bir şevkle geldiğim şeyh hakkında karısı böyle diyorsa acaba gerçek 

                                                 
313 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 134b. 
314 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 135b-136a. 
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hâl nasıldır, diye düşünürken Şeyh Ebû Hasan Harakânî'nin karşıdan evine doğru 

geldiğini görür. Şeyhin önünden kükremiş bir arslan odun yüklenmiş olarak  yürür 

ve müridin karşısına gelince şeyh tebessüm ederek ve müridin düşündüklerini 

anlayarak “Öyle yersiz düşünceler böyle kükremiş arslana odun yüklemeye sebep 

olur,” der. O müridi terbiye eder.315  

33.4.8. Eserde Geçen Askerî Sınıftan Kişiler 

Ahmed Hâlis Dede, idare sınıfından vezirlerden ve paşalardan bahsettikten 

sonra bu paşaların emrinde görev yapan çavuş, çavuşlar emini, yeniçeri ağası gibi 

askerlerden görevleri icabıyla bahseder. 

3.4.8.1. Bölükbaşı Haydar 

Paşa sarayının civarında yerleşmiştir. İnsanların şerlilerinden ve zalim bir 

kişidir. Aslen Arnavuttur.316 Bütün bölükbaşılar onun görüşüyle buyruldu alıp 

insanlara zulmeder. Rüşvet alıp rüşvet verirler. Bölükbaşı Haydar,, paşalara ve 

mütesellimlere yaklaşıp şehri tahrip eder ve insanlara zalimce davranır. Fıkıh 

dersi almasındaki maksat dönemin müderrislerini utandırmaya çalışmaktır. Dili 

kötü sözcüklerle, karnı haramlarla doludur. H 1130/M 1718'de Menlikli Hacı Ali 

Paşa valiliği döneminde oğlu bir kadınla basılmıştır. Bu olaydan sonra Arnavut 

Haydar'ın paşanın sarayında itibarı kalmamıştır. Her tarafta ikbal ararken 

ciğerinden bir hastalığa tutularak vefat etmiştir. Mevlevî Tekyesi’nden hekim 

Derviş Rasul'e kendini iyileştirmesi için çeşitli hediyeler vermiştir. Ahmed Hâlis 

Dede, bu durumu Firavun'un öleceği esnadaki imanına benzetmektedir.317  

                                                 
315 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 108a-108b. 
316 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 63a. 
317 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 98a-98b. 
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33.4.8.2 Başıbüyük Muhammed Ağa 

Sâkıb Dede, Mısır seyahatlerinden birinde burada Başıbüyük Muhammed 

Ağa ile tanışır. Muhammed Ağa cömert ve Sâkıb Dede'nin kadrini ve kıymetini 

bilen bir kişidir. Gece gündüz meclisinde sazendeler ve hanendeler bulunur. Bu 

mecliste genellikle icra edilen bir bestenin bir mısraı  

 

Faøa≠ bir vechle memnùnıyuz çar∆-ı sitemkäruè'dur.   

 

Ahmed Hâlis Dede, bu mısraın Allah'ın başka başka nimetlerini inkar etme 

şeklinde olduğunu, bu yüzden Başıbüyük Muhammed Ağa'nın basit bir bahaneyle 

kellesinin gittiğini yazar. Babasının bu mısraı değiştirip zaman zaman şu şekilde 

okumuştur.  

Hezerän vechile memnùnıyuz ol şäh-ı ∆ùbänuè318 319  

 

3.4.8.3. Çavuşlar Emini Türkmen-zâde Ali 

Bazı hareketleri halka ve Mustafa Sâkıb Dede'ye güzel görünmüş, Dede 

mütesellimlere bunu tavsiye etmiş, neticede valiler, bunu çavuşlar emini 

yapmışlardır. Kibirli bir yapıya sahiptir. Kısa sürede çavuşlar kethüdasının üstüne 

çıkmayı başarmış, vezirlere müsteşar olmuştur. Çok mal mülk toplamış ve 

Mustafa Sâkıb Dede'den yüz çevirmiştir. Receb Ağa isminde yeni bir mütesellim 

Kütahya'ya geldiğinde Çavuş Türkmen Ali ile geçmişte sorunlar yaşadığı için 

Türkmen Ali'nin kızını fuhuşta yakalamış ve babasını rezil etmiştir. Çavuş 

Türkmen Ali, Kütahya kalesinde hapse atılmış, malları elinden alınmış, en 
                                                 
318 Bu mısra Sâkıb Dede ve Dîvânı'nda yoktur. bk. Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık 
Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 2003. 
319 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 79a-79b. 
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sonunda aklını yitirmiştir. Zamanında dört hizmetçiyle dolaştığı Kütahya 

çarşısında üstü başı yırtık pespaye bir şekilde dolaşmaya başlamıştır. Tütün içmek 

için kibrit çaktığında üzeri ateş alıp yanarak vefat etmiştir.320  

 3.4.8.4. Alaybeyi  

 Ahmed Hâlis Dede’nin ismini gizli tuttuğu Kütahya şehrinde bulunan 

Alaybeyi’nin Mevlevîhaneye düşmanlığı vardır. İran seferine gitmiştir; İran 

seferinden geri dönene kadar bütün işi Kütahya Mevlevîhanesi hakkında 

düşmanlık sözleri söylemek olmuştur.  Ahmed Hâlis Dede, bu kişinin Kütahya'ya 

dönüşünde bir fitne çıkarmasından korkmuştur. Babası Sâkıb Dede, “Düşman 

Alaybeyi’nin Kütahya'ya gelmesine 5-6 merhale kaldı fakat Kütahya'ya girmesi 

mümkün olmaz,” demiştir. Nitekim bu Alaybeyi Kütahya'ya 6 merhale kala 

ishalden vefat etmiştir. Ahmed Hâlis Dede, 114a'da 6 merhale kala vefat ettiğini 

söylerken 124b'de 5 merhale kala öldüğünü belirtmektedir.321 Ahmed Hâlis Dede, 

ismini söylemediği bu Alaybeyi’nin gözünün mavi olduğunu, namazsız, cünüp, 

şarap düşkünü, mayası bozuk, hile ve hud'a sahibi bulunduğunu ifade etmektedir. 

Alaybeyliğine rütbe yönüyle müstehak değilken kısa sürede hile ile alaybeyi 

olmuştur. Hile ve telbis noktasında iblise ders verecek kabiliyette gaddar ve 

hilekar bir kişidir.322  

3.4.8.5. Sırtlan Halil Ağa 

Hayatının başlarında Sırtlan lakabıyla anılan Halil, sonlarına doğru 

Kütahya şehrinin eşrafından olmuş, Hacı Halil ismiyle anılmıştır. Seferlerin 

çoğaldığı dönemde sipahî bölükleri Kütahya'da sarhoş gezerek insanları taciz 

etmiş, halkın canını boğazına getiren gayr-ı meşru hareketlere girişmişlerdir. 

Şehrin ileri gelenleri mahkemede toplanarak sipahîlerin zulümlerini sona erdirmek 

                                                 
320 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 99a, 129b-130a. 
321 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 124b. 
322 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 114a-114b, 124b-125a. 
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için karar almaya çalışmışlardır. Mustafa Sâkıb Dede, sipahîlere yine kendi 

cinslerinden zor kullanan bir kişinin karşı koyabileceğini belirtir. Dedenin görüşü 

kabul görerek kadıdan şerrî senet, mütesellimden mürasele ve buyruldu alınarak 

Sırtlan Halil bu iş için görevlendirilmiştir. Sırtlan Halil, çarşı ve pazarda 

başlarında kolluk sopalarıyla nöbet bekleyerek sipahî sınıfını hizaya sokmuştur. 

Hacı Kıran Hasan Paşa vali olunca sipahîler, Sırtlan Halil'i bazı asılsız iddialarla 

suçlayarak kalede hapse attırmışlardır. Hacı Kıran Hasan Paşa divanı toplayarak 

Sırtlan Halil konusunu çözmeye çalışmıştır. Şehrin ayanı ve müftüsü bu divanda 

hazır bulunmuşlardır. Sâkıb Dede, haricinde söz alanlar Sırtlan Halil'in 

cezalandırılmasını ve idam edilmesini talep etmişlerdir. Sâkıb Dede, “Eğer biz de 

Sırtlan Halil’in bulamadığı gibi bir şefaatçi bulamazsak hâlimiz nasıl olur,” der. 

Hacı Kıran Hasan Paşa, divanı dağıtır ve Sâkıb Dede'yi özel olarak görüşmek için 

yanına çağırır. Sâkıb Dede, sipahîlerin zulmünden ve Halil'in onları hizaya 

getirdiğinden bahseder. Sırtlan Halil, Sâkıb Dede sayesinde hapisten ve idamdan 

kurtulur. Sâkıb Dede'nin müridi olur.323 Havva Hanımın vefatından sonra Sâkıb 

Dede, Sırtlan Halil'in kızı Nesîbe ile evlenmiştir.324   

33.4.9. Sâkıb Dede'nin Vefatı 

H 1147 M 1734 yılının başlarında Sâkıb Mustafa Dede'nin vücuduna 

kırgınlık arız olup tekyede yatağa düşmüştür. Üç ay mikdarı tekyede yattıktan 

sonra iyileşmiştir. Daha sonra evine beş ay binekle gelip gitmiştir. Bu beş ay 

zarfında sağlıklıdır. Bu sürecin sonunda küçük kırgınlıkları başlamıştır. Tekraren 

üç ay hafif hastalıkla geçmiştir. H 1147 M 1735 yılının Zilhicce ayının 26. 

Perşembe günü sabah namazından sonra Ahmed Hâlis Dede'yi yanına çağırmıştır. 

Ahmed Hâlis Dede'ye "Bizler yolcu olduk, sizler merdane hareket edin, 

düşmanlarınızı kendinize güldürmeyin," demiştir. Bu sözlerden sonra Ahmed 

                                                 
323 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 99b-100b.  
324 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 104b. 
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Hâlis Dede ve ev halkı ağlaşmaya başlamıştır. Ahmed Hâlis Dede babasına ev ve 

Mevlevîhane işlerinin çokluğundan ve zorluğundan dert yanmıştır. Mustafa Sâkıb 

Dede, oğluna, müteessir olmaması gerektiğini, ruhanî imdatla yanında olacağını 

söylemiştir. Mustafa Sâkıb Dede, kendi el yazısıyla Ahmed Hâlis Dede'nin her 

işine vasiy olduğuna dair bir vasiyetnâme yazmıştır. Daha sonra tekyedeki 

dervişleri ney ve kudum ile yanına çağırmıştır. Önce suz-i nak fasıl yapılmıştır. 

Ardından aşr-i şerif okunmuştur. Daha sonra gülbank çekilmiştir. Mustafa Sâkıb 

Dede, sürme ve tarak isteyerek saçlarını düzeltip gözlerine sürme çekip, “Âşık 

maşukunun huzuruna böyle süslü gitmelidir,” demiştir. Daha sonra bütün 

dervişlere ve hazır bulunanlara veda ettiği vakitte, “Benim vefatımla sakın 

dağılmayın, oğlum Ahmed Hâlis Dede'yi benim gibi bilin,” diye nasihat ve hayır 

dua etmiştir. Ahmed Hâlis Dede, babasına ne zaman vefat edeceğini sormak 

arzusuyla babasının yanına gelmiştir. Babasının kerametle gelecek Perşembe günü 

vefat edeceğini kendine işaret ettiğini ifade etmektedir. Ahmed Hâlis Dede, 

babasının vefat etmeden önce hangi dervişe ne surette dua ettiyse o duanın kabul 

olduğunu, ilimle ilgili dua ettiği dervişin gece gündüz ilimle uğraştığını, amelle 

ilgili dua ettiği dervişin farz namazları kılmakta tenbellik ederken teheccüd 

kılmaya başladığını yazmaktadır. Mustafa Sâkıb Dede'nin vasiyetini yazdığı 

Perşembe gecesi, dedenin gecelediği  evin kıble yönündeki duvarı yarılıp Hacı 

Fatıma Hanım elinde asayla oradan temessül edip Sâkıb Dede'ye, “Oğlum gelecek 

beşinci gün bize dahil olacaksın,” demiştir. Aralarında daha fazla konuşmadan 

sonra Hacı Fatıma Hanım görünmez olmuştur. Bu konuşma öncesinde Sâkıb 

Dede'nin eşi uyanıktır. Sâkıb Dede üç dört defa yerinden kalkmak ister. Eşi 

müsade etmeyerek her seferinde yerine yatırır, nihayet eşini uyku tutunca, Sâkıb 

Dede, Hacı Fatıma Hanım'la olan sohbetini tamamlar. Sâkıb Dede, 1148 

Muharremü'l-haramının dördüncü günü, (27 Mayıs 1735 Cuma) rahat döşeğine 

yatırılmıştır. 12 defa ism-i Hù zikretmiş, 12. sinde ruhunu teslim etmiştir. 
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Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece cenazesi evde misafir olmuştur. Sabahleyin 

dualarla Sâkıb Dede'nin menkabesi yad edilmiştir. Sâkıb Dede oğlu Ahmed Hâlis 

Dede'ye eşi Havvâ Hanım'ın yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiştir. 

Ahmed Hâlis Dede babasının vasiyetini söylemeden önce Derviş Mehmed isimli 

ihtiyar, Sâkıb Dede'nin Mevlevîhane içindeki türbeye konulması gerektiğini 

söylemiştir. Sabah olunca türbeye bakılmış ve Celaleddîn Argun Çelebi'nin sağ 

tarafında bir kişilik mezar yeri bulunmuştur. Bu boş yeri güya daha önce kimse 

görmemiştir. Bu esnada toplanan kişiler Sâkıb Dede'nin Dîvânı’ndan tefeül 

yapmak istemişler, yapılan tefeülde : 

 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

~arìm-i ∆änøähuèda olan yek-vìje-i süknä 

Baèa yegdür øu´ùrından tamämen rubú-ı meskùnuè325  

 

beytine denk gelinmiştir. Cuma namazından sonra Sâkıb Dede'nin cenaze namazı 

kılınmış ve türbe içinde Celaleddîn Argun Çelebi'nin sağ tarafına defn edilmiştir. 

Sâkıb Dede'nin vefatına dair birçok kişi rüya görmüştür. Müritlerinden Mehmed 

Ali Dede'nin gördüğü rüyada, Sâkıb yıldızı (Satürn) semanın ortasına kadar gelip 

olduğu yerden iskat edip Kütahya Mevlevîhanesi'nin bahçesine düşerek bin 

parçaya bölünmüştür. Gâipten, “Necm-i Sâkıb düştü,” sesi gelir. Mehmed Ali 

Dede rüyasından uyanır. İkinci rüya Ahmed Hâlis Dede'nin  üvey kardeşi 

Hasan'ın rüyasıdır. Hasan babası Sâkıb Dede'den izin alarak Kabe'ye gitmiş ve 

birkaç yıl orada ikamet etmiştir. Bir gece rüyasında, Sâkıb Dede'nin içinde 

                                                 
325 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003. s. 133, K 18/30.  



164 
 

bulunduğu evin bacasının yıkıldığını görür. Sabahleyin orada bulunan tabircilere 

rüyasını tabir ettirir. Rüya tabircileri kendine babasının öldüğünü söylerler. 

Nitekim o gece Sâkıb Dede vefat etmiştir. Mustafa Sâkıb Dede'nin vefatıyla ilgili 

görülen üçüncü rüya Zâhide isimli komşuları saliha bir hanımın gördüğü rüyadır. 

Ahmed Hâlis Dede, Zâhide Hanım’ın keşif ehli, teheccüt namazını kılan ve üç 

aylar orucunu tutan birisi olduğunu ifade etmektedir. Zâhide Hanım, Sâkıb Dede 

vefat etmeden bir hafta önce daima Sâkıb Dede'nin evine gelip ağlar. Evde, neden 

ağlarsın, diye sorulduğunda, bir hafta sonra görürsünüz, diye cevap vermiştir. 

Ahmed Hâlis Dede, yirmiye yakın kişinin babasının vefatına dair rüya gördüğünü; 

fakat babasının ölümünden duyduğu acıyla bunları unuttuğunu yazmaktadır.326 

Sâkıb Dede'nin vefatından sonra oğlu Ahmed Hâlis Dede, beravâtlarını  (imtiyaz 

fermanı) yenilemek için İstanbul'a bir derviş gönderir. Bu derviş İstanbul'a 

vardığında Ahmed Hâlis Dede'nin amca oğluyla da görüşür. Amcaoğlu, Ahmed 

Hâlis Dede'ye birkaç aydır amcası Sâkıb Dede'nin vefatına dair rüyalar 

gördüğünü, İstanbul'a gelen bu dervişten aldığı haberle bu konunun açığa çıktığını 

yazmıştır.327  

Mustafa Sâkıb Dede'nin vefatından üç gün sonra saliha bir hanım 

rüyasında, gökyüzünün kapılarının açıldığını, içinden bölük bölük Mevlevîlerin 

yeryüzüne indiğini, bu Mevlevîlerin  Sâkıb Dede'ye cennet giysileri giydirdiğini, 

daha sonra süslü beyaz bir ata bindirip bulutların hareket ettiği gibi gökyüzüne 

götürdüklerini görür. Sâkıb Dede'nin ahirete gidişinden on gün sonra oğlu Ahmed 

Hâlis Dede, rüyasında babasının yüzüstü yattığını, kendinin de babasının sırtını 

ovduğunu görür. O esnada rüyasında aklına babasının vefat ettiği gelir. Babasına 

ne kadar uzak yoldan geldiğini sorar. Babası yirmi bin yıllık yoldan geldiğini 

söyler. Oğlu babasına vardığı güzel yerin nasıl olduğunu sorar. Babası cevaben o 

                                                 
326 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 142a-147b. 
327 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 147b 
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yerdeki güzelliklerin tabirinin mümkün olmadığını anlatır. Rüyada Sâkıb Dede'nin 

ayak tarafında karısı ve diğer oğlu Şeyh Mahmud vardır. Bu ikisi kendi aralarında 

çekişme hâlinde olduklarından Ahmed Hâlis Dede, babası Sâkıb Dede'nin 

sözlerini duyamamıştır. Ahmed Hâlis Dede'nin rüyası bu şekilde neticelenmiştir. 

Sâkıb Dede'nin vefatından sonra bir naip Ahmed Hâlis Dede'ye babasının mal 

varlığını yazmak ve kayıt altına almak istediğini söyler; fakat Ahmed Hâlis Dede 

buna müsaade etmemiştir. Sâkıb Dede'nin vefatından üç ay kadar sonra, dede 

karısının rüyasına girer ve ahırda olan katırı naibe verin ve naiple mücadeleyi 

kesin der. Ahmed Hâlis Dede, ahırda ne katır ne de eşek olduğunu görür. Nitekim 

bir katır pahası dirhemi naibe vererek o sorundan kurtulur. Ahmed Hâlis Dede'nin 

kızı Şemse Hanım evlilik çağına geldiğinde İstanbul tarafından genç bir bey mîrî 

iltizamlarla gelip bu kıza 50 altın ve bir yakut yüzük takar. Şemse Hanım bir gece 

Sâkıb Dede'yi rüyasında görür. Sâkıb Dede bu kızın avcuna çok sayıda altın 

döküp avcunu yumar. Daha sonra kızın nişanlısının başından türlü türlü işler 

geçmiş, nitekim Şemse Hanım ile evlenmeye gelmemiştir. Şemse Hanım başka 

birine nikahlanmıştır. Ahmed Hâlis Dede, babasının rüyada Şemse Hanım'ın 

avcunu yumdurmasının, o altınların Şemse Hanım'ın malı olacağı anlamına 

geldiğini belirtmektedir.328 Ahmed Hâlis Dede'nin komşusu Zahide Hanım, Sâkıb 

Dede'nin vefatından sonra bir rüya daha görmüştür. Bu rüyasını Ahmed Hâlis 

Dede'ye müjdelemiş ve ondan hediye istemiştir. Rüyada Sâkıb Dede, Ahmed 

Hâlis Dede'ye arka ayağının biri sekili kır bir at hediye etmiştir. Zahide Hanım'ın 

rüyasının üzerinden üç gün geçtikten sonra rüyanın tabiri çıkmıştır.  Sâkıb Dede 

hayattayken 15 yıl önce bir çiftlik kahyasının oğlu dedenin erkek bir atını çalıp 

kaçmıştır. Bu kahyanın oğlu bu at sırtında çok mal toplamış ve Edirne 

yakınlarındaki Kırkkilise isimli kasabada yerleşmiştir. Aslen Karahisarlı'dır. Sıla 

ziyareti niyetiyle Kütahya'ya geldiğinde Ahmed Hâlis Dede'ye haber edilmiştir. 

                                                 
328 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 147b-149b.  
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Ahmed Hâlis Dede, bu kişinin atına, daha önce kendilerinden çaldığı atın yerine el 

koymuştur. Bu at Zahide Hanım'ın rüyasında gördüğü gibi arka ayağının biri 

sekili kır bir attır.329 Ahmed Hâlis Dede babasından ayrılmanın verdiği acı ve onu 

yüceltmenin gayretiyle bir dervişin rüyasını nakletmektedir. Bu rüyaya göre gece 

vakti halis bir derviş Mustafa Sâkıb Dede'nin sesini duyar. Rüyada Ahmed Hâlis 

Dede ile babası sohbet etmektedirler, Ahmed Hâlis Dede'nin bulunduğu yerdeki 

pencerenin ardında Sâkıb Dede vardır.330 Mustafa Sâkıb Dede'nin vefatından 19 

yıl sonra H 1167 M 1754 yılı Zilhicce ayında karanlık bir gecede Ahmed Hâlis 

Dede babasını rüyada görür. Sâkıb Dede, oğlu Ahmed Hâlis Dede'ye yarım demet 

tütün verir. Oğlu babasının elinden o tütünü alır. Ahmed Hâlis Dede uyandığında 

tütünün bazı acılara sebep olacağını düşünür. İki üç gün geçtikten sonra 

Kütahya'da çiçek hastalığı ortaya çıkar ve çocuklar hastalanmaya başlar. Ahmed 

Hâlis Dede'nin oğlu Abdullah 17 gün çiçek hastalığından dolayı yatağa düşüp 19 

aylıkken vefat etmiştir.331 Ahmed Hâlis Dede, babasının vefatından sonra 

gösterdiği kerametlere dair Mehmed Ali Dede'nin gördüğü iki farklı rüyayı 

nakletmektedir. Bu rüyaların birincisine göre Galata Mevlevîhanesi’nde bulunan 

Mehmed Ali Dede, Sâkıb Dede'nin rüyadaki telkinleriyle Kütahya 

Mevlevihanesi’ne, ikincisinde ise Konya Mevlevîhanesindeyken H 1167 tarihinde 

yine Kütahya Hankahı’na dönmek zorunda kalmıştır.332 

Sâkıb Dede vefat ettikten hemen sonra dönemin kadısı Ahmed Hâlis 

Dede'yi mahkemeye çağırır, Sâkıb Dede'nin vefat tarihine dair yazmış olduğu bir 

mısrayı Ahmed Hâlis Dede'ye verir. Bu mısra Ahmed Hâlis Dede'ye göre şiir 

niteliği taşımayan saçma sapan bir mısradır. Kadı, Hâlis Dede'ye bu mısrayı 

beslemesini ve eklemeler yapmasını söyler. Hâlis Dede'ye kadının teklifi çok ağır 

                                                 
329 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 149b. 
330 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 149b. 
331 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 150a-150b.  
332 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 151a-152a. 
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gelir. Kadının yazmış olduğu mısrayı hiç karıştırmadan kendi başına babasının 

vefatına dair tarih düşürmeyi düşünür. Babası sağken  Ahmed Hâlis Dede'ye şiir 

yazmasını söylemiştir; fakat Hâlis Dede ise babasına şu şiirle cevap vermiştir.  

BBeyt: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şiúr goften gerçi dürr soften buved  

Lìk fehmìden be ez goften buved333  

 

Nitekim Ahmed Hâlis Dede, babasının vefatına kadar gazel, kıta veya tarih 

yazmamıştır. Şiir yazmak yerine yazılmış şiirleri okuyup anlamayı tercih eder. 

Babasının vefatından dolayı şiir yazma arzusunda kapılan Ahmed Hâlis Dede, 8 

beyitlik Türkçe bir tarih, yine 12 beyitlik Farsça bir kıta yazmıştır.334  

Ahmed Hâlis Dede 17 Safer 1170/11 Kasım 1756 tarihinde teheccüd 

namazından sonra babası Sâkıb Dede'yi rüyasında görür. Babasına, "Efendim! Bir 

baba eşiyle ilişkiye girdiği esnada güzel ahlaktan ya da kötü ahlaktan hangisi 

kendinde varsa çocuğu da o ahlak üzere büyüyüp yetişir diye düşünüyorum. Bu 

doğru mudur?” diye sorar. Sâkıb Dede, cevabında oğlunun doğru düşündüğünü 

belirterek "Çocuk babanın sırrıdır" der.335  

 

 

 

                                                 
333 Şiir söylemek inci dizmek gibidir. Ancak anlamak söylemekten iyi olur.  
334 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 152a-153b. 
335 Ahmed Hâlis Dede, Age., vr. 153b.  
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DDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. NÜSHA TAVSİFLERİ 

4.1. S: Süleymaniye Ktp., Nazif Paşa Bl., No. 1186.  

Çalışmamızın tenkitli metnini hazırlarken esas nüsha olarak kabul 

ettiğimiz ve S nüshası kısaltmasını verdiğimiz bu nüsha Süleymaniye Yazma 

Eserler Kütüphanesinde Nazif Paşa Bölümünde 1186 numarada kayıtlıdır. Müellif 

nüshasının kayıp olduğunu bildiğimiz Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâril-Mevlevî Fî- 

Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî'nin müellif hattından istinsah 

edilmiş nüshasıdır. Vikaye varağındaki:  

“Biè iki yüz otuz senesi evä∆irinde ≈älen Kütähiyye Şey∆i Şey∆ Seyyid 

úAbdü'l-øädir Efendi'ye niyäz-näme ta≈rìr olunup bu kitäb-ı şerìfüè a´l 

nüs∆ası getürdilüp otuz bir senesinde bu nüs∆a ta≈rìr itdirilmişdür.” S1a 

ifadelerinden eserin asıl/müellif nüshasının Kütahya Mevlevîhanesinde 

bulunduğunu H 1230/M 1815 yılında Kütahya Mevlevihanesi şeyhi olan Ahmed 

Hâlis Dede'nin torunu Abdülkadir Dede'den bir niyaznâme ile istenilerek H 

1231/M 1816 senesinde bu nüshanın yazdırıldığını anlıyoruz. Nüshanın sonundaki 

ferağ kaydında ise eserin Yenikapı Mevlevîhanesi’nde, bu Mevlevîhanenin 

türbedârı Mevlevî Dervişi Filibeli Seyyid Hüseyn Hamdî tarafından 29 Ramazan 

1231/M 23 Ağustos 1816 tarihinde tamamlandığını öğrenmekteyiz:  

“æad vaøaúa'l-ferä˚ min-ta≈rìri häŸihi'n-nüs≈ati'ş-şerìfe úalå-yedi úAbdü'l-

faøìr Filibevì es-Seyyid Dervìş ~üseyin ~amdì el-Mevlevì es-säkin fì-

mevlevì-∆äne-i bäb-ı cedìd et-türbedär fì-∆anøähi'l-mezbùr fì et-täsiú ve'l-

úışrùn min-rama◊äni'ş-şerìfi li-sene i≈dä ve selä§ìn ve miõeteyn ve elf.”  
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Temellük kaydında ise eserin Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhi Abdülbâkî 

Dede'ye ait olduğu ve mülk edinmenin H 18 Zilhicce 1232/M 29 Ekim 1817 

yılında gerçekleştiği belirtilmiştir:  

“Min mülki'l-faøìr Şeyh Seyyid úAbdü'l-bäøì el-Mevlevì Mevlevì-∆äne-i 

bäb-ı cedìd ≈älen.” 

fî 18 Ÿ 1232.” S1a 

Temellük kaydının üstündeki mühürde eserin Seyyid Osman Mevlevî'nin 

kitaplarından biri olduğu belirtilmiştir.  

“Min-kütübi’l-faøìr es-seyyid Selä≈a'd-dìn úO§män el'-Mevlevì 

˚afferallähü leh.” S1a 

Nüshanın S1a varağının başında eserin ismi “Kitäb-ı Æufeyl-i Şey∆ A≈med 

`äli´ Efendi el-Mevlevì, Şey∆-i Mevlevì-∆äne-i Kütähiyye Esbaøan” olarak 

yazılmıştır.  

Nüsha 154 varaktan ibarettir. Elimizdeki fotofilmde 151 numaralı varak 

mükerrer fotoğraflanmıştır. Nesih hatla yazılmıştır. Varakların satır sayısı 17'dir. 

Nüshada herhangi bir süsleme mevcut değildir. Metin içindeki fasl isimli ana 

bölümlerle bâb isimli ara bölümler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Fasl ve 

bâbların haricindeki konu başlıkları olan Muayenemüzdür ki, Telakkîkerdedür ki 

isimli üçüncü dereceden başlıklar da kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Şiir 

başlıkları da kırmızı mürekkeple yazılmaya çalışılmış, beyitlerin bittiği yere 

kırmızı mürekkeple işaretler konulmuştur.  

BBaşı: “Bismi'llähi'r-ra≈mäni'r-ra≈ìm vebihì nestaúìn. 

El≈amdüli'llähi'lleŸì ceúale'l-veläyete ∆ä´´an li'l-insäni'l-kämili ve 

´ayyera raõfetehù sırran ve úaläniyyeten li'l-ma∆lùøi'ş-şämili ve'´-

´alätü ve's-selämü úalå Mu≈ammedini'l ...” 
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SSonu: “... ol ma≈alde a∆läø-ı ≈asene ve reddiyyeden her ne ile 

mutta´ıf ise veled da∆ı o ∆ulø üzre neşv ü nemä bulur. Bu fikrüè ∆a≠ä 

vü ´aväbını ifäde buyuruè didügümde buyurdılar ki fi'l-väøiú 

böyledür ki dinilmişdür: El-veledü sırrı ebihì.” 

4.2. K: İstanbul Ü Nadir Eserler Ktp., No. 2509. 

Çalışmamızın tenkitli metnini hazırlarken K nüshası kısaltmasını 

verdiğimiz bu nüsha İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde Halis 

Efendi Bölümünde 2509 numarada kayıtlıdır. Nüshanın Vikaye yaprağında K1a 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti's-Sâkıbi'l-Maúnevî veya 

Sefîne-i Mevleviyye Zeyli başlığı tahminlerimize göre kurşun kalemle yazılmıştır. 

Nüshanın K1a varağında İstanbul Darü'l-fünunu Kütüphanesi ve İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi mühürleri olmak üzere iki farklı mühür bulunmaktadır. 

Yine bu varakta nüshanın Halis Efendi Kütüphanesinde olduğu Arap harfleriyle 

yazılmıştır. Bu kayıtlardan başka nüshanın vikaye varağında herhangi bir bilgi 

yoktur.  

Nüshanın sonunda istinsah kaydı bulunmamaktadır. Sadece Tamäm kaydı 

düşülmüştür. Nüshanın Tamäm kaydından hemen önce H 1217 ve H 1218 

yıllarında olan olayları anlatması M 1803 ve M 1804 onun geç tarihte yazıldığı 

izlenimini vermektedir. Diğer dört nüshada bulunmayan: 

“Tärì∆-i evläd ve biè iki yüz on yedi ™aferü'l-∆ayrınuè eväsı≠ı Şey∆ 

A≈med'de dünyäya geldi. Ol rùz vefät eyledi. Allähü úa®ìmü'ş-şäõn şefäúatci 

eyleye ämìn. Bi-≈ürmeti's-seyyidi'l-mürselìn. Ve biè iki yüz on sekiz senesi 

mäh-ı rebìü'l-ä∆irinüè yigirmi altıncı gicesi ki ~alìme `änum dünyäya 

®uhùr itmişdür. Allähü a®ìmü'ş-şän ~a◊retleri ≠ùl-i úömrile muúammer 

eyleye ämìn bi-≈ürmetihì ≈a◊ret-i pìr øuddise sırrıhü'l-münìr. Ve bi-

≈ürmeti seyyidi'l-mürselìn. el-evvelìne ve'l-ä∆irìn. Ve merøùme on sekiz 

gün muúammer olup istişmäm-ı räyi≈a-i aúlä-yı firdevs eylemişdür.  
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Tamäm”  

ifadeleri Ahmed Hâlis Dede'nin torunlarından bahsetmesi ve müstensihin bu 

olaylara bizzat şahit olduğunu işaret eder tarzda yazması; bu nüshanın Kütahya 

Mevlevîhanesi’nde istinsah edildiği izlenimini vermektedir. İstinsah tarihi H 

1218/ M 1804'ten sonra olmalıdır.  

Nüsha 137 varaktan ibarettir. Talik hatla yazılmıştır.  Varakların satır 

sayısı 19'dur. Nüshada herhangi bir süsleme mevcut değildir bununla birlikte 

bütün varaklar cetvellidir. Metin içindeki fasl isimli ana bölümlerle bâb isimli ara 

bölümler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Fasl ve bâbların haricindeki konu 

başlıkları olan Muayenemüzdür ki, Telakkîkerdedür ki isimli üçüncü dereceden 

başlıklar ise kırmızı mürekkeple yazılmamıştır. Şiir başlıkları da kırmızı 

mürekkeple yazılmaya çalışılmış, beyitlerin bittiği yere kırmızı mürekkeple 

işaretler konulmuştur. Bununla birlikte bu nüshada birçok varak ve satır atlanmış 

ve unutularak yazılmamıştır.  

BBaşı: “Bismi'llähi'r-ra≈mäni'r-ra≈ìm vebihì nestaúìn. 

El≈amdüli'llähi'lleŸì ceúale'l-veläyete ∆ä´´an li'l-insäni'l-kämili ve 

´ayyera raõfetehù sırran ve úaläniyyeten li'l-ma∆lùøi'ş-şämili ve'´-

´alätü ve's-selämü úalå Mu≈ammedini'l ...” 

Sonu: “... ~alìme `änum dünyäya ®uhùr itmişdür. Allähü a®ìmü'ş-şän 

~a◊retleri ≠ùl-i úömrile muúammer eyleye ämìn bi-≈ürmetihì ≈a◊ret-i pìr 

øuddise sırrıhü'l-münìr. Ve bi-≈ürmeti seyyidi'l-mürselìn. el-evvelìne ve'l-

ä∆irìn. Ve merøùme on sekiz gün muúammer olup istişmäm-ı räyi≈a-i aúlä-

yı firdevs eylemişdür.  

Tamäm”  
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44.3. L: İstanbul Ü Nadir Eserler Ktp., No. 4099. 

Çalışmamızın tenkitli metnini hazırlarken L nüshası ismini verdiğimiz bu 

nüsha İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde Türkçe Yazmalar 

Bölümünde 4099 numarada kayıtlıdır. Nüshanın L1a vikaye varağının üstünde 

Menäkıb-ı Şeyh £äkıb Efendi Kuddise Sırrıhù yazısı ve İstanbul Üniversitesi 

Kitap Sarayı mührü bulunmaktadır. Nüshanın temmet/ferağ kaydında ise: 

“[L121b] Temmet 

Dergäh-ı Sul≠än Dìvänì Dervìş Mu´≠afiyyü'l-Mevlevì. Säkin-i ˙ala≠a. 

1285” 

kaydı yer almaktadır. Bu kayıttan bu nüshanın Afyonkarahisar Sultan Dîvânî 

Mevlevîhanesinde, aslen  Galata Mevlevîhanesi’nde ikamet eden dervişlerden 

Derviş Mustafa tarafından istinsah edildiğini anlaşılmaktadır. İstinsah tarihi H 

1285/M 1869'dur.  

Nüsha 121 varaktan ibarettir. Nesih hatla yazılmıştır.  Varakların satır 

sayısı 27'dir. Nüshada herhangi bir süsleme mevcut değildir. Bununla birlikte 

bütün varaklar cetvellidir ve şiir ve nesir kısımları birbirinden ayırt edilebilecek 

şekilde ayrı yazılmıştır.  Metin içindeki fasl isimli ana bölümlerle bâb isimli ara 

bölümler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Fasl ve bâbların haricindeki konu 

başlıkları olan Muayenemüzdür ki, Telakkîkerdedür ki isimli üçüncü dereceden 

başlıklar da kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Şiir başlıkları da kırmızı mürekkeple 

yazılmaya çalışılmış, beyitlerin bittiği yere kırmızı mürekkeple işaretler koymaya 

ihtiyaç duyulmamıştır. Bu nüshada birçok kelime yanlış yazılmıştır. Bu yönüyle 

kusurları olan bir nüshadır. Nüshayı K, S ve E nüshalarından ayıran temel 

farklardan biri de nüshanın sonuna Şeyh Gâlib'in Ahmed Hâlis Dede'nin vefatı 

için yazmış olduğu mersiyenin/tarihin eklenmiş olmasıdır. L nüshası birçok 

yönüyle M nüshasıyla benzerlikler gösterir. Bununla birlikte L nüshasındaki 
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yazım hataları aynen kalmışken M nüshasında bu hatalar sonradan kırmızı 

mürekkeple düzeltilmiştir.  

BBaşı: “Bismi'llähi'r-ra≈mäni'r-ra≈ìm. El≈amdüli'llähi'lleŸì ceúale'l-

veläyete ∆ä´´an li'l-insäni'l-kämili ve ´ayyera raõfetehù sırran ve 

úaläniyyeten li'l-ma∆lùøi'ş-şämili ve'´-´alätü ve's-selämü úalå 

Mu≈ammedini'l ...” 

Sonu:   ... Säõilì güftä çe gùne bùd än nädir-®uhùr  

Rev be Dìvän u Sefìne dest zen bìnì-úayän 

Cümme va´´afän-ı ù läl ämede ez mid≈ateş 

Der edä-yı ≈add-i tav´ìfeş çe bäşed yek zebän336” 

4.4. M: İstanbul Ü Nadir Eserler Ktp., No. 10145. 

Çalışmamızın tenkitli metnini hazırlarken M nüshası ismini verdiğimiz bu 

nüsha İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Türkçe Yazmalar 

Bölümü’nde 10145 numarada kayıtlıdır. Nüshanın M1a vikaye varağında diğer 

dört nüshada bulunmayan bir fihrist bulunmaktadır. Bu fihrist M2b ve 3a'daki 

açıklamalardan hazırlandığı izlenimini vermektedir. Bunların haricinde vikaye 

varağında herhangi bir mühür veya yazı bulunmamaktadır.  Nüshanın 

temmet/ferağ kaydındaysa Hâfız Muhammed Hulûsî tarafından H 1252 Şaban/M 

1836 Kasım ayında istinsah edildiği bilgileri yer almaktadır.  

 

                                                 
336 L ve M'de Mersiyye'den (buradan sonra) sonra Temmet gelmekte onun ardından ise Şeyh 
Galib'in tarihi gelmektedir.  
[L121b] Temmet 
Dergäh-ı Sul≠än Dìvänì Dervìş Mu´≠afì el-Mevlevì. Säkin-i ˙ala≠a. 1285 
[M152b] Temmet 
Harrarahi'l-faøìr ~äfı◊ Mu≈ammed `ulù´ì Sene İ§nä ve `amsìn ve Miúeteyn ve Elf. Min-Şaúbäni'l-
Muúa®®am.  
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“[M152b] Temmet 

Harrarahi'l-faøìr ~äfı◊ Mu≈ammed `ulù´ì Sene İ§nä ve `amsìn ve 

Miúeteyn ve Elf. Min-Şaúbäni'l-Muúa®®am.”  

Nüsha 152 varaktan ibarettir. Nesih hatla yazılmıştır.  Varakların satır 

sayısı 23'tür. Nüshanın mukaddime varağı lale motifleriyle süslenmiştir. Bütün 

varaklar cetvellidir. Ayrıca ilk varağın cetveli yaldızlarla süslenmiştir. Şiir ve 

nesir kısımları birbirinden ayırt edilebilecek şekilde ayrı yazılmıştır. Bu özellik L 

nüshasında olduğu gibi eserin kullanımını kolaylaştırmaktadır.   Metin içindeki 

fasl isimli ana bölümlerle bâb isimli ara bölümler kırmızı mürekkeple istinsah 

edilmiştir. Fasl ve bâbların haricindeki konu başlıkları olan Muayenemüzdür ki, 

Telakkîkerdedür ki isimli üçüncü dereceden başlıklar da kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Şiir başlıkları da kırmızı mürekkeple yazılmaya çalışılmış, beyitlerin 

bittiği yere kırmızı mürekkeple işaretler koymaya ihtiyaç duyulmamıştır. Varak 

numaraları için de kırmızı mürekkep tercih edilmiştir.  Bu nüshada birçok kelime 

yanlış yazılmıştır. M nüshası birçok yönüyle L nüshasıyla benzerlikler gösterir. 

Bununla birlikte L nüshasındaki yazım hataları aynen kalmışken M nüshasında bu 

hatalar sonradan kırmızı mürekkeple düzeltilmiştir. Nüshayı K, S ve E 

nüshalarından ayıran temel farklardan biri de nüshanın sonuna Şeyh Gâlib'in 

Ahmed Hâlis Dede'nin vefatı için yazmış olduğu mersiyenin/tarihin eklenmiş 

olmasıdır. Nüshanın genel yazı karakterinin haricinde bu şiir talik hatla yazılmıştır 

ve sonradan yazıldığı izlenimini vermektedir.  

BBaşı: “Bismi'llähi'r-ra≈mäni'r-ra≈ìm. El≈amdüli'llähi'lleŸì ceúale'l-

veläyete ∆ä´´an li'l-insäni'l-kämili ve ´ayyera raõfetehù sırran ve 

úaläniyyeten li'l-ma∆lùøi'ş-şämili ve'´-´alätü ve's-selämü úalå 

Mu≈ammedini'l...” 
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SSonu:   “... Säõilì güftä çe gùne bùd än nädir-®uhùr  

Rev be Dìvän u Sefìne dest zen bìnì-úayän 

Cümme va´´afän-ı ù läl ämede ez mid≈ateş 

Der edä-yı ≈add-i tav´ìfeş çe bäşed yek zebän337” 

4.5. E: Kütahya İlkay Ergun Kütüphanesi, Murad Sabri Ergun Nüshası. 

Ahmed Hâlis Dede'nin torunlarından olan ve Mevlevî kimliğinden dolayı 

Argun Çelebi'den mülhem Ergun soyadını alan Murad Sabri Bey vefat ettiğinde 

çocukları kendine ait bütün kitapları aralarında paylaşmışlardır. Bunların arasında 

birçok yazma da mevcuttur. Biz 2015 ve 2016 yıllarında Kütahya'ya gittiğimizde 

maalesef bu kitaplardan yazma olarak beş adetten fazlasını göremedik. Bunlar da 

eski Kütahya senatörü merhum Avukat Fevzi Ergun'un mirası olarak eşi İlkay 

Ergun'un kütüphanesinde bulunmaktadır.  Aile bireylerinin hemen hemen 

tamamına ulaşmaya çalıştıysak da ellerinde kayda değer bir yazma ya da matbu 

eser göremedik. İlkay Ergun'un izniyle kütüphanesindeki nüshayı ve diğer 

yazmaları fotoğraflama imkanı bulduk.  

E nüshası 186 sayfadan oluşmaktadır. Bu nüsha Feridudun Nafiz Uzluk'un 

ısrarlarıyla Murad Sabri Çelebi tarafından yazılmıştır. Murad Sabri Çelebi 

nüshasını bitirdikten sonra eserin aslının kayıp olduğunu ifade etmiştir. Bu nüsha 

S nüshasının birebir kopyası hükmündedir. Hatta ferağ kaydına dahi S nüshasının 

ferağ kaydı birebir yazılmıştır. Buradan ve Feridun Nafiz Uzluk'la olan 

mektuplaşmalarından Murad Sabri Çelebi'nin asıl amacının yeni bir nüsha ortaya 

                                                 
337 L ve M'de Mersiyye'den (buradan sonra) sonra Temmet gelmekte onun ardından ise Şeyh 
Galib'in tarihi gelmektedir.  
[L121b] Temmet 
Dergäh-ı Sul≠än Dìvänì Dervìş Mu´≠afiyyü'l-Mevlevì. Säkin-i ˙ala≠a. 1285 
[M152b] Temmet 
Harrarahi'l-faøìr ~äfı◊ Mu≈ammed `ulù´ì Sene İ§nä ve `amsìn ve Miúeteyn ve Elf. Min-Şaúbäni'l-
Muúa®®am.  
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koymak değil eserin kaybolmasını engellemek olduğu anlaşılıyor. Nüshanın 

küçük çizgili okul defterine yazılmış olması ve kağıt temininde yaşanılan 

sıkıntılar maalesef Murad Sabri Çelebi'yi nüshayı istinsah ederken bir hayli 

zorlamıştır. Sayfaların küçük ve sayfa çizgilerinin birbirine çok yakın olması 

yazının çizgilerden ve sayfadan taşmasına sebebiyet vermiştir. İlk sayfalarında 

herhangi bir bilgi bulunmayan nüshanın ferağ kaydı S nüshası ile aynı olarak 

aşağıdaki şekildedir.  

“æad vaøaúü'l-ferä˚ min-ta≈rìri häŸihi'n-nüs≈ati'ş-şerìfe úalå-yedi úAbdü'l-

faøìr Filibevì es-Seyyid Dervìş ~üseyin ~amdiyyü'l-mevlevì es-säkini fì-

mevlevì-∆äne-i bäb-ı cedìd et-türbedär fì-∆an-øähi'l-mezbùr fì et-täsiú ve'l-

úışrùn min-rama◊äni'ş-şerìfi li-sene i≈dä ve selä§ìn ve miõeteyn ve elf. “ 

S nüshasının birebir kopyası olduğu için nüshanın birçok özelliği S 

nüshasıyla aynıdır. Nesih hatla kurşun kalemle yazılmıştır. Sayfalardaki çizgiler 

24 adet olduğu için satır sayısı 23 ile 25 arasında değişmektedir. Nüshada 

herhangi bir süsleme mevcut değildir. Metin içindeki fasl isimli ana bölümlerle 

bâb isimli ara bölümler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Fasl ve bâbların 

haricindeki konu başlıkları olan Muayenemüzdür ki, Telakkîkerdedür ki isimli 

üçüncü dereceden başlıklar da kırmızı mürekkeple istinsah edilmiştir. Şiir 

başlıkları da kırmızı mürekkeple yazılmaya çalışılmış, beyitlerin bittiği yere 

kırmızı mürekkeple işaretler konulmuştur. Sayfa numaraları kırmızı mürekkeple 

yazılmaya gayret edilmiştir. Eseri istinsah ettikten sonra dua eden ve imza atan 

Murad Sabri Çelebi maalesef istinsah tarihini yazmamıştır.  

BBaşı: “Bismi'llähi'r-ra≈mäni'r-ra≈ìm vebihì nestaúìn. 

El≈amdüli'llähi'lleŸì ceúale'l-veläyete ∆ä´´an li'l-insäni'l-kämili ve 

´ayyera raõfetehù sırran ve úaläniyyeten li'l-ma∆lùøi'ş-şämili ve'´-

´alätü ve's-selämü úalå Mu≈ammedini'l ...” 
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SSonu: “... ol ma≈alde a∆läø-ı ≈asene ve reddiyyeden her ne ile 

mutta´ıf ise veled da∆ı o ∆ulø üzre neşv ü nemä bulur. Bu fikrüè ∆a≠ä 

vü ´aväbını ifäde buyuruè didügümde buyurdılar ki fi'l-väøiú 

böyledür ki dinilmişdür: El-veledü sırrı ebihì.” 

4.6. Nüshaların Değerlendirilmesi ve Nüsha Şeceresi 

Ahmed Hâlis Dede'nin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî isimli eserinin günümüze ulaşan beş yazma 

nüshası mevcuttur. Bu beş yazmadan üçünde istinsah kaydı vardır. Buna göre 

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde Nazif Paşa Bölümünde 1186 

numarada kayıtlı S nüshası, Filibeli Seyyid Hüseyn Hamdî tarafından 29 Ramazan 

1231/M 23 Ağustos 1816 tarihinde; İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümünde 4099 numarada kayıtlı L nüshası, 

Afyonkarahisar Sultan Dîvânî Mevlevîhanesinde Galata Mevlevîhanesi 

Dervişlerinden Derviş Mustafa tarafından H 1285/M 1869 tarihinde; İstanbul 

Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde Türkçe Yazmalar Bölümünde 10145 

numarada kayıtlı M nüshası, Hâfız Muhammed Hulûsî tarafından H 1252 

Şaban/M 1836 Kasım ayında istinsah edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Yazma 

Eserler Kütüphanesinde Halis Efendi Bölümünde 2509 numarada kayıtlı K 

nüshanın ise istinsah tarihi ve yeri  belli değildir. Bu nüshanın Kütahya 

Mevlevîhanesi’nde istinsah edildiğini tahmin etmekteyiz. İstinsah tarihi H 1218/ 

M 1804'ten sonra olmalıdır. Kütahya'da İlkay Ergun'un özel kütüphanesinde 

bulunan E nüshası ise Cumhuriyet döneminde Murad Sabri Ergun tarafından 

Kütahya'da istinsah edilmiştir; fakat istinsah tarihi belli değildir.  

H 1191/M 1777 yılında vefat ettiğini bildiğimiz Ahmed Hâlis Dede'nin 

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-

Maúnevî'yi tam olarak hangi tarihte tamamladığını bilememekteyiz. E nüshasının 
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S nüshasından çoğaltıldığı açıktır. Bununla beraber K nüshası da S nüshasından 

çoğaltıldığı izlenimi vermektedir. L ve M nüshalarının hatalarının dahi aynı 

olduğu düşünülürse bu iki nüsha S nüshasının haricindeki bir nüshadan 

çoğaltılmışlardır. M nüshasının tamamında büyük bir yekün tutan düzeltmelerin 

ise kim tarafından ne zaman hangi nüshadan yapıldığını tespit etmek hayli güçtür. 

Eserin elimizde asıl/müellif  nüshası mevcut olmadığı için asıl nüshasından 

çoğaltıldığı belirtilen Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Nazif Paşa 

Bölümünde 1186 numarada kayıtlı S nüshası metne esas alınmıştır. Tenkitli metne 

Cumhuriyet döneminde yazılan ve S nüshasının birebir kopyası olan E nüshasını 

dahil etmemenin uygun olacağını düşünülmüştür. Nüshalarla alâkalı yapılan bu 

değerlendirmenin ardından  eserin nüsha şeceresi aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

NNüsha Şeceresi: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.7. Transkripsiyon Alfabesi 

 
Ünlüler : 
Kısa : ا : a, e, ı, i, u, ü   َ, ە : a, e   ِ, ى : ı, i   ُ,او , و : o, ö, u, ü 
 
Uzun : ا : ā    ى : ì,   ى: (elif-i maksûre ) å  و : ū, 
 

           ? 

Müellif Hattı 

           S 

 M L K E 
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Ünsüzler : 
 ´  ص   õ  ء
 đ, ż  ض   b, p  ب
   ≠  ط   p پ
 ®  ظ   t  ت
 ú  ع   § ث
 ġ غ   c, ç  ج
 f  ف   ç  چ
 ø ق   ≈  ح
 k, g, ñ ك   ∆  خ
 g  گ   d  د
  l  ل   ź  ذ
 m  م   r  ر
 n  ن   z ز
 v و   j  ژ
 h ه   s  س
 y ى   ş ش
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BBEŞİNCİ BÖLÜM 

5. TENKİTLİ METİN 

[K1b] [L1b] [M1b][S1b]   KİTÁB-I ÆUFEYL338    

    

Bismi'llähi'r-ra≈mäni'r-ra≈ìm339 vebihì nestaúìn340 341 

El≈amdüli'llähi'lleŸì ceúale'l-veläyete ∆ä´´an li'l-insäni'l-kämili ve ´ayyera 

raõfetehù sırran ve úaläniyyeten li'l-ma∆lùøi'ş-şämili ve'´-´alätü ve's-selämü úalå 

Mu≈ammedini'l-mebúù§i'l-kämili'l-mükemmeli'l-fä◊ıli ve úalå-älihì ve ´a≈bihi'l-

leŸìnehüm ruõùsü'l-efä◊ıli siyyemä e´≈äbi'´-´uffeti'≠-≠äõifìne ≈avle ≈ıyä◊i'l-

A≈mediyyeti yevmå ≈arakätihim fì-bidäyeti'l-İslämi bi-enväúi't-teŸellüli ilå-

fuøaräõi ≠arìøati'l-Mu≈ammediyyeti yünebbiõü a≈välehüm fì-ä∆iri'z-zamäni mine'l-

Mevleviyyeti'l-evleviyyeti ve úalå-úitratihì es-selämü's-sermediyye mädäma's-

semäõü ve'l-úar◊u'l-a˚beriyyetü.342  

Ammä baúd343 vaøtä ki bu faøìr-i ≈aøìr-i pür-taø´ìr Dervìş A≈med `äli´-i 

Me§nevì-∆¥än mu´annefät-ı ≈a◊ret-i välid-i [[S2a] mäcid -nevverallähü344 

merøadehü-345 ≈a◊retlerinüè se mücelled Sefìne-i Nefìse’sin tetebbuú øılup ≠arìøa-i 

Mevleviyye-i evleviyyeden güŸerän iden Şey∆ A≈med Efläkì ve Sipeh-sälär ve 

                                                 
338 Kitäb-ı Æufeyl S: K, L ve M'de yazılmamıştır.  
339 Kur'ân-ı Kerîm, 27/Neml-30., Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.  
340 vebihì nestaúìn K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
341 Allah'ın yardımıyla.  
342 Velayeti kamil insana has eyleyen ve merhametini gizli ve açık şekilde bütün mahlukata şamil 
kılan Allah'a hamd olsun. Faziletli, kamil ve mükemmel bir şekilde gönderilmiş olan Muhammed'e 
salat ve selam olsun. (Peygamberin) Ailesine ve faziletlilerin başı olan ashabına (salat ve selam 
olsun). Özellikle İslam'ın başlangıcından beri her türlü hareketlerinde Ahmediyye havuzunun 
etrafında dolaşan ve Muhammediyye yolunun fakirleri olan ve her türlü tevazuyu gösteren ashab-ı 
suffaya (salat ve selam olsun). Bu fani olan yer ve gök durduğu müddetçe daimi selam ahir 
zamanda durumlarını haber verdiği ilk Mevleviler ve onların yollarından gidenler üzerine olsun.  
343 Ammä baúd L, M ve S: ve baúd K. 
344 nevverallähü K ve S: nevver L ve M. 
345 Allah onun kabrini nurlandırsın. 
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úAbdü’l-vehhäb-ı Hemedänì -øaddesa’llähü ervä≈ahüm-346 Menøabe'lerinde olan 

úaşere-i kämileden [[K2a]  bu äna gelince ≈a◊erät-ı347 çelebiyän-ı bä-kiräm ve 

meşäyı∆-ı348 şevämi∆ü’l[[M2a]-merätib-i Ÿevi’l-i≈tiräm349 ve dervìşän-ı bä-

maøäm350 yek-ä-yek a≈väl ü ev◊äú u kerämetleriyle351 Ÿikr idüp eŸyäl-i352 kiräma 

teşebbü§ ile hem tevessül ve hem yäd-gär-ı nädire va◊úı ile verä-yı perde-i ∆afäya 

şitäbän olup ≈äliyä ol úandelìb-i gùyä-yı bä˚-ı kerämetüè ve ≠ù≠ì-i cùyä-yı ≠arz-ı 

nezäketüè a≈väl-i ∆uceste-meõälleri inøı◊ä-i devrän ve müf[n]ì-i353 zamän ile 

perde-keş-i úanäkib-i354 nisyän olması bedìdär olmaø ≈asebiyle bu faøìr-i ≈akìr 

da∆ı hezär úacz ü taø´ìr ile ol yäd-gär-ı ≠arìøa-i [[L2a] Mevleviyye-i evleviyye ki 

vä≈idu ke-elf mi§illi ®uhùr itmişdür. Mine’l-evveli ile’l-ä∆ir ser-ber-äver olan 

a≈väl ü e≠vär ve úilm ü úamel ve ∆ısäl-i ≈amìde vü kerämät-ı bähirelerinden ˚urfetü 

min-e'd-deym tebyìn ile äteş-i hicränuma äb-ı tesellì-bäş olmaø øa´dıyla şürùú 

eyledüm. Ne änki bu mùr-ı nä-tevända ~a◊ret-i Süleymän-ı ≈aøìøatüè künhünü 

derk ve änı ≈aøø-ı va´f ile tav´ìf ola; läkin müte◊arrıú  ve mütevaøøıúdur ki yine ol 

ma®har-ı úinäyet-i ™amedì ve menbaú-ı yenäbìú-i Ÿüläl-i A≈medì -´alla'llähü úaleyhi 

ve sellem-355 olan [[S2b] vücùd-ı bihbùd-ı úayn-ı sùd, yümn-i  himmet-i356 

rù≈äniyyesiyle tetmìm ü i∆titäm-peŸìr olması na´ìb ola ämìn. Bi-≈ürmeti 

seyyidi’l-mürselìn ve’l-≈amdü li’llähi rabbi’l-úälemìn.357 

                                                 
346 Allah onların ruhlarını kutsasın.  
347 ≈a◊erät-ı K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. 
348 çelebiyän-ı bä-kiräm ve meşäyı∆-ı K, L ve M: çelebiyän u meşäyı∆-ı  bä-kiräm S. 
349 Ÿevi’l-i≈tiräm K ve S: nevverü'l-i≈tiräm L ve M.  
350 bä-maøäm L, M ve S: bä-maøäm øaddesa’llähü ervä≈ahüm K. 
351 kerämetleriyle K ve S: kerämetleriyle ≈a◊erät L ve M. 
352 eŸyäl-i K ve S: ezyäd-i L ve M. 
353 müf[n]ì-i bu kelimede metin tamiri yapılmıştır. müftì-i K, L, M ve S. 
354 úanäkib-i S: úaøäkib-i K: úinäyet ü L ve M. 
355 ´alla'llähü úaleyhi ve sellem K: ú´m L ve M: ´lúm S. 
356 yümn-i  himmet-i K ve S: yümn ü  himmet-i L ve M. 
357 Peygamberlerin efendisinin hürmetine, övgü âlemlerin rabbi olan Allah içindir.  
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LLi-müellifihì øı≠úa:358 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Áteş-i hecrüè efendim gün-be-gün müzdäd olur 

`äli´-i hicrän-keşüè bu derdile berbäd olur  [M2b]  

 

Gäh u bì-geh bu ˚arìbüè ∆ä≠ır-ı meksùrını 

Yek işäretle tefaøøud ´ad hezerän yäd olur  

 

Allähümme [K2b] mettaúnä bi-úinäyetihimi'l-celìlihì ve'l-cemìlihì359 

Ve bu menøabe-i münìfeyi üç fa´l ve altı bäb bir ∆ätime üzerine binä 

eyledüm tä ki müteúa≠≠ışìn-i züläl-i maúärifleri olan i∆vänü’´-´afä ve ∆ullänü’l-

vefäya sehlü’l-meõ∆aŸ olsun içün edä-yı säde ile ı´≠ılä≈ät ü úibärätdan muúarrä vü 

müberrä kılup näm-ı saúädet-encämın Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-

Menøabeti ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì360 diyü tesmiye  øıldum. 

Allahümme'∆tim bi'l-∆ayri ve's-saúädeti361 FFa´l-ı evvel: Ol Ÿät-ı sütùde-´ıfätuè 

≈aseb ü nesebleri ve ibtidä-yı ≠ufùliyyetlerinden úunfuvän-ı şebäblarına varınca 

olan ≈älleridür. BBäb-ı evvel: Bu evøätda ®uhùr iden teşrìfät u kerämetleri. BBäb-ı 

§änì: ~a◊ret-i Mevlevì -kuddise sırrıhü’l-alå-362 ≠araf-ı bähirü’ş-şereflerinden 

inciŸäb-ı küllì ile münceŸeb olmaları. FFa´l-ı §änì: Ol ma≈mùdü’l-∆ı´älüè úunfuvän-

ı şebäblarından ibtidä-yı kuhùletlerine varınca gerek seyr ü seyä≈atleri ve gerek 

                                                 
358 Li-müellifihì øı≠úa: K, L ve M: æı≠úa li-müellifihì: S. 
359 Allah'ım cellalin ve cemalinin yardımıyla bizi istifadelendir.  
360 ~a◊reti Şey∆ £äøıbi’l-Maúnevì S: ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì K, L ve M. 
361 Ey Allahım hayır ve saadetle sonlandır. 
362 Allah onun yüce sırrını kutsasın.  
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≈a◊er u iøämetleri [[L2b] vaøtinde olan feracün363 baúde'ş-şiddeleri364 ve 

kerämetleri ve säõir a≈väl-i ˚arìbeleri beyän olınur. BBäb-ı §äli§: `ı´äl-i ≈amìdeleri 

Ÿikr olınur. [[S3a] Bäb-ı räbiú: Melbùsät u ma≠úùmät u meşrùbät u ≈üsn-i 

zindegänìleri ìräd olınur. FFa´l-ı §äli§: Vaøt-i kühùletden evän-ı şey∆ù∆ete varınca 

[M3a] ®uhùr iden ≈älät. BBäb-ı ∆ämis: ˙äyetle bürd-bär olup fuøaräõ-i dervìşän365 

ile mülä≠afe vü na˚z-ı imtizäcları ve terbiye vü tenmiyelerinden  olan daøäyıøları 

ve medeniyyü’≠-≠abú olup úaväm ile olan ≈üsn-i [[K3a] muúäşeretleri. BBäb-ı sädis: 

Ta´arrufät-ı øudsiyye ile baú◊ı a≈väl-i nädireleri -ki dìde-i a≈välätdan pùşìdedür- 

naøl olınur. `̀ätime: Ol nev-nihäl-i bä˚-ı kudsìnüè366 reng-ämìz kerämet ü le≠äfet 

ü ®aräfetleridür ki ≈ìn-i va´iyyetlerine varınca ve baúdehù ilä-häz'el-äni rù≈-ı 

muøaddeslerinden ´udùr iden väøıúät ve úacäyib-i kerämet ve ˚aräyib-i le≠äfet ki 

úalå-vechi’t-taf´ìl rişte-keş-i silk-i beyän kılınur.  

FAŚL-I EVVEL 

~aseb ü neseb-i ol gevher-i täb-där u dürr-i girän-mäye-i näm-där välide-i 

mükerreme vü müşfiøaları ~alìme näm ∆ätundur. -ra≈imeha'llähü teúälä ve 

ra≈meten väsiúaten-367cedd-i emcedleri bir şey∆-i ´ä≈ib-i rütbe imiş ta´avvufda 

yegäne-i zamän ve pesen-dìde-i devrän enväú-ı kemälät u kerämät-ı bähire ´udùr 

itmiş bir vücùd-ı bihbùd olup diyär-ı Endülüs'e ≠äõife-i Efrenc İstìläsından 

muøaddem ≠araf-ı ~a◊ret-i Şey∆-i Ekber Mu≈yi’d-dìn-i úArabì cenäbınuè 

rù≈äniyyetünden müşär olup İzmir’e naøl ile mav≠ın-ı a´lìlerin terk ve §iøa-bi'lläh 

ile zäd u berg368 ittihäŸ itmişler. Baúdehù nice kütüb-i mevrù§elerinden muúäyene 

olmışdur ki tasavvùfda369 yed-i ≠ùlä ´ä≈ibi imiş. Ve merd-i meydän-ı ≈älet [[S3b] 

                                                 
363 ferec K, L ve M: fera≈ S. 
364 Zorluktan sonra kolaylık.  
365 fuøaräõ-i dervìşän K ve S: fuøaräõ vü dervìşän L ve M. 
366 kudsìnüè K ve S: kudsiyyetüè L ve M. 
367 Yüce Allah ona geniş olan rahmetiyle merhamet etsin. 
368 zäd u berg K ve S: zär u berg L ve M. 
369 tasavvùfda K ve S: tasavvùfa L ve M. 
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oldı˚ı  da∆ı [[M3b] naøl-kerde-i §iøätdur. Ve Şey∆ ≈a◊retlerinüè işäret-i 

úaliyelerinden münfehem olan budur ki evläd-ı kirämdan olmaø a˚leb i≈timäldür. 

~a◊ret-i Pìr kuddise sırrıhü’l-münìr Me§nevì-i Maúnevì’de bir beyt-i şerìf ü la≠ìf 

ile bu kelämı müõeyyid ìmä buyururlar.  

 

Beyt:      [K3b] [L3a]   

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ger zi Ba˚däd u Herì v'ez Rey'end  

Bì-mizäc-ı äb u gil nesl-i veyend370 

 

Bu da∆ı müveccehdür ki böyle bir nädire-i rùzgär her nä-şäyeste e´läbdan 

®uhùr itmeyecegi bedìhì ve mu˚nì úani'l-beyändur.371 Ve merøùm şey∆-i úälì-cenäb 

väfir zamän şehr-i İzmir’de fütù≈ät-ı ke§ìre ile mu˚tenim olup emväl ü úaøär-ı bì-

şümär terkiyle úäzim-i där-ı øarär olduølarunda bu yetìme-i penç säle øalup 

Teceddüdi ezmän eşäbü'´-´a˚ìr ve'f-ne'l-kebìr372 mi´däøı tezevvüc ü teõehhülden 

bir müddet mürùrunda nice väøıúät ü úaläyim ®uhùrıyla kendüye ∆avf ≠ärì olup 

úacabä bunuè úaøabinde ne ®uhùr idecekdür diyü müteraøøıbe iken nä-gäh verä-yı 

perde-i ∆ayälden bir şeb-i deycùrda çär deh-i şibh-i mäh-ı äsmän ma≈allinden 

münfekk olup hübù≠ ile ´adr-ı ~alìme `ätuna cäy-gìr olma˚la sürùr-ı väfirden 

näşì bìdär olup úale’s-se≈er bu väøıúa-i ˚arìbeyi baú◊ı muúabbirìne i∆bär ile ceväb-

                                                 
370 Mevlânâ, Mesnevî (Türkçesi Adnan Karaismailoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları, 2011, Cilt 6, 

Beyit 177. Bağdatlı, Heratlı veya Reyli olsalar da su ve balçık mizacı dışında onun 

neslidirler.  
371 Açıklamaya gerek olmayan. 
372 Küçük büyüyerek, büyük fani olarak zaman kendini yeniler./Zamanın yenilenmesi küçüğün 
büyümesi ve büyüğün fani olmasıdır. 
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dih olurlar ki bu väøıúayı gören el-ilmü inde’llläh373 bir dürr-i nä-yäba ´adef olsa 

gerekdür. İøti◊ä-yı taúbìr budur diyü tesellì-dih olmalarıyla yine øarìb-i ≈amlde 

úälem-i ∆ayälde kenär-ı ∆ätun-ı merøùma Necm-i £äøıb vuøùúıyla [[M4a] şähidìn-i 

úädilìn süøù≠-ı ≈a◊ret-i [[S4a] şähbäz-ı bülend-perväz-ı øudsì-mekän374 vücùd-ı 

bihbùdları olmışdur. Metteúna'llähü bi-rù≈äniyyetihì375 bunuè em§äli ol úafìfe-i 

mestùreden úaläyim ü väøıúät eger der-∆ä≠ır olup ta≈rìr olınmaø läzım gelse bir 

mücelled da∆ı olmaø läzım gelürdi.  

 

Mı´raú: 

[Müstefúilün Müstefúilün Müstefúilün Müstefúilün] 

 

Kämil olurmış ehl-i ≈aøø do˚mazdan evvel anası376 [K4a] 

 

mä-´adaøı muøaddem ´udùr iden tenbìhät u úaläyìm böyle bir vücùd-ı fäõi◊ü'l-

cùduè ∆aber-i maødemi377 oldu˚ı e®heru mine’ş-şemsdür.378 `u´ù´an ≈ufre-i 

İzmir'den ser-zede olması muta´avvıfe úindinde ~a◊ret-i Mevlevì -kuddise 

                                                 
373 Kur'ân-ı Kerîm, 46/Ahkaf-23; 67/Mülk-27., Bu ilim ancak Allah'ın indindedir. 
374 øudsì-mekän K ve S: øuds-mekäna M ve L. 
375 Allah onun ruhaniyeti ile bizi nimetlendirsin. 
376 Azîz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân-ı İlâhîyât, (haz. Dr. Mustafa Tatçı/Dr. Musa Yıldız), Ankara: H 
Yayınları, 2005, s. 40. 
İlahinin tamamı şu şekildedir: 
  

"Aç gözünü ~aøø ile baø 
Oøu ~üdäyì'den sebaø 
Kämil olurmuş ehl-i ~aøø  
Do˚mazdan evvel anası" şiir 11. 

 
377 ∆aber-i maødemi K ve S: ∆aber ü úademi L: ∆aber ü maødemi M. 
378 Güneşten daha fazla görünür.  
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sırrıhü’l-alå-379 cenäb-ı veläyet ü úìnäyet meõäblarınuè úälem-i kevn ü fesädda ne 

øadar ta´arrufları oldı˚ını muşúırdür.  

 

LLi-mu≈arririhì beyt:380   [L3b]    

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şähbäz-ı evc-i himmetdür hümä-yı Mevlevì 

Maşrıø-ı nùr-ı hidäyetdür liøä-yı Mevlevì  

 

Bu kelämı müõeyyid æara Mu´≠afå Paşa vezìr-i aú®am iken Çehrin 

Seferinde ®uhùr iden işärät-ı úaliye bì∆-ken-i inkär-ı münkirìn olsa gerekdür. 

İnşäallähü Teúälå än vaøt ki ol dürr-i şähvär-ı ´adef ra≈mden sä≈a-i dünyäya ≠ulùúı 

øarìb381 olduøda pederleri el-~äcc İsmaúìl Efendi Mı´r tüccärından olup ol ≈ìnde 

Mı´r seferinde bulınup øabìlü'l-viläde väfir hedäyä ve mektùb ile merøùmuè 

∆aberi gelüp bu da∆ı fütù≈ät-ı ∆ayr-ı maødem olması nezd-i ulü’l-ebsär-ı 

ta´avvufda birkaç maúnäyı muta◊ammındur. O meúänìden biri oldur ki bir dervìşüè 

∆änøählardan [[M4b] birine nüzùlünde elbet muøaddemce fütù≈ät ´udùrı o cänuè 

øudùmı mübärekligine [[S4b] däl ise bu da∆ı ≈a◊ret-i úazìz-i müşäru’n-ileyhüè 

tekye-i úäleme geldügünde peşìn fütù≈ätı dervìş-i ´adäøat-endìş olaca˚ını ìmädur. 

Vaøtä ki ≈ìn-i vilädete üç beş gün øalduøda ~a◊ret-i ~alìme-i ™äli≈a’ya - 

Ra≈imeha'llähü teúälä ve ra≈meten väsiúaten382- [[K4b] rüõyäsında bir pìr-i rùşen-

◊amìr-i sikke-pùş, ∆i≠äb-ı şìrìn ve rùy-ı ∆ande-näk-ı sükkerìn ile tevcìh-i keläm 

idüp buyururlar ki saèa ~aøø Teúälå üç beş günden bir o˚ul i≈sän idecekdür. 

                                                 
379 Allah onun yüce sırrını kutsasın.  
380 Li-mu≈arririhì beyt L ve M: Li-mu≈arririhì K: S'de yazılmamıştır.   
381 øarìb K, L ve M: zìb S.  
382 Yüce Allah ona geniş olan rahmetiyle merhamet etsin. 
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Gözüè aç øadrini bil o bizüm ferzend-i dil-bendimüz olacaødur. Saèa da∆ı 

dünyevì vü u∆revì feväõidi çoødur diyü tenbìhät-ı ekìde ile verä-yı perde-i ∆afäya 

pä-keş olduøda välide-i úazìz müşärun ileyh da∆ı fehm buyururlar ki kendünüè ne 

a´l dürr-däneye ´adef oldu˚ını muøaddem väøıúaları teŸekkür idüp netìce bu 

olaca˚ını izúän eylemişdür.  

 

LLi-mu≈arririhì beyt:383 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ínçünìn bisyär bäşed dürr velì 

Belki ikrämät väfir pìş ez-ìn384  

 

Bu çoø väøiú olmışdur ki beş on sene muøaddem bir velì-[i] kämilüè 

®uhùrı ∆aber virilmesi ki Şey∆ Ebu’l-~asen-i `araøänì kuddise sırrıhü'l-úazìz 

cenäbınuè øudùmını üç yüz sene muøaddem Bäyezìd-i Bistämì [[L4a] kuddise 

sırrıhü's-sämì cenäbları ∆aber virmesi gibi bunuè em§äli -ek§eru [[M5a] min-en-

yu≈´å- ®uhùr itmişdür. ÿikri bäúi§-i ≠atvìl-i kelämdur. ~äceti olan menäøıb-ı 

kümmelìni ta´affu≈ itsün görsün ki inkära mecäl øalur mı? Vaøtä ki ol neyyir-i 

aú®am-ı veläyet ve bedr-i münìr-i hidäyet ∆ırøa-i bedeni läbis oldı˚ı ≈älde [[S5a] 

øadem-nihäde-i  rù-yı zemìn oldı ise henùz çile-i erbaúìnden kımä≠-endäz-ı ∆amsìn 

olmadan bir yevm-i mübärekde välide-i ´äli≈aları bir umùr-ı mühimme iøti◊äsıyla 

revzen kenärında o ≠ıfl-ı çend-rùzeyi bıra˚up  [K5a] meş˚ùl-i käri olduøda nä-gäh 

bir pìr-i rùşen-◊amìr, rù-nümä olup zebän-ı ≠ıfläne ile äşinälıø idüp "Ben senüè 

ceddüèüm" diyüp øunda˚ı kenärına alup ber-hevä nice maøämät-ı evliyä vü 

                                                 
383 Li-mu≈arririhì beyt L ve M: Li-mu≈arririhì K ve S. 
384 Böyle çok olur inci ancak, belki bundan önce de çok ikram olmuştur. 
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ma≈all-i a´fiyä emkine-i müteberrikeleri gezdürüp ve herbirini näm ü şänıyla 

tav´ìf idüp baúdehù välide-i müşfiøa tecessüs-i ≠ıfl-ı päkìze itmezden muøaddem 

yine ma≈alline øoma˚la gùyä gelüp giden nä-maúlùm olup vaøtä ki ≈a◊ret-i välide 

øuvvet-i nä≠ıøa gelüp øuvvä-yı müdrike vü müfekkireyi istiúmäle şurùúında bir gün 

välide-i müşfiøalarına ìräd-ı mä-fi'◊-◊amìr idüp "Bizüm şu ´ùretde ve bu heykelde 

ceddimüz olup vaøt-i ≈ayätlarına yetişüp mübärek lehceleri ∆ä≠ırda mıdur?" 

didükde välideleri taúaccüb-künän ve engüşt-ber-dehän385 "Sen o ceddüèi neden 

bilürsün" didüklerinde välid-i mäcid ≈a◊retleri da∆ı mäceräyı naøl ve ber-hevä 

kenär-ı ceddünde baú◊ı ∆äneler386 ve emkine-i müteberrikeleri ziyäret 

itdürdüklerini ve baúdehù [[M5b] "Ben senüè ceddièüm" didügini bi'l-cümle 

şekkerìn-güftär ile taf´ìl itdükde ≈ayret-i välideleri ziyäde olup bir ≠ıfl henùz on 

beş yigirmi günlük iken bu øadar söz aèlaya ve ceddi úälem-i maúnädan [[S5b] 

gelüp  bu øadar mihribänlıø ide da∆ı muøaddem bu øadar väøıúät-ı ke§ìre 

görülmesi böyle vücùd-ı úälì-nijäd neşv ü nemä bulduøda ser-ämed-i rùzgär 

olaca˚ın izúän idüp [[L4b] øıyäm-ı ∆ıdmetiyle kemer-beste ve tetmìm-i umùrıyla 

dil-beste oldılar. [[K5b] 

Mı´raú: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün]  

 

Görinürden çoø efendi bunda görinmez maúnä 

 

Fe≈väsınca fi'l-väøiú ervä≈-ı mütecessidenüè úälemde ta´arrufı vuøuúı hezär 

elsineden istimäú olınduødan ´oèra kütüb-i muta´avvıfe da∆ı memlùdur. 

Fe'lyüräciú §emmeti.387 Bir iki üç sinn ile mümtäz olduølarında fikr ü feräsetleri ve 

                                                 
385 dehän K ve S: dehän olup L ve M. 
386 ∆äneler S: ∆äneleri K, L ve M. 
387 Oraya dön/oraya müracaat et.  
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zihn ü kiyäsetleri şu mertebe imiş ki øäbil-i taúbìr degül. Ve baú◊ı a≈väl-i ˚arìbe 

®uhùrı eger rişte-keş-i tastìr olınsa mùceb-i ta≠vìl olur. Ol zamän ki pä-ber-cä olup 

rù-şenä-yı dil ü cän-ı nämı oldı˚ı a≈yända388 pederleri Mı´r ticäretiyle sinìn-i 

úadìde mek§ idüp ∆aber ü mektùba da∆ı teøayyüd itmeyüp ehl ü úıyäline 

mü◊äyaøa-i tämme i´äbet itmekle välide-i müşfiøaları tedärük-i úaşä ile sufra-keş-i 

pìş-i e≠fäl olduøda säõirleri iştihä-yı täm ile tenävül ve bunlar kùşe-i çeşm ile 

välidelerine nigerän görürler ki välideleri389 dìde-i nemnäk ile ma≈zùn, o sinnde 

[[M6a] feräset-i cibillì ile teúaøøul buyururlar ki välide-i müşfiøalarınuè bäúi§-i 

≈üzni ze∆ayir-i beytüè øılleti ve pederlerinüè ba≠≠a-i mecìõidür. Kendüler da∆ı 

≠aúämdan dest-keş olup ma≈zùnen bir kùşeye ≈azìnde390 olduøları säúat-i yesìrede 

daøø-ı bäb olınup derùn-ı ∆äneden tefa≈≈u´ olınduøda bir berìd-i fera≈-resä391 

väfir emtiúa vü ze∆äyir-i [[S6a] Mı´rıyye ve tu≈af-ı gùn-ä-gùn  ve mektùb-ı ´ı≈≈at-

maørùn ile taørìb-i müläøätı muşúır-ı tebşìr itmiş.392 Mülä≈a®a olına ki nìm säúat 

muøaddem enderùn-ı ∆äne ˚amm u hemm ile memlù oldu˚ı [[K6a] gibi ve li-külli 

úusrin yüsran393 än-ı vä≈idde sürùr-ı bì-endäz ile ser-a-pä müsterìh olduøları 

feracün baúde'ş-şiddelerine394 bidäyet olmışdur ve be-dìdärdur ki bir miødär iräõet-

i ≈üzünleri tefrìc-i kürùb-ı395 cümlì olmışdur.    

 

Me§nevì-i Şerìf :    [L5a] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

                                                 
388 a≈yända L, M ve S: a≈bäbına K. 
389 välideleri K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. M'de sonradan düzeltme yapılmışsa da "välideleri" 
kelimesi yine unutulmuştur.  
390 ≈azìnde S: ∆azìde K: ≈üznde L ve M. 
391 bir berìd-i fera≈-resä L, M ve S: bir yed-i fera≈-resä K. 
392 itmiş S: imiş K ve L ve M. 
393 Her zorluk için kolaylık vardır.  
394 Zorluktan sonra kolaylık.  
395 kürùb-ı S: kerb-i K, L ve M. 
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Evliyä e≠fäl-i ~aøøend ey peser 

˙äõibì vü ≈ä◊ırì bes bä-∆aber396 

 

Goft e≠fäl-i menend ìn evliyä 

Der ˚arìbì ferd ez kär u kiyä397  

 

"Keyfe medde'®-®ılle"398 naøş-i evliyäst 

K'ù delìl-i nùr-ı ∆urşìd-i `udäst399 

 

úÁkıle-i kämile-i välide-i müşfiøaları ä§är-ı ke§ìre müşähedesiyle umùr-ı 

müşkileden istin≠äø buyurup, me§elä ∆avätìn-ı ≈ämileden suõäl olınduøda her ne ki 

Ÿükùr u inä§dan nutø-ı münìfleri olur işäretleri üzre ®uhùr ider imiş. Ve baú◊en 

sefer-i ticärete gitmiş ve üç beş sene näm u nişänı maúlùm olmayup ≈alìlesi400 

Ÿevcinüè firäøı ile ∆äne-be-∆äne bir ∆aber-i meserred úacabä øanøı [[M6b] derden 

be-dìdär ola diyü geşt ü güŸär iderken bu ∆äne-i saúädete dùçär olup välide-i 

müşfiøalarınuè tecärib-i ke§ìre sebøati ve bu derd-mende e§er-i mer≈ameti cùşän 

olup o˚lum fulän ∆ätunuè Ÿevci fulan ≠arafa ticärete getmiş idi. Bir iki senedür 

∆aberi ®uhùr itmemiş didükde her ne ki in≠äø-ı ≈aøø ile lisänları üzre cärì olursa 

müddet-i yesìrede be-dìdär olması bu da∆ı [[S6b] tevätüren maúlùmumuzdur. Ve 

baú◊en fıødän-ı eşyädan fulän yerdedür diyü ∆aber virmeleri kirären ve mirären 
                                                 
396 Mesnevî, 3/79., Ey oğul! Velîler, Hakkın çocuklarıdır; hazır bulunan ve bulunmayandan çok 
haberlidirler.  
397 Mesnevî, 3/81., (Allah) dedi: Bu velîler gariplik içinde makam ve yücelikten ayrı 
çocuklarımdır.  
398 Kur'ân-ı Kerîm, 6/En'âm-76., Gölgeyi nasıl uzattı. 
399 Mesnevî, 1/426., "Gölgeyi nasıl uzattı" ayeti, velilerin tasviridir. Zira ışığın delili Allah'ın 
güneşidir.  
400 ≈alìlesi K, L ve M: ∆alìlesi S. 
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väøiú olmışdur ve yedi sekiz seneye [[K6b] teraøkìlerinde feräset ü kiyäsetleri ve 

úilm-i şerìfe ke§ret-i işti˚älleri o rütbe imiş ki giceler mü≠älaúa ile vaøt-i nevmi 

ferämùş buyurup ı´firär-ı401 ´ub≈a dä≈il olurlar imiş. Ser-i äzädeleri øayd-ı teklìf 

ile muøayyed olmazdan aødem bir vaøt ´alät øa◊äya øalmamış ve perhìz ü 

riyä◊etleri ve ´avma müdävemetleri müsta˚nì úani'l-beyändur.402 Eger ≈äl-i 

´a˚ìrlerinde olan kerämät u teşrìfätları ve ev◊äú u a≈väl-i nädireleri ve işti˚äl-i úilm 

ü edebleri ve tedøìk ü tedbìrleri ve a∆läø-ı ≈asene ile ta≈allìleri rişte-keş-i silk-i 

ta≈rìr olınsa bir mücellede da∆ı küncäyiş-pezìr olmaz.  

 

Li-mu≈arririhì:403   [L5b] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Der-´abì kämil-úiyäret404 kümmelìn rä reh-nümä 

Æıfl bùdì lìk úaølet pìşvä-yı her nühä405  

 

Vaøtä ki muúallime virilüp bir øaç sene mürùrında ∆atemät-ı [[M7a] ke§ìre 

´arf u na≈vi tekmìl ve cemìú-i şehr-i İzmir'de olan ∆¥äceleri ve ≠alebeleri esõile-i 

gùn-ä-gùn ile izúäc ve bu şehrde ∆¥äce olacaø bir däniş-mend yoødur reõy-i ´äõibi 

ile mesøa≠-ı reõsleri olan diyärdan ∆urùc ve ma≈miyye-i İstanbul'a du∆ùl ve 

cevämiú ü medärisi ve ma≈all-i tedrìsleri tefa≈≈us ki äyä kendülerüè Ÿihn-i veøøäd 

ve tedøìø-i ma≈all ü eb≈ä§larına ceväb-dih olacaø bir merd-i fä◊ıl bulur mıyım 

                                                 
401 K, L, M ve S nüshalarında "isfirär" şeklinde sin ile yazılan kelimenin aslı sad ile "ı´firär" 
şeklindedir ve sararmak anlamına gelmektedir. 
402 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
403 Li-mu≈arririhì K ve S: Li-mu≈arririhì Beyt L ve M. 
404 kämil-úiyäret K ve S: kämil-úibäret L ve M. 
405 Çocukluğunda (sabavette) kâmillere önder olacak olgunluk ayarındaydın, 
Küçük çocuk idin ancak aklın en akıllıların önündeydi.  
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diyü geşt ü güzär ve yine ol a≈yända maúlùm-ı saúädetleri olan [[S7a] ´arf u na≈v  

ve  man≠ıø u meúänì derslerinden ders-i úäm olmaø üzre Sul≠än Me≈med Cämiú-i 

Şerìfi’nde şol øadar müdaøøiøäne tedrìs [[K7a] buyurmışlardur ki øäbil-i tavsìf 

degül ≈attå ol406 ≈ìnde şöhre-i İstanbul407 olup İzmir'den şöyle bir ´a˚ìrü's-sinn 

molla gelüp Sul≠än Me≈med'de tedrìs ider imiş diyü kendüye iútimädı olan ≠alebe 

fevc-ä-fevc eb≈ä§-ı mu˚laøa ve nice esvile-i nä-şinìde ile imti≈änät-ı ke§ìre väøiú 

olmışdur. Bi-øudretihi'l-úazìzi'l-muøtedir cümlesin ilzäm ve ∆ä≠ıra ∆u≠ùr itmedük 

ecvibe ile cemm-i ˚afìr mücäb olduødan ´oèra müşärun bi'l-benän-ı408 yär u a˚yär 

olmışlardur. Bu keyfiyyet ile yine bir fä◊ıl-ı hüner-mend-i ´ä≈ib-i himmet 

tecessüsünde rùz u şeb miyän-bend-i pùyän iken nä-gäh säõìø-ı tevfìø bir merd-i 

~ı◊r-menişe409 muøärin idüp, "Molla bu cidd ü cehd ile ne cüst ü cù idersin räzıèı 

keşf eyle! Belki saèä bir çäre cù olına" ≈a◊ret-i välid da∆ı a≈väli ifäde [[M7b] 

eyledügünde bir mikdär tefekkürden ´oèra dir ki bu senüè istedügün ∆¥äce olursa 

ancaø Köprili-zäde Mu´≠afå Beg olur andan ˚ayrı oøur yazar gürùhunda bir410 

fä◊ıl yoødur läkin aèa dest-res olsa411 senüè istedügünden ziyädedür didükde 

≈a◊ret-i [[L6a] välid da∆ı hezär şerm ü i≈tiyä≠la bir vaøt-i müteyemmende 

Süleymäniyye Cämiúi øurbunda saräy-ı mìr-i merøùma girüp ≠o˚rı kendü oldu˚ı 

∆äneye øadem-nihäde olduøda meger mìr-i merøùm mü≠älaúa-i kütübe meş˚ùl 

imiş. Nä-gäh øarşusunda görürler ki bir ≠ıfl-ı nev-resìde [[S7b] mollayäne imäme 

başında lehcesinde rüşd eglenür412 ∆i≠äb-ı leyyìn ile buyururlar ki: [[K7b] Mollä 

sen øanøı şehrdensin ve buraya gelmeden maø´ùduè nedür ve kimüè evlädısuè? 

Bu cümle esvileye ceväb-däde olduødan soèra mä-fi'◊-◊amìrini ifäde ´adedinde 

                                                 
406 ol S: o K, L ve M. 
407 İstanbul L ve S: Stanbul K ve M. 
408 müşärun bi'l-benän-ı L, M ve S: müşäru'n-bi'l-beyän-ı K. 
409 menişe L, M ve S: endìşe K. 
410 bir S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
411 olsa L ve M: ola K: ol S.  
412 eglenür K, L ve S: aèlanur M. 
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sul≠änum ≈a◊retleründen ders oøuma˚a geldüm. Ya mollä İzmir'de İstanbul'da bir 

∆¥äce bulınmadı mı ki sen andan oøuyasın diyü redd-i ceväb idicek ≈a◊ret-i välid 

da∆ı úöŸr-i maúøùl ìräd eyledükde yine suõäl buyururlar ki sen molla şehrüèden 

çıøduøda ne oøurduè redd-i ceväbda Käfiye oøurdum buyurmışlar baúdehù suõäl 

itmişler ki el-kelimetü laf®un vu◊ıa'l li-maúnen müfredin413 maúnäsını bir taørìr 

eyle görelüm didükde ≈a◊ret-i välid semend-i beyänı meydän-ı taørìre cehän idüp 

Cämì ve Hindì ve säõir şerrä≈laruè beŸl-i mechùd414 itdükleri şürù≈uè işkälät ve 

ecvibesiyle taørìrden ´oèra ve  ve ene eøùlü415 ile bir taørìr da∆ı úiläve idüp úinän-

keş-i ∆ınk-ı beyän u taørìr olduøda ≈a◊ret-i mìr-i mu≈terem ziyäde [[M8a] ta≈sìn 

idüp imdi molla sen bu øadar mücidd-i ta≈´ìl iken ´aøın evøätuèı hevä vü hevese 

´arf itme bu şehr-i İstanbul'dur ne fä◊ıl ädemler bulınur diyü imti≈änen red-ämiz 

ceväb virdükde ≈a◊ret-i välid-i mäcide min-úindi'lläh bir bükäõ úärı◊ olup 

müteselsil olduøda mìr-i mu≈terem da∆ı hem-äheng olup bunda bir ≈ikmet-i 

∆afiyye var ancaø diyü kendünüè mu´ä≈ibi olan Fevzì Efendi ki peder-mände 

∆ayr-∆¥äh ´ä≈ib-i hüner ve şäúir-i kämil bir merd-i fä◊ìl olup [[S8a] aèa buyururlar 

ki bu ma∆dùm416 senüèle [[K8a] [L6b] ≈ücre-täş olsun ve a≈yänen dersini 

müŸäkere ile ben bunı o˚ul maøämında oøudırum diyüp úale's-se≈er ∆azìne-dära 

bir kat libäs-ı fä∆ire ve ≈ücre leväzımı her ne ise tekmìl eyle diyü emr 

eylemişler.417 úAcäyib-i ≈ikmeti gör ki o vaøte gelince merøùmuè bir evlädı 

olmayup ≈asret-i evläd olduølarından näşì øäõim-maøäm-ı ferzend-i dil-bend 

olmaø üzre terbiyelerinde küllì øıyäm üzre bulınmışlardur. Ammä muøaddimen 

İstanbul'a geldükde li-ebb biräderleri ~äcì İbrähìm A˚a ∆änesinde çend rùz äräm 

ile muúallim-cù olduølarında anlar da∆ı cidd ü saúy idüp ≠araf ≠araf  kendüleri ve 

a≈bäblarınuè bildügi üstäd kimseleri iräõet ve derslerine ≈ä◊ır olma˚la aradu˚ı 
                                                 
413 Kelime: tek bir mana için konulmuş sözcüktür.  
414 mechùd K, M ve S: vücùd L. 
415 Ben derim ki.  
416 ma∆dùm K, M ve S: mu∆terem L. 
417 eylemişler K, L ve M: eylemişdür S. 
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üstädlardan olmadu˚ı nümäyän olma˚la kendüsi bilä-istìŸän mìr-i merøùma du∆ùl 

itmişler. Ve anda mek§ ile eyyäm-ı úadìde ∆aber virmegi ferämùş eylemişler. 

Merkùm ~äcì İbrähìm A˚a [[M8b] úacabä biräderimüz ne ≠arafda øaldı bu belde 

där-ı i≈tiyäldür bir mekre dùçär olmasun diyü cüst ü cù iderken nä-gäh bir äşinä 

∆aber virür ki sen anıèçün ˚am çekme ol henùz istedügi ∆¥äceyi buldı ki şimdi 

Mu´≠afå Beg'üè fa◊lına muúädil fä◊ıl mı vardur. Ve anuè perhìzkärlı˚ı gibi 

muttaøì mi vardur sizler eger hezär gùne ∆¥ähişile andan oøuma˚a muräd itseèüz 

idi øäbil olmaya idi ammä säõiø-i418 taødìr ednå bahäne ile tevfìk eyledi. Didükde 

merøùm biräderi gerçi [[K8b]  tesellì-yäb [[S8b] oldı läkin itmìnän-ı øalb içün 

tefaøøud-ı a≈väl ideyüm diyü mìr-i merøùmuè øona˚ına gelüp ma∆´ù´ bir ≈ücrede 

kütüb-i nefìse ile elbise-i fä∆ire peşta∆ta öèünde välid-i mäcid ≈a◊retlerin görüp 

dünyälar øadar ma≈®ù® olup mìr-i merøùma varup teşekkür-i täm ile §enä-kär419 

oldı˚ında biräderleri oldu˚ını suõälden ´oèra benüm da∆ı evläd-ı maúnevìmdür 

terbiye vü taúallümi ∆u´ù´ında [[L7a] bì-øayd ol diyü tesellì-ba∆ş olmışlardur. 

Ezmine-i øalìlede tekmìl-i mevädd idüp sinn-i şerìfleri çär deh veya panz deh ile 

mümtäz olduøda ≈üsn-i Ÿäõidü'l-va´f ile şäbbün neşäõ fì-≠äúati'llähi420 man≠ùøı 

kemäl-i úiffet ü neväfil-i úibädät u úilmle işti˚äl üzre evøät-güŸär ve mìr-i merøùm 

øona˚ında a´lä bir melähìye müteúallıø bir va◊ú-ı nä-pesendìde olmayup cümle 

∆uddäm u etbäú oøuyup yazma˚a ≠älib ve úibädät ü ≠äúäta rä˚ıb, şehr-i İstanbul'da 

däõire-i mìr-i merøùm úiffet ü ne®äfetde müşärun bi'l-benän iken meläõike içinde 

[M9a] şey≠än tekevvüni gibi mìr-i merøùmuè bir sefähet-meõäb ve øabä≈at-ni´äb 

∆azìne-där-ı bed-a∆läøı var imiş ve vesvese-i gùn-ä-gùn ile välid-i mäcid 

                                                 
418 säõiø-i K ve S: säbıø L ve M. 
419 §enä-kär S: §enä-kärì K, L ve M. 
420 "Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç" Bu metin meşhur, kıyamet 
gününde hiçbir gölgenin olmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelenecek olan yedi kişiyi anlatan 
hadisten alınan kısımdır. Muhammed İbn İsmâîl el-Buhârî, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi (mütercim 
Mehmed Sofuoğlu), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1987. C 3, s. 1350. Buhârî, Zekat, 17. Bâb, 27 
numaralı hadis. 
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≈a◊retlerini ´ayd ´adedinde iken421 yüz miødärı zer-i ∆äli´ü'l-úiyärı bir ´urre idüp 

úar◊-ı úaşø u mu≈abbet-i mecäzì eyledükde ≈a◊ret-i välid-i mäcid da∆ı ne yedinden 

´urrei a∆z ve ne rù-yı men≈ùsına422 na®ar idüp hemän ≈ücre-i ≈ä´larına gelüp 

nı´fu'l-leylde baúde't-teheccüd väfir [[S9a] bükäõ vü [[K9a] ta◊arruú u niyäzdan ´oèra 

nevm ˚alebe idüp näõim olınca úälem-i ∆ayälde görürler ki bir efúì ´aøfdan 

üzerlerine näzil olmaø ister öèlerinde olan şemúi ≈aväle buyururlar äteş-i şemúden 

mär pìçìde olaraø mu≈terıø olur. úAle's-se≈er bu väøıúayı Fevzì Efendi'ye naøl, ol 

da∆ı taúbìrinde bir423 düşmenüè heläkidür diyü mukäleme e§näsında iken bir 

çuøadär içerüye girüp ∆aber virür ki beg ≈a◊retleri ˚äyetle tehevvür idüp ∆azìne-

därı ister úacabä vechi ne ola dirken biri da∆ı gelüp ≈äzìne-dära degnek eyledi. el-

úa´ä li-men424-úa´ä425 ma◊mùnınca üç yüz degnek mikdärı ¬arb olınup libäsı ∆alú 

kendüsi øapudan ≠ard olındı. `ademe-i mìr-i merøùmdan bu esrära väøıf olanlar 

≈a◊ret-i välid-i mäcid ≈aøøında bed-nigerän olmayup belki cihet-i ikrämlarında 

beŸl-i mechùd itmişlerdür.  [L7b] Bunuè426 em§äli o däõirede olduøları vaøtde lä-

yuúad velä-yu≈´å ´ädır olmışdur. Eger ma◊bù≠ olup silk-i ta≈rìre çekilse başøa bir 

mücelled [[M9b] olur idi. Naøl-kerdeleridür ki beŸl-i427 mìr-i mu≈teremden Celäl, 

`al∆älì dersi telemmüŸ iderken civän øapucıbaşı øızından ≈ä´ıl olma bir ferzend-i 

dil-bendleri dünyäya gelüp gäh u bì-gäh øunda˚la ≠aşra çıøarurlardı diyü naøl 

buyururlar idi. Bu ol ferzenddür ki úAbdu'lläh ismiyle müsemmä ´adme-i428 

rùzgär-ı zùr-kär429 ile úAcem'e ser-úaskerlik ile gidüp anda ≈arbe430 sürülmişdür. 

                                                 
421 iken S: iki K, L ve M. 
422 men≈ùsına K ve S: men≈ùsesine L ve M.  
423 bir K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. 
424 li-men K ve S: lem L ve M. 
425 İsyan edene deynek. 
426 bunuè K, L ve M: bu S. 
427 beŸl K ,L ve M: bizler S. 
428 ´adme-i S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
429 rùzgär-ı zùr-kär S: rùzgär-ı rùzgär K, L ve M. 
430 ≈arbe S: ∆arca K, L ve M. 
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Ol ma≈äl Nuúmän431 Paşa'nuè e§er-i vücùdı pä-nihäde-i meydän-ı dünyä olmamış 

[[S9b] Köprili-zädeler432 úunvänıyla [[K9b] muúanvenlerdür.433  

BÁB-I EVVEL 

 Bu434 evøätda ®uhùr iden teşrìfät u kerämetleri beyänındadur.435 TTelaøøì-

kerdemizdür kki: Ol mecmaú-ı maúärifüè eger436 bi-≈asebi'l-beşeriyye mu◊äyıøaları 

olsa437 idi ek§eriyä mìr-i merøùmuè väøıúasında bir nùränì pìr tenbìh buyururlar 

imiş ki bizüm o˚lumuz şu mu◊äyaøa üzredür. Anı defú eyle ve ≈aøøında riúäyetler 

eyle ve oøudmada cehd eyle diyü bunuè em§äli tenbìhät çoø väøiú olur imiş ve 

mìr-i merøùm välid-i mäcid ≈a◊retlerini tebennì üzre terbiyyelerinde iken irtifäú-ı 

şänları yevmen-fe-yevmen küşäyìş-i ba∆tları izdiyäd-pezìr olup ≈attå beş altı sene 

mürùrunda ´adr-ı vezäret ile mükerrem olmalarını cümle øudùm-ı ≈a◊ret-i välid-i 

mäcid ≈a◊retlerinüè berekätında úadd iderler imiş. Bu øadar zamän evläd ≈asreti 

üzre olup ≈a◊ret-i välidüè teşrìfi ile märru'Ÿ-Ÿikr úAbdu'lläh Paşa'nuè vilädeti 

úaøabinde Nuúmän438 Paşa'nuè vilädeti da∆ı úayn-ı [[M10a] berekät-ı øudùmları 

oldu˚ı ≈ìn-i teşekkürlerinde ®ähir olmışdur. Ve baú◊an øarìblerinde i≈räø ®uhùr 

idüp mìr-i merøùmuè saräyı civärına geldükde mün≠afì olması ve däúirelerine 

≠äúùn i´äbet itmemesi ve ∆ayr u bereketüè ke§reti ve säõir ∆asta[[L8a]luguè øılleti 

bu cümle ol nädir-i vücùduè ∆ayr-ı maødemine däl oldı˚ı úind-i ulü'n-nühä ve'l-

be´äõir be-dìdärdur. TTelaøøì-kerdemizdür kki: Vaøt-i ta≈´ìllerinde eger ders 

kitäblarından biri noøsän olsa yä bir nüs∆a iøti◊ä [[K10a] eylese o ≈ìnde [[S10a] 

´a≈≈äflardan biri ®uhùr idüp yedinde o ma≠lùb olan kitäbı alurlar mı? diyü mìr-i 

                                                 
431 Nuúmän L ve S: ´adme-i Nuúmän K ve M.  
432 zädeler K ve S: zäde L ve M. 
433 muúanvenlerdür K ve S: muúanvendür L ve M. 
434 bu K, M ve S: bir L. 
435 beyänındadur K ve S: beyänında L ve M.  
436 eger K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
437 olsa S: ola K, L ve M. 
438 Nuúmän K, L ve M: ve Nuúmän S. 
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merøùma úar◊ olınurdı ve ≈a◊ret-i välid içün iştirä olınur imiş. Bir vücùduè ki 

ibtidä oøuyup yazması ≈u´u´unda rùzgär bu øadar cidd ü cehd eyleye baúdehù o 

vücùd-ı úayn-ı sùduè nice olaca˚ı bundan øıyäs olınsun. Ve mìr-i merøùmuè 

dünyevì ≈u´u´larında baú◊an müşävere olınduøda her ne ki in≠äø olınur bi-úaynihì 

®uhùr ider imiş ve mìr-i merøùmuè tecrübesi sebøat eyledügünden her ne 

umùrundaki bir müşkil ®ähir olsa elbette välid439 ≈a◊retleriyle müşävere 

buyururlar imiş ve øavl-i münìfleriyle úamel buyururlar imiş. Bu rütbe-i i≈räzda440 

sinn-i şerìfleri on beş on altıya bäli˚ läkin úaøl u zekävet cihetinden pìr u kämil 

ŞŞifähen Telaøøì-kerdemizdür kki:441 Ek§eriyä  ruõyä-yı ´äli≈a vü ´ädıøa 

müşähedesiyle ∆¥äcelerine taúbìr itdürdüklerinde [[M10b] hemän úayn-ı väkiú olur 

imiş. Bu tecrübelerinden näşì merøùmuè baú◊ı umùrına bir müşkil cärì olsa se≈eri 

≈a◊ret-i välidi daúvet idüp bu gice úälem-i ∆ayälde ne müşähede olındı diyü suõäl 

buyururlar imiş. Anlar da∆ı teräkìb-i ∆ayäliyyeden eger bir ser-zede naøl 

buyururlarsa taúbìriyle hemän müşkil-i merøùma in≈iläl-i küllì väkiú olup ´äff-

◊amìr olduølarından meräyä-yı bä≠ınìlerinden her ne úaks-endäz olursa 

muúabberiyle ®uhùrı çoø väøiú olmışdur. Fe≠ùbä li-şebäbihì fe-keyfe yekùnü fì-

vaøti heremin 442[S10b]    

 

Li-mu≈arririhi'l-müõellifihì:443  [[K10b][L8b] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Nev-civänlıøda bu rütbe rüşd ü şöhret-yäb olan  

Pìr ü mürşid oldı˚ında var øıyäs it nidügün 

                                                 
439 välid K ve S: välid-i mäcid L ve M. 
440 i≈razda S: i∆räzda M: a∆rär L: i≈rända K. 
441 telaøøì-kerdemizdür ki K: telaøøì-kerdemizdür L, M ve S. 
442 Onun gençliğine ne mutlu!(ne güzel bir gençlik geçirdi), ihtiyarlığı da ne güzel olur.  
443 Li-mu≈arririhi'l-müõellifihì K: Li-müõellifihì beyt L ve M: Li-müõellifihì S. 
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Mesmùúumuzdur ki mìr-i merøùma menäfiú-i dünyeviyyeden yä∆ùd 

menä´ıbdan yä úaksi ma◊ärrdan bir nesne øarìb olsa øable'l-vuøùú belki şuhùr-ı 

úadìdeden muøaddem ≈a◊ret-i välid-i mäcid ≠arafından bir väøıúa ®uhùr idüp mìr-i 

merøùma ≈ikäye ile anlar da∆ı mä-seyecìõi 444 istişmäm buyurup muøte◊ä-yı 

vaøtle úamel buyururlar imiş. İnne'llähe meläikete fi'l-ar◊ı yesùøu'l-ehlü ile'l-

ehli445 mä-´adaøı böyle bir ∆¥äce-i úälì-cenäba böyle şäkird dùçär olmaø baúdehù 

me◊å-i zamän ile cümle úulùma vuøùf-ı täm ta≈´ìl idüp baúdehù øu≠biyyet ve 

˚av§iyyet derecesine teraøøì idecegi ibtidä-yı emrden bir muúallim-i ser-efräz úilm 

ü úamele muøärin eyler. Mìr-i merøùmuè úilm ü úamelinden bir nebŸe beyän 

läzımdur ki ≈attå muúteberìn-i úuøalä keyfiyyet-i rütbesin [[M11a] iŸúän ideler. Säõir 

me∆ädìm-i İstanbul'a øıyäs itmeyeler.Va'llähü ˚älibün úalå-emrihì446 bir kimsenüè 

ibtidä ensäli kime müntehìdür. Tefa≈≈u´ ile maúlùm olur ve bir nesldeki ricäl-i 

úadìde ®uhùr itmiş ola yine mütevaøøıúdur ki o neslden mürùr-ı ezmine ile bir 

racül-i ´äf-≠ıynet ®uhùr eyleye. Bu øa´r-ı himem zamänı ise gerek ricäl-i devlet ve 

gerek úuøalä geçinenler atuè447 ve kiläbuè448 ≈aseb ü nesebini tefa≈≈u´ iderler. 

A´l-ı maø´ad-ı aø´å ise insän-ı kämil cüst449 ü cùsıdur gùyä bu şıøø nesyen 

mensiyyen perde-i [[S11a] ∆afäsı altında hìç äferìde [[K11a] ∆ä≠ırına gelmez. 

Gelürse da∆ı ebnä-i zamäneye øıyäsen heŸeyän-ı ma≈mùm gibi telaffu®ı 

lisänlarından cärì olur. Sülùkına reh-yäb olamazlar ve hem ˚ayret-i ilähì ve 

muøte◊iyät-ı nä-mütenähì o cins vücùd-ı bihbùduè i∆tifäsı üzre cärì olmışdur. Ve 

øäbiliyät-ı ebnä-i zamän ise müsta˚nì úani'l-beyändur.450 Mìr-i merøùm úulùm-ı 

                                                 
444 Gelecek olanı.  
445 Muhakkakki Allah'ın melekleri, yeryüzünde bir grubu diğer bir gruba sevk eder.  
446 Kur'ân-ı Kerîm, 12/Yûsuf-21., Allah işinde galiptir.  
447 atuè K, M ve S: anuè L. 
448 kiläbuè K, M ve S: kelämuè L. 
449 cüst L, M ve S: ≈aseb K. 
450 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
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[[L9a] úaøliyye vü naøliyyede tekmìl-i mevädd itdükde fäõi◊-i aøränı olup 

tedrìslerinde ˚äyet Ÿihn-i veøøädlarından man≠ıø u meúänì ve Celäl, `al∆älì bunuè 

em§äli kütüb tedrìsinde a´lä ≈aväşì ve taúlìøäta na®ar itmeyüp tedøìøät-ı väfireden 

´oèra telämiŸe imúän-ı na®arlarında ek§er taørìrätı ≈aväşìlerinde bulup da∆ı Ÿiyäde 

taørìrlerin fehm iderler imiş ve ek§eriyä úädetleri metn miødärı bir kä˚ıdı oyup 

´a≈ìfe üzre ≠utarlar imiş. ~aväşì ta˚lì≠-i fikr itmesün içün [[M11b] úilmleri451 bu 

rütbe úamellerinde bu numùne mu˚nìdür ki däõirelerinün derùn u bìrùnı ≠aleb-i 

úilm üzre øäõimler iken bir vaøt ´alät cemäúatsüz fevt olmış degül. Kendülerüè 

a∆läø-ı ≈aseneleründen ´abä≈ namäzı içün ≈aremleründen ≠aşra olup saräyları 

Süleymäniyye Cämiúi øurbında olma˚la ∆ademeye452 ∆aber itmeyüp [[S11b] 

mäşiyen  cämiú-i şerìfe  varduøda naúleynlerin mübärek eliyle alup maúbede du∆ùl 

iderler imiş. Maú-häŸä bu øadar ∆iŸmetkärlar cänla ∆iŸmete kemer-beste iken 

úibädetde teşrìk bulınmasun içün i≈tiräŸ iderler imiş her ´alät-ı ´ub≈ı [[K11b] 

Süleymäniyye'de edä itmek üzre müdävim imişler. Däõirelerinüè derùn u 

bìrùnunda a´lä melähìye müteúallıø nesne olmayup cümle ´alä≈ ile pìräste oldu˚ı 

şehr-i İstanbul'da meşhùr ve øarìbü'l-ahd Fä◊ıl Ahmed Paşa úammìleri olup 

vezäretinde Girid Fet≈i’yle gerden-firäz ve enväú-ı úulùmdan behre-yäb olması bu 

da∆ı Köprili neslinüè ∆ayr u berekätındandur. Baúdehù ferzend-i ercümendleri 

úAbdu'lläh Paşa ve Nuúmän Paşa yüzlerinden olan fütù≈ät ise müsta˚nì úani'l-

beyändur.453 Mìr-i merøùma ol vaøt ki işti˚äl-i dersiyye olup ve peder em§äli nice 

≠alebe ders-∆¥än iderler. O ≈ìnde teşrìfät-ı devletden ancaø bir zeúämet ile ≈i´´e-

där olup däõirelerinüè taúayyüşine Köprili'nüè evläda olan vaøfı454 medär olur 

imiş.  [L9b] Vaøtä ki ≈a◊ret-i välid-i mäcid tekmìl-i mevädda øarìb olup mìr-i 

                                                 
451 úilmleri L ve M: úamelleri K ve S. 
452 ∆ademeye L, M ve S: ∆uddäma K. 
453 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
454 vaøfı K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
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merøùma da∆ı Çehrin seferine getmek iøti◊ä ider ≈a◊ret-i [[M12a] välidi, märru'Ÿ-

Ÿikr Fevzì Efendi ile ∆ayme-täş idüp Sefer-i Çehrin'e úazìmet iderler. [[S12a] 

BÁB-I £ÁNÍ 

 ~a◊ret-i Mevlänä kuddise sırrıhü'l-aúlå ≠araf-ı bähirü'ş-şeref-i 

rù≈äniyyeleründen inciŸäb-ı küllì ile münceŸeb olmaları beyänındadur ki Ÿikr 

olınur: O ≠ù≠ì-i gùyä-yı ˚aybì ve si≈r-äferìn-i beyän-ı lä-raybì zebänından TTelaøøì-

kerdedür kki: Kär ez-kär ∆ìzed der-cihän455Ma◊mùnı bir iki senede456 da∆ı 

telemmüŸ olınsa tekmìl-i mevädd olınaca˚ı nümäyän olduøda nä-gäh devletüè 

Çehrin seferi däúiyesi [[K12a] ®uhùr idüp bi-≈asebi'l-iøti◊ä ≈a◊ret-i välid da∆ı 

işäret-i ∆¥äceleri ile ∆ayme-täş-ı merøùm Fevzì Efendi olup úazìmete şedd-i ni≠äø 

buyurmışlar. Bu e§näda rütbe-i mìr-i merøùm ancaø bir zeúämet ile seferber olmaø 

üzre läkin imdäd-ı evøäf-ı ecdädlarıyla İki Æu˚lı mìr-i mìrän ordusı øadar ∆adem u 

≈aşem ve säõir leväzım u bisä≠ ile sefer ü ≈a◊arda müsterì≈ olurlar imiş vaøtä ki 

øa≠ú-ı merä≈il iderek øälúa-i merøùma varılup teng-ä-teng mu≈ä´ara olınup üç ay 

miødärı vaøt in≈i´är mümtedd olup baú◊an úasäkir-i man´ùre içinde güft u şenìde 

bäúi§ olmış ki gùyä æänùn-ı Süleymäniyye'de üç aydan ziyäde ≠äõife-i yeèiçeriyän 

mu≈ä´ıra üzre meters-nişìn olmazlar imiş. Bu güft u gù hengämında ∆ayli øìl u øäl 

ü fitne i≈timäli olup vaøt-i [[S12b] úa´rda  mìr-i merøùm [[M12b] ∆aymesine bir 

dervìş-i küleh-pùş-ı Mevlevì gelüp mìr-i merøùm ikräm-ı täm ile istiøbäl ü icläs 

itdükden soèra vücùh-ı kibära olan taú®ìmät-ı ke§ìre ile tekrìm ü tefaøøud-ı 

∆ä≠ırlarıyla tetmìm-i leväzım-ı tekrìm tekmìlinde ser-ber-äver-i nä≠ıøa olup dervìş-

                                                 
455 Mesnevî, 1/76., Dünyada iş işten doğar.  
Beytin tamamı şu şekildedir: 
 

Güft maúşùøem tu bùdestì ne än 
Lìk kär ez-kär ∆ìzed der-cihän 

 
-Padişah-dedi: Sevgilim senmişsin, o değil. Fakat dünyada iş işten doğar. 
456 senede K ve S: sene L ve M. 
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i ´adäøat-endìş buyururlar ki [[L10a] bu gice úälem-i mi§älde müşähede iderüm. 

~a◊ret-i Mevlänä  kuddise sırrıhü'l-aúlå cenäbı cemìú-i dervìşänla gelüp øalúanuè 

mu≈äŸìsinde müräøıb otururlar semäú-∆änede oturduøları gibi inşäõallähü teúälå 

yärınki gün úa´r vaøtinde øalúa457 alınmaø i≈timäli [[K12b] vardur diyü ˚ayba 

≈ükm ve tevøìt idüp ve semt-i teveccühlerinden da∆ı ∆aber virüp vedäú eyledi bi-

emri'llähi teúälå yärınki úa´r vaøtinde müteveccih olduøları burcuè altında la˚m 

var imiş úamel olınup burc ile ber-hevä olup úasäkir-i man´ùre ol fürceden yüriyiş 

idüp bir säúat-i nücùmìde eŸän-ı Mu≈ammedì (´lúm) oøınup tes∆ìr-i øalúa müyesser 

olmışdur. Meger merøùm dervìşe Dervìş ~äcc Mu≈ammed Mevlevì dirler imiş. 

Mìr-i merøùmuè bunuè ≈aøøında väfir tecrübesi sebøat itmiş ek§eriyä eyyäm-ı 

mu◊äyıøalarında gelüp bunuè em§äli beşäret ile tebşìr ve øalb-i mìr-i mu≈teremi 

tefrìc buyururlar imiş. Böyle bir ´ädıøü'l-øavl vücùd oldu˚ından näşì mìr-i 

mu≈terem muúteøıdleri imiş. Vaøtä ki ≈a◊ret-i välid-i mäcid bu kerämet-i [[S13a] 

úu®mäyı görür ve näm u şän-ı celälet-úunvän-ı ~a◊ret-i Mevlänä  kuddise sırrıhü'l-

aúlåyı şinìde olınca ba≈r-ı efkärda ˚av≠a-∆¥or oldu˚ı ≈älde merøùm Fevzì 

Efendi'ye úar◊-ı mä-fi'l-bäl [[M13a] idüp ≠arìø-i Mevlevì'yi suõäl ve ~a◊ret-i 

Mevlänä'nuè a≈välinden istifsär ile taúaşşuø-nümä olınca merøùm Fevzì Efendi 

∆ınk-rän-ı beyän olup ≠arìø-i i§nå aşerüè mümtäzı olup ~a◊ret-i Mevlevì'nüè dü 

úälemde ta´arruflarını ve øuvvet-i øudsiyyelerini úilmi mu≈ì≠ oldu˚ı miødärı taúrìfe 

´arf-ı maødùr ve nice menäøıb-ı şerìfelerin ìräd ve kendünüè eşúärında [[K13a] 

münderic medäyi≈-i ~a◊ret-i Mevlevì ve ~a◊ret-i Şemse'd-dìn-i Tebrìzì ve säõir 

evläd-ı kiräm ve a≈väl-i æonya ve äsitäne-i saúädet ≈ikäyätından mübäli˚ olup 

≈aøø-ı tav´ìfde beŸl-i cehd ü ≈üsn-i taúrìfde ˚äyet i˚räøla zebän-äver olınca  

 

 

                                                 
457 úa´r vaøtinde øalúa S: øalúa vaøt-i úa´rda K, L ve M. 
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MMısraú:458 

[Mefäúilün Mefäúilün Feúùlün] 

 

æulaø úäşıø olurmış gözden öèdin459  

 

[L10b] Fe≈väsınca derùn-ı ≈a◊ret-i välid-i mäcidde mu≈abbet-i ≠arìøat-ı 

úaliyye cäygìr ve ˚aräbet bunda ki ol vaøte gelince ne İzmir'de ne İstanbul'da 

≠arìøat ne ˚ùne idügün işitmemişler ve erbäb-ı ≠arìøden biriyle da∆ı hem-´o≈bet 

olmamışlar. Baúdehù mu≈abbet-i ≠arìøat-ı úaliyye ve izdiyäd-ı far≠-ı şevø-ı 

derùnlarında cilve-ger olup leylen min-el-leyälì úälem-i mi§älde [[S13b] müşähede 

iderler ki merøùm Çehrin æalúası'nùè fe◊äsında bir øubbe var imiş medfen-i evliyä 

imiş. Väøıúalarında ol øubbeden bir pìr-i rùşen-◊amìr-i Mevlevì çıkup be˚alinde 

bir bo˚ça §evb ≈a◊ret-i välide dest-i işäret-nümä olup ≈a◊ret-i välid da∆ı Semúan 

ve ≠äúaten460 [[M13b] diyüp müsäraúat buyururlar ve taøbìl-i eyädì-i kirämìleriyle 

müstesúid461 ve müteraøøıb-ı emr-i şerìfleri olduølarında zebän-ı kerämet-

beyänlarından ser-zede Ferzend-i ercümend-i men turä be-øabùl-i ~a◊ret-i 

Mevlevì ser-efräz kerdend462∆uceste beyänlarıyla463 küläh-ı saúädet-i dest-gähı 

ser-i mübäreklerine ilbäs ve sebz-i lebäce-i dervìşäneyi da∆ı ber-dùş idüp baúd-ez-

ìn turä kär-ı dünyevì nìst464 Keläm-ı ä∆irìnleriyle mänend-i rù≈-ı revän, çeşmden 

[K13b] nihän olup bu ˚aräyib-i müşähede ile bìdär olduølarında bu uúcùbe-i 

ta´arrufät-ı úälem-i rù≈äniyye-i øudsiyye-i ~a◊ret-i Mevlevì'yi, Fevzì Efendi'ye 

naøl, anlar da∆ı taúbìrinde mä-hüve'l-väøıú beyänıyla cänib-i cenäb-ı ~a◊ret-i 

                                                 
458 Mısraú L ve M: ع K ve S. 
459 öèdin L, M ve S: evvelden K. 
460 İşittim ve itaat ettim. 
461 müstesúid L, M ve S: müstaúid K. 
462 Benim kıymetli evladım Hazret-i Mevlana seni kabul etmekle başını yüceltti/kutlu kıldı.  
463 beyänlarıyla K: peyämlarıyla L, M ve S. 
464 Senin dünyevî işin yoktur.  
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Mevlevì'den kemäl-i øabùli ≈ävì münceŸeb olduølarını ìmä ve Baúd-ez-ìn tu 

Mevlevì-i ser-efräz ∆¥ähed şoden465 tebşìriyle ∆atm-i keläm buyurup bu 

müşähedät-ı úacìbe ile sefer-i merøùmdan ricúatlerinde İstanbul'a du∆ùl ve mìr-i 

merøùmuè úilm-i Färìsìde maúlùmı olmadu˚ı ecilden [[S14a] bir Färisì-dän ∆¥äceyi 

müstelzim olma˚ın Färisì-dän-ı Stanbul'dan466 bir güzìde Fürs-äşinäyı baú◊ı 

a≈bäbdan suõäl buyururlar anlar da∆ı ceväbında Burusa'da [[L11a] úAcem Ahmed 

Efendi nämına bir merd-i su∆andän-ı fu◊alä-yı úAcem'den o ≈ìnde aèa mümä§il 

Fürs'de yed-i ≠ùlä ´ä≈ibi olmadu˚ını işúär iderler. Bu ärzù ile mìr-i merøùmdan 

meõŸùnen Burusa'ya úazìmet iderler ve e§näõ-i ≠arìkde olan şìve-i ˚arìbeden 

Telaøøì-kerdemüzdür kki: Mudanya  İskelesi'yle Burusa [[M14a] beyninde väøıú 

nehr-i cärì ki bir çäy-ı dil-keşdür467 her inen468 äyende vü revende o çäy-ı469 

nüzhet-fezäda äsäyìş ü şüst ü şùsıyla bir miødär istirä≈at ve edä-yı ´alåt ve øahve 

ve tenaøøul ide gelmişler. Cenäb-ı kerämet-meõäõbları da∆ı ol menzile 

nuzùllerinde mä-≈a◊ardan tenävül ve øahve da∆ı cùşiş üzre iken derùnlarında bir 

fikr peydä olmış ki eyä biz bunda  ikämet iderken kemìnden bir düşmen ®uhùr itse 

˚äfil [[K14a] iken bize ˚alebe ider bäri ≈ä◊ır bulınalum diyü silä≈-ı seferiyeleri 

olan tüfengüè çaøma˚ın øurayum ≈ä◊ır olsun mülä≈a®asıyla zùr eyledükleründe 

dibinden øırılup úiläc nä-pezìr olup hemän fikr-i evveli ≠ard ve ~afì®-i bì-çùndan 

isti˚ä§e ile ≈ablü'l-metìn-i tevekküle dest-zen olup müddetü'l-úömr [[S14b] bir 

esli≈a  ile rähì olmamışlar ve sülläk-ı ≠arìøden olup da esli≈a ile ehl-i dünyäya 

mümä§il rähì olanlara büyük iútibärdur ki bundan muúteber olalar ve cenäb-ı 

şerìflerinüè da∆ı nu´∆-ı dil-peŸìridür ki o ≈ìnde bize läyı≈ oldı ki §iøa-bi'llähdan 

özge úälemde silä≈ olmaz imiş. Sen da∆ı ey merd-i úäøil hem sälik olup ve hem 

silä≈-ı maúnevì ile meõlùf olup da yine silä≈-ı ´ùrì ile äreste sefer-ber olmaø sezä-
                                                 
465 Bundan sonra senin Mevlevî olarak başın yücelecektir.  
466 Stanbul'dan K ve S: İstanbul'da L ve M. 
467 çäy-ı dil-keş L: çäy dil-keş M: cä-yı dil-keş K ve S.  
468 inen L ve M: än K: äyne S. 
469 çay L ve M: cä K ve S. 
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vär olur mı? Fe'fhem470 Baúdehù ol cä-yı nüzhet-fezädan nühüfet ve Burusa'ya 

nüzùl ve merøùm úAcem A≈med Efendi'nüè dämenine teşebbü§ ve Fürs'de 

müddet-i øalìlede ser-firäz olup kendüler da∆ı mevädd-ı taúlìminde [[M14b] 

mevälì-i Burusa'ya beŸl-i cehd itmekle vaøt-i yesìrde müşärun bi'l-benän 

olmışlardur. Eş-şöhretü äfetün471 muøte◊äsınca iştihär-ı tämmelerinde i∆tiyär-ı 

sefer idüp mollayän-ı telämiŸeden beş altı nefer kimseden ta≈lì´-i dämen 

idemeyüp ifäde472 ve [[L11b] istifäde ile menzil-be-menzil úUşşäø üzerinden 

Menteşä ve ~amìd ve Isparta ≈avälìlerinde tedrìs ve hem cevämiúlerde vaú® u 

[K14b] teŸkìr iderek Yalvac üzerinden darü'l-≈imäye-i evliyä olan medìne-i 

æonya'ya nüzùl ve bu ≈a≠≠ u tir≈ällerinde yine bir merd-i kämil ü mükemmel cüst 

ü cùsından ∆älì olmayup mesmùú-ı şerìfleri olmış ki ma≈miyye-i æonya'da `alìl 

Efendi nämıyla bir merd-i fä◊ıl-ı kämil-i mükemmel var imiş ki ta´avvufda [[S15a] 

yegäne-i úa´rì ve ferìd-i dehrì imiş. Bu ärzù ile belde-i merøùma vusùl ve anda 

da∆ı nice eyyäm tedrìs ve cevämiú-i şerìfelerde vaú® u teŸkìr ile belde-i 

merøùmede473 bir güft u gù peydä olmış ki on üç on dört yaşında şöyle bir vücùd-ı 

fä◊ıl ®uhùr idüp bu diyära gelmiş fünùn-ı şettåya mälik bu øadar sinn ü säl ile bu 

úilm ta≈´ìl olur mı? Diyü her biri bir maúnä virürler imiş. TTelaøøì-kerdemüzdür kki: 

~ikäye buyururlar idi: Bir gün cümle ahälìnüè ∆¥ähişiyle Şerafü'd-dìn Cämiú-i 

şerìfinde vaú® u teŸkìre bir yevm-i cumúa varduøda cämiú-i şerìfüè derùn u bìrùnı 

                                                 
470 Anla!. 
471 "Şöhret afettir." Bu cümle bazı kaynaklarda hadis olarak geçse de Tayfur Ahmedoğlu, bu 
cümlenin kelam-ı kibar nevinden olduğunu delilleriyle ortaya koymuştur. Konuyla ilgili yazı için 
bk. Tayfur Ahmedoğlu, "Hadis Araştırmalarında Bir Örneklem /'Şöhret Afettir' Sözünün Tahlili", 
10 Şubat 2011, http://www.ilahiyathaber.com/artikel.php?artikel id=406. Alıntılayan: Hakan 
Yekbaş, Sebzî Divanı, (İnceleme-Tenkitli Metin), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Doktora Tezi Sivas: 2011. s. 42.  
Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, İstanbul:  Kesit Yayınları, 2013. s. 626. 
Şöhret bir beladır. (Ama bütün insanlar onun peşine düşerler. Sabırlı olma bir nimettir, ama bütün 
insanlar ondan uzak dururlar). Bu söz zayıf ve uydurma hadisler arasında gösterilmiştir. (Zerkanî, 
Muhtasar el-Makâsıdü'l-hasene, 1/417).  
472 ifäde K ve S: äyende L: änı da M. 
473 merøùmede L, M ve S: merøùme K. 
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˚äyet izdi≈ämdan ´oèra esväøda úavratlar ve ´ıbyän  ma≈şerden nişän virüp ol gün 

bir germiyyet-i vaú® olmış ki ´aøala duúä itdüren [[M15a] niceler şey∆ elinde täõib ü 

müsta˚fir olup ve niceleri bükä-i häy häy idüp bu øadar nuŸùr ve ´adäøät-ı 

nisvändan mühädät virilmesi ke§ret-i iştihär-ı ∆alø vaú® u nu´≈larına käniú 

olmayup baúde'l-vaú® ≈ücre-i ∆ä´larına ricúatde gürùh-a-gürùh der-pey olup her biri 

dänişi miødärı bir söz söyleyüp [[K15a] o yevm-i merøùmda güft ü gù-yı ≈aløa 

gùş-endäz oldı˚umda bir gürùh bunı tefevvüt iderler ki bu øadar sinn ü sälde bu 

miødär úilm ta≈´ìl olur mı? [[S15b] Siz bunı bilmezsiz bu ~a◊ret-i Mehdì imiş 

Kaúbe'den ∆urùc itmege gider imiş diyü säõir ∆aløa tebşìr ider. Vaøtä ki bunı 

işitdüm ≈ayretde øalup fikr-i dùr-ä-dùr ile ≈ücrede ser-be-zänù-yı tefekkür iken 

ilhäm-ı İlähì [[L12a] reh-nümä säõiø-i taødìr sevøiyle æonevì olan telämiŸelerden 

suõäl eyledüm ki  bunda Elmalılı `alìl Efendi nämına bir merd-i fä◊ıl işidürüm ne 

semtde olur didügümde474 ceväb virdiler ki sizüè ≠aleb eyledüèüz ricälden 

degüldür, o bir merd-i ´ùfìdür. Bir cähil şey∆e mürìd olmışdur. Anuè emrinsüz475 

kimseye taúlìm-i úilm itmez ve hem oøur yazar kimselerle görüşmez bunlaruè 

taúrìfinden maúlùmımuz oldı ki bu kimse bir merd-i ni≈rìr476 ü øalläş-ı tarìøatdür 

oøur yazar ´ùretinde olan Eträk-i æonya'dan bìzärdur ki i≈tilä≠ itmez işte bizüm 

cüst ü cùsında şeb ü rùz mäh u säl seyr-i där u diyär idüp ta´avvufda yegäne var 

ise budur. Reõy-i rezìniyle477 hemän ≈ücreye bir delläl [[M15b] i≈◊är idüp mä-

melek her ne ise cümle fürù∆t idüp cemú olan aøçeyi der-kìse idüp säõir elbise-i 

fä∆irelerin da∆ı naød idüp ziyy-i şey∆änelerin ∆alú ve bir siyäh imäme mübärek 

başlarına ´arınup ve ´ùfiyäne bir siyäh úabä giyüp cemú olan naødi alup Şey∆ 

[K15b] A≈med Kù§ec478 Tekyesi'ne dü∆ùl ve ol Şey∆-i Ümmì ve úälim-i bi'lläh 

zänùsına ser-i teslìm ü irädet øoyup [[S16a] mecmùú-ı naødi kefş-i mübäreklerine 
                                                 
474 didügümde K, L ve M: didükde S. 
475 emrinsüz K ve S: emr ger L: emrsüz M. 
476 ni≈rìr L, M ve S: tecrìd K. 
477 rezìniyle K: zerriyyiniyle L ve M: zeyyiniyle S. 
478 Kù§ec L, M ve S: Kùtec K. 
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döküp gürùh-ı ~alvetiyyeye mül≈aøø olmışlar pùşìde øalmaya ki bu şìveye bäúi§ 

ibtidäõ kemäl-i ®uhùrlarından näşì ∆aløuè hücùmı ile her biri bir güftär-ı nä-

pesendìde ve baú◊ısı bir nisbet-i bì-girdär-ı nä-şinìde tekellüm itmeleri479 

ma≈Ÿùrät-ı bi'◊-◊arùre bu şìveõi480 iøti◊ä ider §äniyen ~a◊ret-i Mehdì nisbeti ise 

øarìb-i devletde ne gùne ma≈Ÿùr idügi Ÿevi'l-úuøùla maúlùmdur ´äli§en a´l-ı 

maø´ad-ı aøsåları merøùm `alìl Efendi'ye taøarrüb481 imiş merøùm ise Şey∆i 

Kù§ec482 A≈med Efendi emrinden ser-i mù ta∆allüf itmez bu cümle maúlùm oldı 

ise biz ´adedümüze gelelüm vaøtä kim bu şìve ile ≈a◊ret-i välid-i mäcid Şey∆ 

A≈med Kù§ec483 ~alvetì Tekyesi'ne du∆ùl ve riyä◊ät u perhìz üzre [[L12b] ≈a◊ret-i 

şey∆den teløìn-i esmä olınup ve kemäl-i edeb birle ≈a◊ret-i şey∆üè emrine çeşm ü 

gùş-dih bu e§näda ahälì-i æonya beyninde olan kelimät-ı müza∆ref ki baú◊ıları 

cünùna nisbet idüp baú◊ıları A≈med Efendi'nüè øuvvet-i rù≈äniyye ile ceŸbine 

baú◊ıları sevdäya ≈aml idüp herbiri idräk-ı øä´ırı mertebesi birer maúnä virmişler.  

[M16a] TTelaøøì-kerdemüzdür kki: Çend mäh bu üslùb üzre güzerän idüp bu 

eyyämda merøùm `alìl Efendi ile hìç i≈tilä≠ u ´o≈bet olınmayup yine ≈a◊ret-i 

şey∆'den istimdäda mu≈täc olma˚ın [[K16a] müräcaúat [[S16b] olınduøda Şey∆ 

A≈med emr buyurmışlar ki `alìl şol tenbel sù≈teyi oøut zìrä anuè zìr-i 

dendänından mürekkeb siyähı getmemişdür ve baú◊ı remz-ämìz kelimät da∆ı 

söylemişler ki tebdìlü'ş-şekli li a∆Ÿi'l-úilmi484 ìmä ider. Bu tenbìh-i ekìdleriyle 

derse başlanup ´o≈betleri mütemädì olmışdur. Nice ta´avvufa däõir nüsa∆dan 

´oèra Fu´ù´'a bedõ olınmış, tekmìline øarìb ≈a◊ret-i välid buyururlar ki Fu´ù´'ı 

oøurdum ve nüs∆asın yazardum. Giceler ∆¥äb-älùde olmayup ´abä≈a øadar yazup 

                                                 
479 itmeleri K, L ve M: itmeleriyle S. 
480 şìveõi K: şìve L ve S: pùşìde M. 
481 taøarrüb K, L ve M: taørìb S. 
482 Kù§ec L, M ve S: Kùtec K. 
483 Kù§ec L, M ve S: Kùtec K. 
484 İlim elde etmek için kılık değiştirmek.  
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mü≠älaúa iderdüm bir gice niyyet itdüm ki kitäbı tamäm idem485 vaøt-i se≈er 

seyä≈ate gidem fikriyle §ülü§-i ä∆ìre øadar cehd eyledüm. Ol ma≈allde Şey∆ 

A≈med Kù§ec486 ~a◊retleri ≈areminden ∆urùc buyurup bir elinde úa´ä ve bir 

elinde bir øutı æonya ≈elvası ∆i≠äb-ı úitäb-ämìz buyurmışlar ki tenbel sen dervìşän 

çana˚ından aş yedüè ˚ayrı ≈izbe mül≈aøø olamazsuè eger ~a◊ret-i Mevlevì ≠araf-

ı bähirü'ş-şerefinden ´ä≈ibiyyet olmayaydı senüè ne cänuè var idi ki bizüm 

pençemüzden ∆alä´ olayduè. Mükäşife-i mä-fi'◊-◊amìr ile vedäú buyurup yine çile-

∆änelerine ricúat buyurmışlar. İmdi ey ≠älib ≈i´´e-där ol ki ceväsìsü'l-øulùb-ı 

meşäyı∆-ı kibäruè ne rütbe mükäşifeleri vardur ki ibtidä ≈a◊ret-i [[M16b] välidüè 

≠araf-ı ~a◊ret-i Mevlevì'den [[L13a] maúnevì a∆Ÿını keşf §äniyen mülä≈a®a-i 

seferiyyesini [[S17a] keşf bundan ´oèra gürùh-ı pür-şükùh-ı meşäyı∆-ı kiräm nice 

inkär487 olınur. Nükte: Şey∆ A≈med [[K16b]  Kù§ec488 cümle mürìdin ü mu≈ibbìne 

tenbel taløìbiyle ∆i≠äb buyururlar imiş. Münfehem olan budur ki kendülerüè ≠arìø-

i ≈äøøda cidd ü saúylerine göre489 säõirleri tenbel ve keslän oldu˚undan näşì 

˚ayret-dih olma˚içün tevbì∆en buyururlar ol490 da∆ı ∆afäyäsın kendüleri aúlemdür. 

Elä ey ≠älib-i sälik! Sen eger şey∆eyn a≈välinde iştibäh idersin Şey∆ A≈med 

Kù§ec491 menäøıbını ≈a◊ret-i välid-i macidüè Sefìne-i Nefìse nämıyla mevsùm 

menøabelerinüè cild-i §äli§inde Dervìş úAlì Lä-mekän Ÿikrinde tefa≈≈us ve 

Elmalılı `alìl Efendi ≈ay§iyyetini aèlayayum dirseè yine menøabe-i merøùmenüè 

cild-i evveli Çelebì Bùstän-ı £änì kuddise sırrıhü's-sämì kerämätında tedbìr492 

idesin493 tä ki bu vücùdlar øanøı menbaúdan sìr-äb olmışlardur. Saèa yaøìn ≈ä´ıl 

                                                 
485 idem  K, L ve M: idüp S. 
486 Kù§ec L, M ve S: Kùtec K. 
487 inkär L, M ve S: efkär K. 
488 Kù§ec L, M ve S: Kùtec K. 
489  saúylerine göre K ve S: saúyleri ne gùne ki L ve M: 
490 ol K, M ve S: o L. 
491 Kù§ec L, M ve S: Kùtec K. 
492 tedebbür L, M ve S: tedbìr K. 
493 idesin K ve S: idersen L ve M. 
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ola. TTelaøøì-kerdemüzdür kki: úAle's-se≈er tekye-i şey∆-i merøùmdan neh◊at ve 

Aøşehr näm øa´abaya vusùllerinde yine ke-mä-fi'l-evvel teşeyyu∆-ı ´ùrìleriyle 

tezeyyì ve birkaç ≠alebe da∆ı peydä olup bu üslùb ile şehr-be-şehr ma≈miyye-i  

İstanbul'a du∆ùl tekrären Sul≠än Me≈med Cämiúi'nde ders-i úäm olup şeş mäh 

miødärı tedrìs bu e§näda bu øadar ≠alebeye tefhìm ve bu øadar mü≠älaúa ve bì-∆¥äb 

u rä≈at olmaya bir ∆astelik peydä idüp üç dört ay ´ä≈ib-firäş [[S17b] olmışlar 

e≠ibbä-yı Stanbul494 tedbìrde úäciz olup [[M17a] bir ≈äŸıø dir ki bu úìläc nä-peŸìrdür 

meger ki tebdìl-i hevä idesiz didükde välid ≈a◊retlerinüè da∆ı bu tedbìr-i [[K17a] 

tabú-ı la≠ìflerine ∆oş gelüp hemän Bolı ≠arafına getmegi tercì≈ iderler. O ≈älde 

≈areket-i seferiyyeleri istişmäm olınca cemìú-i ≠alebe ve e´dıøä ve biräderleri el-

~äcc İbrähìm A˚a nu´≈ u pend eylemişler ki sen ne gùne sefer idebilürsün ki 

yerüèden ≈arekete mecälüè yoødur. Müfìd olmayup mütevekkilen [[L13b] 

úale'llähi o ◊aúf-ı Ÿübùl ile Bolı'ya úazìmet idüp Bolı ≈amämlarında ta´≈ì≈-i mizäc 

içün şüst ü şù iderken bir gün cämekende istirä≈ät üzre iken bir heykel-i ˚arìb 

levendäne şa∆´ üzerime gelüp baèä şeføat na®arıyla nigerän olup suõäl eyledi ki: 

Çelebi! Sen ne zamändan beru ∆astasın biz da∆ı ceväb virdük ki beş altı aydur 

yine suúäl eyledi ki ya bu øadar zamändan beru bir fa´d itdürdüè mi diyüp gözden 

nihän oldı. Baèa bunuè suõäli ˚äyet girän oldı˚ından gözüm yumup ≠urdum 

mülä≈a®a eyledüm ki bu suõälde in≠äø-ı ˚aybì vardur väøıúda İstanbul e≠ıbbäsı bu 

øadar tedbìrler eylediler. Fa´d olınmaø birinüè ∆ä≠ırına gelmedi hemän o ≈älde bir 

fa´´äd getürdüp fa´d ile emr buyurduølarında fa´´äd ∆ande-näk olup dedi ki ben 

bunuè [[S18a] neresin fa´d idem ki bunuè ◊aúfı kemälde bunda øan degül cän da∆ı 

øalmamış belki fa´ddan heläk ola diyü imtinäú eyledükde ≈a◊ret-i välid-i mäcid 

buyurmışlar ki sen fa´d eyle eger heläk olursam senden kimse benüm [[K17b]  

øanumı daúvä495 itmesün diyü cämekende bulınanlar şühùd [[M17b] ≠utmışlar 

                                                 
494 Stanbul K: İstanbul L, M ve S. 
495 daúvä K, L ve M: daúvet S. 
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baúdehù fa´d olınduøda müteúaffin bir siyäh øan cereyän idüp i≈mirära496 øadar 

mek§ olınup ∆astelik gùyä bu øanuè çıømasına merhùn imiş hemän defúaten bürõ-i 

säúa497 ile ∆oş-≈äl olup o bahär-ı ∆uceste-ä§ärda Bolı diyärınuè bä˚ u ba˚çe 

´afäsıyla ∆u´ù´an øabluca-mänend olan ≈ammämät øudreti taltìfiyle yine ke'l-

evvel tedrìs ü teŸkìre şurùú498 idüp cümle ahälìnüè ikräm-ı tämmıyla çend mäha 

øuvvet-i bedeniyyeleri itmämında499 yine úırø-ı seferiyyeleri cünbän ve cänib-i 

Stanbul'a500 şitäbän olmışlardur. TTelaøøì-kerdemüzdür kki: Her øanøı diyära ki 

øadem-nihäde olalar o belde øavmi bende-i ≈aløa-begùşı olup emkine vü firäşì vü 

elbise ve úa≠äyä vü nüŸùr ve tu≈af501 u hedäyädan mä-úadä bir mülk ∆äne ve berr o 

diyärda mümtäz mu∆addere-i [[L14a] ebkärdan inkä≈a ve meõunät-ı rùz-merreyi 

i≈ä≠a idecek úaøär tedäriki ile pä-bend muräd eyledüklerinde o diyärdan belde-i 

ä∆ara tenaøøulleri kirären ve mirären väøıú olmışdur. O Ÿät-ı sütùde-´ıfätuè EEvvelä 

≈üsn-i [[S18b] ´ùreti ££äniyen ∆ùb-ı sìreti ££äli§en belì˚ u fa´ì≈ vecìz u müõe§§ir 

beyän u vaú® u teŸkìri, ve inne mine'l-beyäni le-si≈ran502  ≈adì§-i şerìfi mùcibince 

si≈r-i ≈eläl øadar teõ§ìri oldu˚ı ≈äliyä intiøälleri min därin ilå därin øarìbin503 

olma˚la müstemiúìni olanlardan bunı i≠räõya ≈aml idüp şübhesi olan kimseler suõäl 

itsünler.  [K18a] RRäbiúan meclis-ärä olmaları bir rütbede idi ki cümle su∆an-

fehmän-ı rùzgär firìfte-i nu≠ø-ı rengìn edäları [[M18a] oldu˚ından mä-úadä 

seyä≈atleri vaøtinde ´o≈betlerine firìfte olan vüzerädan ˚ayrı bu Belde-i 

Æayyibe'de tava≠≠unları hengämından där-ı fenäyı vedäúlarına øadar otuz miødärı 

vezìr-i rùşen-◊amìr esìr-i däm-ı ´o≈betleri olmışdur. `̀ämisen Mu≠äyebät u mizä≈ı 

                                                 
496 i≈mirära K ve S: a≈meräna L: a≈meräta M. 
497 bürõ-i säúa K, M ve S: bir säúat L. 
498 şurùú K, M ve S: sürùú L. 
499 itmämında K, M ve S: tamämında L. 
500 Stanbul'a K ve S: İstanbul'a L ve M. 
501 tu≈af  K, L ve M: tu≈fe S. 
502  Beyanda (inandırıcı anlatım ve güzel sözde) kuşkusuz bir sihir (çekicilik) vardır. Hadis-i Şerif. 
Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler,  İstanbul: Kesit Yayınları, 2013. s. 307. 
503 Bir evden yakınındaki diğer eve.  
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şol rütbe idi ki her kelämın gùşvär idinen ´ad cänla bende-i dil-bestesi olur idi. 

Her birinde504 ma≈allile Ÿikr olınur. İnşäõallähü teúälå säõir ∆oş ev◊aú u e≠värları ise 

la-yuúad velä-yu≈´ådur. Bu şìve ile e≠räf u cevänibi geşt ü güŸär ve æonya 

seyähatinde Kaúbetü'l-uşşäøı dìde-i iútibära alup ve säõir bilädda ∆änøäh-ı 

Mevlevìleri görüp ≈ayret-i väfire ≈u´ùli müzdäd ve seyä≈at-kerdegän-ı dervìşän-ı 

Mevlevì'den nice Ÿù-fünùn ile müläøät u ´o≈bet-i müõe§§irlerinden505 gerden-i 

cänına506 øulläb-ı cäŸibe-i rù≈äniyye-i Mevleviyye olup mäye-i [[S19a] a´liyye 

da∆ı kär-ger olma˚ın bir mürşid-i ≈ayy-i507 kämil-i mükemmel tefa≈≈u´ı ile 

İstanbul'da508 yär u a˚yärdan säõil olup `änøäh-ı Edirne'de seccäde-nişìn olan 

merd-i kämil-i mükemmel Şey∆ Me≈med Siyähì Dede'yi ∆aber alup 

meşyen509úalå-ilhäme lä-úale'l-aødämi510 ´avb-ı meserret-resänlarına úäŸim 

olmışlardur. TTelaøøì-kerdemüzdür kki: Edirne'ye vu´ùllerinde [[L14b] şey∆-i 

merøùm yedinden läbis-i küläh-ı saúädet-dest-gäh ve çille-i muúayyene tamämına 

kùşiş-dih oldukları ≈älde [[K18b]  

 

Mı´raú: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest her ki şüd nev-mürìd merä511  

                                                 
504 birinde K ve L: bir bende M: bir nebŸe S. 
505 müõe§§irlerinden K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
506 gerden-i cänına L ve M: gerd-i cänına K: gerdenine cänına S. 
507 mürşid-i ≈ayy-i K: mürşid-i ∆ayy-i S: mürşidi L ve M. 
508 İstanbul'da L, M ve S: Stanbul'da K. 
509 meşyen K: menşiyyen S: şey'en L ve M. 
510 Ayakları üzerinde değil ilham üzerinde yürüyerek. 
511 Bize yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
Mısranın Dîvân-ı Kebîrdeki şekli: 
 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
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[[M18b] Fe≈väsınca kendülerden nice mükäşifät u ∆avärıø-úäde ®ähir 

olma˚la ol512 ≈ìnde devlet Edirne'de bulınup baú◊-ı ceväsìs-ehl-i maúärif olan 

kibärdan välidi ma≠ba∆-nişìn olduøları evøätda nice a≈vällerin muúäyene ile 

mütesellì-i keşfiyyeleri olmışlar. Beyn'el-úurefä iştihärlarından näşì bir şeb-i 

deycùr se≈er-∆ìz513 olup daøø-ı bäb olınur. Şikäf-ı bäbdan görürler ki iki çuøadär 

büyük fänùs ile pes-i derden gùş-güŸär514 olduøda bunlar birbiriyle bu 

mükälemedeki:515 -Derd-mendüè fevti bu yüzden imiş516 taødìr-i İlähì bunı iøti◊ä 

itmiş, ancaø..." Buèa mümä§il kelimät-ı müstev≈aşe ile birbiriyle güft u şinìd 

iderler517 istimäú buyurduøda518 ≈a◊ret-i øalbine bu vehm cärì olur ki devlete 

müteúallıø baú◊-ı mükäşifeleri bedìdär olup bi-˚ayrı iŸn keşf-i [[S19b] maúnevì 

buyururlar imiş gùyä bu a≈välüè ®uhùrundan ∆ä≠ıra bu maúnä ∆u≠ùr ider ki baú◊ı 

mükäşifeleri devlete úaks itmiş ola ve devlet böyle bir vücùd-ı bihbùdı ifnäya 

kemer-beste olalar bu maúnä ∆ä≠ıra ∆u≠ùr itdikden der-küşä olmazlar. Rucùú 

                                                                                                                                      
Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
 
Beytin Dîvân-ı Kebîrdeki şekli: 
 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
Án ki girift dest-i tu ∆a´bek-i zamän buved 
 

Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir. Elini tutan zamanın hasbeyi olur.  
*"Has-bek" aynen böyle, Türkçe geçiyor. (Gölpınarlı'dan) 
Mevlânâ Celâleddin,  Dîvân-ı Kebir, haz. Abdülbaki Gölpınarlı, Eskişehir: Kültür Bakanlığı 
Yayınları 1992. s. 89.  C VII, G XVIII/4.  
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Dîvân-ı Kebîr (Dîvân-ı Şems), G 557/4. 
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh557/. 
 
512 ol S: o K, L ve M.  
513 se≈er-∆ìz L ve M: se≈er-i ∆ayr K: se≈er-hìz S. 
514 gùş-güŸär L, M ve S: gùş-endäz K. 
515 muøälemede ki M ve S: muøälemeden ki K: muøäleme L. 
516 derd-mendüè fevti bu yüzden imiş S: derd-mendüè ser-nüvişti bu yüzden imiş K: derd-mendüè 
fevti bu yüzden imiş  derd-mendüè ser-nüvişti bu yüzden imiş L ve M. 
517 iderler L, M ve S: iderler idi K. 
518 istimäú buyurduøda L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
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buyurup hemän hümä-äsä saøf-ı ≈ücre üzerine çıkup aèa mu≠≠a´ıl bir bäma da∆ı 

atılup andan birine da∆ı, andan birine da∆ı bu üslùb üzerine beş on saøf 

nihäyetinde vaøt-i şäfiúìye øadar tevaøøuf baúdehù teõennì ile yine ≈ücrelerine 

geldükde cänlar suõäl [[M19a] iderler ki cenäbıèuz ne ≠arafda idièüz bizler sizi 

väfir cüst u cù eyledük ceväbdih olurlar ki ba˚çe-i tekye kùşesinde geşt [[K19a] ü 

güŸär [[L15a] iderdük. ~a◊ret-i välid da∆ı çuøadärlar ≈älin suõäl buyurduølarından 

dirler ki hem-civärımuz olan fulän a˚aya bu gice ∆unnäø úärı◊ olup derd-mend bir 

iki üç nefesde úäzim-i där-ı ä∆iret olmış. Anuè meyyitini beklemege ve ser-

bälìninde øıraõet-i æurõän-ı Kerìm itmege tekyeden bir iki cän niyäz itmişler. 

Çuøadärları i≈◊ära irsäl itmişler. Bäbda o çuøadärlaruè mu´ä≈abeti merøùm 

a˚anuè ≈ìn-i rı≈letinde olan ≈äletini ≈ikäye iderler imiş. ~a◊ret-i välid buyururlar: 

Bize bu ser-encäm ˚äyet úibret olup bu var≠adan ´oèra úavämü'n-näsa ˚ayr dehen-

küşä olmaduø. Sen da∆ı ey sälik bundan muúteber olup keşfi nä-münäsib olan ve 

umùr-ı devlete [[S20a] müteúallıø  işlerden be-˚äyet i∆tiräz üzre bulınasın. Fe'fhem 

ve'l yüúteber. 519 

 

Li-müõellifihì Beyt:520  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

úÁøılän ez-yek kirişme pey berend521 

Cähilän bì-hùde vädì ≠ayy øunend 

 

                                                 
519 Anla ve itibar et. 
520 Li-müõellifihì Beyt L ve M: Li-müõellifihì  S: K'de bu beyit yazılmamıştır. 
521 Akıllılar bir göz işaretinden anlarlar. 
Cahiller boş yere çölde dolaşır. 
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TTelaøøì-kerdemüzdür kki: Ol berø-i ∆ä≠ıf gibi taúallüm-i úilmiyyeleri ve saõir 

e≠vär u ev◊äúları ki ibtidä-i menøabe-i celìlelerinde bu vaøte gelince maúlùm oldı 

ise ≠arìøat-ı Mevleviyye-i evleviyyede da∆ı o çille-i maúhùde beyne'l-fuøarä biè 

bir günden [[M19b] úìbäretdür. Bu eyyämda cümle ∆urde-i faør u fenäyı a∆Ÿ ve 

mürebbìlerinden tekbìr, küläh-ı saúädet-dest-gäh u iŸn-i himmet tetimmesiyle 

maúmùrü'l-cevänib olduøları ≈älde yine geşt ü güzär däúıyyesiyle lenger-i iøämeti 

øoparup ˙ala≠a `änøähı’nda Şey∆-i Ekrem ˙av§ì Dede ∆idmetine müsäraúat 

buyurmışlardur. Bir sene miødärı anlardan da∆ı Me§nevì-i Şerìf esrärını telemmüŸ 

ve nice mälzeme-i [[K19b] ≠arìøati a∆Ÿ ve nice ädäb-ı fuøaräyı taúallüm ve nice 

şuyu∆-ı mükemmilìn-i mä◊iye kerämätın telaøøì ve tedebbür buyurduødan ´oèra 

kendülerde bir däúiyye var imiş ki ol vaøte gelince úulùm-ı riyä◊iyeden bir fen 

görmemişler bunuè da∆ı bir üstäd-ı kämili cüst [[L15b] ü cùsında her la≈®a 

mülä≈a®a iderler imiş. Æaraf-ı Rùm'da kendülerüè iøbäl buyurduøları bir üstäd-ı 

kämil bulınmama˚la iølìm-i Mı´r'da bulınur himmetiyle Mı´r'a rähì olma˚la 

miyän-bend olmışlardur ki dinilmişdür:  

 

Beyt:522 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

Şol øadar arayayum şähid-i maø´ùdum kim  

Cüst ü cùda ≠alebüm ra∆şına meydän dögüne 

 

[S20b] Telaøøì-kerdemüzdür kki: ˙ala≠a `änøähı’nda sükùnlarında ne 

øadar523 bì-øayd u tekellüf-i zindegänì buyururlar imiş ki İstanbul'da säkin tüccär-ı 

                                                 
522 Beyt L ve M: ع K ve S. 
523 øadar K ve S: øayd L ve M. 
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Mı´r'dan olan märru'Ÿ-Ÿikr ~äcì İbrähìm näm biräderleri olup her ≈aväyiclerini 

görmege dil-beste iken ser-i mù bir ∆arc teklìf buyurmayup a´lä iltifät 

buyurmazlar imiş. Bärì cäme şùyları ∆ıdmetinde bulınalum [[M20a] diyü her hefte 

úabdlerin tefa≈≈u´a irsäl idermiş ≈attå524 böyle ser-äzäde olduølarından näşì Mı´r'a 

≈areketlerinde içdükleri øahvenüè kä˚ıdına teŸkire ta≈rìr buyurup diyär-ı Mı´r'a 

úazìmetlerin biräderlerine ifäde buyurmışlar ve ≈ìn-i ≈areketlerinde da∆ı øuyùdät-ı 

seferiyyeden bir zäd u berg itti∆äŸ buyurmayup hemän keştì-nişìn olduøları ≈älde 

açılmışlardur. TTelaøøì-kerdemüzdür kki: O seferde  berk ü nevä  ancaø  tekye nän-

päresinden bir iki fodula alup ol da∆ı Bo˚az≈i´är'a varmazdan muøaddem tamäm 

olup §iøabi'lläha ittikä üzre gider iken keştì-nişìn [[K20a] olanlardan bir Yahùdì 

daõimä pasdırma büşürüp anuèla ≠a˚addì ider imiş. O vaøte gelince ≈a◊ret-i välid 

la≈m-ı øadìd ekl itmemişler. Ve úäøıl olan la≈m-ı øadìd yer mi diyü da∆l iderler 

imiş. Ammä ˚aräbet bunda ki bu ma≈alle gelince keştì-nişìn olan øavmden bir 

äferìde ≈a◊ret-i välide rù-yı äşinäyì göstermeyüp istemez. İçlerinden525 birisi 

[S21a] muøayyed olmamışlar ammä bu eyyämda keştì a´lä øatú-ı mesäfe [[L16a] 

itmeyüp ∆alø cänından bìzär olma˚la müte≈ayyir øalmışlar. Bu e§näda merøùm 

Yahùdì pasdırma büşürüp ≈a◊ret-i välid yanına hezär şerm ü ≈ayä ile gelüp mä-

≈a◊ar ekline daúvet eylemiş. Anlar da∆ı daúvete icäbet ile varup ekl eylemişler. Bu 

≈ìnde kenära yaøìn olma˚la ´andalìye526 birøaç nefer kimse girüp defú-i sevdäya 

kenär-gìr olmaø muräd idince ≈a◊ret-i välid da∆ı fır´atı ˚anìmet úadd idüp 

gurebädan biri da∆ı [[M20b] refìø olup ´andala girüp bir çemen-zär-ı äb-ı revänlı 

yere çıøarlar. Herbiri tek ü pùda iken bir rùzgär-ı müsäúid ®uhùr idüp merøùm 

keştìnüè eyyämì olup ´andalda olan gemiciler ∆aber itmeleriyle ≠aşra çıøan 

kimseler ´andala müsäraúat idüp keştìye mül≈aø olurlar. ~a◊ret-i välid refìøi ile 

                                                 
524 ≈attå L, M ve S: K'de bu kelime näşì kelimesinden sonra yazılmıştır.  
525 içlerinden L ve M: ecriyle K ve S. 
526 ´andalìye K ve S: ´andala L ve M. 



216 
 

øaløup527 tefekkür buyurur528 ki bu øadar günden beru bo˚az e≠räfında bu keştìnüè  

çaløanması bizüm øadem-i şùmımuzuè iøti◊äsı olmaø gerek diyü ≈ayrän iken bu 

fikr tamäm olmadın merøùm keştì pupa rùzgär ve sürúat-ı seyr ile gözden [[K20b] 

nihän olur. Bunlar da∆ı vaøt-i şeb ve hengäm-ı ◊aläm øarìb olma˚ın úacabä bir 

úubbädäna vu´ùl mümkin olur mı däúiyesile dämen der-miyän idüp yalı kenärınca 

[S21b] nı´fü'l-leyle øadar pùyän ve bir øa´aba ve øuradan cùyän nice úaøabät ve 

miyäna øadar ´ular geçüp ä∆ir bir øaryeye yetişüp anda mihmän olmışlar. Andan 

Saøız øarşusında Çeşme yaøasına gelüp Saøız'a geçmege sefìneye mütera´´ıd iken 

nägäh bir keştì gelür andan isti∆bär olınduøda sälifü'Ÿ-Ÿikr merøùm keştì Saøız 

A≠ası göründükde meger ki İstanbul'dan çıøalıdan beru içine ´u alurmış a˚ır 

getmesinüè bir bäúi§i da∆ı bu imiş ve hem ˚äyet köhne olma˚la ∆iŸmeti tamäm 

olup bi'l-külliyye ˚ärø olmış ferd-i vä≈id ∆alä´ olmamış. Buyururlar ki bunı 

istimaú itdügümüzde şükr-i Yezdän idüp bize gemi [[L16b] ahälisinüè úadem-i 

ra˚beti ve keştìnüè [[M21a] eyyämì olmaması bu cümle bizüm selämetimüz ve 

tefeccür ile keştìden ∆urùcımuz içün imiş diyü ≈amd-i firävän u teşekkür-i bì-

päyän itmişlerdür. Andan Saøız A≠ası'na geçüp bir Mı´r'a gider øalyonuè 

gelmesine tevaøøuf idüp andan da∆ı süvär-ı keştì-i selämet olup İskenderiyye'ye 

çıkmışlar andan maúäşa rukùb ile diyär-ı Mı´r-ı æähire'ye du∆ùl itmişlerdür.  

 

Ferd:529  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Be-her ≈älì ki bäşed evliyä rä 

Muúìn ü ≈äfı®eş bäşed `udäyeş530  

                                                 
527 øaløup L ve S: øalup K ve M. 
528 buyurur K, M ve S: buyururlar L. 
529 ferd K: mı´raú: L, M ve S.  
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TTelaøøì-kerdemüzdür kki: Muøaddimen bir biräderleri da∆ı ~äcì Me≈med 

nämına Mı´r'da [[S22a] teva≠≠un itmişler imiş tefrìc-i kürùbları içün sevø-i İlähì 

Mı´r'a du∆ùllerinde bir øahve-∆änede imiş. ~a◊ret-i validi gelürken [[K21a] teş∆ì´ 

idüp bu øadar zamän beynlerinde müfäraøat olma˚la ˚äyet iştiyäødan näşì 

kendüyi øahve-∆äne peykesinden pertäb idüp muúäneøä øılmışlar. Feracün baúde'ş-

şiddelerinüè531 biri da∆ı budur ki ibtidädan o keştìye süvär olup keştì eyyämì 

olmaması ve içinde olan ∆aløuè dervìşe düşmen532 olması ve andan kenäre ∆urùc 

buyurup Çeşme yaøasına gelince bu øadar ´ulardan úubùr ve úubbädän olmıyan 

yerlerde cänavar ∆avfı ve øu≠≠äú-ı ≠arìø ∆avfı tekrären Saøız'dan rüøùblarında 

deryä ve øor´an ∆avfı [[M21b] ve úadem-i mùnis ve ˚am-küsär hüzni buèa müşäbih 

şedäõid, Mı´r'a gelince gùyä Mı´r'da533 biräderlerinüè teõehhüli ≈a◊ret-i välidüè 

teşrifi ve anuè şedäõidini ferece mübeddel øılma˚ıçün imiş. Müshilü'l-umùr her 

a≈vällerinde kerem-i mä-lä-nihäye buyurduøları ulü'n-nühäye menøabelerinden 

tetebbuú øılduøça maúlùm olur. Baúdehù Mevlevì-∆ane'ye nüzùl ve merøùm 

biräderleri ne mälzemeleri var ise müheyyä idüp sebeb-i teşrìflerini [[L17a] 

maúlùm idindükde riyä◊äta müteúallıø nüsa∆ cemú idüp bir fä◊ıl-ı ni≈rìrden 

müddet-i yesìrde tekmìl-i fünùn-ı riyä◊iyye buyurup geşt ü güzär-ı Mı´r-ı 

æähire'de [[S22b] çend mäh iøämet buyurmışlardur. TTelaøøì-kerdemüzdür kki:534 

Diyär-ı Mı´r'da a´≈äb-ı ≠uruødan535 nice eúizze-i kiräm ve meşäyı∆-ı Ÿevi'l-i≈tiräm 

müläøätıyla mu˚tenim536 olup ∆änøäh u zeväyä ziyärätıyla teberrük idüp anda 

meşhùr æay˚usuz Baba Tekyesi ki Bektaşìyäna mün≈a´ırdur. ~a◊ret-i [[K21b] 

                                                                                                                                      
530 Velilerin her durumda yardımcıları ve muhafızları Allah olur.  
531 Zorluktan sonra kolaylık.  
532 dervìşe düşmen L ve M: dervìş-i düşmen K ve S. 
533 Mı´r'da K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
534 Telaøøì-kerdemüzdür ki K, L ve M: Telaøøì-kerdedür ki S. 
535 ≠uruødan K, M ve S: ≠arìkden L. 
536 mu˚tenim L, M ve S: müte˚annim K. 
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välidüè cümle erbäb-ı ≠uruøa537 na®ar-ı vä≈id ile na®ar buyurmaları cihetinden 

anları da∆ı säõir ≠uruøa538 øıyäsen bunlardan ≈areket-i nä-şäyeste ´ädır olur mı 

mülä≈ä®asıyla merede-i Bektaşìyän ≈a◊ret-i välidi ikrämät-ı väfire ile ´ayd iderler 

imiş. Ve tekyelerinde üç beş defúa gicelerce ikrämlarında beŸl-i cehd iderler imiş. 

Ammä anlaruè bir leyle-i maúhùdeleri539 var imiş ki ol gice tekyenüè ekmek 

furunını tes∆ìn idüp bulınan müsäfirìni540 aèa id∆äl ve ≈arø ile zuúm-ı bä≠ıl ve 

fäsid ü fäsıølarınca [[M22a] -neùŸü billäh- Yezìdiyye'den a≈Ÿ-ı intiøäm itmiş olalar 

böyle bir leylede ≈a◊ret-i välidi daúvet iderler. Anlaruè da∆ı säde bulındu˚ı ma≈all 

bu cins kär-ı pür-idbär mesmùúları olmamış daúvete icäbet, vaøtä ki a∆şäm øarìb 

olur anda Bektaşìyändan bir cän var imiş otuz øırø sene sükùt üzre meydän-ı 

fuøaräda iøämet idermiş. Ve cümle mürde-i Bektaşiyän bundan emìn olma˚la 

yanında müşävere itmişler ki ≈a◊ret-i välidi tekyeye daúvet ideler. Ve baúdelúişä 

tennùra id∆äl ideler. Merøùm süøùtì bunı dièler ≈a◊ret-i [[S23a] välide ortalıø ∆äli 

olduøda: "æaldur ≠abanı bunları bilmezsiè" diyü a≈väli ifäde ider. ~a◊ret-i välidüè 

cän başına sıçrayup hemän naø◊-ı vu◊ùõ bahänesiyle øapudan ≠aşra olup ∆änøäh-ı 

Mevleviyye'ye cän [[L17b] atar.541 Bunlar bu ≠arafda görürler ki ≈a◊ret-i välid 

gelmez, şübhe idüp äbrìzi tecessüs iderler, yoødur.542Bilürler ki [[K22a] ∆abìr 

olmışdur. Hemän beynlerinde maúhùd ol şerr øavlini idüp birer deste çùb øapup 

kenär-ı şehre øadar pùyän olurlar. Kenär-ı şehrden nä-ümmìd olup ricúat iderler. 

Tekyeye geldükde bunlar birbirinden emìn úacabä buèa kim ∆aber virdi ola diyüp 

söyleşürler. Sükùtì ise hìç cä-yı şübhe degül bu øadar sene abdällar ile da∆ı so≈bet 

itmemiş, hìç bu cins işi ∆aber virür mi? Cümle müte≈ayyir øalurlar ≈a◊ret-i välid 

buyururlar ki biz da∆ı müddetü'l-úömr öyle bir ´abä reftär olmaduø idi. A∆şäm 

                                                 
537 ≠uruøa K, M ve S: ≠arìøa L. 
538 ≠uruøa K, M ve S: ≠arìøa L. 
539 maúhùdeleri K, L ve M: maúhùdları S. 
540 müsäfirìni L, M ve S: müsäfiri K. 
541 atar K, L ve M: atup S. 
542 yoødur L, M ve S: bu øadar K. 
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eŸänı [[M22b] ile `änøäh-ı Mevleviyye'ye du∆ùl eyledük. Bu ser-güzeşt-i 

˚arìbeden sälikìne maúlùm olsun ki her ne diyärda olursa olsun ≠äõife-i abdälän ki -

Bektaşiyye ≠arìøine kendüleri isnäd iderler- anlar ile görüşmeyeler ve i∆tilä≠ 

itmeyeler ≈äşä ~äcì Bektaş-ı Velì kuddise sırrıhü'l-úazìz ~a◊retleri anlardan bìzär 

ve anlar rù-siyeh-i du cihändur. O şübhe olmaya ki ≠arìøat-ı [[S23b] úaliyye-i 

Bektaşiyyede bu cins nä-şäyeste şäõibe ola -neúùŸü bi'llähi min-hemezäti'ş-şeyä≠ìn-
543 ≈äşä ve ≈äşä läkin Şäh İsmäúìl vaøtinden beru bu ≠arìøä zenädıøa-i Aúcäm 

du∆ùl itmekle ≠arìøa-i544 Bektaşiyyeõi herc ü merc idüp úanede-i cühelä-yı Eträk 

da∆ı mun®amm olma˚la bi'l-külliyye gümräh olmışlardur. Ne an ki fi'l-a´l ≠arìøa-i 

Bektaşiyye'de buèa müşäbih úamel ola?  

 

Me§nevì-i Şerìf 545:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Bì-edeb tenhä ne ∆od rä däşt bed  

Belki äteş ber-heme äfäø zed546  

 

ma◊mùnı her ≠arìøa-i úaliyyede olan ev◊äú-ı ˚arìbe ve güft ü gù-yı [[K22b] bì-§ebät 

eş∆äs-ı deniyye-i mütelevvinenüè du∆ùli ve kär-ı sülùkde keslän olup ∆ulù´ üzre 

[L18a] mürìd olamayup emr-i ≈a◊ret-i şey∆e i≠äúat da∆ı dest-däde547 olmadı˚ından 

küvve-i şey≠änì olup dillerine gelen hezeyän ile herze-serä olup derd-mend-i 

                                                 
543 Şeytanların verdikleri kuruntulardan Allah'a sığınırız.  
544 ≠arìøa-i S: ≠arìø-i K, L ve M. 
545 Me§nevì-i Şerìf  K:  Me§nevì L, M ve S. 
546 Mesnevî, 1/79., Edepsiz sadece kendisine kötülük yapmaz; hatta bütün dünyayı ateşe verir.  
547 dest-däde K, L ve M: dest-där S. 
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mübtediyänı räh-ı müstaøìmden i∆räc ve näzenìn-i ≠arìøat-ı úaliyyeleri beyne'n-näs 

ifk ü iftirä ile elsineye düşürmişlerdür.  [M23a] 

 Fì-zamäninä häŸä548 bunlardan ˚äyet i≈tiräz idüp iútiøädät ∆u´ù´ında a´lä 

mu´ä≈ebätlarına gùş-güŸär olmayasın. Ve bu Merede-i úanede mi§illü 

müteşeyyi∆ìn da∆ı vardur ki -neúùŸü bi'llähi min-şürùrihim-549 anuè taf´ìli 

Me§nevì'de kirären ve mirären beyän olınmışdur. Fe'lyüräciú §emmete.550Eger der-

∆äne kes est, yek ≈arf bes est.551 Baúdehù ≠ärìø-i müstaøìmden ∆äric [[S24a] 

bunlaruè em§äli eş∆ä´ ile görüşmemişlerdür. Meşì∆atleri evänında gerçi baúzı bì-

edebän ziyäret øa´dı ile gelür idi. Anları kemäl-i a∆läø-ı ≈amìdelerinden näşì bir 

miødär ´ùrì mu´ä≈äbet ile defú buyururlar idi. TTelaøøì-kerdemüzdür kki:552 Nice 

esätiŸe-i kämilìne dùçär olup müddet-i yesìrde úilm-i ≈adì§ ve úìlm-i cifr ve úilm-i 

evfäø bunlaruè553 em§äli úulùm-ı İlähiyyenüè herbirinden ≈a®®-ı554 evfer ile yine 

İstanbul'a555ricúat buyurmışlardur. Keştì-nişìn-i rù-yı deryä olduølarında nice 

úacäyib ü ˚aräõib-i øudret-i ´amediyye temäşäsıyla yine `änøäh-ı ˙ala≠a[ya] nezìl 

ve çend mäh iøämetlerinde ≠arìøat-ı úaliyye-i Mevleviyye'den istifäde[-i] mä-lä-

nihäye ile mu˚tenim olup [[K23a] ol vaøt øu≠b-ı däõire-i ∆änøäh-ı ˙avŝì A≈med 

Dede bulınup ≈a◊ret-i välidüè ∆urde-i ≠arìø-i faør u fenäda ´abä reftärlı˚ın 

müşähede øılup na®ar-ı kimyä-e§erlerin ≈aväle ile terbiyelerinde beŸl-i cehd 

itmişlerdür. Yevmen mine'l-eyyäm päzära isti∆däm olınan cäna sipäriş 

                                                 
548 Bu zamanımızda. 
549 Onların şerlerinden Allah'a sığınırız.  
550 Oraya dön/oraya müracaat et.  
551 Anlayana sivrisinek saz.  
A. Naci Tokmak, Telaffuzlu Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü, İstanbul: Simurg Yayıncılık, 
2001, s. 126. 
Deyimin "eger" sözcüğünün yer değiştirmiş şekli şu şekildedir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
552 Telaøøì-kerdemüzdür ki K, L ve M: Telaøøì-kerdedür ki S. 
553 bunlaruè K, L ve M: bunlar S. 
554 ≈a®®-ı L, M ve S: ∆a≠≠-ı K. 
555 İstanbul'a L, M ve S: Stanbul'a K. 
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buyurmışlar ki fulän ma≈allde du∆än bıça˚ı ´atılur,[[M23b] baèa bir bıçaø alıvir. 

Ol cän da∆ı bir miødär cüst ü cù ider. Maúhùd bıça˚ı bulmayup [[L18b] gelüp 

ceväb virür bu defúa ˙av§ì Dede ~a◊retleri, välide ∆i≠äb buyurup Dervìş Mu´≠afå! 

Fulän ma≈allde bir bıçaøcı üstäd vardur. `¥ähişimüz olan bıça˚ı ol yapar. Alup 

[S24b] gelesin diyü556 birøaç päre da∆ı virmişler. ~a◊ret-i välid da∆ı be-ser ü 

çeşm diyüp úäzim-i ´avb-ı meõmùr olduølarında bi-õemri'llähi teúälå bärän, pey-

ender-pey ®uhùr idüp üzerlerinde ancaø yektä ∆ırøa ile içinde bir ´abùn çulı var 

imiş. Fi'l-≈äl ser-tä-be-øädem ı´lanup o heyõet ile Sul≠än Me≈med øurbında 

maúhùd bıçaøçınuè dükkänına varup sipäriş buyurılan bıça˚ı suõäl 

buyurduølarında dede, senden muøaddem bir dede gelüp suõäl eyledi aèa ceväb 

virdük557 øalmadı diyü da∆ı ne suõäl idersiz mücäb olmaz mısız? Ben o mi§illi 

bıça˚uè heftede üç dört dänesin yaparum fuläè ma≈alde bir kimse vardur gelür 

peşìn aøçesin virür alur gider aèa var didükde välid ≈a◊reti da∆ı ∆aber virdügi 

cänibe varup andan da∆ı istifsär buyurduølarında [[K23b] hem-çünän ceväb virüp 

øalmadı diyü úözr eyler. Andan yine bu yaèa üstäda gelüp ≈u´ùlini istifsär 

eyledükde bir müşterìsi da∆ı var imiş anı ∆aber virür ol da∆ı mesäfe-i baúìde yine 

şiddet-i bärän der-kär, o ≈äl ile aèa da∆ı varup merøùm bıçaødan istifsär iderler ol 

da∆ı ke'l-evvel [[M24a] ceväb virüp meõyùsen üstäd-ı evvele müräcaúat, bu defúa 

istifsärında merøùm üstäda şeføat gelüp kendü cänı içün bir bıçaø iddi∆är itmiş 

imiş.558 Dede bu ya˚murda çamurda [[S25a] çoø za≈met çekdüè bärì kendüm içün 

bir bıçaø ´aølamış idüm saèa vireyüm diyüp çıøarup virür alup tekyeye gelince 

a≈şäm olmış henùz bärän rìz559 şode. ~a◊ret-i şey∆ çün560 bu ≈äli müşähede ider 

úa®ìm ∆ayr duúä ve imdäd-ı [[L19a] øalbiyyeden mä-lä-nihäye teveccüh ile säõir561 

                                                 
556 diyü L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
557 virdük K, L ve M: virdükde S. 
558 itmiş imiş K, L ve M: itmiş S. 
559 rìz K, L ve M: rìze S. 
560 çün L, M ve S: çoø K. 
561 säõir canlara K: vesäir canlara S: L ve M'de yazılmamıştır. 
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cänlara ∆i≠äb idüp buyurmışlar ki mürìd-i ´ä≈ib-i himmet her neye ki teveccüh ide 

lä-mu≈äle562 ≈u´ùli müyessir olur. Ve nefs-bend olmada ≈älet çoødur. Ol üstäd 

bıçaøcı bed-gù bir563 ≈arìf iken øalbine ilhäm olınup nefsi içün iddi∆är itdügi 

bıça˚ı bi'◊-◊arùre virür diyü säõire tevbì∆ ve terbiye ´adedinde väfir kelimät-ı 

nu´≈-ämìz ve deøäyıø-ı irşäd-engìz buyurmışlardur. Meşäyı∆-ı Ÿevi'l-i≈tiräma bu 

gùne tek564ü pù ile perveriş-yafte vücùd-ı bihbùd ne gùne ser-menzìl-i maø´ùda 

şitäbän olur. Tedebbür idüp muúteber olasın ve bu daøìøalardan ziyäde esb-rän-ı 

himmet olmaø muräd ise Dìvän-ı latìflerinde Mevlevìlerüz øäfiyeli øa´ìdelerin 

tetebbuú idüp andan meúänì-i [[K24a] ke§ìre a∆Ÿ idesin. HäŸihì565 mine'l-øa´ìde.  

 

Beyt: 

[Mefúùlü Fäúilätü Mefäúìlü Fäúilün] 

 

Zänù-yı pìr-i kämile teslìm idüp seri 

Tedbìrimüzde bì-˚am olan Mevlevìlerüz566 

 

 [M24b] TTelaøøì-kerdemüzdür kki:567 `änøäh-ı ˙ala≠a'da ~a◊ret-i ˙av§ì 

A≈med Dede ≈acre-i568 terbiyelerinde ´ìt-i şöhretleri sämiúa-gìr-i [[S25b] pìr u 

bernä  oldu˚ı ≈älde muøarrabìn-i Sul≠än Me≈medì'den Müneccim A≈med Dede, 

úuruø-ı ≈asedi cünbän olup ≈a◊ret-i välidi úacabä ne ≠arìøiyle `änøäh-ı ˙ala≠a'dan 

dùr belki bi'l-külliyye İstanbul'dan mehcùr itme sevdäsıyla baú◊an ˙av§ì Dede'ye 

                                                 
562 lä-mu≈äle K, L ve M: mu≈äl S. 
563 bed-gù bir M: ber-kùbe K: ber-kùbed L: ber-gùyed S. 
564 bu gùne tek K, M ve S: bu güne dek L. 
565 HäŸihì K: häŸä L, M ve S. 
566 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003, s. 129, K17/4.  
567 Telaøøì-kerdemüzdür ki K, L ve M: Telaøøì-kerdedür ki S. 
568 ≈acre-i M: ≈acre[-i] S ve L: ≈acr-i K. 
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defúi bäbında dürù˚-ämìz güft ü şenìd ve baú◊an enderùn a˚alarına nä-şäyeste 

kelimät ìräd ile øulùbı in≈iräf ´adedinde pùyän iken yevmen min'el-eyyäm Sul≠än 

Me≈med Beşiktaş Tekyesi’ne muøäbeleye gelüp úädet-i maúrùfedür ki säõir 

tekyelerden da∆ı semäú-zenän ü ney-zenän úaynü'l cemú muøäbele günlerinde ol 

tekyeye giderler. ~a◊ret-i välid da∆ı maúan bulınup anlaruè vardu˚ı ≈ücreye ≈ä´ 

o≠alı [[L19b] taúbìr olınan a˚alar cemú olup cümle ≈a◊ret-i välidüè keläm-ı dürer-

bärına sämiúa-nih olup gùş-ı cänla istimäú iderler iken merøùm Müneccim A≈med 

Dede569 øapuya gelüp bu a≈väli gördükde ˚ayrı keläm tedärik idemeyüp ancaø 

hengäm-ı şäm kendü saräyına daúvet ile perde-keş-i rù-yı ˚ay◊ olup øahøarì ricúat 

itmişdür. Baúde'l-muøäbele ≈a◊ret-i välid da∆ı a∆şäma øarìb Dolmaba˚çe dinilen 

mev◊ìúde Müneccim A≈med Dede570saräyına gelüp kendüleri ≈arem-nişìn 

bulmışlar. Belki baúde'l-úişä çıøarlar ve ´o≈bet-i [[K24b] ≈ä´ olur mülä≈a®asıyla ol 

gice anda mihmän [[M25a] olmışlar. Vaøt-i se≈er da∆ı úazìz-i merøùm ≈aremden 

∆urùc [[S26a] buyurmamış. ~a◊ret-i välid da∆ı muøaddimen Me§nevì-i Şerìf'den 

i∆räc buyurduøları çend ebyät-ı la≠ìfi ki Müneccim Dede'nüè úäøıbet-i ≈älini 

müşúirdür. Tesvìd buyurup ∆azìne-därına teslìm ve ∆änøäha geldükde ˙av§ì 

Dede'den da∆ı baú◊an merøùm Müneccim Dede'nüè úırø-ı ≈asedi cünbän oldu˚ını 

mübeyyin güft ü şenìd mesmùúları olma˚la ≈amiyyet-i rù≈äniyyeleri ser-ber-äver 

olup `änøäh-ı Edirne'ye märuŸ-Ÿikr a´l mürşid-i mükemmellerinden tekmìl-i Ÿät 

içün úäzim olmışlardur. Baúdehù häŸä bir sene mürùr itmedin æalú-ı Sul≠än 

Me≈medì’de Müneccim A≈med Dede'nüè úäøıbet-i ≈äli yine müncerr olmışdur. 

Tevärì∆den ve Sefìne-i Nefìse'den istifsär571 olına ki mu˚nì úani'l-beyändur.572 

Telaøøì-kerdemüzdür kki:573 Ol  şähbäz-ı bülend-perväz ma≈miyye-i Edirne'den 

seyä≈ät ärzùsı ve ricäle müläøät ümmìdiyle belde-i Siroz'a ve Filibe ve Selänik ve 
                                                 
569 Müneccim A≈med Dede S: Müneccim Dede K, L ve M. 
570 Müneccim A≈med Dede S: Müneccim Dede K, L ve M. 
571 istifsär K: istiø´ä L, M ve S. 
572 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
573 telaøøì-kerdemüzdür ki K, L ve M: telaøøì-kerdedür ki S. 
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Bosna ve Rùmili'nde olan tekyelerüè ek§erini ziyäret ve büldän u øa´abätuè 

maúdùd olanlarını geşt ü güŸär idüp ≠arìøat-ı úaliyyede müsinn ü su∆an-şinäs vädì-i 

sülùkde tek ü pù itmiş cänlardan a≈väl ü menäøıb-ı guŸeştegän isti∆bärıyla 

sülùklerine idmän ve baúdehù Sefìne-i Nefìse cemúiyyetine bädì olmışdur. Ve 

Rùmili'nüè ek§er biøäúını temäşädan [[S26b] ´oèra  Gelibolı `änøähı’na gelüp anda 

mek§ olınduøda ek§er ma≈bùbän-ı şehr telämiŸesinden [[L20a] olup mevsim bahär 

olma˚ın telämiŸe beyninde ´a≈rä [[K25a] ◊iyäfetleri pey-ender-pey olup tekyede 

olan cänlar da∆ı ≈a◊ret-i välid [[M25b] øudùmıyla elvän-ı niúama müsta˚raø 

olmışlardur. ˙aräbet bundadur ki bu ◊iyäfetlerüè aş-pezlik ∆iŸmetini da∆ı 

kendüleri alup cemìú-i ´o≈betlerde aş-pez574 olmışlardur. TelämiŸe da∆ı ı≠≠ıräden 

li'l-üstäd øaraøullıøcı ≈ìŸmetinde øäõim olmışlardur. Ve hem derslere da∆ı kesel 

gelmeyüp vaøt-i ≠ab∆da575 dersleri da∆ı taúlìm buyururlar imiş. Nice şevø-engìz 

mu≠äyebät ile cümle a≈bäbı ser-mest-i le≠äõif ü nikät576 idüp nädìde ´afälar ≈ä´ıl 

olur577 imiş. Ne øadar ki bir aşcı ≠utalum size za≈met olmasun diyü il≈ä≈ itdiler 

ise müfìd olmayup kendüleri ∆idemät-ı şäøøaya iløä buyururlar imiş.  

 

Mı´raú:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Sälikä bunda úacäyib ≈i´´e var 

 

                                                 
574 aş-pez K, L ve M: äteş-pez S. 
575 ≠ab∆da K ve M: ≠abi∆da S: ´ub≈da L. 
576 le≠äõif ü nikät L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
577 olur L, M ve S: olurlar K. 
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Da∆ı a˚rabı budur ki bu ◊iyäfetler tekmìlinde bizüm da∆ı dervìşäna bir 

loømamuz yensün diyüp yevm-i maúhùde578 cümleyi daúvet buyurmışlar. Maú-

häŸä dünyälıødan bir ≈abbeleri yo˚iken úulüvv-i cenäbları böyle teøä◊ä itmiş. 

Böyle naøl buyururlar ki tekyede ma≠ba∆a gelüp ser-be-ceyb muräøabe ve 

tefekkür iken ≠aşradan bir cän gelüp bunı ∆aber virür ki finä-i şehre [[S27a] erbäb-ı 

tìmärdan bir gürùh geldiler. ~a◊ret-i välid da∆ı defú-i sevdä ´adedinde şehrden 

≠aşra olup bunlaruè çädurına øarìb olduøda görür ki cümle äşinädur istiøbäl idüp 

úa®ìm sürùr ile tertìb-i ◊iyäfet idüp a∆şäma øadar anda [[M26a] mek§ iderler ≈ìn-i 

vedäúda bir beyä◊ kìse ile øırø elli ˚urùş miødärı dünyälıø cemú idüp maúŸùr 

buyuruè [[K25b] diyü øabùlini ≈¥ähiş iderler. ~a◊ret-i välid da∆ı tekyeye gelüp 

úale's-se≈er erbäb-ı ◊iyäfetden birini vekìl-i ∆arc itti≈äŸ idüp kìsesiyle aøçeyi eline 

teslìm ve bir päre giruya  [L20b] øalmamaø üzre tenbìh buyurmışlardur. Şöyle naøl 

iderler idi ki säõir ◊iyäfetlerden beş øat Ÿiyäde olup ´a˚ìr u kebìr engüşt-ber-dehän 

idüp úacabä bu øadar tekellüf bäúi§-i kìmyä mı bilür diyü tekyede bir älät-ı kìmyä-

ger var mı ola579 ®ann-ı fäsidlerince tecessüs itmişler. ~a◊ret-i välidüè ise yine 

maúhùd ´äbùn çulı ile yektä ∆ırøadan ˚ayrı nesneye mälik degül bu şìveleri 

mu∆ayyiretü'l-uøùl olmışdur. 

 

Li-müõellifihì:580  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ber-dil-i ´ä≈ib-dilän yek çìz ämed nä-gehän  

Ù müheyyä kerded ü ender miyän ämed hemän581 

                                                 
578 maúhùde K, L ve M: maúhùd S. 
579 ola L, M ve S: ol K. 
580 Li-müõellifihì K ve S: Li-mu≈arriri'l-li-müõellifihì L ve M. 
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Meger ol sipähiyän Isparta ve Teke ve ~amìd elviyesinden imişler. 

Muøaddimen ≈a◊ret-i välid ol ≠arafları seyä≈at idüp nice meclis [[S27b] vaú® 

buyurmışlar ve nice telämiŸeleri var imiş. Ve nice däõire-i kerämete däõir kär-ı 

bu'l-úaceb ®uhùrı ile øulùb, tav≠ìn olınmış imiş. Niúmet-i ˚ayr-ı müteraøøabe gibi 

Gelibolı'da ≈ä◊ır bulınca ikrämda beŸl-i mevcùd idüp encäm-ı seferden isti∆bär 

iderler. Välid ≈a◊reti582 da∆ı encäm-ı kär neye müncerr olaca˚ın ∆aber virüp 

baúdehù [[M26b] bi-úaynihì ∆aber virdükleri minväl üzre ®uhùr itmişdir.  

Telaøøì-kerdemüzdür ki:583 Ol merzùø-ı ˚aybìnüè her ne vaøt bir iøti◊ä-yı 

beşeriyye dünyälıø läzım olsa oturduøları postuè kenärında iøti◊ä úadedince aøçe 

bulurlar  imiş. Ve ibtidä Gelibolı Tekyesi’ne varduølarında a≈väl-i tekyeyi 

pejmürde584 bulup Ÿät-ı sütùde-´ıfätları [[K26a] da∆ı riyä◊at u perhìz üzre muútäd 

olma˚ın bir aøçe piyäz ve bir aøçe fülfül alup piyäzı, piyäz idüp ve büberi üzerine 

eküp tekyenüè fodula ekmegi ile bir çanaøda her gün banup ancaø bù-där 

olmasıyla te˚addì ve iøtifä iderler imiş. Yine çana˚ı piyäz ile i∆tifä ve yevm-i 

§änìde yine i≈◊är, yevm-i evvel gibi te˚addì øırø gün miødärı bu şìve [[L21a] üzre 

olmışlar. Baúdehù fütù≈ät-ı ˚aybiyye serzede olup kibär-ı belde kimi mürìd ü ve 

mu≈ibbì ve kimi ma≈bùb, evlädlarını telemmüŸe virmeyle ´o≈betler ve ◊iyäfetler 

ve niúmetler ≈add ü ≈a´rı [[S28a] øıyäsdan efzùn ®uhùr itmişdür.  

 

Mı´raú:585  

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

                                                                                                                                      
581 Gönül ehlinin gönlüne aniden bir şey geldiğinde, O (gönül ehli) müheyya olur ve hemen 
meydana çıkar.  
582 välid ≈a◊reti K, M ve S: välid ≈a◊ret L. 
583 telaøøì-kerdemüzdür ki K, L ve M: telaøøì-kerdedür ki S. 
584 pejmürde K, M ve S: pür-mürde L. 
585 Mı´raú L ve M: ع K: S'de yazılmamıştır, daha sonra yazmak için boşluk bırakılmıştır.  
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Bir binä tä ki ∆aräb olmaya maúmùr olmaz 

 

ma◊mùnı, Ey sälik sen da∆ı mütenebbih ol ki ibtidä bu perhìzüè intihäsı böyle 

niúmete mübeddel oldu˚ı gibi her úusruè bir yüsri vardur. Fì-zamäninä häŸä586 bir 

cän bir tekyeye varduøda ibtidä vaøfını §äniyen ≠aúämını §äli§en şey∆uè 

taúayyüşini teftìş ider. Behey derdmend! Vekäleten saèa ceväb virelüm ki evøäf 

≈u´ùsı bir ≈äbbesi ya şey∆ [[M27a] veyä mütevellìde øalursa şar≠-ı väøıf üzre 

meşrù≠ ´arf olınmaz ise ol ≈abbe anlardan mesõùldür. Sen bir bì-ser u pä kimsesin. 

A´lä senüè ol umùrda úaläøaè yoødur. Bu na´ì≈ati øabùl itmeyüp heväcis-i 

nefsäniyye tesvìlät-ı şey≠äniyye ile fo¬ulluk idersüè. Dünyevì şermsär olduødan 

´oèra sülùküèe ve u∆revì úayn-ı ◊arärdur. Ve evøäf teftìşi içün dervìş olmış 

olursuè ve faør u fenäda bì-behre øalursuè ve belki mu≈äcce [[K26b] eyledügüè 

şey∆ bir ´ä≈ib-i nefs-i úälìcenäb kimse ise merdùd-ı ≠arìø olmaø ile øälıbı 

bıra˚ursun. Bu da∆ı ∆avf olınur ve kendi işinden yüz biè fersa∆ baúìd olursun. 

£äniyen i≠úäm ≈u´ùsı senüè faøra du∆ùlüède úabdü'l-ba≠n ve'l-ferc olsun diyü 

sikke-pùş itmediler. Seni riyä◊ät u perhìz ile [[S28b] ta´fiye-i nefs itsün a∆läø-ı 

≈äsene ile te≈allì a∆läø-ı zemìmeden te∆allì ile bir merd-i kämil olsun ve øuyùdät-

ı nefsäniyyeden beri olasın587. Ne an ki erbäb-ı himmet e≠úıme øaydında 

bulınmazlar anlar rù≈-perver olma˚a ictihäd iderler diyü e≠úıme øaydında [[L21b] 

bulınmazlar. Ve illä.  

 

Beyt:  

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

                                                 
586 Bu zamanımızda. 
587 olasın K ve M: olsun L ve S. 
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Ma≠lab-ı merd-i müsäfir zi-cihän dìdär est  

V'er ne äb u úalef ender heme cä bisyär est588 [[M27b]  

 

Çünki senüè himmetüè defú-i cùú589 imiş tekyede ne ararsaè var ∆äne-i 

dünyäda senüè istedügüè lùt u pùt çoø anda icrä-yı şehvet eyle yo∆sa bu 

∆änøählaruè mev◊ùúı senüè bildügüè gibi degüldür.  

 

Me§nevì-i Şerìf: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Cùú mer ∆ä´än-ı ~aøø rä däde end  

Tä şevend ez-cùú şìr-i zùrmend590  

    

Cùú her cilf-i gedä rä key dehend  

Çün úalef kem nìst pìş-i ù nehend591 

    

Ki be-∆or ki [hem]592 bedìn erzäniyì  

Tù neì mur˚äb mur˚-ı [näniyì]593594  

                                                 
588 Dünyâda misafir kişinin arzusu sevgilinin yüzüdür, su ve ot değildir çünkü onlar heryerde 
çokça vardır.  
589 cùú L, M ve S: cù K. 
590 Mesnevî, 5/2838., Açlık Hakk'ın özel kullarına verilmiştir; böylece açlıkla güçlü aslan olurlar.  
591 Mesnevî, 5/2839., Her dilenci ahmağa açlık nasıl verilir? Çünkü ot az değildir, önüne koyup 
derler: 
592 hem KANAR ve AK: K, L, M ve S'de yazılmamıştır.  
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Ez beräyi ˚u´´a-i nän sù∆tì  

Dìde-i ´abr u tevekkül dù∆tì595  

    

Cùú rızø-ı cän-ı ∆ä´än-ı `udäst 

Key zebùn-ı hem-çü tù gìc-i gedäst596  

    

Bäş färi˚ tù ez-änhä nìstì  

Ki der-ìn ma≠ba∆ tù bìnän bìstì597  

 

Tù neìzän näzenìnän-ı úazìz  

Ki turä därend bì cevz u mevìz598  

 

£äli§en şey∆üè taúayyüşi [[K27a] ≈u´ùsında ol hìç va®ìfeè degül sen henùz 

≈a◊ì◊-i nefsäniyyetde bì-ser u päsun rütbe-i şey∆den [[S29a] ne ∆aberüè vardur? 

Anuè teúayyüşi senüè rütbe-i hìçüèe göre [[L22a] çoø görinür. Meşäyı∆-ı [[M28a] 

Ÿevi'l-i≈tiräm599 ≈aøøında Me§nevì-i Şerìf'de olan taúrìfäta imúän olına.600 `¥äce-i 

                                                                                                                                      
593 näniyì KANAR ve AK: mä neì K, L, M ve S.  
594 Mesnevî, 5/2840., Ye; zira bu değerdesin. Sen su kuşu değilsin ekmek kuşusun.  
595 Mesnevî, 5/2844., Ekmek tasası için yandın, sabır ve tevekkül gözünü kapattın.  
596 Mesnevî, 5/2846., Açlık Hakk'ın özel kullarına can rızkıdır. Senin gibi sersem dilenciye 
mahkum olur mu hiç? 
597 Mesnevî, 5/2847., Rahat ol; sen onlardan değilsin ki bu mutfakta ekmeksiz olasın.   
598 Mesnevî, 5/2845., Sen cevizsiz ve kuru üzümsüz bırakılacak değerli nazlı kişilerden değilsin.  
599 Ÿevi'l-i≈tiräm K ve S: Ÿevi'l-i≈tiräm-ı maúnevì L ve M. 
600 S'de "meşäyı∆-ı Ÿevi'l-i≈tiräm ≈aøøında Me§nevì-i Şerìf'de olan taúrìfäta imúän olına." cümlesi 
önce gelmekte, onun ardından "anuè teúayyüşi senüè rütbe-i hìçüèe göre çoø görinür." cümlesi 
gelmektedir.  
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A∆rär ile ol ≈addini bilmez dervìşüè mä-ceräsı gibi bu ma≈alde ìrädı läzım olan 

≈ikäyetlerdendür. `¥äce-i A∆rär Cenäbı beyne'l-evliyä bir Süleymän-meniş, Därä 

vü Cem-reviş ®uhùr iden vücùdlardan olup däõimä ≈a≠≠ u tir≈äl ve seyr u seya≈at 

üzre øırø mikdärı fuøarä ile ke§ret-i bär u bün-gäh ve vefret-i ∆adem ü ≈aşem-i 

şähäne ile her gün bir diyära nüzùl ve her säúat bir mer˚-zära úubùr ile ve leŸŸetü'l-

úumri fi't-tenaøøuli601 fe≈väsınca bir beldeye vu´ùllerinde bir müddet anda mek§ 

ve meşäyı∆ u kibär602 ≠arìøatıyla germ-i ülfet ve birbirlerine ◊iyäfetler idüp her 

birinden enfäs-ı mübäreke ve himmet-i ∆ayr alup bir diyära da∆ı naøl buyururlar 

imiş hattå cemúiyyet esbäbından öyle naøl olınur ki ∆aymesinüè ≠ınäbı ipekden ve 

mismärı gümüşden olmaø üzre bu e§näda bir dervìş-i dil-rìş bu kerrùferri ve 

devlet ü ≈aşmeti gördükde úaøl-ı näøıs ve fikr-i nä-hemvär ve rütbe-i naøş-ber-äb 

øıyäsıyla ve tecrübe sevdäsıyla ≈a◊ret-i şey∆e müsäfir olup baøduøça inkärı 

ziyäde olur idi ceväsìsü'l-øulùb [[S29b] olan ≈a◊ret-i603 şey∆e bu a≈väl münkeşif 

olduøda bir vaøt-i neşä≠larında ol dervìşüè [[K27b] yanına gelüp elinden ≠utup 

senüèle e≠räf-ı ∆ayme-gähda bir miødär geşt ü güŸär idelüm diyü bir iki dönüm 

berr604 miødärı rähì [[M28b] olduøda dervìş-i pür-teşvìş gördi ki bir berriyye-i pür-

täbdur ki ´a≈ra-i cinnì düşse heybet alur. úAølını başına cemú idüp sultänum øande 

gidersiz bu ∆od berriyyedür bizüm zäd u rä≈ılemüz yoø böyle bì-ämän berriyyede 

heläk oluruz. Şey∆ ≈a◊reti ceväb virürler ki elem çekme her ne za≈met olursa 

müştereküz dervìş-i bì-endìş müte≈ayyir [[L22b] olup suõäl §äli§-i ider ki sul≠änum 

bu bädiye nihäyeti ne ≠arafa çıøar?  Şey∆ ≈a◊reti buyururlar ki Kaúbe'ye varur ˚am 

yeme. Kaúbe'ye yaøìn geldük didükde dervìşüè cän başına sıçrayup, sul≠änum 

∆aymede benüm cilbendüm, ´ùfba˚ı605 ve fulän ve fulänum kaldı bärì anları alsaø 

diyü şekve-rìz olduøda ≈a◊ret-i şey∆ ∆i≠äb-ı bä-úitäb buyurup yä bì-edeb sen bizüm 
                                                 
601 Hayatın tadı seyahattedir.  
602 meşäyı∆ u kibär  L, M ve S: meşäyı∆-ı kiräm K. 
603 ≈a◊ret-i L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
604 berr K: L, M ve S'de yazılmamıştır. 
605 ´ùfba˚ı K: ´u øaba˚ı L, M ve S. 
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kerem-i İlähì olan devletümüz gördüè ne øadar dünyälıø oldu˚uè aèladuè ve 

senüè bilmedügüè ne øadar da∆ı ma∆zùn ve mu∆tefì eşyämuz var bizler anlarun 

birine çeşm-i iltifät ile nigerän olmayup cümlesin bıraøduø senüè606 ∆aymede 

kem-bahä olan eşyänuè [[S30a] ne miødärı ola ki sen dervìş-i terk ü tecrìd olasın 

ve ol bir miødär eşyänuè úaläøası seni kaúbe-i maø´ùda getmeden alıøoya imdi 

≈addüè olmayan cürõeti itme var sälik-i müstaøìm olup meşäyı∆-ı kiräma kec-

nigäh olma ki senüè umùruè anlaruè øab◊a-i ta´arrufındadur. Anlaruè ≈üsn-i 

teveccühi olur ise sen menzile-i [[M29a] saúädet [[K28a] ü selämete ulaşursun ve-

illä fe-lä607 diyüp ol miskìnüè elinden yapışup ∆ayme-gäha müteveccihen ednå 

seyr ile yine ∆aymeye geldiler. Dervìş-i bed-endìş şermsär olup bildi ki meşäyı∆-ı 

kirämuè ev◊äú u a≈väli ∆ì≠a-i úaøldan dùr ve efkär-ı edänì ve sädeden mehcùrdur. 

Anlar ceväsìsü'l-øulùbdur. Yanlarında tecrübe fikri degül belki bir ednä sùõ-i edeb 

olacaø maúnä ∆ä≠ıra ∆u≠ùr itmemekdür. Eyyühe's-sälik teõeddeb!608 Kendü ≈addüèi 

ve şey∆-i maúnevì ≈addini ~a◊ret-i Me§nevì-i Şerìf'den dièle ve imúän-ı na®arda 

tekäsül itme. 

 

Me§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Pìr täbistän u ∆aløän tìr mäh  

`alø mänend-i şebend u pìr mäh609   [L23a]  

  

Kerdeem ba∆t-ı civän rä näm pìr  

                                                 
606 senüè K, L ve M: sen S. 
607 Değilse olmaz.  
608 Ey salik edeplen.  
609 Mesnevî, 1/2938., Pîr yazdır ve halk sonbahar. Halk gece gibidir, pîr ise ay.  
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Kùz ~aøø pìr est ne ez-eyyäm pìr610  

 

Pìr rä bugzìn ki bì-pìr ìn sefer  

Hest bes pür äfet ü ∆avf ü ∆a≠ar611  

 

Án rehì ki bärhä tu refteì  

Bì-kılävùz ender än äşüfteì612 

 

Her ki der-reh bì-kılävùzì reved   [[S30b] 

Her dü rùze räh ´ad säle şeved613  

    

Her ki tenhä bädiye ìn reh burìd  

Hem be-úavn ü himmet-i pìrän resìd614  [M29b]    

    

Pes rehì rä ki nedìdestì tu hìç  

Hìn merev tenhä zì-rehber ser mepìç615 

  

                                                 
610 Mesnevî, 1/2939., Genç talihe pîr adını koydum. O Hakk'tan pîrdir, günlerden dolayı pîr/yaşlı 
değildir. 
611 Mesnevî, 1/2942., Pîri seç, çünkü bu yolculuk şeyhsiz afetli, korku ve tehlikeyle doludur.   
612 Mesnevî, 1/2943., Sen defalarca gittiğin o yolda kılavuzsuz perişansın.  
613 Mesnevî, 3/588.,   Yolda kılavuzsuz giden için iki günlük yol yüz yıllık olur.  
614 Mesnevî, 1/2973., Kim yalnız ve nadir olarak bu yolu aşarsa, yine pirlerin himmetinin 
yardımıyla ulaşır.  
615 Mesnevî, 1/2944., Öyleyse hiç görmemiş olduğun yola sakın rehberden yüz çevirip yalnız 
gitme.  
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Ger nebäşed säye-i ù ber tu gùl  

Pes tu rä sergeşte däred bang-ı ˚ul616  

 

Genchä-yı ∆äk tä heftüm ≠abaø  

úAr◊a kerde bùd pìş-i şey∆ ~aøø617  

 

Şey∆ güfte `älıkä men úäşıøem  

Ger becùyem ˚ayr-ı tu men fäsıøem618  

 

~a◊ret-i välid619 buyururlar idi ki evän-ı seyr ü seyä≈atümüzde bir tekyeye 

du∆ùl itdükde väøiú olmadı ki ol tekyenüè evøäfı teftìşi [[K28b] ve cänlarınuè 

teúayyüşi ∆u´ù´ı ve şey∆inüè a≈väli tefa≈≈u´ olınma gibi bi-≈amdi'lläh bunuè biri 

olmamışdur. Diyü şükr620 buyururlar idi. Ve däõimä øalben ∆¥ähişleri bu imiş ki 

eger ≠arìøat-ı úaliyyede ser-nüvişt-i emr-i meşì∆at ®uhùr iderse bir vaøfı olmayan 

∆änøähda fütù≈ät-ı ˚aybiyye ile ber-≈ùr-där olalum diyü sırran niyäzları bu imiş. 

Fi'l-väøiú úäøıbet-i kär öyle ®uhùr idüp Dergeh-i ~a◊ret-i Ar˚un kuddise sırrıhü'l-

meknùnda çil ü heşt sene müreffehü'l-≈äl [[L23b] ve maø◊iyyü'l-ämäl621 zindegänì 

buyurduølarından ´oèra isticäbete edúiyye-i ∆ayriyyeleri bu faøìr-i pür-taø´ìr üzre 

da∆ı cärì olup baúdehù cä-nişìn-i bì-isti≈øäøları oldu˚umda kerem-i mä-lä-

nihäyelerinden [[S31a] näşì şäh u emìräne zindegänì [[M30a] ve el≠äf-ı úaliyye-i 

                                                 
616 Mesnevî, 1/2945., Onun gölgesi sen bilgisizin üzerinde olmazsa, o zaman gulyabaninin sesi 
seni şaşkın eder.  
617 Mesnevî, 5/2712., Hakk yedinci göğe kadar toprağın hazinelerini şeyhe verdi.  
618 Mesnevî, 5/2713., Şeyh dedi: "Ey yaratıcı! Ben âşığım. Senden başkasını ararsam, günahkarım.  
619 ~a◊ret-i välid K ve S: teõemmel fì häŸe'l-maøäm. ~a◊ret-i välid L ve M. 
620 şükr L, M ve S: teşekkür K. 
621 maø◊iyyü'l-ämäl K, M ve S: muøte◊iyyü'l-ämäl L. 
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rù≈äniyyelerinden Ÿevø-yäb-ı vicdänì oldı˚um ˚anì úani'l-beyändur.622 TTelaøøì-

kerdedür ki: Ol serv-näz--ı bùstän-ı lä≈ùtì temäşä-yı gül-geşt-i Gelibolı'dan seyräb 

olup mesøat-ı reõsleri olan belde-i İzmir heväsı ile keştì-süvär olup úubùr-ı deryä 

ve vu´ùl-i diyärlarında a≈äli-i İzmir'e bir güft u şenìd peydä olmışdur ki anuè 

taf´ìli Mä-lä-üŸnün semiúat623 øabìlindendür. Böyle heykel-i dervìşäne gördükleri 

yoø ∆u´ù´än säbıøda olan fı≠nat u zekävetin ve ta≈´ìl-i İstanbul'da ders-i úäm 

olmalarını bilenler ≈a◊ret-i välidi øıyäs iderler imiş ki Köprili-zäde Mu´≠afå Paşa 

yanında tekmìl-i meväddan ´oèra ≠arìøa-i úulemäya sälik olup mevälì zümresine 

mül≈aøø ola ve diyärlarından peydä [[K29a] olma bir maúrùf kimse ola gördükleri 

heykel ise ˚äyet ∆iläfında herkes aølınca cünùn u sevdäya ≈aml idüp baú◊an 

kendüyi mün´ıf úadd idenler tecrübe øaydına düşüp meclis-i ba≈§ tertìb idüp beş 

on úaded øälıb øuffät ki kendü kendüne aúlem-i úulemä geçinürlerden bir meclise 

cemú olup ≈a◊ret-i [[S31b] välidi daúvet iderler ve baúde'≠-≠aúäm mübä≈a§eye şürùú 

olınduøda ibtidä ≈a◊ret-i välid øänùn-ı münä®ara üzre ädäbı riúäyeti işúär ve 

§äniyen na´´-ı kerìm ile ve e≈ädì§-i Nebeviyye ile kendülerüè muútenäsı624 olan 

kütüb-i kibära temessük ve i≈ticäc ve §äli§en æä¬ì-zädeyì dièleyen625 gürùh-ı 

mekrùhuè øavl-i müza≈refini redd ile ba≈§e [[M30b] øıyäm olınur ise fe-niúme.626 

Ve-illä fe-lä627 didükde cümlesi [[L24a] keläm-ı müveccih ≠utup ä˚äz-ı ba≈§ 

olınmış ibtidä ≠arìøat-ı úaliyyelerüè dìn-i İslämiyyede ®uhùrı ba≈§ olınup teløìn-i 

kelime-i tev≈ìd ibtidä Cenäb-ı628 ~aøødan Cibrìl'e andan Rasùl'ulläha -salla'llähü 

úaleyhi ve sellem- andan ~a◊ret-i úAlì'ye -kerrema'llähü vechehü- andan §ümme 

                                                 
622 Açıklamaya ihtiyac olmayan.  
623 (Allah sevdiği kuluna gözün görmediği) kulağın duymadığı (ve hiçbir insanın kalbine gelmeyen 
nimetleri cennette verecektir). Hadis-i Şerif. Yılmaz Age., s. 481. [=Aziz Mahmud Hüdayî, 
Nesâyih ve Mevâiz, s. 115, 192; =mantuku...Âli Efendi, Künhü'l-ahbâr, 4/137; Hadis: = Eyüp 
Necati Perhiz, Kıssalardan Hisseler, s. 27.] 
624 muútenäsı K, M ve S: maúnäsı L. 
625 dièleyen L: dinken K, M ve S.  
626 Ne güzel. 
627 Değilse olmaz.  
628 Cenäb-ı K, M ve S: cänib-i L. 
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ve §ümme meşäyì∆-ı kiräma gelince na´´ u e≈ädì§ ile i§bät ve säõir mevädd-ı 

≠uruøda her ne gùne ba≈§-rän oldılar ise øabùl eyledükleri deläõil ile ilzäm, bunlar 

bi'◊-◊arùre in´äf idüp peräkende olmışlar. Ve ≈a◊ret-i välid da∆ı çend rùz iøämet 

ile seyr olup defúa-i §äniyen ≠araf-ı Mı´r-ı æähireye teveccüh buyurmışlardur.629  

Bu ma≈alde bir maúnä ∆ä≠ıra ∆u≠ùr ider ki ìmäsı sälikìn-i ≠arìøat-ı úaliyyeye 

˚äyet müfìddür. Eger ≈üsn-i øabùl ile imúän olınur ise eyyühe'l-i∆vän ´ùret-i 

menøabe ile630 tefevvüh ve firìfte olmayıèuz belki meúänìsine du∆ùl ile fäõiz 

olasuz ki emr-i sülùkde esb-rän-ı menzile-i selämet ve rehäyäb-ı a∆läø-ı redìõe-i 

nefsiyye ile daøìøa fevt olınmaya. Metteúana'llahü bi-úinäyetihim ve şefäúatihim el-

celiyye ve'l-∆afiyye631 bir nebze libäs-ı faøriyyelerinden beyän olınmış idi ki bir 

´äbùn çulınuè ortasın delüp bo˚azına632 geçürme633 üzerlerine bir ∆ırøa-i úabä ol 

da∆ı yektädur. Dìvän-ı la≠ìflerinde bu ma◊mùn ìmä olınmışdur, buyururlar:  

 

MMı´raú:634 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Safä-yı sırr ile çul-pùş olan abdäla úaşø olsun635  

 

Bu mu≈arrer üzre şehr-i İzmir'de geşt ü güŸär ibtidä cünùna ≈aml [[M31a] 

idenler mebä≈i§-i úilmiyyesin görince aúøal u aúlem-i rùzgär idügünde şübhe itmez 

                                                 
629 Bu bölüm K'de hiç yazılmamıştır. M ve L'de normal metin akışı içinde verilmişken S'de 
unutulan bu bölüm 31b,32a ve 32b'nin der-kenarlarına MMinh ifadesi ile yazılmıştır.  
630 menøabe ile S: menøabeleriyle L ve M: K'de yazılmamıştır. 
631 Allah, bizi onların gizli ve açık şefaat ve yardımlarıyla istifadelendirsin. 
632 bo˚azına S: bo˚aza L ve M: K'de yazılmamıştır. 
633 geçürme L ve M: K ve S'de yazılmamıştır. 
634 Mı´raú L ve M: K ve S'de yazılmamıştır. 
635 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003, s. 45,. Gazel 133/1.  
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bu ma◊mùnı da∆ı iúmäl eyle ki na´´-ı kerìmde enbiyä-yı úi®äm ≈aøøında süfehä-yı 

kefere cünùna nisbet itmişlerdür. £äniyyen sevdäya ≈aml idenler ev◊äú u e≠vär u 

≈arekätlarında ser-i mù şerìúat u ≠arìøat ve ädäba636 mu˚äyir bir va◊ú-ı mu∆älif  

yoø reng ü rùları kemäl-i beşäşet üzre [[L24b] ve cümle cünbişleri pesendìde-i 

fu◊alä vü úùrefä-yı dehr dùst u düşmen müte≈ayyir ki bu ne ≈äletdür diyü ahäli-i 

belde-i merøùma ≠avr-ı úaøl-ı ´ùretlerine muväfıø bir maúnä viremediler. `u´ù´an 

belde-i mesfùrda øadìm ve mu≈de§ ≠arìø-i637 úaliyyeler ∆änøähları olmadu˚ından 

mä-úadä erbäb-ı ≠arìøden da∆ı efräd u˚ramaz øuffätuè ˚ıl®atından näşì bu heykel-i 

tecerrüd ü øalenderäneyi gördükde nice müteúaccib olacaølardur. Var øıyäs eyle! 

Bu cänibden ≈a◊ret-i välid ≠arafını tefekkür it ki kendü mesøat-ı reõsleri olan 

beldeye bu uslùb ile teveccüh, nice rùz u şeb çärsù päzärda geşt ü güŸär ve seng 

endäzì-i süfehä ne øadar inkisär-ı tekebbür-i nefsdür ki ∆urde-i ≠arìøde i≈räz-ı638 

rütbe ∆u´ù´unda bundan ziyäde ≠afra-zen-i639 bädiyye-i sülùk olamaz bunuè bir 

≈a≠vesi biè fersa≈ menzil-i sülùk øa≠ú ider. ˙äyet imúän-ı na®ar olınacaø 

ma≈alldür. Eyyühe's-sälik tedebbür! 

Telaøøìkerdedür kki:640 Keştì-rän-ı rù-yı deryä  olduølarında yevmen mine'l-

eyyäm [[M31b] [[K29b] úAynaroz A≠asına ∆urùc ve anda manastırlardan bir kebìr 

manastır olup øıssìsìn ü ruhbänuè641 [[S32a] aúlemi kefere zuúm-ı bä≠ılınca anda 

cemú olur imiş. To˚rı ol manastıra gelüp rehäbine ile ba≈§ idüp herbirini iskät 

buyurduølarında içlerinden bir ruhbän dir ki bu a≠anuè ∆ä´´ası budur ki her zì-

≈ayätdan bu a≠aya inä§ du∆ùl itmez ve itse heläk olur diyü bu heŸeyänı 

söyledükde ≈a◊ret-i välid ceväb virürler ki eger bu øavl ´ädıø olayıydı säõir 

                                                 
636 ädäba M ve S: edebe L: K'de yazılmamıştır. 
637 ≠uruø-ı M ve S: ≠arìø-i L: K'de yazılmamıştır.  
638 i≈räz-ı L ve M: efräz-ı S: K'de yazılmamıştır. 
639 ≠afra-zen-i L ve M: K'de yazılmamıştır. S'de sonra yazmak için boş bırakılmıştır.  
640 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
641 ruhbänuè S: ruhbäniyyenüè L: rehäbinenüè K ve M.  
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≈ayvänätdan mä-úadä heväda perrän642 olan megesler tenäsül itmezler idi. Ol øäúil 

mebhùt olur görürler ki ≈a◊ret-i välid anda bir iki gün da∆ı mek§ iderse sükkän-ı 

manastıruè ek§eri Müslümän olacaø hemän ikräm-ı tämmla yine keştìye süvär 

iderler . Ve taraf-ı İskenderiyye'ye [[L25a] úäzim olurlar. TTelaøøìkerdedür kki:643 Bu 

defúa ≈areket-i Mı´riyyelerinüè a´l menşeõi ol vaøt Mı´rì Efendi Limye'de menfì 

imiş anlaruè ´o≈bet-i şerìfeleri ile müstesúid olma imiş. Vaøtä ki keştì Limye 

Limanına girdükde ≈a◊ret-i välid çıøup  cùyän-ı ≈a◊ret-i şey∆ olurlar. Meger Mı´rì 

Efendi içün ahälì-i Limye Cämiú-i Kebìrlerinde bir ≈ücre binä idüp anda a≈yänen 

säkin ve ek§er evøät minber altında kemende girüp mücähede-i tämme iderler 

imiş ve hem cämiú-i [[S32b] şerìfde vaú® u teŸkìr buyururlar imiş. ~a◊ret-i välid ol 

cämiú øapusına gelüp bevväbdan iŸn-∆¥äh olduølarında meger bevväbları 

øarındäşları [[M32a] imiş.  Şey∆üè vaøti yoødur diyü [[K30a] ceväb virmişler. 

~a◊ret-i välid da∆ı øalúada nevbet çalınur imiş. ™adäsıyla semäúa ä˚äz iderler 

ceŸbe-i øalb-i täb-näkları väsı≠a-i bevväba ≈äcet øomayup ≈a◊ret-i şey∆ 

münceŸiben ≠aşra çıøarlar. Ve päymäçända ≈a◊ret-i välidüè semäú u ´afäsın 

temäşä iderler. Ve Ÿevø-i rù≈änìlerle müteŸevvaø olurlar. Bu da∆ı maúlùm ola ki 

≈a◊ret-i välidüè semäú u ´afäsı bir ≈älet-i rù≈änì-nümä idi ki taølìd øabùl 

itmedügünden mä-úadä taúrìfinde da∆ı644zebän-ı muúarrif øä´ır, mübärek gözlerini 

˚ämı◊ ve çün pä-yı pergär ber-cä a´lä tefävüt itmeyüp u´ùl-i kämil645 üzre semäú u 

´afädan kümmelìn, şäh-rähı üzre Ÿevø-yäb olmışlar idi. Bu üslùb üzre nevbet-i 

øälúa tamäm olup vücùd-ı bih-bùdları semäúdan färi˚ olıcaø görürler ki ≈a◊ret-i 

şey∆ päymäçända durur. `i≠äb buyurup dervìş bu ulu'l-emrüè bä-fermän nehy 

eyledügi emri niçün idersüè? Ceväb virürler ki bir kimse emre i≠äúat [[S33a] itmese 

ne läzım gelür? Mı´rì Efendi buyururlar ki dervìşän u úulemädan olursa nefy 

                                                 
642 perrän L, M ve S: perväne K.  
643 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
644 taúrìfinde da∆ı S: da∆ı taúrìfinden K: taúrìfinde beyän da∆ı Lve M. 
645 kämil S: kämile K, L ve M. 
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olınmaø läzım gelür. úAvämdan olursa [[L25b] teõdìb läzım gelür.646 ~a◊ret-i välid 

ceväb virürler ki işte bizler aya˚ımuz ile Limye'ye gelmişüz tebessüm buyurup 

≈a◊ret-i välidüè elin alup ≈ücre-i ≈ä´larına varup ´o≈bet-i ∆ä´´a ibtidä iderler. 

Meger ol ma≈al Vänì-i mütemerrid inkärı ve ´ä≈ib-i vaøúa Fey◊u'lläh Müftì 

tenä´urı [[M32b] ile äyìn-i evliyä-i kiräm  menú olınmış imiş. Ve Mı´rì Efendi gibi 

vücùduè [[K30b] nefy647 olınması ol ma≈all imiş baúdehù evliyä-yı kiräm himmet-i 

rù≈äniyyesi ile yine iŸn olınup ol bü˚ätlaruè úäøıbet-i ≈äli tevärì∆den istiø´ä 

olınsa, Faútebirù yä uli'l eb´är648. 

 

Me§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Bì-edeb tenhä ne ∆od rä däşt bed  

Belki äteş ber-heme äfäø zed649  

 

Çend mäh ´o≈bet-i ∆ä´´a buyurup yine bir münäsib keştì ile úäzimi Mı´r-ı 

æähire olur. TTelaøøìkerdedür kki:650 Hemän limandan ∆urùclarında pupa rùzgär ile 

reh-rev-i rù-yı deryä iken nä-gäh rùzgär-ı zùrgär-ı mu∆älif vezän olup rù-yı deryä 

cùşa gelüp bir fırtına peydä olmış ki nä-dìde ve nä-şinìde cümle ≠aväõif-i keştì 

benän-ı fürù-mände ve keştì-nişìnän-ı der-mände [[S33b] ta≈rìk-i  dest ü pädan 

dest--şùy olduøları ≈älde niyäz u ta◊arruúdan ˚ayrı çäre yoø øä◊ıyü'l-≈äcete na´´-

                                                 
646 läzım gelür S: läzımdur K, L ve M.  
647 nefy L, M ve S: da∆ı nefy K. 
648 Kur'ân-ı Kerîm, 59/Haşr-2., Ey basiret sahibleri ibret alınız!. 
649 Mesnevî, 1/79., Edepsiz sadece kendisine kötülük yapmaz; hatta bütün dünyayı ateşe verir.  
650 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
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ı651  kerìm man≠ùøınca ∆ulù´-ı tämm ile úar◊-ı niyäz e§näsında ≈a◊ret-i välidi 

büyük direk dibinde sine a∆Ÿ idüp úälem-i mi§älde görürler ki ~a◊ret-i Mı´rì 

Efendi Şeb-dìz-mänend bir esb-i siyäha süvär olmış rù-yı deryädan keştìye 

müteveccihen gelür. Hemän ≈a◊ret-i välide ∆i≠äb u işäret buyurup büyük direk 

üzerinde olan bäd-bänı fulän palamardan tut, aşa˚ı çek. Bu mehäbetden bì-där 

olurlar. Hemän [[M33a] cüst ü çäbük ∆¥äb-gählarından [[L26a] işäret olınan ´uya 

varup palamar-ı maúhùde dest-zen olup çekdüklerinde bäd-bän ile aşa˚ı nüzùl ve 

ol dem keştì säkin olup reõs ü ≠aväõif-i keştì müte≈ayyir olurlar ki [[K31a] ol 

bädbäna bu øadar ≠äõife bir çäre idemeyüp söyündürememişler. Bu ednä ≈areket 

ile bir dervìş ≈u´ùle getüre cümlesi iútiøäd-ı652 täm ile ∆idmetlerine miyän-beste 

olmışlardur. Ve muúazzez ü mükerrem İskenderiyye'ye ì´äl itmişlerdür. 

 

Me§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Her ki tersed ez-~aøø u taøvå güzìd 

Tersed ez-vey cinn ü ins ü her ki dìd653 

 

Her ki tersed mer verä ìmìn kunend 

Her dil-i tersende rä säkin kunend654 

 

"Lä te∆äfù"655 hest nüzl-i ∆äyifän  

                                                 
651 na´´-ı  K, L ve M: nu´≈-ı S.  
652 iútiøäd-ı K, L ve M: iútiøäm-ı S.  
653 Mesnevî, 1/1426., Hakk'dan korkan ve korunmayı seçen kişiden insan, cin ve görenler korkar. 
654 Mesnevî, 1/1431., Korkan kişiye güven verilir, korkan gönül sakinleştirilir.  
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Hest der∆or ez-beräyi ∆äyif än656 

 

Nì zi-deryä ters nì ez-mevc ü keff 

Çün şinìdì tu ∆i≠äb-ı "lä-te∆af" 657 

  

 658Minh: Mı´r seferlerinüè birinde ≠araf-ı Rùm’a ricúatlerinde cezìre-i 

æıbrus'a çıøup anda Şey∆ Siyähì Dede ile çend rùz ülfet659 olup baúdehù İçil 

üzerinden yine äsitäne-i saúädete gelmişler.660 

Telaøøìkerdedür kki:661 [S34a] Mı´r-ı æähire'ye du∆ùllerinde Mevlevì-

∆änede bulınan müsinn-i ≠arìøat-ı úaliyye olan cänlardan a≈väl-i meşäyì∆-ı kiräm-ı 

guŸeşte ve ∆änøähların herbirinin [[M33b] sebeb-i binäsı ve bänìsi kimdür ve øan˚ı 

úazìzüè himmetiyle vücùdına binä olındı. Ve meşäyı∆-ı kirämdan vaøt-i úazìzlerine 

gelince ´ä≈ibü'n-nevbe øaç şey∆ ´arf-ı evøät itdiler. Ve dervìşän ve fuøarä-i Ÿevi'l-

≈älden menøabe ve kerämetlerin cemú ve baúzen úilm-i ta´avvufda yegäne-i eúizze-

i kiräma dùçär olup istifädede beŸl ü cehd [[L26b] idüp ve vaøt-i seyä≈atlerinde 

her øanøı ∆änøäha vardılar ise øudemädan cemú-i a≈väl-i kerämet-i mä◊iye idüp 

baúdehù mesned-nişìn-i meşì∆at olduølarında şìräze-bend-i se mücelled Sefìne-i 

Nefìse'ye ≈üsn-i i∆titäm virmişlerdür. Metteúana'llähü bi-enfäsihim el-celìle662 ve 

                                                                                                                                      
655 Kur'ân-ı Kerîm, 41/Fussilet-30., Korkmayın.  
656 Mesnevî, 1/1430., "Korkmayın", korkanlara azıktır; bu, korkan için uygundur.  
657 Mesnevî, 3/494., Sen "Korkma" hitabını duyunca ne denizden kork, ne dalgadan, ne de 
köpükten. "Lä-te∆af": Kur'ân-ı Kerîm, 20/Tâ-hâ-21, Korkma. 
658 [Siyähì Dede ~a◊retleriyle æıbrıs'da müläøätları] bu başlık sadece M'de mevcuttur.  
659 ülfet S: elìf L ve M: K'de yazılmamıştır.  
660 Bu bölüm K'de yazılmamıştır. L ve M'de normal metin içerisinde verilmişken S'de der-kenära 
yazılmıştır.  
661 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
662 Allah onların yüce nefeslerinden bizi faydalandırsın. 
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ol evän, eyyäm-ı bä≈ùr663 olup ednä mücähedeleri ˚äyet ≈aräret-i eyyämdan pùşiş 

mümkin [[K31b] olmayup ek§er evøät küşäde-bäzù olmalarıyla şems-i i´äbetinden 

mübärek säõid ü bäzùlarınuè cildi mänend-i berk-i ∆azän lerzän u rìzän olmışdur.  

 

Beyt:664 

Mefäúilün Feúilätün Mefäúilün Feúilün] 

 

Neler çekdi güzelüm nerdübän-ı úaşøuèda  

Çıøınca øa´r-ı vi´äle øadem øadem úäşıø  

 

Telaøøìkerdedür kki: Ol665 seferlerinde diyär-ı Mı´r'da dùçär olduøları 

a´≈äb-ı ≈älden biri Şey∆ Mu´≠afå-yı ~alvetì [[S34b] ve biri  maøäm-ı ~a◊ret-i ~ı◊r 

úaleyhi's-seläm'da Ÿäviye-där ve münzevì Dervìş el-~äcc Mu≈ammed Dede'dür. 

Şey∆ Mu´≠afå'nuè Ÿikri inşäallähü Teúälå ≈a◊ret-i välidüè Kütähiyye'de säkin 

[M34a] olup baúde't-teõehhül Edirne seyä≈atinde beyän olınur. Ammä maøäm-ı 

~a◊ret-i666 ~ı◊r úaleyhi's-seläm'da münzevì ~äcì Mu≈ammed Dede menøabesi 

budur ki Dìvän-ı Mı´riyye'de Ÿäviye-i maøäm-ı ~a◊ret-i ~ı◊r'a bir ´a˚ para úulùfe-

i ìräd var imiş. Ol vaøt välì olan paşalardan bir nä-şinäs fuøaränuè böyle cüzõì 

ìrädlarını øä≠ú ile tevfìr-i ∆azìne idecek efkär-ı müza∆refiyle ek§er fuøaränuè bu 

gùne ìrädlarını øa≠ú ve bu maøäm-ı ~a◊ret-i ~ı◊r úaleyhi's-seläm'a taúyìn olınan 

aøçe da∆ı øa≠ú olınduøda märru'Ÿ-Ÿikr el-~äcc Mu≈ammed Dede'ye ˚ayret-i 

rù≈äniyye gelüp bir úar◊-ı ≈äl ile Dìvän-ı Paşa'ya müsäraúat ve úar◊-ı ≈äli667 fet≈ ü 

                                                 
663 bä≈ùr kelimesi bütün nüshalarda bähùr şeklinde yazılmıştır.  
664 beyt L ve M:  عK ve S. 
665 Ol K, L ve S: evvel M. 
666 ≈a◊ret-i S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
667 ≈äli K, L ve M: ≈äl-i S. 
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øıräõet olınduøda şaøø olınup meõyùsan ircäú [[L27a] olma˚ın bir øaç gün 

mürùrunda defúa-i §äniyye yine úar◊-ı ≈äl-i668 bä-ihtimäm idüp ke'levvel yine şaøø 

olınup ˚ayretleri mütezäyid olma˚ın Ÿäviye-där-ı merøùm `änøäh-ı Mevlevìyeye 

gelüp mäcerä-yı naøl ve kemer-bend-i ˚ayret olmalarıyla defúa-i §äli§e [[K32a] bir 

úar◊-ı ≈äl ile da∆ı çıøarum ve Paşa-yı muúänid ile ber-≠araf [[S35a] olurum diyü 

˚ayret-ämìz-i kelimät ile cemú-i669 cänlardan himmet-∆¥äh olup dìväna úazm 

eylemiş. Baúdehù rücùúlarında ≈a◊ret-i välid keyfiyyet-i dìväniyyeden suõäl 

buyurduølarında bu gùne taørìr buyurmışlar ki eger úar◊-ı ≈älüm yine şaøø olınur 

ise ya biz bu diyärdan nefy olınuruz670 ya∆ùd paşa-yı merøùmı seyf-i ˚ayret-i 

˚aybì ile maúdùm iderüz fikriyle dìväna çıøduøda böyle müşähede iderler ki 

[M34b] dìvän-∆äne bäläsında bir dìvän da∆ı øurulmış bi-úaynihì zìrinde olana 

müşäbih her erbäb-ı dìvänuè tim§äli üzre biri da∆ı bäläda var ≈attå meskenleri 

da∆ı zìr u bäläda müsävì bunları temäşä iderken görürler ki kendü şekl-i 

dervìşäneleriyle müteşekkil bir Dervìş el-~äcc Mu≈ammed da∆ı bäläda úar◊-ı 

≈äliyän mä-beyninde Dervìş el-~äcc Mu≈ammed fevøinde durur. Anuè da∆ı úar◊-ı 

≈äli ucı øoynundan çıøup durur. Encäm-ı kär neye müncerr olur diyü temäşä 

iderken görürler ki her671 úar◊-ı ≈äl ki bäläda buyurılur zìrde da∆ı hem-çünän ve 

her úar◊-ı ≈äl ki anda şaøø olınur zìrde da∆ı hem-çünän bu üslùb üzere nevbet-i 

mä-fevøde olan Dervìş Mu≈ammed'e gelüp şol dervìşüè úar◊-ı ≈älini getürüè diyü 

´ä≈ib-i dìvän emr buyurduølarında ∆ademe-i [[S35b] dìvän-ı úälì merøùm Dervìş 

Mu≈ammed'üè úar◊-ı ≈älini alup ´ä≈ib-i672 ´adr-ı úälìye virürler ol da∆ı tevcìh 

buyurup673 nevbet sefile gelür ol da∆ı hem-çünän buyururlar. Bu ≈u´ùlü'l-emr ile 

maø◊iyyü'l-meräm  ~änøäh-ı [[L27b] Mevleviyye'ye gelüp mäceräyı [[K32b] naøl 

                                                 
668 ≈äl-i K, L ve S: ≈äli M. 
669 cemú-i S: cümle K, L ve M. 
670 olınuruz K, M ve S: olıruz L. 
671 her S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
672 ´ä≈ib-i: K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
673 buyurup K ve S : buyururlar L ve M. 
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ve úälem-i bäläda bir emre temşiyyet virilmedükçe esfelde olmaz imiş diyü 

≈u◊◊ära tenbìh buyururlar. Bir menøabeleri da∆ı budur ki674 mübärek peyker-i 

la≠ìflerine meges pä-nihäde olmayup ≈a◊ret-i välid buyururlar idi. Mı´ruè ≈arrında 

§ıølet-i megesden a´lä rehä mümkin degül iken çoø tecrübe eyledük meges gelüp 

≈iŸä-i peyker-i mübäreklerinden güzerän idüp pä-nihäde-i rù-yı mübärekleri 

olmaz idi.  [M35a]  

 

Li-mu≈arririhì:675 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

æadr-i välä-yı veliyyu'lläh aèlarmış meges 

Ádemiyyet iddiúäsı itme ey ≈älì ceres 

 

Telaøøì-kerdedür kki:676 Ol serv-i bùstän-ı hidäyet  ve gül-i ´ad-berg-i 

nezäket Mı´r-ı æähire'de çend mäh cüst ü cùyla cemìú-i mä-fi'◊-◊amìrde olan 

úulùm ve mälzeme-i sülùklerin tekmìl ve cänib-i Rum'a neh◊at itmegi ta´mìm 

üzere ser-be-cìb-i tefekkür iken nä-gäh ol eyyämda välidleri İsmaúìl Efendi ve 

välideleri `ayru'n-nisäõ vaøt-i mücäveret-i Kaúbe øa´dıyla677 İzmir'de olan mülk ü 

úaøärların fürù∆t ve maúiyyet üzre ilä-ä∆iri'l-úömr mücäveret itmek fikriyle diyär-ı 

Mı´ra dä∆il [[S36a] olduølarında gùyä säõiø-i taødìr ibni, välide ile tevdìúa götürmiş 

birkaç gün mürùrunda bi-emri'llähi Teúälå välide-i müşfiøaları vedäú-ı bezm-i 

úälem-i fänì idüp kendünüè naød ü cins-i eşyädan ≈i´´e -i ≈a◊ret-i välide beş kìse 

miødärı ≈i´´e-i ır§iyye i´äbet itmetle ≈a◊ret-i välid mecmùúından yüz ˚uruş 

                                                 
674 "Bir menøabeleri da∆ı budur ki" cümlesi L'de yazılmamıştır.  
675 Li-mu≈arririhì S: Li-mu≈abbihì K: Li-mu≈arririhì Beyt: L ve M. 
676 telaøøì-kerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
677 mücäveret-i Kaúbe øa´dıyla S: mücäveret øa´dıyla K, L ve M. 
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miødärı aøce alup baú◊ı kütübe virüp mä-bäøìsin välidi İsmäúìl Efendi ≈u◊ùrına 

[[K33a] øoyup buyurmışlar ki cenäbıèuza bu aøçe bizden ehemmdür ki Kaúbe'de 

mücävir olacaøsuz baúdehù úöŸr-i mä-hüve'l-väøiú buyurmışlar ki [[L28a] ey välid 

eger bu kemìne ≠arìø-i úulemä-i ®ähire sülùk ve müddet-i medide i≈räz-ı rütbeye 

ictihäd baúdehù øä◊ıúasker [[M35b] yä∆ùd şey∆ü'l-İsläm olmaø øısmet-i ezeliyede 

nämzed-i ba∆tımuz ola ya olmaya idi. Oldı˚ı taødìrce o vaøte senüè úömrüè ya 

muøärin ya mufärıø ola o vaøti rüõyetüède erzel-i úömre varmış olursuè. Ne øadar 

ikräm olınsaè müfìd degül belki ikräm da∆ı elden gelmeye ∆äõib olsaè678 ikräm-ı 

∆u´ù´ì taødìre ≈aväle olınacaø emirdendür679 o da∆ı mübhemdür. Olınur olınmaz 

maúlùm degül øable-tekmìlü'r-rütbe sen dünyädan giderseè a≈väl-i maúlùm diyü 

≈i´´e-i ir§iyyeden ®uhùr iden cümle dünyälı˚ı kendüye teslìm ve ∆ayr duúäsına 

muvaffaø olup vedäú buyurmışlardur. Bu temhìd-i [[S36b] muøaddemeye bädì 

budur ki ≈a◊ret-i välid úulùmda şöhre-i äfäø olduøda välidleri dir imiş ki nolaydı 

o˚lum ziyy-i dervìşända bulınmayup úulemäõ-i ®ähir ≠arìøine sälik olaydı ve anı 

rütbe-i refìúada göreydüm diyü ≈asret-keş olurlar imiş. Aèa binäen øa◊ä-i mä-

fät680 gibi teslìm-i mä-e´äb681 buyururlar: 

 

Me§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ger nemäned ez cùd der-dest-i tu mäl  

Key kunend fa◊l-ı ilähet päy-mäl682  

                                                 
678 olsaè S: olasun K, L ve M. 
679 emirdendür K ve S: bir emirdür L ve M. 
680 geçen. 
681 isabet eden, gelen.  
682 Mesnevî, 1/2238., Cömertlikten dolayı elinde mal kalmazsa Allah'ın yardımı seni nasıl ayak 
altında bırakır? 
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Her ki käred gerded enbäreş tehì  

Lìkeş ender mezraúa bäşed bihì683  

  

Telaøøìkerdedür kki:684 Yine ≠araf-ı Rùm’a keştì-nişìn-i [[K33b] selämet olup 

An≠aliyye iskelesine ∆urùclarında ähälì-i An≠aliyye'ye [[M36a] bir mertebe fera≈ 

≈ä´ıl olmışdur ki ´a˚ìr u kebìr ∆äyr-ı maødemleriyle müsteúid685 olup anda olan 

øadìm Mevlevì-∆änede säkin ve cevämiú-i şerìfelerde vaú® u teŸkìr ve ∆¥ähişi olan 

≠ulläba taúlìm üzre çend mäh äräm u meşähid-i kiräm-ı evliyäyı [[L28b] ziyäret ve 

e≠räfında olan øa´abätı yegän yegän seyä≈at ve teferrüc ve Isparta üzerinden 

Ásitäne-i ~a◊ret-i Mevlevìyeye müteveccih olmışlardur. Ammä maúlùm ola ki bu 

øadar zamän seyr u seyä≈ät ve ∆afäyä-yı ≠arìøat-ı úaliyye-i Mevleviyye'den behre-

mend olma ve ~a◊ret-i Me§nevì-i Maúnevì mezäyäsına vä´ıl olup ∆äk-i päk-i 

äsitäne-i saúädet dìde-i cäna kü≈l-i cilä olup686 ve läkin istiúdäd øadar ∆äk-i 

täbnäkları [[S37a] tezäyüdi cilve-ger-i ≠abú-ı hüner-perverleri olma˚la bu vaøte 

tevøìf olınmış imiş. Vaøtä ki øa≠ú-ı merä∆il iderek äsitäne-i saúädet ma≠ba∆-ı cän-

perverine du∆ùl buyurduølarında meger ol rùz-ı fìrùz, úaynü'l-cemú, cänlar, Meräm 

nüzhetgähına kesb-i ´afäya gitmişler imiş. Ancaø cild-i §äli§-i Sefìne'de märru'Ÿ-

Ÿikr æaz˚anì A≈med Dede'yi nigehbän-ı äsitäne-i saúädet øoyup ol da∆ı derùn-ı 

ma≠ba∆da görinmeyüp meskeni olan øaz˚än kilärında münzevì bulınma˚la vaøtä 

ki ≈a◊ret-i välid äsitänede ferd-i vä≈id görmeyüp derùn-ı ma≠ba∆a varınca kemäl-i 

[K34a] iştiyäølarından mübärek nefesleri sìnede bend olup ≈ayätdan nevmìd 

úacabä vaøt-i rı≈let midür diyü dehşet üzre müte≈ayyiren ´a≈n u saøf-ı ma≠ba∆a 

                                                 
683 Mesnevî, 1/2239., Ekin ekenin ambarı boşalır, fakat tarlada ona iyilik olur.  
684 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
685 müsteúid L ve M: müstesúid K veS. 
686 "∆äk-i päk-i äsitäne-i saúädet dìde-i cäna kü≈l-i cilä olup" cümlesi L'de atlanmıştır.  
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nigerän-ı [[M36b]  perìşän iken merøùm æaz˚anì A≈med Dede Yä Hù ´adäsıyla 

∆oş-ämedì ve isti∆räc buyurduølarında nä-gäh bend-i sìne mün≈all ve nidä-yı Yä 

Hù ile ≈ayät-ba∆ş olınup ≈amd-i firävän ü şükr-i bì-päyän buyurmışlardur. Fi'l-

väøiú merøùm A≈med Dede'nüè ol vaøt-i tengde äşinälı˚ı ne øadar maúnä ifäde 

ider ve ne øadar kerämet-i úu®mädur ki anuè şänı bu beyti nä≠ıø imiş.  

 

Beyt:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şäh-ı úälem gelse çekmez päyini dämänine  

Künc-i isti˚näda ra≈mı şöyle bì-pervä yatur 

 

Dede-i merøùm senede iki bayrämlarda seccäde-nişìn ve ∆alìfe-i [[S37b] 

rästìn-i ~a◊ret-i Çelebi Bùstän dämen-i saúädet-pìrämen [[L29a] bùsì däúiyesiyle 

ma≈all-i maúhùdda ∆urùc idermiş. Baúdehù yine du∆ùl ve şäh u vezìr gelse ne 

anlara tekellüm ne bär-dih-i ≈u◊ùr olurlar imiş. Na≈nü bi-´adedihìye687 gelelüm 

bu menøabelerin işúärdan maø´ùd úaøl-ı selìme ser-rişte nümäyìdür ki bidäyet-i 

sülùklerini bir nebŸe iräõet ile vasat u nihäyet úaøl-ı øämiú ≈ì≠asından dùr olaca˚ın 

nevúan ifädedür.  

æıtúa-i ez-än müõellif:688 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ez-miyän-ı devre-i ∆ünkär-ı ekber689 úäşıøä  

                                                 
687 Biz sadede. 
688 æıtúa-i ez-än müõellif L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
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Ínçünìn ervä≈-ı úälì serzede ez mevkebeş 

 

Ín ≠arìø-i näzenìn rä bìhùde-mendìş tu  

Kärhä-yı bes úamìø u ∆ufyehä der meslekeş690  

  

[M37a] TTelaøøìkerdedür kki:691 Ol mu≈abbet ü sùz u [[K34b] güdäz ile 

müddet-i yesìrde ≠afra-zen-i merätib-i úäliyye olup çend mäh ma≠ba∆-ı cän-

perverde ≈iŸemät-ı úaliyye-i muúayyene ile müstesúid olduølarında bir ∆¥ähiş-i 

enderùnì ®uhùr idüp æaraman'da olan buøúa-i Mevlevì-∆äne ki anda Välide Sul≠än 

-úaleyhe'r-ra∆metü ve'l-˚ufrän-692 ∆äk-i päki ziyäreti fikri ile bir leyle-i 

mübärekede Bäbü's-sırr nämıyla muúanven bäbdan cänib-i æaraman'a müteveccih 

olup e§nä-i rähda segän-ı gelle ≈amle idüp ≈a◊ret-i välid da∆ı ´a≈n-ı ´a≈räda semäú 

u ´afäya şürùú iderler. Nı´fü'l-leyl olınca baúdehù semäúdan [[S38a] färi˚ olup ve 

miyän-ı rähda mänend-i ˚onçe ∆usbän693 olurlar. Segän-ı gird-ämedeye da∆ı 

ke§ret-i úav úav-ı bì-hùdeden fütùr gelüp mänend-i päsbänän-ı şähän ∆aløa-keş-i 

e≠räfları olup anlar da∆ı yaturlar. Bu üslùb üzre úälem-i mi§älde müşähede iderler 

ki bir pìr-i Mevlevì ®ähir olup ∆i≠äb iderler ki ricúat eyle Bùstän Efendi'ye beş aøçe 

deynüè vardur. Var anı edä eyle. ~a◊ret-i välid da∆ı bìdär olup görür. Vaøt-i şäfiúì 

olmış kiläb da˚ılmış.  [L29b] Ol ma≈allden ricúat buyurup ¬a≈ve-i kübräda äsitäne-

i saúädete du∆ùl idüp kimse ∆aber-där olmadın yine mesnedlerinde ∆iŸmetleriyle 

muøayyed olurlar. Penç direm deyn väøıúasın tefekkür buyurup penç mäh 

                                                                                                                                      
689 ekber S: K, L ve M'de yazılmamıştır.  
690 Ey âşık hünkar-ı ekber devresi arasından böylesine yüce ruhlar başgöstermiş onun 
musahiplerinden. Sen bu ince yolda boşuna endişelenme. Bu tarikatın mesleği çok derin ve 
esrarlıdır.  
691 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
692 Allah'ın rahmeti ve bağışlaması onun üzerine olsun.  
693 ∆usbän S: ≈usbän K, L ve M. 
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mürùrında ma≠ba∆-ı cän-perver-i ~a◊ret-i `ünkär-ı Ekber øuddise sırrıhü'l-e®her 

[[K35a] mübtediyänından ki [[M37b] ≈a◊ret-i välidden ders-∆¥än imişler. Maúiyyet 

üzre seyä≈at ∆¥ähişleri olma˚la çend nefer cänla yine Bäbü's-sırrdan rù-be-räh 

olup Aøşehre teveccüh buyurmışlardur. Yine kemä-fi's-säbıø her şehrde teşeyyu∆-

ı ≠arìøi üzre vaú® u teŸkìr ve müsteúiddìn-i ≠ulläba da∆ı ifäde ile her än fütù≈ät-ı 

˚aybiyye-i bì-şümär ile gùyä bir tekye-i revändur. úÍş-i ∆oş iderek æara≈i´är-ı 

´ä≈ib'e694 ~a◊ret-i Sul≠än Dìvänì kuddise sırrıhü'n-nùränì äsitäne-i saúädet-

äşiyänesine [[S38b] rù-mäl olmışdur. TTelaøøìkerdedür kki:695 Ol vaøt-i  meymenet-

encämda şey∆-i ∆änøäh, Mu´≠afå Dede bulınup bir pìr-i rùşen-®amìr-i tarìøat-ı 

úaliyye-i Mevleviyye olup ek§er-i Sefìne-i Nefìse'de olan menäøıb-ı mefä∆ir 

anlardan şifähen telaøøìkerdedür.  Ve anlaruè da∆ı menøabe-i celìleri Sefìne'de 

meŸkùrdur. Fe'lyüräciú §emmete.696 ~a◊ret-i välid buyururlar idi ki øaçan Şey∆ 

Mu´≠afå Dede ~a◊retleri menäøıb-ı mefä∆ir-i evläd-ı kiräma şürùú buyursalar 

gùyä mübärek dehenlerinden øand-i nebät päş olup müstemiúìn mest-i ´ahbä-yı 

güftärları olurlar idi ve kemäl-i ∆ulù´ların ìmä ve mübtediyäna menäøıb-ı ricäli 

naølde ˚äyet ≈ıf®-ı edebi taúlìm buyururlar idi. Ol gülşen-seräy-ı Mevleviyye'de ol 

øadar ´afä-yäb ve ikrämät-ı ˚aybiyye ve imdäd-ı rù≈äniyye ile mu˚tenem 

olmışlardur ki müddetü'l-úömr ol buøúa-i mübärekeye [[M38a] her teveccühlerinde 

görilen kerem-i mä-lä-nihäye-i rù≈äniyye-i ~a◊ret-i Sul≠än [[K35b] Dìvänì -

øuddise sırrıhü'n-nùränì-697 §enäsıyla teşekkür buyururlar idi. İstìfä-i ≈u®ù®-ı 

rù≈äniyye vü cismäniyye [[L30a] úaøabinde yine merøùm cänlar ile øa´aba-i 

úUşşäø üzerinden øa´aba-i æula'ya u˚rayup andan ≠araf-ı İstanbul'a698 úäzim 

olmışlardur. Reh-i rästdan yine [[S39a] ˙ala≠a ∆änøähına varup tetimme-i ∆urde-i 

≠arìki ˙av§ì Dede'den istikmäl buyurmışlar.    
                                                 
694 ´ä≈ib'e M: ´ä≈ib'i K: ´ä≈ib L ve S.  
695 Telaøøìkerdedür ki K, M ve S: Telaøøìkerdemüzdür ki L. 
696 Oraya dön/oraya müracaat et.  
697 Allah nurlu sırrını kutsasın.  
698 İstanbul'a L, M ve S: İslämbol'a K. 
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BBeyt:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

  

Şol øadar arayayum şähid-i maø´ùdum kim 

Cüst ü cùda ≠alebüm ra≈şına meydän dögüne  

 

Telaøøìkerdedür kki:699 İstanbul'da700  geşt ü güŸär üzre iken gùş-zedleri 

olur ki Kùh-ı Tekfùr øa´abasında Şey∆ Mu´li≈ü'd-dìn Efendi nämına ≠arìøa-i 

`alvetiyye’den bir ser-efräz-ı ≠arìø peydä olmış. Hemän müsäraúat buyurup 

yanına bir cän alup øa´aba-i merøùmeye gelürler. Şey∆-i merøùmuè tekyesini 

bulup derùn-ı ∆änøäha du∆ùllerinde ancaø şey∆den ˚ayrı kimse bulınmayup úädet-

i şey∆ ek§eriyä isti≠äle üzre tede∆∆ul imiş. O ≈äl üzre şey∆i ≈ücresinde bulup 

äşinälıø iderler. Şey∆-i merøùm sükùt buyururlar. ~a◊ret-i välid da∆ı yanında olan 

cäna ∆i≠äb buyurup gel úäşıø senüèle bu ´ä≈ibsiz ∆änede bir dem idelüm diyüp 

≈ücre oca˚ında ≈ä◊ır-ı äteş øahve ıbrıøları müteúaddid şu øarşuda olan [[M38b] 

dolabda da∆ı øahve olmaø gerek diyüp i∆räcına emr buyururlar. Fi'l-väøiú anda 

øahve var imiş ve yanında ta≈te'l-øa≈veye münäsib a˚diye [[K36a] da∆ı var imiş. 

Anı da∆ı i≈◊är buyururlar. æahveyi bişürüp mä-≈a◊arı ortaya getürdükde şey∆-i 

merøùm bir kerre yerinden ≈areket [[S39b] idüp bre! úAyyär-ı ≠arìøat olan ≈arìfler 

ben size yalèızca keyf arama˚a øor muyum diyüp yanlarına gelüp mer≈abä idüp 

baúde't-tenaøøul teşerrüb-i øahve idüp mu´ä≈abät-ı ke§ire ve mücäneset-i ekìde ile 

çend mäh germ-ä-germ-i ülfet-i rù≈äniyyeleri Limye'de Mı´rì Efendi ile niçe oldı 

ise şey∆-i merøùm ile da∆ı ´o≈bet-i ∆ä´´a-i [[L30b] väfire buyurmışlar. Ve şey∆-i 

                                                 
699 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
700 İstanbul'da L, M ve S: İslämbol'da K. 
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merøùm a≈välinden bir nebŸe beyäna mu≈täcdur ki ≈attå sälikìne meúänì-i ke§ìre 

rù-nümä ola ki lä-büdde minhü701 märru'Ÿ-Ÿikr eş-Şey∆  Mu´li≈ü'd-dìn vaøt-i 

sülùklerinde bì-ser u pä bir şey∆-i kämil ü mükemmel cüst u cùsında bäd-pä-yı 

himmete süvär iken nä-gäh feryäd-res-i ˚aybì dest-gìr olup bir mürşid-i ≈ayy 

dämenine te§ebbü§ ve kendüyi menzile-i selämete ì´äl ve beräzi∆-i mä-sivådan 

rehä-yäb baúdehù işäret-i úaliyye-i ∆afiyye ile øa´aba-i Tekfùra isti≈läf olunup 

ma≈all-i merøùma gelüp va◊ú-ı ∆änøäh-ı bä-tekellüf idüp bu øadar ≈ücerät ve 

tetimmätıyla tekmìlinden ´oèra bir saräy-ı ∆ä´´, ≈aremiyle binä idüp leväzımıyla 

tetmìm-i e≠úimesi  mülùkäne elbisesi tu∆af-ı  Hind, müteúaddid pùstìn, semmùr ve 

sincäb ve øäøum bu heyõet ile yine dervìşäne ve şey∆äne a∆läø-ı ≈amìdelerini gör 

ki [[M39a] ek§er-i evøätı yalıda [[S40a] olan øahve-∆äneyi teşrìf buyurup [[K36b] 

elde uzun du∆än çubu˚ı varınca bir øahve içüp baúdehù øahve-∆änede ne øadar 

kimse var ise cümlesine birer ikişer øahve virmek üzre emr idüp kendüler bir 

kùşede müstaløıyen isti≠äle idüp bir iki säúat mek§den ´oèra øahveciden istifsär ile 

üç yüz aøçe da∆ı ziyäde ve noø´än virüp küll-i yevm bu úädet-i müsta≈sene üzre 

olup ∆änøähda olan meõkùlät u meşrùbät ve ≈üsn-i zindegänì terøìmine, ≈äcetine 

´ùfìlerine terbiyye ∆u´ù´ı leyl ü nehärda yigirmi dört säúati yigirmi dört cäna 

taøsìm eylemiş. Her birine esmäõ-i İlähiyyeden bir ism taúlìm ve taúyìn idüp o 

cänlar säúatini gözleyüp säúati geldügi vaøt tev≈ìd-∆änede olan ma≈all-i 

muúayyene varup taúyìn olınan ism-i702 kerìmi cehrì bir säúat tamämına varınca 

Ÿikr ider §ümme ve §ümme yigirmi dört cän tamäm olınca yine evvele703 rücùú 

ider bu şìve-i kerämet-ägìn704 bir şey∆den [[L31a] ´ädır olmamış ki tekyeden bir 

nefes Ÿikr u tev≈ìd ≈älì olmaya bu ∆u´ù´da ∆ayli ∆urde-i ≠arìøat vardur. Sùret-i 

®ähire-i menøabeleriyle firìfte olup øalmayasın keyfiyyet-i maúäşları ∆u´ù´ı 

                                                 
701 gereklidir.  
702 ism-i L ve M: ismi K ve S.  
703 evvele S: evvel K, L ve M. 
704 ägìn S ve M: iken K ve L. 
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münfehem ola705 ki eyyäm-ı ta≈´ìl ü seyä≈atlerinde [[S40b] bir mürşid-i kämile 

dùçär olup bir mü§elle§ vefø-ı şerìf i≈sän iderler. Müddetü'l-úömr erbäb-ı ≈äcete 

anı [[K37a] iú≠ä ile úìş ü ra˚ad buyurmışlardur. NeŸri øırø aøçe imiş. Her 

∆¥ähendeye o neŸr ile virürler imiş [[M39b] läkin ricäl-i devletde bu vefø üzerinde 

bulınmaz ve nädir imiş. Ve cümle úulemä maúlùmıdur ki herbir vefküè bir ∆ä´´ası 

vardur. Me§elä murabbaú ve müseddes706 enväúı ammä bu vefø-i şerìf her ne 

niyyet üzre alınur ise a≈Ÿuè ≈u´ùli murädına vesìle olur imiş.707 Mü§elle§708 

úacäyib-i øudret ü ≈ikmetdendür. İdrärät-ı ˚aybiyyelerinden biri da∆ı budur ki 

∆ä´´ü'l-∆ä´ bir bä˚çeleri var imiş anda yed-i mübärekleriyle bir to∆m ˚ars idüp 

vaøt-i ≈a´äd olduøda yine bi'n-nefs düşürüp birer süb≈a ki 99709 olmaø üzre penbe 

ipligine dizüp ∆ulla´-ı a≈bäbdan ricäl-i devlete ihdä ile úa®ìm fütù≈ät cemú olur 

imiş. Çigùnegì-i süb≈a da∆ı maúlùm ola ki bir beyä◊ to∆m-i no∆ùd miødärı ola. 

Munta◊am olduøda gùyä sub≈a-i mürvärìd-mi§äl şeffäf ve berräø ve diøøat 

olunmaduøca710 temyìz olınmaz. Teberrük-i şey∆äneleri olmaø üzre teyemmün 

úadd itmişler. Fi'l-väøiú øanøı ricäl dest ü cìbinde bulunsa o kimse teraøøì-i 

murädät-ı dünyeviyye üzre oldı˚ı [[S41a] a∆bärı §iøätdan telaøøìkerdeleri 

olmışdur711 ve o to∆m-i merøùm ne gùne giyäh u şükùfeden oldı˚ı kimsenüè 

maúlùmı olunmayup erbäb-ı feräset bu øadar tecrübe idegörürler712 müfìd olmaz ki 

to∆m ve däne-i süb≈a ve bu giyäh ne arada ≈ä´ıl olur ve ne yerden gelmiş hemän 

                                                 
705 ola K, L ve M: olur S.  
706 murabbaú ve müseddes K ve S: mü§elle§ ve murabbaú ve müseddes L ve M. 
707 vesìle olur imiş L, M ve S: K'de "vesìle olur imiş" ifadesi úa®ìm fütù≈ät cemú olur imiş" 
ifadesinden sonra yazılmıştır. 
708 mü§elle§ K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. 
709 99 S: K, L ve M'de yazılmamıştır.   
710 olunmaduøca L ve M: olunduøca K ve S. 
711 telaøøìkerdeleri olmışdur K, L ve M: telaøøì-kerde olmışlardur S. 
712 idegörürler L, M ve S: ile görürler K. 
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yine [[K37b] kendüler ile ser-be-cìb-i bu≠ùn olmuşdur. İ≈sän-ı ˚aybì oldu˚una 

şübhe713 olmayup714 kef-i yedd itmişlerdür.  

 

Me§nevì-i Şerìf:   [L31b]  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Pes be-her devrì veliyyì øäõimest  [M40a] 

Ázmäyiş tä øıyämet bäøìest715 

 

Men necùyem zìn sipes räh-ı esìr  

Pìr cùyem pìr cùyem pìr pìr716  

 

Pes mu≈äl ez-≈äl-i ìşän ≈äl şüd  

Na≈s äncä reft ü nìkùh fäl şüd717 

 

Şer≈-i ìn kùteh kün ü ru∆ z'ìn bitäb 

Dem me zen vallähü aúlem bi'´-´aväb718   

 

                                                 
713 "i≈sän-ı ˚aybì oldu˚una şübhe" cümlesi L ve M'de idegörürler cümlesinden sonra gelmektedir.  
714 olmayup S: olınmayup K: L ve M'de yazılmamıştır.  
715 Mesnevî, 2/812., Sonra her devir için bir velî vardır; böylece kıyamete kadar deneme süreklidir.  
716 Mesnevî, 6/4124., Ben bundan sonra esire/semaya yol aramıyorum; pîr arıyorum, pîr arıyorum, 
pîr, pîr.  
717 Mesnevî, 3/3599., Nice olmayacak şey, onların gücüyle olur; uğursuzluk oraya gider, uğurlu 
olur.   
718 Mesnevî, 1/1585., Bunun izahını kes ve yüzünü çevir. Konuşma, Allah doğruyu daha iyi bilir.  
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TTelaøøì-kerdedür ki:719 Şey∆ -i merøùm ile baúde istìfä-i ´o≈betü'l-∆ä´´ati'r-

rù≈äniyye meşreb-i úälìleri cüst ü cù ile müteleŸŸiŸ olma˚ın ≠araf-ı äsitäne-i720 

saúädet däru'l-veläye-i æonya ≈umiyet-i úani'l-beliyye münceŸeb olmuşlardur. 

Ma≠ba∆-ı úämire-i cän-perver-i ~a◊ret-i `ünkär-ı Ekber'e du∆ùl baúd-ez se rùz 

deõb-i øadìm olan aşcı başı pìşvä olup ~a◊ret-i Çelebi Bùstän Efendi ~a◊retlerine 

dämen-bùse varmışlar ä˚äz-ı su∆an-ı [[S41b] ~a◊ret-i Çelebi bu üslùb üzre cärì 

olmuş ki bu İzmirì Dede beş altı ay muøaddem ma≠ba∆dan üç beş nefer cän, cüdä 

idüp sırr olan degül midür didükde aşcı başı da∆ı neúam ile721 ceväbdih olduøda 

var bunı yine ma≠ba∆a götür rù-siyähì-i øaz˚an ile çeşm ü rùyın øarala diyü emr 

buyurduøda ≈a◊ret-i välid úinän-rìz-i beyän olup buyururlar ki "Sul≠änum bu 

bende-i näçizüè rùy u mùyında siyähì-i úi´yändan bir ∆äli ve sefìd cä øalmamışdur 

ki siyähì-i øa◊˚an ile tamäm ola" Hemän [[M40b] ~a◊ret-i Çelebi'nüè bu beyän-ı 

seläset-úunvän gùş-[[K38a]zedleri olduøda ∆ande-i kerämet- tibyän ile nüväziş 

buyurup gäh u bì-gäh meclis-i meläõik-ünsleri du∆ùline tenbìh buyurmışlardur. Ve 

käne Ÿälik beyne't-tisúìne ve'l-miõeti baúde'l-elfi min hicrati men lehü'l-úizzetü ve'ş-

şerafü722  

Şifähen Telaøøì-kerdedür ki:723 Ol  evän-ı saúdde ve eyyäm-ı pìrùz u her rùz 

u nev-rùzda724 Çelebi Bùstän Efendi ma≈fili, mänend-i meclis-i Bayøara725 imiş. 

Fu◊alädan cemú olan Nesìb Dede,Vehbì Dede, Siyähì Dede, ~a◊ret-i £äøıb Dede 

märru'Ÿ-Ÿikr Elmalılı `alìl Efendi [[L32a] fu◊alä-yı dehrden her øaçan bu 

yegäneler úaød-ı meclis idüp ~a◊ret-i Çelebi Bùstän Efendi [[S42a] da∆ı kerämet 

                                                 
719 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
720 äsitäne-i L, M ve S: äşiyäne-i K. 
721 ile K, L ve M: öyle S. 
722 Bu, şeref ve izzet kendisine ait olanın (s.a.s) hicretinden sonra 1090 ile 1100 arasında oldu.  
723 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
724 pì-rùz u her rùz u nev-rùzda K, L ve M: pì-rùz u her rùzda S. 
725 Bayøara K, L ve M: bì-øarär S.  
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ile meş≈ùn, säkin-i ´adr olduøda kerrùbiyän ˚ıb≠a idüp rùzı úıyd, şebi øadr-i behişt 

naød olur imiş.  

~~äfı◊ æuddise Sırrıhù Beyt: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Leyletü'l-øadrì ki gùyend ehl-i ∆alvet imşebest 

Yä Räb än teõ§ìr-i devlet ez-küdämìn kevkebest726 

 

ma◊mùnı müõeyyeddür. Fi'l-≈aøìøa mülùk-ı selef ü ∆alef bu bezme mälik 

olmamışlardur ve øadr-i ´o≈bet-i fu◊aläyı bilmemişlerdür. Her şeyüè Ÿübdesin 

bulmada bìnädurlar. A∆yär-ı fu◊alä vü úurefä-i benì nevúlerinde aúmådurlar. Läkin 

yine ceväb virilür ki bu naøl olınan bezm, tevfìø-i İlähìye mu≈täcdur. Muvaffaø 

olmaduøça kär-ı müşkildür ve mesned-nişìn-i erìke-i tenaúúum-ı nesl-i ~a◊ret-i 

[M41a] Mevlevì olmaø da∆ı ùlå vü u∆rådur. Ve-illä fe-lä727 ve ol vaøt ve baúdehù 

olan ´o≈betlerinde müşähede buyurduøları keşf ü kerämet ve ∆avärıø-ı úädeleri 

ek§eru min-en-yu≈´ådur. Baú◊an Sefìne'de [[K38b] Ÿikri sebøat itmişdür ve 

merøùm úurefälar beyninde olan le≠äõif ü ®aräõifüè ≈add ü ≈a´rı øäbil-i ta∆rìr 

degildür. 

 

                                                 
726 Halvet ehlinin Kadir Gecesi dedikleri gece yok mu? İşte bu gece. Yarabbi, bu devlet, hangi 
yıldızın tesiriyle meydana geldi ki?  
Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi 1985. s. 42, G XXXIX/1. 
Ganjoor net'te G 31/1.  
Beytin Abdülbaki Gölpınarlı ve Ganjoor net'teki şekli küçük değişikliklerle şu şekildedir: 
 

Án şeb-i øadrì ki gùyend ehl-i ∆alvet imşebest 
Yä Räb än teõ§ìr-i devlet der-küdämìn kevkebest 
 

727 Değilse olmaz.  
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MMe§nevì-i La≠ìf:728  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ger tu seng-i ´a≈ra vü mermer şevì  

Çün be-ehl-i dil resì gevher şevì729  

 

Mihr-i päkän der-miyän-ı cän nişän  

Dil me-dih illä be mihr-i dil-∆oşän730  [S42b] 

 

Pes ´ıla-i yärän-ı reh läzım şümär  

Her ki bäşed ger piyäde ger süvär731  

 

Räh-ı sünnet bä-cemäúat ∆oş büved  

Esb bä-esbän yaøìn ∆oş-ter reved732  

 

Yär-i ˚älib şev ki tä ˚älib şevì   [L32b] 

Yär-i ma˚lùbän meşevhän ey ˚avì733   

                                                 
728 Me§nevì-i La≠ìf L, M ve S: Me§nevì K. 
729 Mesnevî, 1/723., Sen kaya ve mermer taşı olsan gönül sahibine varınca mücevher olursun.  
730 Mesnevî, 1/724., Temiz kişilerin sevgisini canına yerleştir. Sadece hoş gönüllüleri sev.   
731 Mesnevî, 2/2139., Yol arkadaşlarını ziyareti gerekli say, kim olursa; ister yaya, ister atlı.  
732 Metin içinde Mesnevî'de olduğu belirtilen bu beyit Mehmet Kanar ve Adnan 
Karaismailoğlu'nda yoktur. Bununla birlikte Muhammed Ramazânî'nin hazırlamış olduğu 
Mesnevî-i Maúnevî isimli eserde bulunmaktadır. bk. Mevlânâ Celâleddîn  Muhammed Belhî-i 
Rûmî, Mesnevî-i Maúnevî, haz. Muhammed Ramazânî, Tahran: Kulâle-i Hâver Yay., Şemsî 1319. 
6. Cilt s. 360, bölüm: Münazara-i murg bâ-sayyâd der-terehhüb... 2. Satır 40. beyit.  
Sünnet yolu cemaatle güzel olur; bir atın atlarla birlikte yürümesi daha güzel olur. 
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İttihäd-ı yär bä-yärän ∆oş est 

Päy-ı maúnä gìr ´ùret ser-keş est734  

 

Yär şev tä yär bìnì bì-úaded 

Zanki bì-yärän bimänì bì-meded735 

 

Hem nişìn-i ehl-i maúnå bäş tä  

Hem úatä yäbì vü hem bäşì fetä736   

 

TTelaøøì-kerdedür ki:737 Miødär-ı şeş mäh meclis-i úäliyye-i [[M41b] ~a◊ret-

i Çelebi ile şeref-yäb ve ´o≈bet-i ∆ä´´alarıyla müstesúid olup ≠arìø-i Eskişehr 

üzerinden úäzim-i İstanbul738 olup `änøäh-ı ˙ala≠a'da cäyü'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede ile 

≈ücre-taş olup ˙av§ì Dede ´o≈betiyle kerre-i §äli§e mu˚tenem olup der-i ≈ücreyi 

äşinä vü bì-gäneye beste tutup ancaø äşinä-yı tarìøat-ı úaliyye olanlara der-güşä 

olup emr-i sülùkde a´lä İstanbul739 dedelerine müşäbehet üzre bulunmamışlardur. 

Fi'l-≈aøìøa ≈äliyä İstanbul tekyelerinde säkin fuøaränuè ´abìveş meyl ü hevesleri 

budur ki a≈bäb úadd itdükleri §üøalä-yı şehrìler740 ke§ret üzre ≈ücrelerine ämed ü 

reft [[K39a] ideler ve muøäbele günleri Ÿevø-i rù≈änì ≈ä´ıl olması [[S43a] meõmùl 

                                                                                                                                      
733 Mesnevî, 4/2876., Galip kişinin dostu ol ki neticede galip olasın. Mağlupların dostu olma. Ey 
azgın! Dikkat et.  
734 Mesnevî, 1/683., Dostun dostlarla birleşmesi hoştur. Mananın ayağına yapış suret isyankardır.  
735 Mesnevî, 6/498., Dost ol sayısız dost görürsün; zira dostsuz, yardımsız kalırsın. 
736 Mesnevî, 1/712., Mana sahiplerinin dostu ol ki hem ihsan bulasın ve hem genç olasın.  
737 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
738 İstanbul L, M ve S: İslambol K. 
739 İstanbul L, M ve S: İslambol K. 
740 şehrìler L ve S: meşhedìler K: şehrile M. 
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iken anlaruè izdi≈ämı ve øahve pezìden ile evøät-ı ´äfiyelerini tekdìr iderler. 

Na®ar der-øadem olan fuøarä-i bäbu'lläh o gùne a≈bäbdan ictinäb iderler. İ◊äúat-ı 

evøätdur. Sermäye-i úömri telefden mä-úadä bir741 şey ≈ä´ıl olmaz. -Faútebirù yä 

uli'l-eb´är-742 ve da∆l ü øad≈dan øa≠ú-ı na®ar ≈äliyä zamänımuz dervìşänı evvelä 

ke§ret-i ma´´-ı du∆än ile ibtilä §äniyen afyon ve berş ve bunlar em§äli tekeyyüfät 

ile şehvänì Ÿevø u ´afä ve ebdänı ∆aräb-bä-cefä §äli§en lüle-gerì ile taøviyyet-dih-i 

nefs ü øuvå räbiúan izdi≈äm-ı nüfùs-ı [[L33a] ◊äyiúayı kendüye a≈bäb úadd itmekle 

pä-ber-cä olup bu øadar meväniú ile dervìş-i dil-rìş nice sälik ve emr-i sülùkde 

nice tek [[M42a] ü pù ider ve ne zamän keyfi gelür bir mürebbì-i kämil ü 

mükemmel cüst ü cùsında beŸl-i maødùr ider. Tevfìø u hidäyet ü úinäyet meded-

res743 olsa ba˚teten bir feryäd-rese dùçär olsa dämen-i saúädet-pìrämenine 

teşebbü§ idebilür mi? Heyhät heyhät Eyne'§-§erä mine'§-§üreyyä! 744Min-yedi'l-

mütenävil.745 

 

Şiúr:  

Sevfe terå iŸä'ncelå el-˚ubår 

Eferasün ta≈teke em ≈imär746  

 

muúteberìn-i ≠arìøat-ı úaliyyeye elzem-i leväzımdur ki na®ar-ber-øadem olup ne 

içün iørär-dih-i faør u fenä olup tekyelerde [[S43b] säkin olmadan muräd nedür 

                                                 
741 bir L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
742 Kur'ân-ı Kerîm, 59/Haşr-2., İbret alın ey basiret sahipleri.  
743 meded-res L, M ve S: müderris K.  
744 Ülker (yıldız) nerde toprak nerde?! Hasan Akdağ, Arap Dilinde Deyimler ve Atasözleri, Tekin 
Kitabevi, 1999, Yersiz, s. 105.  
745 Ele alınan konudan uzak.  
746 Toz üzerinden kalktığı zaman, altındakinin at mı eşek mi olduğunu göreceksin.  
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çünki ta≈´ìl-i747 dünyä içün telef-kerde-i úömrsün bärì ehl-i dünyä çärsù vü 

päzärında var anlaruè libäsıyla kùze-ger ol! [[K39b] ziyy-i dervìşäneye ≈ayfdur.748 

Ke-Ÿälik baøì eş-şeva˚ıl mine'd-dünyä749 Eger der-∆äne kes est yek ∆arf bes est.750 

 

Me§nevì-i Şerìf751  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

™ùfì ibnü'l-vaøt bäşed ey refìø  

Nìst ferdä güften ez-şar≠-ı ≠arìø752  

 

Defter-i ´ùfì seväd u ≈arf nìst  

Cüz dil-i esfìd hem-çün berf nìst753  

 

Zäd-ı dänişmend ä§är-ı øalem  

Zäd-ı ´ùfì çìst envär-ı øadem754  

 

                                                 
747 ta≈´ìl-i L, M ve S: ta∆´ì´-i K. 
748 ≈ayfdur K, L ve M: ≈ayfdur ki S.  
749 Dünyanın kalan işleri de böyledir.  
750 Anlayana sivrisinek saz.  
Tokmak, Age., s. 126. 
Deyimin -eger sözcüğünün yer değiştirmiş- tam şekli şöyledir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
Anlayana sivrisinek saz. 
751 Me§nevì-i Şerìf S: Me§nevì-i Maúnevì K, L ve M.  
752 Mesnevî, 1/133., Ey arkadaş! Sûfî, vaktin oğludur. Yarın demek, yol şartından değildir.  
753 Mesnevî, 2/158., Sûfî’nin defteri harf karalamak değildir; onunki ancak kar gibi beyaz 
gönüldür.  
754 Mesnevî, 2/159., Bilginin azığı kalem eserleridir. Sûfînin azığı nedir? Ayak izleri.  
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Çün binäled zär bì-şükr ü gile  

Üfted ender heft gerdùn ˚ul˚ule755  

 

Ez-hezerän endekì zin ´ùfìyend  [[M42b] 

Bäøiyän der-devlet-i u mìziyend756  

 

Bäşed ibnü'l-vaøt ´ùfì der-mi§äl  

Lìk ´ùfì färi˚ est ez-vaøt u ≈äl757  
 

Hest ´ùfì-i ´afä çün ibn-i vaøt  [L33b] 

Vaøt rä hem-çün peder begrifte sa∆t758 

 

Hest ´äfì ˚arø-ı ba≈r-ı Zü'l-celäl 

Hest ´äfì färi˚ ez evøät u ≈äl759  

 

Diger: Cä-yı fermùde beräy-ı yärän hemçün mär än ki tu mu≈ibb-i mä 

∆¥ändeì ammä ù mu≈ibb-i hevä-yı nefs-i ∆od est ki ez ziyänhä-yı bì-şümär ki 

däred yek ziyän-ı bì-bedel ki hest ta◊yìú-i evøätest. Fermùde ìn est:760 

                                                 
755 Mesnevî, 1/1578., Şükür ve şikayet olmaksızın ağlayarak feryat ettiğinde yedi gökte vâveylâ 
kopar.  
756 Mesnevî, 2/532., Binlerden birazı bu sûfîlerdendir; diğerleri onun devletiyle yaşarlar.  
757 Mesnevî, 3/1425., Örnek olarak sûfî vaktin oğludur; ama saf/berrak olan, vakit ve hâlden 
uzaktır.  
758 Mesnevî, 3/1432., Sefa/berraklık arayan sûfî, vaktin oğludur; vakti baba gibi sıkıca tutmuştur.  
759 Mesnevî, 3/1433., Sâfî/berrak olan, Hakk'ın aşkına gömülmüştür; kimsenin oğlu değildir; 
vakitlerden ve hâlden kurtulmuştur. 
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MMe§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Çün "yefirru'l-merõu" äyed min e∆ìh 

"Yehrabü'l-mevlùdü yevmen min ebìh"761762[S44a] 

   

Zän şeved her dùst än säúat úadù  

Ket büt-i bùd ü ez-reh mäniú ù763 

 

Ín dem ez-yärän bä tù ◊ıdd şeved  

Vez tu bergerdend ü der-∆a´mì revend764  

 

Hìn begù nek rùz-i men pìrùz şüd 

Ánçi ferdä ∆¥äst şüd imrùz şüd765  

 

Yär-i tu çün düşmenì peydä kunend  

                                                                                                                                      
760 Dostlar için bir yerde buyurmuş: Yılan gibi sen o şahsı ki bizim dostumuz bilmişsin ancak o 
kendi nefis ve arzusunun dostudur. Sahip olduğu sayısız zararlarından benzersiz bir zararı vakti 
öldürmektir. Buyruk şudur: 
761 Kur'ân-ı Kerîm, 80/Abese-34-36., İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve 
babasından. Ve refikasından ve oğullarından -firar edeceği gün-.  
762 Mesnevî, 5/1500., Kişi kardeşinden kaçar o gün çocuk babasından kaçar, -anı- geldiğinde, 
763 Mesnevî, 5/1501., Senin putun ve yolunda engelin oldukları için o anda her dost, düşman olur.  
764 Mesnevî, 5/1503., Şu anda dostların seninle zıtlaşır, senden vazgeçer ve düşmanlık yaparlarsa, 
765 Mesnevî, 5/1504., Dikkatli ol! Deki: "İşte benim günüm kutlu oldu. Yarın olacak olan, bugün 
oldu." 
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Ger-i ≈ıød u reşk-i ù bìrùn zened766  [[M43a] 

 

Tu ez än iúräz-ı ù ef˚än me-kun  [K40a] 

`¥ìşten rä ebleh ü nädän me-kun767  

 

Belki şükr-i ~aøø kun ü nän ba∆ş kun 

Ki negeştì der-cuväl-i ù kuhun768 

 

Ez-cuväleş zùd bìrùn ämedì  

Tä becùyì yär-i ´ıdø-ı sermedì769   

 

 Eyyühe'≠-≠älibü'r-rä˚ıbü teõemmel ˚äyetü't- teõemmüli.770 

Telaøøì-kerdedür ki:771 Ol çäbük-süvär-ı meydän-ı fa◊l u hüner velvele-

ärä-yı şehr-i772 İstanbul773 [[L34a] olup vaøt-i latìflerin izdi≈äm-ı a≈bäb-´ùret ile 

tekdìr ve beyhùde ta´dìú-i mizäc-ı rù≈änì imtizäclarına girän ve Sul≠än Me≈med'üè 

da∆ı vaøt-i774 sal≠anatları erbaúìne øarìb olma˚la gùyä vaøt-i iøbäl tamäm, idbär 

rù-nümä olma˚la ä˚äz-ı cünd-i İsläm nice yerde hezìmet-peŸìr olup Sul≠än 

                                                 
766 Mesnevî, 5/1514., Dostun düşmanlık gösterir, kin ve düşmanlığını dışarı vurursa, 
767 Mesnevî, 5/1515., Sen, onun o yüz çevirmesinden dolayı feryat etme; kendini ahmak ve cahil 
etme. 
768 Mesnevî, 5/1516., Bilakis onun çuvalı içinde eskimediğin için Hakk'a şükret ve ekmek sadaka 
ver; 
769 Mesnevî, 5/1517., Onun çuvalından çabuk çıktığın için; böylece ebedî sadık dost biri ararsın;  
770 Ey istekli talebe isteklerinin sonunu düşün.  
771 Telaøøìkerdedür ki K, M ve S: Telaøøìkerdemüzdür ki L. 
772 şehr-i L, M ve S: şehr-i medìne-i K. 
773 İstanbul K, L ve M: Stanbul S. 
774da∆ı vaøt-i K, L ve M: S'de yazılmamıştır.   
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Me≈med'e da∆ı bu fikr-i bärìø ilhäm olunmış ki bu bizüm çekdügümüz nikebät 

úale'l-úamyä Vänì-i mütemerride virdügümüz ru∆´at cezäsıdur. Cebr-i inkisär 

fikriyle Beşik≠aş ∆änøähına muøäbelelerde ≈ä◊ır olup bükä idermiş ≈attå böyle 

naøl olınur ki ≈ìn-i semäúda a≈yänen: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Münkir inkärın bıraødı eyledi iørär hù775 

 

ilähìsinüè bu mı´raúı bizüm ≈aøøımuzda väøiú olmuşdur diyü in´äf-ämìz kelimät 

idermiş. Áhälì-i İstanbul tekyelere [[S44b] düşüp herbiri cüst ü cù encäm-ı kär ve 

baú◊ı vehhämları diyär-ı ä∆ara rı∆lete kemer-beste [[M43b] äh u väh-ı ehl-i 

dünyädan úìş-i dervìşän da∆ı müna˚˚a´776 olma˚la ve baú◊an ≈ä´ o≠alıdan úazìz-i 

                                                 
775 Cemâl-i Halvetî'ye ait olan bu mısra Cemâl-i Halvetî Dîvânçe'sinin başında 5 beyitlik bir gazel 
içinde yer almaktadır. Dîvânçe Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 2709 numarada kayıtlı 
mecmuanın 179b-185b varakları arasında yer aldığına göre hacim yönü ile küçük bir eserdir. Bu 
nüsha Cemâl-i Halvetî'nin şiirlerinden bir şeçki izlenimini vermektedir. Cemâl-i Halvetî 
Dîvânçe'sinin bir diğer nüshasının da Millet Kütüphanesi Manzum 463'te kayıtlı olduğunu, 
 

Münkir inkärın bıraødı eyledi iørär hù  
 
beytini de içine alan gazel şeklindeki manzumeyle başladığını, Muharrem Çakmak bildirmektedir. 
Gazelin iktibas edilen mısraının da içinde bulunduğu son iki beyti şu şekildedir: 
 

Sûfî mest olub safâdan devr ider yâ hû deyu, 
Münkir inkârın bırakdı eyledi ikrâr hû 
Ravza-i hudâ makâm it ey Cemâl-i Halvetî, 
Tâ vücûdun mülküne keşf ola bu esrâr-ı hû. 

 
Muharrem ÇAKMAK, Cemâl-i Halvetî, Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemâliyye 
Kolu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Doktora Tezi, 
Erzurum: 2000. s. 108. 
Cemâl-i Halvetî'nin bu gazelini, Cihângîrî Dede (Ahmed Efendi) Bestelemiştir. Makamı Hüseynî, 
usulü sofyandır. Eser TRT repertuarında 14352 numarada kayıtlıdır. 
www.yedinota.com/beste/safha-isadrında-daim-asikin-efkari-hu-14546. Erişim tarihi 13-02-2017. 
776 müna˚˚a´ K ve S: münaøøa´ M: münaøøa´a L. 
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mümä ileyh ≠arafına müncezeb ve firìfte-i ≈älät-ı kerämet-äginleri olup iştihärları 

[[K40b] elsine-zìb olduøda,  

 

Me§nevì-i Şerìf: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

İştihär-ı ∆alø bend-i mu≈kem est  

Der-reh ù ez-bend-i ähen key kem est777 

 

ma◊mùnı üzre ta≈lì´-i girìbän-ı ez-bend-i iştihär içün Ba˚dad'a eõimme-i kiräm 

meşhedini ziyäret øa´dıyla ta≈rìk-i rikäb seyä≈at itmege derùnì isti∆äre 

buyurmuşlar ki bu isti∆äre fıøhda778 taúlìm olunanuè ˚ayrıdur. Märru'Ÿ-Ÿikr ™ucı 

Dede ile ≈ücre-taş iken leylen mine’l-leyälì úälem-i mi§älde müşähede iderler ki 

ebväb-ı semä münfeteh olup derùn-ı bäbdan iki ≠ayr-ı hümä-perväz ≠ayerän iderek 

näŸil ve ä˚ùş-ı välidi meõvä [[L34b] idinüp bir mek§-i øalìl ile yine perväz ve 

na®ardan ˚äõib olup ≠ayr-ı §änì mäki§-i ä˚uş-ı mübärekleri oldu˚ı ≈älde bi-˚ayr-ı 

fıødän bìdär olduøda teõemmül-i ke§ìreden ´oèra taúbìrinde bu ≠arìøa sälik 

olmuşlardur ki iki ervä≈-ı úäliye ´ä≈ibi kendülerüè ≈ücre-i terbiyesine ìdäú olunup 

birisi henùz [[S45a] tekmìl-i Ÿät u zamän u úilm ü úamel ü ber∆ùrdär-ı úömr olmadın 

yine maøarr-ı a´liyyeye räciú olacaødur. Biri bi'l-úaks birkaç gün mürùrında bir 

müşähede da∆ı úälem-i mi§älden [[M44a] rù-nümä olup görürler ki Ÿät-ı şerìflerin 

bir kùşevì mi≈räb, ∆änøäha imäm iderler. -Cirm-i ∆äne dört kùşeden úibäretdür. 

                                                 
777 Mesnevî, 1/1547., Zira halkın tanıması, sağlam bir bağdır. Bu, yolda demir bağdan -az engel- 
değildir.  
778 fıøhda K, M: fıøda L: øafada S. 
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Mi≈räb bir kùşesine mü´ädif olsa mi≈räb kùşevì olur.- 779  Tefekkür 

buyurduølarında bu maúnä läyi≈ olur ki Bäb-ı Cedìd `änøähı mi≈räbı görilen gibi 

väøiú olmışdur. Mebädä şey∆-i `änøäh-ı Bäb-ı Cedìd ra≈metu'lläh'a [[K41a] vä´ıl 

ola ve bizi anuè yerine icläs ideler. Bu emrüè ®uhùrından muøaddem seyä≈ate 

iødäm idelüm, räy-ı ´aväbıyla merøùm ™ucı Dede ve iki cän da∆ı refìø itti≈äz idüp 

mänend-i çär-erkän isti≈käm-ı seyä≈ate kemer-bend olmuşlardur. Merøùm ™ucı 

Dede da∆ı iøbäl-i Sul≠an Me≈medìden Eş-şöhretü äfetün780 mı´däøınca kenär-gìr 

olanlardandur. A≈väli Sefìne’de mes≠ùrdur ve ≈a◊ret-i välidüè defeúät ile maøarr-ı 

äsitäne-i úulyä æonya ve İstanbul781 beyninde ämed ü reft väøiú olup läkin ≠arìø-i 

ä∆erden úubùr ile `änøäh-ı Kütähiyye'ye nezìl782 ve ziyäret bulunmama˚ın, bu 

defúa anı da∆ı itmäm øa´dıyla cäŸibe-i øudret ceŸb ü sevø idüp ≠araf-ı şehr-i 

merøùma imäle-i ligäm buyurmuşlardur. TTelaøøì-kerdedür ki: [S45b] Ulü'n-

nühäya úacäyib-i øudret ìrä§ ider bir maúnädur. Gùş-ı cänla istimäú ideler İnne'llähe 

meläikete fi'l-ar◊ı yesùøu'l-ehlü ile'l-ehli783 ≈adì§-i şerìfi mä-´adaøı ol evända 

belde-i Kütähiyye'de a≈fäd-ı kiräm-ı ~a◊ret-i Mevlevì'den [[L35a]bir kerime-i 

Ÿekiyye var imiş. Naød-i vaøt-i mä-selef-i ∆ayru'l-∆alef Räbiúa-i zamän [[M44b] 

                                                 
779"Cürm-i ∆äne dört kùşeden úibäretdür. Mi≈räb bir kùşesine mü´ädif olsa mi≈räb kùşevì olur. " 
Bu cümle S'de MMin≈ işäretiyle derkenara yazılmıştır. K'de yazılmamıştır. L'de ise: "Cürm-i ∆äne 
dört kùşeden úibäretdür. Mi≈räb bir kùşe" kısmına kadar metin içinde yazılmıştır. M'de ana metnin 
içerisinde verilmiştir fakat bu nüshada ara söz, ana metin zannedilerek cümleler birbirine 
karıştırılmıştır.  
780 "Şöhret afettir." Bu cümle bazı kaynaklarda hadis olarak geçse de Tayfur Ahmedoğlu, bu 
cümlenin kelam-ı kibar nevinden olduğunu delilleriyle ortaya koymuştur. Konuyla ilgili yazı için 
bk. Tayfur Ahmedoğlu, "Hadis Araştırmalarında Bir Örneklem /'Şöhret Afettir' Sözünün Tahlili", 
10 Şubat 2011, http://www.ilahiyathaber.com/artikel.php?artikel id=406. Alıntılayan: Hakan 
Yekbaş, Sebzî Divanı, (İnceleme-Tenkitli Metin) Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Doktora Tezi Sivas: 2011. s. 42.  
Yılmaz Age., s. 626. Şöhret bir beladır.(Ama bütün insanlar onun peşine düşerler. Sabırlı olma bir 
nimettir, ama bütün insanlar ondan uzak dururlar). Bu söz zayıf ve uydurma hadisler arasında 
gösterilmiştir. (Zerkanî, Muhtasar el-Makâsıdü'l-hasene, 1/417).  
781 İstanbul K, L ve M: Stanbul S. 
782 nezìl L, M ve S: tenzìl K.  
783 Muhakkakki Allah'ın melekleri, yeryüzünde bir grubu diğer bir gruba sevk eder. İbarenin hadis 
olduğu söylense de yaptığımız araştırmalarda böyle bir hadise rastlayamadık.  
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Şiúväne-i devrän ve bihter-i zenän784 ´äli≈ät-ı úälem-i imkän a´l-ı a´ìlleri 

æara≈i´är-ı ´ä≈ib'de mesned-nişìn-i Mevlevì785 olan evläd-ı kirämdan úÁrif-i 

Kùçek Me≈med Efendi kerìmeleri Kämile `änum kerìmesi ~äcce [[K41b] Fä≠ıma 

`änum olup taf´ìl-i ≈älleri Sefìne'den istiø´ä oluna merøùme tezvìce şäyeste 

olduøda pederleri Üftedli-zäde hem-şìre-zädesi olan A≈med Paşa øarındaşı 

Ma≈mùd Beg'e tezvìc andan bir kerìmeleri olup úaläøa-i dünyäya taúalluø itmeden 

´ı˚ar-ı sinninde vedäú-ı bezm-i fänì müddet-i yesìrde zevcleri786 olan Ma≈mùd 

Beg da∆ı rù-be-räh-ı úuøbä olup merøùme ~äcce Fä≠ıma `änum úazìmet-i Kaúbe-i 

Mükerreme buyurmışlardur. E§nä-i rähda maúlùmdur ki däru'l-veläye-i æonya'ya 

vu´ùllerinde ∆äne-i bì-minnet-i ´adr-nişìn-i ~äcì Bùstän Çelebi Efendi ∆änesine 

nezìl baúdehù äsitäne-i [[S46a] saúädet-äşiyäne ziyäretiyle müstesúad olup 

≈ücrelerde ma≠ba∆-ı cän-perverde bulınan cänlaruè cümlesine birer pirähen birer 

äbdest maøramesi birer kùçek maørame ve herbirine birer neŸr ihdä idüp ve 

cümleden ∆ayr-ı himmet istidúäsıyla derùnunda mu◊mer bir ∆ayr-ı ∆alef, ∆ayr-ı 

i≈sänını úälemü's-sırri ve'l-∆afiyyätdan her emkine-i mübärekde der-∆¥äst 

buyururlar imiş. Bu úädet-i787 ≈asene üzre Şäm `änøähı’nda ve Medìne-i 

Münevvere788 ve Kaúbe-i Muúa®®äma ÿäviyelerinde taúmìr-i øulùb-ı münkeser 

iderek edä-yı menäsik-i ≈acc idüp maø◊iyyü'l-meräm yine va≠an-ı meõlùflarına 

ricúat buyurmuşlar ve mu≈täcìn ü fuøaräya iú≠ä eyledükleri [[M45a] belki biè 

˚uruşa bäli˚ olur. Baúdehù sinìn-i úadìde úibädät u inzivä ile mu≈tevì vedäú-ı 

≈asret-i evläd ile müktevì äh väh-ı şeb-än-rùz ile evøät güŸär iken nä-gäh ˚ayret-i 

İlähì perde-der-i ˚aybì olup  

 

                                                 
784 zenän K: zamän L, M ve S. 
785 Mevlevì S: Mevleviyye K, L ve M.  
786 zevcleri K, M ve S: zevceleri L.  
787 úädet-i K, L ve M: úädät-ı S. 
788 Medìne-i Münevvere K: Medìne L, M ve S.  
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BBeyt:       [L35b] 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

Fa◊lì sen mähı dilerseè yüzièi göklere ≠ut  [K42a] 

Käfirüè vire murädıè ya benüm virmeye mi?789  

 

Mä-´adaøı bir leyälì-i mübäreke meyänında ≈a◊ret-i øu≠b-ı aú®am ve ˚av§-ı 

ekrem Sul≠än Dìvänì-i Semäúì Me≈med Efendi ~a◊retleri øuddise sırrıhù [[S46b] 

verä-yı perde-i úälem-i mi§älden rù-nümä olup tela≠≠uf-ı bì-şümär ile neväziş idüp 

buyurmuşlar ki: Du∆ter-i men ˚amgìn meşev mä ez beräy-ı tu ferzendì äverde ìm. 

Ki mi§l-i än der dünyä nebäşed.790 Nefes-i enfesleriyle tesellì vü tebşìr-fermä 

olduølarında ∆azìne-i merøùma bint-i mükerremeleri bir äh-ı serd çeküp 

buyururlar ki sul≠änum buyurdu˚ıèuz ferzend-i eúazzı øanda bulalum ve nice 

bilelüm? diyü istifsär-ı mä-fi'l-bäl eyledüklerinde, ìnek diyü işäret-fermä olınca 

fi'l-väøiú şekl ü şemäõil ve lehce vü øıyäfetini ∆azìne-i a∆yälde ®ab≠ iderler ve 

müteraøøıbe-i ®uhùr olurlar.791  

 

Li-müellifihì: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Dergehüè cärù-keşine ey velì-mu≈terem  

~a◊ret-i £äøıb getürmiş bäzuvän-ı himmetüè  

                                                 
789 Kara Fazlî Divanında bu beyte rastlayamadık. Beyit Edirneli Fazlî'ye ya da Fazlî mahlaslı başka 
bir şaire ait olabilir. bk. Mustafa Özkat, Kara Fazlî'nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı, 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 2005. 
790 Ey kızım hüzünlenme ki biz senin için dünyada misli bulunmayan bir evlat getirmişiz.  
791 olurlar K ve S: iderler  L ve M. 



267 
 

 

[[M45b] TTelaøøì-kerdedür ki: Ol serv-i bùstän-ı hidäyet-∆ırämän-ı bä˚-ı 

veläyet ≠ayy-i merä≈il iderek belde-i Kütähiyye'de nezìl-i `änøäh-ı ~a◊ret-i 

Ar˚un øuddise sırrıhü'l-meknùn olup säye-i saúädetinde birøaç gün äsùde olup 

ärzù-yı meşähid-i792 eõimme-i kiräm ile Därü's-seläm-ı Ba˚dad'a seyr ü seyä≈ati 

fikriyle çend rùz iøämet ve úale'´-´abä≈ ≈areket itmeleri mu´ammem iken vaøt-i 

úa´rda ∆änøäh-ı merøùm muøäbilinde olan çärsùda bir ˚alebe peydä olup [[S47a] 

bizüm cänlar varup tefa≈≈us iderler. Görürler ki [[K42b] bir Bektaşì úuryän, ∆alø 

başına cemú olup a≈välini suõäl iderler ol da∆ı serencämını böyle naøl ider ki şehre 

øarìb Porsuø näm nehr-i cärìde reh-zenän-ı Ekräd'dan çend ten bizüm faørumuza 

iútibär itmeyüp bu ≈äle iløä [[L36a] eylediler diyü şekve-rìz olması ile793 ≈a◊ret-i 

välide bir fikr gelür ki ol fürù-mäyeler abdäluè e§väb-ı re§yesine tamaú ideler. Biz 

ki dört cänuz bu øadar elbise-i dervìşänemüz ve kütüb-i nefìse ve säõir leväzım-ı 

seferiyyei görüp bizlere hìç mer≈amet itmeyecekleri muøarrerdür ≈azm u i≈≠iyä≠ 

budur ki birøaç gün da∆ı mek§ olunup o dähiye ber-≠aräf olduøda rù-be-räh olalar. 

Kär ez-kär ∆ìzed der-cihän794Ma◊mùnı bint-i mükerreme Räbiúa-i Veliyye ~äcce 

Fä≠ıma `änum úädet-i müsta≈seneleri bu imiş ki yevm-i muøäbele meclis-i semäúa 

≈ä◊ır olup säkinìn-i ∆änøäha ´urreler ve misäfirìne pìrähen ve baú◊ı elbise 

ikrämıyla edúıyye-i ∆ayriyye-i fuøaräya [[M46a] näõil olurlar imiş. Bu defúa ≈a◊ret-i 

välid teşrìfinde ahälì-i belde istidúäsıyla ≈a◊ret-i välidi vaú®a kürsì-nişìn iderler. 

Kemä-fi's-säbıø ~äcce Fä≠ıma `änum ~a◊retleri da∆ı meclis-i semäúı [[S47b] teşrìf 

                                                 
792 meşähid-i K, L ve M: müşähede-i S. 
793 ile L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
794 Mesnevî, 1/76., Dünyada iş işten doğar.  
Beytin tamamı şu şekildedir: 
 

Güft maúşùøem tu bùdestì ne än 
Lìk kär ez-kär ∆ìzed der-cihän 

 
-Padişah-dedi: Sevgilim senmişsin, o değil. Fakat dünyada iş işten doğar. 
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iderler. Baúde taørìr-i ≈adì§i'l-şerìf, taørìr-i Me§nevì-i Şerìf’e ä˚äz 

buyurduølarında merøùme-i mükerreme hüsn-i istimäú ile müstemiúa olurlar, ne 

görürler ki bu taørìr bir äb-ı ≈ayätdur ki curúası neşõe-ba∆ş-ı ebedì, fi'l-väøiú 

≈a◊ret-i välidüè [[K43a] lehce-i pür-behce-i ~a◊ret-i Me§nevì'den bürøaú küşälı˚ı 

hìcbir äferìdeye na´ìb olmamışdur. Bu germiyyet üzre iken ∆azìne-i ≈ayälde olan 

väøıúa da∆ı väøiú olmaø üzre ricúat idüp tefekkür iderler. Bi-úaynihì ~a◊ret-i Sul≠än 

Dìvänì øuddise sırrıhü'n-nùränì úälem-i mi§älde işäret buyurduøları bu nev-

civändur. `änelerine gelüp tedärik-i ◊iyäfet idüp kethüdälarını daúvete irsäl 

iderler. Bunlar da∆ı rufeøäyla tekyede bulunan cänlar ile icäbet idüp varduølarında 

baúde'≠-≠aúäm ve'l-ikrämü't-täm zìr-i perdeden imúän-ı na®ar buyurup mu≈aøøaø 

bilürler ki görilen budur märru'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede'yi ≈aväle ve keyfiyyet-i väøıúayı 

naøl ve kendülerüè ≈asret-i evläd olup tebennì itmek üzre neye mälik ise [[L36b] 

iú≠ä ve hibe buyurma˚ı bi'l-cümle tav´iye idüp geregi gibi sipäriş eylemişler. 

Merøùm Dede da∆ı baúde'l-úa´r ∆änøäha gelüp ≈a◊ret-i välide [[M46b] [[S48a] derd-

i ser olup elbette795 bu Räbiúa-i zamänuè emri üzre meõmùr olursun ve illä 

bunlaruè inkisärı seng-i ∆äräya teõ§ìr ider diyü nice nu´≈-ämìz kelimät söylediyse 

e§er itmeyüp ı´rär üzre olurlar. úÁøıbet-i kär merøùm ™ucı Dede müfäraøat-ı 

refäøat ve inkisär-ı øalbì ile giribän-gìr olup näçär796 iørär-dih olmuşlar. Baúde't-

tebennì ve'l-hibe tezevvüc itdürme muräd iderler. Şehr aúyänı zädelerinden nice 

du∆terän úar◊ iderler. ~a◊ret-i välid-i mäcid birini [[K43b] øabùl itmeyüp meger ki 

≈ücre-i terbiyelerinde biräderleri ~üseyin A˚a-zäde bir du∆ter-i päkìze-a∆ter var 

imiş aèa engüşter-i úaläøa ≠aøarlar ki bu müstemend-i faøìrüè välide-i müşfiøaları 

~avvä `änum'dur ki Ÿikr-i cemìlesi Sefìne'de mes≠ùrdur. Menäøıb-ı ebrära ı≠≠ıläú 

muräd iden aèa ricúat iyliye. Ol vaøt-i pìrùzda ´adr-nişìn-i ∆iläfet-i äsitäne-i 

saúädet-i ~a◊ret-i Mevleviyye ~äcı Bùstän Çelebi Efendi imiş. ~äcce `änum 

                                                 
795 elbette S: elbet K, L ve M.  
796 näçär K, L ve M: S'de yazılmamıştır.  
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~a◊retleri bir mektùb bir destmäl ve ≈a◊ret-i välid bir úar◊-ı ≈äl-i ◊aräúat-meõäl ile 

ber-∆ıläl ◊amm idüp meşì∆ät-näme-i dergäh-ı ~a◊ret-i Ar˚un øuddise sırrıhü'l-

meknùnı niyäz itmişler. Şeref-yäfte-i vusùl [[S48b] olduøda mektùb-nüvìsleri 

Nesìb Dede'ye ∆i≠äb-ı şekerìn ile bu fıørai terennüm-rìz olurlar ki biz da∆ı 

müddetü'l-úömr bir şey∆ görmiş olalum teberrüken bu destmäli sen istiúmäl eyle, 

∆ılali destär-ı mübäreklerine ì´äl idüp meşì∆at-näme ta∆rìrine emr [[M47a] 

buyurmışlar. Baúdehù ≈a◊ret-i välid belde-i merøùmede muúazzez, mükerrem, 

meşì∆at ve tedrìs ile evøät-güŸär olup yevmen-fe-yevmen sìt-i şöhretleri e≠räf-ı 

biläd u merzubùma münteşir olmuşdur.  

 

Beyt:797     [L37a] 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Çerä˚-ı ≈ä´ını ~aøø kim uyandursa ®uhùrıyla  

Hezärän meclis-i rùşen ider ˚aybı uyanmışdur 

 

Telaøøì-kerdedür ki: Bu iøbäl üzre ahälì-i798 belde bir ämed ü reft ve 

ke§ret-i züvvär ek§er-i úulemä ziyyinde olanlar ve evlädları ders-∆¥än olma ve şeb 

ü rùz ◊iyäfetlerüè799 [[K44a] germ-ä-germ ´o≈betleri iki üç sene miødärı bu üslùb 

üzre güzerän idüp úişve-bäz-ı dünyä ve ta≈vìlät-ı rùzgär äyine-i ä∆erden rù-nümä 

olup ve li külli cemúin eştät800 in®imämıyla cümlesi mütefarrıø olup ≈a◊ret-i välid 

                                                 
797 Beyt L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
798 üzre ahälì-i K ve S: üzre ◊uhùrıyla ahälì-i M ve L. 
799 ◊iyäfetlerüè S: ◊iyäfetler K, L ve M. 
800 Her topluluğun bir dağılması vardır.  



270 
 

da∆ı ibni vaøt ve färi˚ u äzäde ve ∆oş-≈äl u bì-øaydäne -es-selämetü fi'l-va≈ide-801 

kùşe-nişìn olmuşlar.  

 

MMı´raú: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Vaøt-i ´äfın eylemiş bir kära bend 

 

baúdehù [[S49a] defúü'l-meväniú evläd-ı kirämların terbiye vü taúlìm ve fuøarä-i 

bäbu'lläh isläk u tenmiyye üzre müreffehü'l-≈äl ve färi˚ü'l-bäl olmuşlardur ve 

baú◊an ≠aşradan ders-∆¥än olanları da∆ı menú itmeyüp herkes be-øadr-i [[M47b] ∆¥ìş 

telemmüŸ iderlerdi. Evøät-ı úazìzlerini bizüm gibi bì-hùde ´arf itmeyüp ta´nìfät-ı 

räyiøa ve neşr-i úulùm ve terbiyye-i mürìdìn ile úale'd-deväm işti˚äl 

buyurmuşlardur. -Mettaúanallahü bi-esrärihim-802 märü'Ÿ-Ÿikr ol a≈bäb zümresinde 

iddiúä-yı mu≈abbet ile jäj-∆äy olanlar nice daúvä ´ùreti peydä idüp icrä-yı ˚ara◊ 

´ädedinde her ne øadar esb-rän olmuşlar ise bi-úinäyeti'llähi teúälä ve bi-himmeti 

evliyä803 menkùb u ma∆zùl olduøları ≈älde ser-keşìde-i girìbän-ı yeõs olmuşlardur.  

 

Mı´raú:804 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

                                                 
801 Huzur birliktedir.  
es-selämetü fi'l-úuzleti: Huzur yalnızlıktadır. Bu şekliyle hadis değildir. Bir bilginin sözü olduğu 
bildirilmiştir (Esne'l-metâlib, 174; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ 1/455; Ahmet Serdaroğlu, Mevzûúât-ı 
Aliyyü'l-Kârî Tercümesi, s. 72). Yılmaz Age., s. 604.  
802 Allah bizi, sırlarıyla istifadelendirsin.  
803 Yüce Allah'ın yardımı ve velilerin himmeti ile. 
804 Mı´raú L ve M: ع S: K'de yazılmamıştır. 
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Çerä˚ì rä ki ìzed ber fürùzed  

Her än kes püf kuned pùzeş be-sùzed805 

 

[[L37b] Telaøøì-kerdedür ki:806 Evän-ı seyä≈atlerinde derùnì niyäzları bu 

imiş ki şey∆ olmaø däúiyesi øalb-i şerìflerinde olmayup läkin eger rùzgär-ı zùr-kär 

∆¥äh u nä-∆¥äh bizüm teşeyyü∆ümüzi [[K44b] muräd iderse bir tekye olsa ki a´lä 

vaøf u ìrädı807 olmasa fi'l-väøiú tìr-i niyäzları hedef-i icäbete øarìn olup ≈äliyä 

oldu˚ımuz äsitänenüè sedd-i ramaø [[S49b] vaøfı olmayup läkin ≈üsn-i zindegänìsi 

säõir evøäf-ı väfiyesi olan ∆änøahlardan ezyed ve meúkùlät ve meşrùbät ve 

leväzımı da∆ı ek§erdür ve úìş-i ra˚adı ve sürùr u ´afäsı lä-yüúad velä yüta≈arrar 

oldu˚un i∆vän-ı zamänımuzuè maúlùmlarıdur ve ≈a◊ret-i välid øırø sekiz [[M48a] 

sene meşì∆at itmişler. Buyururlar idi ki: Bizüm säye-i evliyäda itdügümüz Ÿevø u 

´afä úìş-ı ra˚ad hìç bir şey∆e na´ìb olmamışdur. Diyü däõimä şükr-i firävän ve 

≈amd-i bì-päyän üzre idiler ve bir iki defúa Bäb-ı Cedìd meşì∆ati teveccüh idüp 

istiúfä buyurmuşlardur.  

 

Beyt:808 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün]  

 

                                                 
805 Hakkın yandırdığı çırayı her kim  söndürmeye çalışırsa ağzı yanar.  
 Ebû Saîd Ebu'l-hayr, Ebyât-ı Perâkende tikke 27.  
https://ganjoor.net/ebusaeed/abyat-aa/sh27/ 
 

Her än şemúì ki ìzed ber fürùzed  
Kesì keş püf kuned sebilet be-sùzed 

 
806 telaøøìkerdedür ki K, M ve S: telaøøìkerdemüzdür ki L. 
807 ìrädı M: idrärı K, L ve S. Bütün nüshalarda "idrärı" şeklinde yazılan kelime M'de daha sonra 
kırmızı mürekkep ile düzeltilerek "ìrädı" şeklinde yazılmıştır. 
808 Beyt S: Mı´raú L ve M: K'de yazılmamıştır.  
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Cihänuè úizz ü cähuè şöyle izúän eyledüm men kim 

Eşigüède øul olmaø dehre sul≠än olmadan yegdür 

 

Dìvän-ı münìflerinde ta´rì≈ buyurmuşlardur: 

 

BBeyt:809 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün]  

 

`arìm-i ∆änøähuèda olan yek vìje-i süknå  

Baèa yegdür øu´ùrından tamämen rubú-ı meskùnuè810 811  

 

∆änede ve tekyede niúam-ı väfire däõimä ämäde a´lä rù-yı ◊arùret görilmeyüp 

fütù≈ät-ı bì-∆isäb ile cümle i∆vän u ∆ademe müreffehü'l-≈äl oldı˚ı mu˚nì úani'l-

beyändur.812 İzdiväclarından ®uhùr iden ibtidä úÁyişe näm bir kerìmeleri bürùz813 

idüp bir sene úaläøa-i dünyä itmedin perväz-ı va≠än-ı a´liyye [[K45a] [[S50a] 

itmişler.814 £äniyen Şey∆ Me≈med Mu∆li´ näm øadem-nihäde-i erkän-ı çär úun´ur 

olup on yedi yaşına øadar bäli˚ olmuşdur.  Ve keyfiyyet-i neşõeti äyetün mine'l-

äyäti'lläh815 [[L38a] olup müddet-i yesìrde úulùm-ı şettåyı ta≈´ìl ve şiúrde fäõizü'l-

aørän olup øurb-ı rı≈letlerin bir ˚azelde de ìmä itmeleriyle ol ˚azel-i raúnä sebt-i 

cerìde-i Ÿikri øılınmışdur ki [[M48b] ne äteşìn reftär oldı˚ı müteõemmilìne bedìdär 
                                                 
809 Beyt S: Mı´raú L ve M: K'de yazılmamıştır. 
810 S'de bu beyit ile bir yukarıdaki beyit birbirine karıştırılarak tek bir beyt başlığı altında 
yazılmıştır.  
811 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003. s. 133, K18/30.  
812 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
813 bürùz L, M ve S: perväz K. 
814 itmişler K ve S: itmişlerdür L ve M. 
815 äyetün mine'l-äyäti'lläh L ve M: äyetün min-äyäti'lläh K ve S. 
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ola. ˙azel-i ~a◊ret-i Şey∆ Me≈med Mu∆li´ el-Mevlevì meşreben ve'l Celälì 

neseben.    

   

MMa≠laú: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Gül-i ´ad-bergi destärında ol gül pirehen ≠u≠mış  

Küläh-ı läleyi gùyä ki başında semen ≠u≠mış  

FA™L-I £ÁNÍ 

Ol ma≈mùdü'l-≈isäl ve mar◊iyyü'l-fiúäl úünfüvän-ı şebäblarından ibtidä-yı 

kühùletlerine varınca gerek seyr u seyä≈atleri gerek belde-i merøùmede ≈a◊ar ve 

iøämetleri vaøtinde olan feracün baúde'ş-şidde816 vve kerämetleri ve säõir a≈väl-i 

˚arìbeleri Ÿikr olınur. TTelaøøì-kerdedür ki: Ol nev-nihäl-i bä˚-ı kerämetüè belde-i 

Kütähiyye'de bu gùne müteva≠≠ın olup bu øadar emväl ü úaøär hibe olınup el-

~äcce Fä≠ıma `änum tebennì buyurması ve meşì∆ati ve vücùh-ı ∆aløuè iøbälleri 

ve ≈u´´äd ü fussäduè úırø-ı ≈asedlerini ta≈rìk [[S50b] ve şeb ü rùz äteş-i ≈asedle 

enderùnları mu≈terıø olup úacabä şey∆-i úälì-himmete bir naø´ terettüb ider ser-

rişte olsa anuèla tesellì-yäb olsaø ümmìd-i fitne-engìziyle bunlar dä˚där-ı ≈asret 

iken nä-gäh æapanøahvesi [[K45b] dinilen mev◊iúde bir dervìş-´ùret-i øı´´ä-∆¥än-

´ùret başında úalämet-i ≈a¬rä mechùlü'n-neseb bir seyyä≈ peydä olup ≈ırfetin icrä 

iderken märru'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede'nün ≈amiyyet-i [[M49a] merdänesi ser-ber-äver 

olup ol dervìş-´ùrete ∆i≠äb-ı úitäb-ämìz buyurur ki: Eger dervìş iseè ∆änøäha gel 

eger øı´´a-∆¥än iseè bu ´ùret ile olmaz.  [L38b] Küläh-ı saúädet bizlere emänetdür. 

Tekyeye va◊ú idelüm. Bir ´ä≈ibi geldükde aèä ilbäs olınur didükde ≈arìf-i merøùm 

                                                 
816 Zorluktan sonra kolaylık.  
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ben külähı aøçe ile aldum diyü redd-i ceväb itdükde, ™ucı Dede da∆ı817 işte biz de 

§emenini virürüz ve külähı aluruz diyüp başından külähı alduøda merøùm bed-∆ù 

väfir hezeyän söyleyüp anuèla da∆ı mütesellì olmayup ol ≈ìnde øäõimmaøäm-ı 

naøìbü'l-eşräf olan Emìr Şey∆-zäde şöhretiyle medúuvv u maúrùf kimesnenüè 

≈u◊ùrına du∆ùl ve zebän-dıräzì-i teşekkì üzre [[S51a] gùn-ä-gùn ra≠b u yäbis 

tekellüm idüp úurùk-ı ≈ussäd u fussädı cünbän ve merøùm øäõimmaøäm da∆ı 

vücùh-ı sädäta ≠araf ≠araf däúì irsäl idüp bunlar cemú olduøda enbän-ı ≈ıød u ≈asedi 

ser-nigùn idüp bunlaruè herbirine kelimät-ı şirret-ämìz taúlìm idüp bilä-mek§ 

ma≈kemeye gelüp ≠araf-ı şerúden ädem irsäl olınur. ~a◊ret-i välid bi'n-nefs 

ma≈kemeye teşrìf buyururlar. Bu mä-ceräyı öyle naøl buyururlardı ki süfehä-yı 

øavm-i fussäd ≠arafına mäõil olma˚ın [[K46a] temäşäyiyän ve ´ùretä müteseyyidìn-

i ma≈kemeden ta∆mìs yanına gelince cemú olmışlar. Bu üslùb üzre ≈a◊ret-i välid 

meclis-i şerúa varup øuúùd itdükde Mollä-yı [[M49b] vaøt dehen-küşä olup, 

úazìzüm sizüè aşcı başıèuz şu gùne bir dervìşi æapanøahvesinde ta≈øìr idüp ¬arb 

itmiş. Başından külähı almış ve úalämet-i ≈a¬räsı getmiş bu läyık mıdur? Didükde 

≈a◊ret-i välid ceväb-ı şerúì buyururlar ki dervìş ü küläh buyurdu˚ınuz Mevlevì 

midür? Á∆er ≠arìøden midür? Eger Mevlevì ise øahve-∆änede ne işi vardur? Eger 

ä∆er ≠arìøden ise bizüm küläh ile ne münäsebeti vardur? úAlämet-i ≈a¬rä ≈u´ùsını 

øaõimmaøäm efendiye suõäl idelüm ´ı≈≈at-i nesebi [[S51b] maúlumları mıdur. -

Merd-i seyyäh bisyär ˚ùyed dürù˚-818 Muøte◊äsı rengìn ceväblar virildükde 

mollä-yı vaøt refú-i meclis idüp ≈u◊◊ära buyururlar ki bu cins deúävì melúabe-i 

e≠fäldür ve hem bunuè gibi [[L39a] äheste ve meşrùú tekellüm iden vücùd-ı 

bihbùdla muøäbele olmaz diyü dämen-feşän olduøda cümlesi meõyùsen perìşän 

olurlar. Märru'Ÿ-Ÿikr Şey∆-zädeye bir ä∆er meclisde dù-çär olduøda úalå-≠arìøi'l-

la≠ìfe buyururlar ki: “Bu gùne käre şürùúdan der-i germ-äbede gil-fürùş olmaø 

                                                 
817 Dede da∆ı K, L ve M: Dede S. 
818 Seyyah adam çokça söyler yalan. Farsça Atasözü. Ganjoor nette Gülistan'ın haşiyeleri arasında 
gösteriliyor.  
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evlådur.” Fi'l-väøiú merøùmuè øapusı øarşusında ≈ammäm oldu˚ı cümlenüè 

maúlùmıdur. Baúdehù ˚ayret-i ilähì bir iki mäh güzerän itmeden bir evlädı [[K46b] 

kendüyi øatl idüp güft ü gù-yı ke§ìreye bäúi§ olmışdur. 

 

Beyt:819   

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Bì-edeb tenhä ne ∆od rä däşt bed  

Belki äteş ber-heme äfäø zed820  

 

[M50a] Kec-nigähän-ı ˚ayra úibret olmışlardur. İúäŸena'llähü min şüruri 

enfüsinä ve min seyyiäti aúmälinä821 ve säõirleri da∆ı feräde feräde mücäzätın 

görüp nicesi inkärına tevbe idüp ´adäøät ta≈´ìl eylemiş ve nicesi inkärında ı´rär ve 

müteúannid olup ∆äsira'd-dünyä ve'l ä∆irah822 ile rù-siyäh oldu˚ı ∆älde herbiri birer 

fitne ile meftùn ve vädì-i [[S52a] inkärlarından nihäyet irüp mu◊ìø-i øabirlerinde 

mescùn823 olmışlardur. TTelaøøì-kerdedür ki: Germiyän medresesi  nämıyla maúrùf 

buøúanuè müderrisi Kürd İbrähìm näm kimse bir yevm-i cumúa Aø´u näm 

teferrüc-gäha giderken ≈ìn-i muøäbele ≈iŸäõ-i ∆änøäha u˚rayup bu keläm-ı 

taúa´´ub-encäm-ı Ekrädiyye ile tekellüm ider ki: "Dedelerüè fır´atı dest-däde olsa 

cümle ayaøların øırardum.” diyü heŸeyän ile güzerän idince, mev◊iú-i merøùma 

øärìb bir senglä∆da bindigi bärgir yere urup bir aya˚ı şikest olup ilä-ä∆iri'l-úömr ol 

úöŸr ile derd-keş olup sene 1133 tärì∆inde fetvä-yı belde-i merøùma teveccüh idüp 

                                                 
819 Beyt S:  Mı´raú L ve M: K'de yazılmamıştır. 
820 Mesnevî, 1/79., Edepsiz sadece kendisine kötülük yapmaz; hatta bütün dünyayı ateşe verir.  
821 Amellerimizin kötülüğünden ve nefsimizin şerlerinden Allah'a sığınırız.  
822 Kur'ân-ı Kerîm, 22/Hacc-11, Hem dünyasını hem ahiretini kaybetmiş.  
823 mescùn K, L ve M: meş≈ùn S. 
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anda da∆ı müreffehü'l-≈äl olamayup iki sene miødärı da∆ı muúammer olup [[L39b] 

úä∆irü'l-emr ı´rär-ı øadìmì üzre bilä-úaøab ≠ayy-i ≠ùmär-ı úömr itmişdür.  

 

Beyt: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Bu äyìnüè semäúìdür ve ger näy u øudùmıdur 

™aøın ≠aún itme kim ≈a´muè Celäle'd-dìn-i Rùmì'dür 

 

Ey merd-i nädän-ı münkir bu nu´≈um gùş-ı hùşıèa mengùş idüp muúteber olasın ki 

[K47a] ek§eriyä münkir-i evliyäu'lläh olan [[M50b] kimselerüè evlädı olmayup 

bilä-úaøab ≈asret-i evlädla dünyädan gider. Eger olursa da∆ı neri mu≈anne§, 

mädesi [[S52b] øahbe ola gelmiş, úädet-i  mütøane-i İlähì  böyle cärì olmuşdur. 

NeúùŸü bi'llähi min-inkäri evliyäõ824  

 

Mesnevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Tä dil-i merd-i `udä näyed be-derd 

Hìç øavmì rä `udä rüsvä ne-kerd825 

 

Telaøøì-kerdedür ki: İbtidä-yı teva≠≠unlarında úädet-i müsta≈senleri bu imiş 

ki: `änøähda úaşäyı tenävül ve úişäyı edädan ´oèra bir cän-ı fänùsdär ile ∆äneye 
                                                 
824 Velileri inkar etmekten Allah'a sığınırız.  
825 Mesnevî, 2/3098., Allah adamının gönlü dertlenmedikçe Allah, hiçbir milleti rüsva etmez.  
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teveccüh iderler imiş. Düşmänän-ı der-kemìn bunı fır´at úadd idüp meger ki 

Germiyän nesebile bilä-sübùt ifti∆är iden mechùlü'n-neseb Me≈med näm şaøì ile 

baú◊an çayır ve tarla nizäúı olup mä-beyninde kudùret ≈ä´ıl olmış. Merøùm 

şaøìnüè Arslanapa826 näm øaryede ciftligi olup ciftlik-i merøùma varup iki ädem 

taúyìn itmiş ki şey∆ efendi baúde'l-úişä ∆änesine giderken şehìd ideler. Bu øa◊iye 

nùr-ı kerämet ile maúlùmları olup ilä-ä∆iri'l-úömr baúde'l-a´r getmege øarär-däde 

olmuşlardur. Şaøì-i merøùm üzerinden bir hafta geçmeden bir ≠äúùn-ı ˚a◊ab-näk-ı 

´äúıøa-girdär gözinden urup ∆äsira'd-dünyä ve'l ä∆irah827olup ce≈ìme sefer 

itmişdür. Baúdehù diger Me≈med näm o˚lı ser-sebz olamayup gelen vüzerädan 

enväú-ı [[M51a] sitem çeküp pederine der-pey olup bir øac sene mürùrunda ≠ufeylì 

[L40a] olmuşdur. Bunuè da∆ı dört [[S53a] o˚lı øalup bizüm muúäyene 

eyledügümüz úiberdendür ki: Biri A≈med näm birøaç sene [[K47b] muúammer olup 

endùh-ı derdle bilä-úaøab fevt olmuşdur. Diger o˚lı İbrähìm näm civän merg 

olmışdur. Diger o˚lı úAlì näm iki sene mütevellì olup ruúäf-ı däõim ile hälik 

olmuşdur. Diger o˚lı ~asan näm bir mara◊ i®här idüp nìm-bìnì ile dìväne-i 

müsta˚raø-ı ˚arìø-i deryä-yı feläket oldu˚ı ≈älde bu da∆ı bilä-veled çäk çäk olaraø 

tevliyeti altı seneye bäli˚ olmadın münceŸeb-i där-ı cezä olmuşdur.  

 

Min-Diväni'l-la≠ìf: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

úAzìzä Ÿü'ntiøäma ∆ırmen-i úömr-i dil-äzärın 

Şerär-ı berø-ı úälem-sùz-ı øahruèla hemän sen yaø  

                                                 
826 Arslanapa K ve S: Arslan L ve M. 
827 Kur'ân-ı Kerîm, 22/Hacc-11, Hem dünyasını hem ahiretini kaybetmiş.  
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Egerçi Mevlevì düşmenlügi besdür cezä ammä  

Nedür görsün hele pìşìn ´avb-ı ~aøøa ≈arf atmaø828  

 

TTelaøøì-kerdedür ki: Ol evända meõŸùn bi'l-iftä olan ~asan näm bir şa∆´-ı 

bì-teş∆ì´ ve masøät-ı reõsi diyär-ı Aydın-ı münkirìn ü mutaúa´´ıbìn úaynü'l-

maøarrından olup ı´rär-ı cibillìsi üzre muúädät-ı bende-i829 evliyä na´b-ı úaynı ve 

rùz u şeb øanøı derìçeden keyd u mekr-resän olabilem diyü tefekkür-künän iken 

sene 1114830 tärì∆inde välì-i viläyet Köprili-zäde [[M51b] Nuúmän Paşa olup 

merøùm müftìnüè älät-ı mekriyyesinden ~ammämì A≈med näm bir enbän-ı ≈ìle 

mu´ä≈ibi olma˚la [[S53b] meşveret iderler ki Şengül ~ammämı dimekle maúrùf 

≈ammäm iki yüz yıldan muøaddem Durmuş Çelebi Vaøfı imiş. Seyläb ∆aräbında 

Üftedli-zäde iştirä idüp úar´asına muøä≠aúa va◊úıyla temellük itmiş. Bunuè vaøfa 

rücùúını daúvä itmek üzre ìøä®-ı fitne idüp baú◊ı fetäväyla temhìd-i muøaddeme ve 

daúväya i˚rä eylemiş. Ol vaøt [[L40b] merøùm ~ammämì A≈med neyzenän ile 

muøäbelelerde mu≠rıb-∆äneye çıøar imiş. [[K48a] Daõire-i úaliyede rùbehäne bu 

øadar tereddüdi olma˚la bir miødär loøma peydä idüp ≈a◊ret-i välidi bä˚çesine 

daúvet ider ammä mekr u fikri der-kemìn. Ol gice ≈a◊ret-i välid úälem-i mi§älde 
                                                 
828 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara : Akçağ 
Yay., Ankara 2003, s. 121. K13/45-46.  
 Beyitler Divan’da bazı değişiklikler ile şu şekilde yazılmıştır: 
 

úAzìzä Ÿü'ntiøämä münkirìnüè ∆ırmen-i úömrin  
Şerär-ı berø-ı úälem-sùz-ı øahr-ı kärına sen yaø  
 
Egerçi Mevlevì düşmenlügi besdür cezä ammä  
Nedür görsün hele pìşìn ´avb-ı ~aøøa ≈arf atmaø 

 
829 bende K ve L: bende-i M: bunduøa-i S. 
830 1114 K ve S: 1124 L ve M.  
Köprülü-zäde Numän Paşa'nın Anadolu Beylerbeyi olması Hicri 1114, Milädi 1703 tarihine denk 
gelmektedir.  
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müşähede iderler ki mezbùr ~ammämì A≈med bir ziyäde sa∆t kemän ≈a◊ret-i 

välid öèünde øor. Gùyä imti≈än olmaø üzre çekebilür misün ≈a◊ret-i välid da∆ı 

alup zùr-ı bäzù ile bir øac defúa çeküp yine kendüye inäle iderler. Öyle naøl 

buyururlar idi ki: Bu kemän çekmeklik831 maødùr-ı beşer degül idi; läkin bir 

øuvvet-i rù≈äniyye peydä olup defeúätle çeküp kendüye virdüm. úAle'´-´abä≈ 

daúvete icäbet olunup bä˚çesine varılup baúde'≠-≠aúäm rùbehäne tekellüme ä˚äz 

idüp bu gùne keşf-i maøäl ve i∆räc-ı mä-fi'l-bäl ider ki: Sul≠änum cenäbuèuza 

~äcce Fä≠ıma `änum [[S54a] ~a◊retleri’nüè hibe itdükleri Şengül ~ammämı 

bizüm ceddimüz Durmuş Çelebi Vaøfı olup bu øadar zamändur Üftedli-zäde 

ta˚alluben [[M52a] ◊ab≠ itmiş. Cenäbıèuz çünki mälik olduèuz ≠araf-ı vaøfa úözr 

buyurmazsuz didükde, ≈a◊ret-i välid teŸekkür iderler ki: Gice ®uhùr iden 

müşähedenüè taúbìridür. Ceväbında buyururlar ki: Bizlerüè ≈äliyä mülki midür, 

vaøfı mıdur maúlùmımuz degüldür ~äcce `änum ~a◊retleri’yle meşveret idelüm. 

Saèa bir ceväb virelüm diyü defú-i meclis iderler. `arìf-i ∆od-bìn ü mekkär da∆ı 

birøaç gün tevaøøuf idüp görür ki bir ceväb ®uhùr itmez. Bir úar◊-ı ≈äl ile dìvän-ı 

vezìr-i merøùma çıøar. Bir mübäşir taúyìn olunup ≈a◊ret-i välidi ≈u◊ùra [[K48b] 

i≈◊är iderler. Ol vaøt mollä da∆ı Burusalı Æälib Efendi imiş. Eşúärından bir müfred 

ile ´ä≈ib-i dìvän olup vaøtinde mün´ıfäne ≈ükùmeti ve ≠abú-ı hüner-veri 

münfehem olsun içün ìräd olınur.  

 

Beyt:      [L41a] 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

˙arìbe mìz-bänlıø  itmeyen munúimlerüè Æälib  

                                                 
831 çekmeklik K: çekmek L ve M: çekilmek S.  
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Niçün yädına gelmez mìhmän-ı zìr-i ∆äk olmaø832  

 

Mu≈a´´al, merøùm molläya daúväyı istimäú itmek emr olınur. ™ùret-i daúvå 

bu ma≈alle varur ki: E§er-i binä øalmaduøda Üftedli-zädenüè iştiräsına beyyine 

≠äleb olınur. [[S54b] ~a◊ret-i välid mehl-i şerúì alup beyyine ≠alebinde olurlar. 

úAr´asına bir aøçe icäre ile ≈ìn-i iştiräda mütevellì olan kimseden bir temessük 

bulınur iki şähid da∆ı tedärik idüp yine ≈u◊ùrda müdäfaúa olunup ≈ammäm-ı 

merøùm yine välid ≠ärafına teveccüh ider. Bu kerre paşa-yı merøùma şeyä≠ìn-i 

[M52b] ins du∆ùl idüp vesvese iderler ki: Seyläbuè vaøt-i vuøùúı øanøı senede ve 

senenüè mähı ve güni säúatine varınca istifsär-ı833 vaøt 834 iderler. Ve i§bätını emr 

iderler. ~a◊ret-i välid ®arifäne ve şerúì, paşaya ceväb virürler ki ~a◊ret-i ~ı◊r 

úaleyhi's-seläm ≈aøøında úulemä bu øadar øìl ü øäl itmişler. Eger ≈ayätı 

maúlùmıèùz ise bu mäddeyi ancaø o bilür. Suúäl olunan mädde iki yüz yıl miødärı 

var. Bir insän çoø yaşasa úömr-i ≠abìúi tekmìl etse yüz yigirmi yıldan ziyäde olmaz. 

Öyle naøl olınur ki bu la≠ìfe İstanbul'a øadar gider ricäl-i devlet úazìm ≈a◊◊ idüp 

paşa-yı merøùmuè835 [[K49a] ∆umøına im◊ä iderler. Bu keş-ä-keş üzre daúvä øırø 

gün miødärı mütemädì olup ä∆irü'l-emr Mollä Æälib Efendi mülkiyyet üzre ≈a◊ret-

i välide ≈ükm iderler yine münkirìn kùr ve dùstän mesrùr olurlar. MeŸbùr müftì-i 

mäcin sene 1133 tärì∆ine gelince rù-yı rä≈at görmeyüp [[S55a] seksen yaşında bir 

                                                 
832 Bursalı Talib'e ait olan bu beytin Divandaki şekli şöyledir: 

 
˙arìbe mìzbänlıø  etmeyen munúimleriè Æälib  
Meger yädına gelmez mìhmän-ı ®ìr-i ∆äk olmaø832  
 

Melike ERDEM, Bursali Tâlib ve Divanı (Tenkidli Metin ve İnceleme), Boğaziçi Üniversitesi, 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: 1994. s. 233, G.59/5.  
833 istifsär-ı S: istifäde-i K, L ve M.  
834 vaøt K: diøøat L, M ve S. 
835 merøùmuè S: meŸkùruè K, L ve M.   
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úacùze  menkù≈a ile mübtelä olup ◊ırıltı836 ile úömri güzerän idüp bir øız evlädı 

∆afiyyeten teserrìden ≈ä´ıl olmuşdur. Ve ≠ärì∆-i merøùmda ≈atfe enfihì hälik olup 

bir øız evlädı øalup ol da∆ı fäcire ®uhùr itmişdür. Da∆ı a˚rabı budur ki ≈ìn-i 

definde bir kimsenüè aya˚ı [[L41b] mezär kenärından øayup øärnına ba´maø ile 

bilä-≠ahäret velä-vu◊ùú mäki§-i gùr-ı bì-nùr olmuşdur. ~ayätında çekdügi úaŸäb ise 

≈add ü ≈a´rden efzùndur. Æa≠vìle bäúi§ [[M53a] olmasun içün i≈ti´är olındı. El-

øa≠ratü tedüllü úal'el-˚adìri.837    

Beyt:  

İŸä käne'l-˚uräbü delìlü øavmin 

Seyehdìhim ilå-däri'l-bevär838 839  

 

mübte˚äsınca gelelüm A≈med ~ammämì ähväline müddetü'l-úömr rù-yı rä≈at 

görmeyüp ibtidä sehere mübtelä olup §äniyen giceler840 bir ≈avf ≈ä´ıl olup elinde 

zeb≠äne tä-be-se≈er ∆amyäze-keş evøät-güŸär olup §äli§en iki evlädı olup birisi 

mäde841 biri ner, mädesinüè baúde't-tezevvüc bir evlädı olup úömrinden ber-∆ùrdär 

olmadın pederi seyyiõesi fevt olup bir ≠ıfl-ı ra◊ìúi øalup ceddi [[K49b] merøùm 

A≈med ~ammämì o ≈älde ≈acr-ı terbiyyeye alup te≈assür-i bì-päyän üzre şeb ü 

rùz yetìme nigerän olurdı. Räbiúan ferzendi [[S55b] baúde'l-bülù˚ fevt olup dä˚-

ber-dä˚ olmuşdur. `ämisen bilä-veled fevt olurum diyü ∆avfından näşì bir úacem 

cäriyesi alup teserrì itdükde øuvvet-i bähı kesilmiş. Vikäúa øudreti olmayup 

şermendeliginden günde biè kerre ölmek cänına minnet olmuş idi. Sädisen 

menkù≈esi mekkäre, bir úacem úabdi bulup bu benüm o˚luma müşäbiheti var diyü 

                                                 
836 ◊ırıltı L, M ve S: ∆ırıltı K. 
837 Damla gölün delilidir. 
838 Kur'ân-ı Kerîm, 14/İbrahim-28, Helak yurdu.  
839 Karga bir topluluğun yol göstericisi olursa onları helak yurduna (cehenneme) götürür.  
840 giceler K, L ve M: gice S. 
841 birisi mäde K ve S: biri mäde M: L'de yazılmamıştır.  
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iştirä itdürüp o˚lan da∆ı øalläş-ı úacem ®u≈ùr idüp cäriye ile itti≈äd-ı küllì idüp 

∆¥äh-nä-∆¥äh ikisi da∆ı cebren äzäd itdürüp ˚uläm, cäriyeyi kendüye nikäh 

itmişdür. Säbiúan [[M53b] bu øalläş-ı úacem ≠aşradan, cäriye-i úacem enderùn-ı 

∆äneden merøùm müfsidüè mälını öyle i◊äúat u itläf itdiler ki cümle şehr ∆aløı 

merøùm müfsidüè ≈ilm-i ≈imärìsine taúaccüb iderler idi. Baúdehù [[L42a] øalläş-ı 

úacem buèa da∆ı øanäúat itmeyüp ben úaskerì olurum diyüp842 sipähiyändan 

yazılup úacem seferine rù-be-räh olup bu ≠arìøle da∆ı väfir mäl telef itmişdür.843 

El-≈äletü ≈arìf-i müfsidi müflis idüp güft ü gùsını844 i´˚ä itmeyüp kendüyi seng-i 

mezär yerine øomazlar.845 £äminen biè yüz øırø tärì∆inde Mollä úAlì näm bir 

yegeni peydä olup välidesinüè mìrä§ını ≠aleb idüp mülkine näõib [[K50a] øaldurup 

taøsìm olınur iken bu faøìr ol meclisde idüm. `änesinden ve bä˚çesinden [[S56a] 

yerler tefrìø olınduøda bu ∆abì§ şöyle zär u giryän olur idi ki düşmeni da∆ı 

mer≈amet iderdi. Emläkinden mä-úadä iki yüz ˚uruş øadar da∆ı aøçesi gidüp bu 

≈asretle da∆ı cigeri kebäb olmuşdur. Täsiúan ä∆ir vaøtinde kendünüè cihet-i maúäşı 

olan Yaúøùb `än vaøfından vekìl-i ∆arclıø bä-berät ∆ıdmetini yine merøùm 

Yegeni Molla úAlì'ye øa´r-ı yedd ü ferä˚ idüp §emenini merøùm øalläş-ı úacem 

úabìd ve kendüsi ekl ü belú idüp baúdehù peşìmän olup äteş-i cän-güdäz846 ile hem-

çü dùk, ∆uşø olmışdur. Áşirän evän-ı hereminde derd-i çeşm ®uhùr idüp mümtedd 

olma˚la birine úamå getürüp biri da∆ı kirm-i şeb-täb gibi ışılıyup ancaø pìş ü 

rähını görecek [[M54a] miødärı øalmışdur. úİber-i úaşere çoø muúteber olacaø 

maúnädur. ™ùret-i hikäyete nä®ır olmayasın meger úamä-yı ba´r-ı ba´ìret úamä-yı 

®ähirìyi muøte◊ì olurmış. Bu ≈älle merøùm biè yüz elli ≠oøuz tärì∆ine varınca 

dünyä sitemlerinden bir çäşnì øalmadı ki çeşìde olmamış ola. úÁøıbet-i emr tärì∆-i 

                                                 
842 diyüp S: diyü K, L ve M. 
843 mäl telef itmişdür K ve S: mäl ve fihì na®ar telef itmişdür L ve M. 
844 gùsını L ve M: gùsız K ve S. 
845 øomazlar L, M ve S: ve fihì na®ar øomazlar K. 
846 güdäz K ve M: güzär L ve S. 
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merøùmda ma≠mùre-bend-i ∆äk olmışdur. Gelelüm na≈nü bi-´adedihì847ye. 

Münkirìn-i evliyäu'lläh där-ı dünyäda ger [[L42b] bu øadar meczì ola ya där-ı 

úuøbäda neler görecekdür. Bundan øıyäs olınup ey merd-i muva≈≈id päk iútiøäd ile 

[S56b] ˚äyetü'l-˚äye i≈tiräz idesin. [[K50b] 

 

Min-Dìvänihi'l-la≠ìf:  

[Müfteúilün Fäúilün Müfteúilün Fäúilün] 

   

Münkir-i seg-sìretì gerçi úıraødan ürer  

Pençe-i ˚ayret velì defter-i úömrün dürer848 

 

Telaøøì-kerdedür ki: Teõehhül itmeleri ve ∆äne ve tekyenüè me´ärifi ve bu 

deúävìlerden olan me´ärif beş altı yüz ˚uruş deyn ta≈ammüline bädì olup yine 

vaøt-i ´äflarına a´lä ta˚ayyür gelmeyüp bunuèla terennüm-rìz olurlar imiş.  

Mı´raú:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

İlähì tu be-güşäy ber-men derì849 

 

                                                 
847 Biz sadede.  
848 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003, s. 607. Tahmîs-i Sultân Veled /XII.  
Tahmîsin bahsedilen mısraları Dîvân’da bazı değişiklikler ile şu şekildedir: 
 

Münkir-i seg-sìretì gerçi úıraødan ürür  
Defter-i úömrün velì pençe-i ˚ayret durur 

 
849 Allah'ım bana bir kapı aç.  
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æa◊ä vü øader meger ki ~äcce Fä≠ıma `änum'uè Süleymän A˚a näm li-

ebb bir øarındaşı úälem-i nev-civänìde tùde-i ∆äk-i müntinden850 [[M54b] bì-zär 

olup úäzim-i där-ı beøä olma˚la ır§ì välidesi ˙onçe ile hem-şìresi merøùmeye 

mün≈a´ıre olup väfir eşyä vü úakär teveccüh idüp bunuèla ek§er şedäõid ferece 

mübeddel olmışdur.  

 

Beyt: 

[Mefäúilün Feúilätün Mefäúilün Feúilün] 

 

Meşev melùl ki Fe≠≠ä≈-ı bäb-ı müşkilhä  

Eger derì ki bibended hezär bügşäyed851 

 

Telaøøì-kerdedür ki: Baúdehù sekiz on sene tecävüz idicek yine duyùn, 

väfire olup ve ∆ademe-i beytden dört nefer-i cäriye fevt olup mu◊äyıøa-i küllì be-

dìdär olma˚la, ma´raf-ı rùz-merreden ise noø´än øäbil degül. Vücùd-ı bih-bùdları 

ise bì-øaydäne seyr ü seyä≈ätde müreffehü'l-≈äl evøät-güzär olma˚la muútäd 

olmış. Böyle eyyäm-ı güŸeşte a≈välini teŸekkür ü tefekkür ile çeşm-i 

ähùlarından852 bir iki øa≠re nem-i ≈asret teøä≠ur eyledigi [[L43a] ≈ìnde [[S57a] 

daøø-ı bäb olınur. Müjde-resän bu gùne i∆bär ider ki: Bùstän Efendi, Dervìş Nù≈ 

nämına bir dervìş ile æara≈i´är-ı ´ä≈ib'de väøiú äsitänenüè [[K51a] tevliyyeti 

                                                 
850 müntinden S: müntineden K, L ve M. 
851 Zorluk kapılarının Fettâh'ı (Allah), bir kapıyı kapatırsa bin kapıyı açar. Üzgün olma! 
Beytin Feridun Bey Münşeat Mecmuasındaki şekli şu şekildedir: 
 

Meşev melùl ki Fe≠≠ä≈-ı bäb-ı müşkilhä  
Derì ki ber-tu bibended hezär bügşäyed 

 
Feridun Beg, Mecmua-i Münşeatü's-selâtîn, C I, s. 163. TBMM Kütüphanesi Matbu Nüsha.  
852 ähùlarından S: ähvänlarından K ve M: i≈vänlarından L. 
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vekäletini irsäl eylemiş. Gùş-zedleri olduøda, Kär ezkär ∆ìzed der-

cihän853Ma◊mùnı şükr ü ≈amd-i firävän üzre ´avb-ı meõmùre rä≈ì olurlar. Üç dört 

sene fütù≈ät-ı ke§ìre ≈ä´ıl olup bir iki cäriye da∆ı iştirä iderler. Märru'Ÿ-Ÿikr duyùn 

da∆ı edä olınur854 ve säye-i ~a◊ret-i Sul≠än Dìvänì øuddise sırrıhü'n-nùränìde ol 

øadar ´afä-yäb olmışlardur ki a≈yänen teşekkür ve naøl buyurmaları müstemiúìne 

da∆ı ´afä-yı enderùnì [[M55a] ve sämiúa-zìb-i şinevend olur idi. Evända ®uhùr iden 

veøäyiú ve kerämetleri ek§eru min en yu≈sädur. Ve evøäf-ı ∆änøäha virdükleri 

isti≈käm u muúäfiyyet emrleri ı´därı ≈äliyä beyne'r-reúäyä ≈asret-keş olduøları 

meväddandur.  Telaøøì-kerdedür ki: Aúyän-ı belde-i merøùmeden Deli ~äcì näm 

bir ∆od-bìn var imiş. Fuøarä düşmeni ve úadüvv-i reúäyä. ~a◊ret-i välid vekäleti 

e§näsında görür ki reúäyädan kendülere bir nefú yoødur. Bu şey∆, æara≈i´är-ı ´ä≈ib 

välìsi paşalardan da∆ı kef-i ◊ulm itdürür. Áteş-i ≈ased enderùnın i≈räø idüp şeb ü 

rùz ˚ay◊-ı ≈a◊ret-i [[S57b] välid ü fuøarä üzre miyän-bend olup välì vü øa¬ıya 

dürlü dürlü mefäsid øaynadup ı◊rärdan ∆älì olmama˚la ≈a◊ret-i välid da∆ı buèa 

reng-ämìz ≈addini bildürmege kär-ı zamäne fünùnından bir kär tefekkür 

buyurduøları şeb-i deycùrda müşähede iderler ki gùyä [[K51b] rùz-ı rùşen imiş. 

Deli ~äcì ziyäretine giderler bir dervìş-i Mevlevì øarşu gelür. Sul≠änum ne ≠arafa 

gidersiz diyü suõäl ider. Ceväb virürler ki: “Deli ~äcì ∆änesine ziyärete giderüz.” 

Ol dervìş muøäbele idüp dir ki: “Deli ~äcì’nuè ∆änesinde oturup duracaø yer 

yoødur. ~a◊ret-i Mevlänä [[L43b] øuddise sırrıhü'l-aúlå Cenäbı cümle fuøaräsıyla 

gelüp Deli ~äcì'nuè ∆änesin ∆aräb itdiler.” ~a◊ret-i välide iútimäd gelmeyüp bi'n-

nefs varup görürler ki merøùmuè ∆änesi ∆aräb olmuş ve birøaç dervìş büyük 

                                                 
853 Mesnevî, 1/76., Dünyada iş işten doğar.  
Beytin tamamı şu şekildedir: 
 

Güft maúşùøem tu bùdestì ne än 
Lìk kär ez-kär ∆ìzed der-cihän 

 
-Padişah-dedi: Sevgilim senmişsin, o değil. Fakat dünyada iş işten doğar. 
854 olınur K, M ve S: olınup L. 
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külüngler ile [[M55b] ∆äneler bacaların yıøadururlar. Bu dehşetden yine tekyeye 

ricúat iderler. Bu müşähededen ´oèra ˚ayrı ´ùrì müdäfaúa fikrin terk idüp ®ähirde 

e§ere dìde-dùz olmışlar.855 Altı ay mürùr itmedin merøùm fücõeten heläk ve úıyäl ü 

evlädı pey-ender-pey fevt olup emläki da∆ı münhedim olmuş. Bunuè em§äli 

muúännidìn-i münkirìn hezär gùş-mäl-i ´ùrì vü maúnevì görürler muúteber 

olmazlar. [[S58a]  

856Eger der-∆äne kes bùdì tìz ∆aber-där bùdendì857   

Telaøøì-kerdedür ki: Vekälet-i tevliyyet evøätında on sekiz cän ile äsitäne-i 

saúädet-äşiyäne-i858 ~a◊ret-i Sul≠än Dìvänì øuddise sırrıhü'n-nùränìde müteõehhilìn 

ile otuzı mütecäviz ve baú◊ı a≈yända øırøa bäli˚ olur imiş. Bu cemúiyyet ile ol 

øadar Ÿevø ü ´afälar ve meclis-i859 muøäbeleler olınurmuş ki ≈add-i tav´ìfden 

[K52a] ∆äric yine bu øadar ∆arc u ´arfdan ezyed ≠araf-ı `a◊ret-i Çelebi Bùstän 

Efendi'ye väfir ´urreler irsäl olınur imiş. Æaşradan aúyän ◊iyäfeti ve mu≈ibbìn 

daúvetinden başı alınmaz imiş. O ma≈alde olan mü≠äyebelerindendür ki müftì-i 

belde-i merøùm münkirìnden olup derùnına muväfık bìrùnı da∆ı yek çeşm 

olma˚la ≈a◊ret-i välid aúyändan birini mu∆ä≠ab idinüp buyururlar ki geçen 

◊iyäfetde fulän kimsenüè e≠úımmesi içinde860 bir mùr küftìsi var idi. úAcabä änı ne 

ile ´ıb˚ iderler müftì-i merøùm bu mu´ä≈abeti dièler.  [M56a] Müteúaccib olur mùr 

küftì olur muymuş diyü derd-mendüè o øadar şuúùrı ve rüşdi yoødur ki mùr 

                                                 
855 olmışlar L, M ve S: olup durmışlar K. 
856 K ve S'de yazılmamıştır: Mı´raú L ve M. 
857 Eger evde biri olaydı çabuk haberdar olurlardı.  
Anlayana sivrisinek saz.  
Tokmak, Age., s. 126.  
Deyimin farklı şekli şöyledir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
Anlayana sivrisinek saz. 
L ve M nüshalarında mısra olduğu ifade edilse de bu bir deyimdir.  
858 äsitäne-i saúädet-äşiyäne-i K, M ve S: äsitäne-i L. 
859 ´afälar ve meclis-i S: ´afälar, meclis-i K: ´afä-yı meclis-i L ve M. 
860 e≠úımmesi içinde K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
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küftìnüè maølùbı kùr müftìdür. Her meclisde861 bunuè le≠äõifleri bì-≈add [[L44a] 

väøiú olur imiş; läkin øanı ol ma≈alde bir øadir-şinäs-ı úäşıø u su∆an-fehm-i ´ädıø 

bu kulzüm-i kemälätuè Ÿät-ı sütùde-´ıfätından ≠abú-ı vaøøädları862 mevcesinden 

[S58b] sähil-endäz-ı beyän olan le≠äõif ü ®aräõifi ≈ıf® u cemú itsün. Tenbih! İ∆vän-ı 

Mevleviyye'den olan mürìdìn ü mu≈ibbìne ednä mertebe bir seväd-∆¥änlıø 

läzımdur ve da∆ı ziyädece himmeti olursa Me§nevì-∆¥änlıø ä§är-ı kibäruè 

cümlesine ı≠≠ıläú ≈ä´ıl iderse -Fe-tùbå lehü eyyühe'≠-≠älibìn-863  evøätuèuza i◊äúat 

itmeyüp mütena´´i≈ olasız ve-illä bir864 peşìmän olursuz ki øäbil-i taúbìr olmaz. 

 

Mı´raú:865  

El-änü øad nedemtü vemä-yenfeúu'n-nedem866 

 

ma®mùnına ma®har olursız. TTelaøøì-[K52b]kerdedür ki: Üç sene miødärı säye-i 

~a◊ret-i Sul≠än Dìvänì-i Semäì øuddise sırrıhü'n-nùränìde úìş-i ∆oş ve ´afä-yı dil-

keş-i ´ùrì ve fü≠ù≈ät-ı bì-taúab-ı maúnevì ile Ÿevø-yäb olup iŸn-i ≈a◊ret-i çelebi-i 

müşärun ileyh ile vekälet ™ucı Dede'ye virülüp kendüler yine maøarr-ı a´lìleri 

belde-i Kütähiyye'ye ricúat ve säye-i úinäyet-mäye-i ~a◊ret-i Ar˚un øuddise 

sırrıhü'n-meknùnda ser-efräz u äsùde olmuşlardur. Ta∆mìnen ibtidäõ-i ≈äreketleri 

sene 1118 [[M56b] olmaø i≈timäli ola hic deh ise beyne'l-fuøarä úädet-i yümn-

taúdäd ile maúrùfe,867 müteõemmil ol ki sene-i merøùmede ≠araf-ı bähirü'ş-şeref-i 

~a◊ret-i Sul≠än Dìvänì-i øuddise sırrıhü'n-nùränìye münceŸeb olmaları ve fütù≈ät-

                                                 
861 meclisde K, L ve M: mecälisde S. 
862 vaøøädları L, M ve S: u vaøärları K. 
863 Ne mutlu ona ey talipler.  
864 bir K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
865 Mı´raú L ve M: عK ve S. 
866 Şimdi pişman oldum ama pişmanlık fayda vermez.  
867 maúrùfe K ve S: maúrùfdur L ve M. 
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ı mä-lä-yu≈´å-i ´ùrì vü maúnevì ile mükerrem olmaları øäbil-i taúrìf ü ta≈rìr 

degildür. Bunuè üzerine dört beş sene mürùr idüp yine düyùn-ı ke§ìre [[S59a] 

®uhùrıyla hemän úaøabinde feracün baúde'ş-şiddeleri868 da∆ı rù-nümä olup Kär ez-

kär ∆ìzed der-cihän869 ma◊mùnı meger bùstäncı başılıødan müsta∆rec Mu´≠afå 

Paşa näm säbıøan mu≈ibb-i mu∆li´leri [[L44b] olup beglerbegilik ile kendüye 

medìne-i Isparta i≈sän olunmuş. Belde-i Kütähiyye'den úubùrlarında görürler ki 

≈a◊ret-i välid anda iøämet itmişler. Biz cenäbuèuzı asmända cüst ü cù iderken 

zemìnde bulduø fe≈väsı muúazzez [[K53a] ü mükerrem man´ıbları olan Isparta'ya 

telemmüz itmege alup giderler. ~ä◊ret-i välid870 ise seyä≈atleri hengämında iki 

defúa871 Isparta'ya u˚ramışlar. Ek§er ahälìsi mu≈ibbìn ü mu∆li´ìnden olup ve 

niceleri telämiŸeden olma˚la øudùm-ı şerìfleri ile cümleye rùşenä-yı çeşm-ba∆ş 

olmuşlardur. İbtidä paşa-yı merøùm Me§nevì-i Şerìf'den telemmüz idüp ve säõir 

ahälìden da∆ı bi-øadri'l-isti≠äú872 herkes bir derse ibtidä idüp eyyäm-ı 

mübärekelerde cevämiú-i şerìflerde vaú◊ u teŸkìr eyyäm-ı ∆äliyyede ◊iyäfetler ve 

◊iyäfetden ´oèra873 ´o≈betler bu minväl üzerine úìş-i ∆oş-ı [[M57a] bì-˚ışş874 ile 

paşa-yı merøùm úazline øarìb münceŸeb-i ma≈miyye-i Kütähiyye olup hedäyä-yı 

väfire vü fütù≈ät-ı mütekä§ire ile ricúat buyurmuşlardur.  

 

                                                 
868 Zorluktan sonra kolaylık.  
869 Mesnevî, 1/76., Dünyada iş işten doğar.  
Beytin tamamı şu şekildedir: 
 

Güft maúşùøem tu bùdestì ne än 
Lìk kär ez-kär ∆ìzed der-cihän 

 
870 välid L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
871 iki defúa K, L ve M: iki kerre defúaten S. 
872 gücü yettiği kadar. 
873 ◊iyäfetden ´oèra K: L, M ve S'de yazılmamıştır.  
874 bì-˚ışş K, L ve M: bì-˚ays S. 
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BBeyt li-müõellifihì: 875 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Bende-i mu∆li´ be-her cä mì reved mükrem şeved  

Her ki bäşed kätim-i esrär-ı ù ma≈rem şeved876 

 

Telaøøì-kerdedür ki: Vüzerä-yı úi®ämdan otuz [[S59b] beş øadar vezìr ile 

hem-meclis olup ek§eri dänende-i øadr-i ´o≈betleri olup iräde rütbesinde 

ikrämlarında beŸl-i cehd iderler idi. O cümleden biri ~asan Paşa idi ki ~äcì-kırän 

şöhretiyle maúrùf müddet-i veläyetlerinde germ-ä-germ-i ülfet ve imtidäd-ı ´o≈bet 

üzre beynlerinde kerämete däõir nice ®aräfet ü le≠äfet geçüp ve li külli cemúin 

eştät877  ma◊mùnı vezìr-i merøùm Kütähiyye’den úazl olup [[K53b] Ba´ra man´ıbı 

ile ∆aber-där olduøda bu úazl ü na´b kendüye nä-∆oş gelüp Burusa’da úilm-i 

nücùmdan ∆aber-därì iddiúä ider [[L45a] bir Mısr úArabı ≈ile-kär var imiş. Aèa bir 

mektùb ile çuøadär irsäl ider ki878 bizüm879 Ba´ra man´ıbında úäøıbet ≈älimüz 

neye müncerr olur?880 Merøùm úArab da∆ı bir zäyirçe ta∆rìr idüp içinde bir øaç 

yerde ma≈Ÿùrät-ı külliyye göstermiş paşa-yı merøùm baøduøca müteõellim olup 

günden güne ˚ümùm u hümùmı mütezäyid olur imiş. ~a◊ret-i välid bi-˚ayr-ı 

rüõyetihì bu a≈väle mu≠≠aliú olup kerem-i cibillìlerinden näşì çünki mä-beynde bu 

øadar ≈aøø-ı ´o≈bet var o leylede ki yärındası [[M57b] vedäú olınacaø ∆ıläl-i 

´o≈betde buyururlar ki cenäbıèuzuè bir øaç günden beru mütefekkir oldu˚uèuz 

zäyirçeyi görsek ve anuè içinde olan a≈väl ü ma≈Ÿùräta ceväb-ı bä-´aväb virilse 

                                                 
875 beyt-li-müõellifiihì  S:: li-müõellifiihì beyt L ve M: K'de yazılmamıştır. 
876 İhlaslı kul her nereye giderse ihsan görücü olur. Herkim sır saklayıcı ise o yakın olucudur.  
877 Her topluluğun bir dağılması vardır.  
878 ki K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
879 bizüm K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
880 olur S: ola K, L ve M. 
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münäsib degil midür didükde paşa-yı [[S60a] merøùm bir miødär imtinäú üzre rù-

nümä olup baúdehù inäle iderler. ~a◊ret-i välid da∆ı bir miødär na◊ar-ı teõemmül 

buyurup paşa-yı müşarun ileyhden istìŸän iderler ki cenäbıèuz a´lä lem ve lä 

dimezsièüz däúìèüz bu zäyirçeyi øarşumuzda müşteúil meşúale iløä iderüm ve 

içinde münderic ma≈Ÿùräta ceväb virürüm. Paşa-yı merøùm süøùt iderler. ~ä◊ret-i 

välid bi'n-nefs ≈areket idüp besmeleyle ol ekäŸìbi meşúale id∆äl iderler. Andan 

maøamlarında øäúid olup buyururlar ki ol keŸŸäb úArab üç ma≈Ÿùrät881 göstermiş. 

Sizüè bir fikrièǖz budur ki [[K54a] yoluèuz üzerinde ibtidä æonya’ya varursuz 

anda Maøtùl-zäde882 välidür gùyä ≠araf-ı devletden fermän varmışdur. Bize øa´d 

ider diyü müteõellim olursuz. İkinci ~aleb välisi úAbdì Paşa’ya fermän oluna bize 

øa´d eyleye. Üçünci nevbet Ba˚däd välisi ~asan Paşa'da ola imdi müjde olsun883 

ki bunlar cümle kiŸb-i ma≈◊dur. Hìçbirinde ma≈źùr yoødur. ™ı≈≈at ü selämet üzre 

Ba´ra'ya dä∆il olup anda müsterih olursuz. æa≠úan kendüèüz rencìde idüp bì-hùde 

elem üzre olmayasız; [[L45b] läkin böyle dekkäklaruè ≈ıyelinden [[M58a] bir nebŸe 

ve şuúbedür ki cenäbıèuzuè maúlùmı olduøda kiŸbleri da∆ı ziyäde münfehem olur. 

Bu ≠arafdan çuøadär irsäl olunduøda yanınca ´urre ◊amm olundı mı olunmadı mı? 

Lä-ile ceväb-dih olurlar. [[S60b] ~a◊ret-i välid –nevverallähü merøadehü-884 

≈a◊retleri buyururlar ki o cins keŸŸäblaruè úädet-i øabì≈ası budur ki ´urre 

gelmedükde väfir mahŸùrät ta≈rìriyle säõili885 tekdìr iderler. Fi'l-väøiú paşa-yı 

müşarün ileyh rù-be-räh olup Ba´ra'ya varınca muúazzez ü mükerrem ≠arìø üzre 

bulunan paşalar ziyäfetler idüp atlar çeküp ´avb-ı meõmùre varurlar. Ek§er vüzerä 

´äli≈i ≠äli≈ìden ve úälimi cähilden ´ädıøı käŸibden farø itmeyüp turrehät-ı 

vesväs886 ile dil-∆aräb u ta◊ayyuú-ı evøät iderler. æaèøı vezìrüè ba∆tı yäver ola ki 

                                                 
881 ma≈Ÿùrät S: ma≈Ÿùr K, L ve M. 
882 Maøtùl-zäde L, M ve S: Maøtùlì-zäde K. 
883 imdi müjde olsun K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
884 Allah onun kabrini nurlandırsın. 
885 säõili L ve M: mesäõili K ve S. 
886 vesväs S: vesävis K, L ve M. 
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böyle bir vücùd-ı bih-bùd ile hem-meclis olup müşkilätını ∆all eyleye tevfìøe 

mu≈täc bir maúnädur.   

 

Mesnevì-i Şerìf:   [K54b]  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

K'ù nebiyy-i vaøt-i ∆¥ìş est ey mürìd  

Tä ez-ù nùr-ı Nebì äyed bedìd887  

 

Ender äyìne çi bìned merd-i úäm  

Ki bibìned pìr ender ∆işt-i ∆äm888  

 

Çeşm-i bìnä bihter ez-si ´ad úa´ä 

Çeşm bişinäsed güher rä ez-≈a´ä889 

 

Telaøøì-kerdedür ki: Vüzerädan biri da∆ı úAbdì Paşa'dur. İki defúa 

Kütähiyye'ye na´b olunmuşdur. Enderùn-ı [[M58b] saräydan paşalıø ile ∆urùc 

itmezden muøaddem ≈a◊ret-i välid da∆ı ˙ala≠a Tekyesi'nde olup gahì pädişäh ile 

≈ä´ o≠alı Beşik≠aş muøäbelesine geldükde äşinäyì var imiş. ~a◊ret-i välidi 

gördükde ~aleb'de Näbì'yi [[S61a] ferämùş idüp rùz şeb ´o≈bet ü ülfet-i germ-ä-

germ-i le≠äõif ü ®aräõif-i bì-şümär [[L46a] ile däd-ı man´ıbı virmişdür. Ez-cümle 

                                                 
887 Mesnevî, 5/742., Çünkü o, zamanın peygamberidir. Ey mürit! Ondan peygember nuru açığa 
çıkar.   
888 Mesnevî, 6/2026., Sıradan kişinin aynada gördüğünü pîr, ham kerpiçte görür.  
889 Mesnevî, 6/3783., Gören göz üç yüz sopadan daha iyidir; göz inciyi taştan ayırt eder.  
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paşa-yı merøùmuè ˚äyetü'l-˚äye bir Tiryäøì Dervìş Mu´≠afå dimekle meşhùr 

afyon-∆¥är dervìşi olup keyfi geldükde Şeh-näme-∆¥änlıø da úadìli olmayup her 

≈älle zìver-i meclis olma˚ın keyfi geçdükde enderùn a˚aları meclis-i paşada dürlü 

dürlü meläúib ile dervìş-i merøùmı tekdìr ve ´a≈ib-i meclisi ta◊≈ìk ´adedinde olup 

bu da∆ı merøùmlaruè ´afä-yı vaøtlerinden nevú-i ä∆er olma˚la ≈a◊ret-i välid úiläve 

buyurup sä∆te bir ≈üccet peydä itmişler. Ma◊mùnı bu ki øa´aba-i Yeèişehrde väøiú 

≈ammäma müsäfireten bir ehl-i keyf du∆ùl idüp bir zebänìye beèzer delläk 

o˚uşdurma øä´dıyla raúd-ı äsmän gibi el ele urup vücùd-ı ehl-i keyfe mess idince 

derd-mendüè keyfi yevm-i øıyämetde da∆ı yetişmemek üzre cänı perväz itmiş. Bu 

´ùret keşf ü ≈üccet olınup [[K55a] dìvän-ı Ana≠olı'ya iúläm olunmuş didükde 

merøùm Dervìş Mu´≠afå ser-ber-äver girìbän-ı ehl-i keyfäne olup häy käfir delläk 

cehennem zebänìsi bu gùne ehl-i keyfüè vücùdına taøarrüb mi olınur [[M59a] diyü 

vezìr-i merøùmdan [[S61b] bu ∆u´ù´uè teftìşine buyuruldı isteyüp kendi bi'n-nefs 

getmek üzre dämen-der-miyän ider. Däõirede bir häy u hùy ve ∆ande-i mizä≈ 

peydä olur ki mi´li görülmemiş. Herbiri bir gùne temes∆ur idüp gùyä ehl-i keyf 

olanlaruè cänı rìsmän-ı penbe ile ba˚lu ola belki ebr içinden ≈ä´ıl ednå raúd 

gürüldisi olsa hemän cänı çıøar diyü herbiri güft ü şenìd peydä idüp ´aded-i 

mecälis olmuşdur. Paşä-yı müşarun ileyh ile ≈a◊ret-i välid beyninde hezär gùne 

kerämete däõir bu gùne le≠äõif çoø väøiú olup ä∆ir bir sene miødärı välì olup úazl 

olmuşdur. Defõa-i §änìyedeki yine belde-i Kütähiyye kendülere tevcìh olınur. 

İştiyäø-ı täm ile evvelkiden mu◊äúaf ikräm ile ≈a◊ret-i välidi mükerrem ü 

mu≈terem ≠utarlar.  [L46b] ~attå bu faøìrüè ´ı˚ar-ı890 sinninde gelüp vaøt-ä-vaøt 

välidüm891 ile ≈areme du∆ùl idüp bizlere da∆ı892 ≈adden ziyäde ikräm olınurdı. 

~äcce Fä≠ıma `änum ~a◊retleri ≈ayätda idi. Ek§er evøät getürdüp baúde ikrämü't-

täm dest-bùslarıyla müstesúıd olup duúäõ-yı ∆ayrların recä vü niyäz iderler idi ve 

                                                 
890 ´ı˚ar K, L ve M: ´a˚ìr S. 
891 välidüm K, L ve S: välidem M. 
892 da∆ı K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
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tekyeye øaräbìn ü nüŸùr irsäl ile ta≠yìb-i øulùb-ı fuøaräda mücidd idiler. A∆läø-ı 

≈äsenesi [[K55b] yek-ä-yek ta≈rìr olunsa [[S62a] bäúi§-i ta≠vìl olur. Ve ek§er-i 

mecälis bu teşekkür üzre imiş ki øanøı man´ıbda olsaø äläm u hümùm u ˚umùm 

zenbùr-ı belä gibi başımuza üşer; läkin bu man´ıba [[M59b] geldükde inşirä≈-ı ´adr 

≈ä´ıl olup pey-ender-pey sürùr-ı bì-endäze vü neşä≠-ı feräh-engìz ile müreffehü'l-

≈äl oluruz. Bunı ancaø şey∆ efendi cenäb-ı saúädet-meõäbınuè şeref-i ´o≈beti 

teõ§ìri bilürüz diyü i˚tinäm úadd iderler imiş. Fi'l-väøiú erbäb-ı øulùb ile ´o≈betde 

bu ≈älet e®herun mine’ş-şemsdür. Anlarda olan ´afä-yı vaøt ´ä≈ibine da∆ı úaks 

idüp øalbinde ´afä-yı bì-vech bulur893 netekim ™äõib-i Isfehänì bunı ìmä idüp bu 

beyti buyururlar.  

 

Beyt:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Biyä ehl-i ´afä rä dest bùsì kun ki mìbäşed 

Ru∆-ı äyìne bùsìden dehän-ı ∆¥ìş bùsìden894  

 

Minväl-i meşrù≈ üzre iki sene miødärı välì olup úazl olduøda `o≠in895 

maè´ıbı ile getmişdür. Niçe eyälet da∆ı maúiyyetine taúyìn olunup Ana≠olı 

sipähiyänından birine ≈a◊ret-i välid bir mektùb virürler. Paşa-yı merkùma varmaø 

üzre vaktä ki merøùm sipähì mektùb-ı kerämet-ma´≈ùbı ìsäl ider. [[L47a] 

 

                                                 
893 bulur L, M ve S: olur K. 
894 Gel! Safa ehlinin elini öp ki aynanın kenarını öpmek kendi dudağını öpmek olur.  
Sâõib-i Isfehânî'ye ait olduğu belirtilen bu beytin  kaynağını yaptığımız araştırmalarda tespit 
edemedik.  
895 `o≠in L ve M: `o≠un K ve S. 
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LLi-müõellifihi'l-fäøìr:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Pìr-i kämil kärdän-ı her umùr  

Bùd reõy-i ´äõibeş rùşen zi nùr896  [S62b] 

 

Án ki ù rä reõy-i ∆äric ìn buved  

Der-≠arìøat vez ≈aøìøat çün buved897  

 

Der-maúärif nìz mi§leş nädir est   [M60a]  

Negrevì ger ber eserhä zen tu dest898  

 

Ne§r:899 Meger ki enderùn-ı mektùbda tebşìr-i tevcìh-i Mı´r-ı [[K56a] 

æähire münderic imiş. ~ämil-i varaøa ≈addinden ziyäde ikräm olınur. Fi'l-väøiú 

bir iki ay mürùrunda tevcìh-i merøùm teveccüh ider. Mı´r’a rähì olurlar.  

Muúäyenemüzdür ki: Vüzerädan biri da∆ı Çerkes Me≈med Paşa'dur. 

Kemäl-i ∆ulù´ından näşì muøäbeleye ≈ä◊ır olup tekyemüzüè heykel-i riştesine900 

nigerän olup ≈a◊ret-i välidden iŸn ≠aleb eylediler901 ki tekyeyi hedm idüp der902 u 

dìvärnı ≠aşıla binä itmek üzre ≈a◊ret-i välid ceväb-ı bä-´aväb buyurdılar ki 

müteøaddimìn-i meşäyı∆-ı kiräm bu zìr-i binäda güzerän itmişler. Bizler anlaruè 

                                                 
896 Pir-i kamil her işi bilen, onun doğru görüşü nurdan da parlak olur.  
897 Bunun dışında görüşü olanın tarikatten ve hakikatten olması mümkün müdür? 
898 Maarifte de benzeri nadirdir. Peşlerine katılmasan da sen el at./Katılmak için mücadele et. 
899 ne§r L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
900 riştesine K: re§yesine S: re§ì§esine L ve M. 
901 eylediler K, L ve M: iderler S. 
902 der K: dörd S: dört L ve M. 
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bir mùyına müväzin olmazuz eger baúde'l-mevt zìr-i ∆äkde bu øadarca menzil 

i≈sän olınur ise kerem-i bì-nihäyedür. Ve illä şimdilik bu da∆ı çoødur diyü sedd-i 

mesõùl buyurmuşlardur. Väøıúä ≈äl-i903 ≈ayätlarında däõimä bu teşekkür ile 

terennüm-rìz idiler ki bu äsitäne-i saúädetde olan Ÿevø u ´afä-yı rù≈änì vü cismänì 

hìç bir tekyeye ma∆´ù´ degildür. Kendü zìynetlü ve evøäfı çoø olan tekyelerde 

bunda olan refähiyyet olmadu˚ı Ÿevi'l-úuøùla müberhendür. Şähid-i úadl Dìvän-ı 

şerìflerinde olan bu bir beyt käfìdür.  

 

BBeyt:904   [L47b] [M60b] 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

`arìm-i ∆änøähuèda olan yek vìje-i süknå 

Baèa yegdür øu´ùrundan tamämen rubú-ı meskùnuè905  

 

[S63a] Bunuè em§äli ta≈dì§ ve teşekkür Dìvän-ı şerìflerinde çoø väøiú 

olmuşdur. İstikşäf oluna §ümme ve §ümme her gelen vüzerä, şifte-i906 ≈älät-ı 

kerämet-ägìnleri olup [[K56b] şeb ü rùz ´o≈betlerinden dùr ve dìdär-ı şerìflerinden 

mehcùr olmasını istemezler idi. Biè yüz otuz tärì∆ine gelince tärì∆-i merøùmda 

™ofya välìsi, æalúa-i Niş907 mu≈äfı◊ı olan el-~äcc úAlì Paşa -ra≈metü'llähi úaleyh- 

diyärımuza välì olup geldügi rùzuè §änìsinde seläm a˚asını daúvete irsäl idüp 

görüşürler. Baúdehù ≈a◊ret-i välid bir iki gün mek§ idince tekrär bir ´abä-reftär 

tekäver ile bir çuøadär irsäl iderler. ~a◊ret-i välid teşrìf itdüklerinde tenbìh-i 

                                                 
903 ≈äl-i K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. 
904 Beyt K ve S: Mı´raú L ve M. 
905 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara : Akçağ 
Yay., 2003, s. 133, K18/30.  
906 vüzerä, şifte-i K, L ve M: vezìr, äşifte-i S. 
907 æalúa-i Niş K, L ve M: øälúa-nişìn S. 
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ä´afäne buyururlar ki ve külli yevm bu arada bulunmalısız bir da∆ı daúvete ≈äcet 

øalmasun lisänen bizler däúì olalum didükde be-ser u çeşm taøabbül908 buyururlar. 

Gùyä beynlerinde muúähide gibi olup909 dört sene şeb ü rùz muvä®abet 

itmişlerdür. İbtidä man´ıb olduøları şitäda bir fermän ´ädır olup æara≈i´är-ı ´ä≈ib 

Välìsi İki Æu˚lı úAbdu'r-ra≈män Paşa bir sekrän kimse olup ke§ret-i ®ulmünden 

näşì øatl olunması meşrùú olma˚ın merøùm ~äcì úAlì Paşa'ya fermän ´ädır olmuş. 

~a◊ret-i välidi evvel910 tecrübeleri [[M61a] bu olmuşdur ki men≠ùk-ı fermänı der-

meyän idüp tedbìr-i ´äõib istedüklerinde [[S63b] ≈a◊ret-i välid buyururlar ki sizüè 

úArnavud bölük başılarından ~aydar näm bölük başıyı taúyìn buyurup bu gün 

baúde'®-®uhr [[K57a] çıøar ´abä≈ namazı vaøtinde merøùmı øatl ider sälimen gelür 

didükde paşa-yı müşärun ileyh da∆ı işäret buyurılan `aydärı taúyìn idüp vaøt-i 

[L48a] maúhùdı ifäde itmişler. Bi-≈asebi'l-emr vaøt-i ´ub≈da müstevlì olduøda 

Ÿehebet ed-devletü bi'l-bevleti911 ma◊mùnınca mìr-i mìrän sekrän-ı merøùm äb-

feşända bulunup øatl olınur. Merøùm ~aydar ser-i maøtùú ile geldükde paşa-yı 

mümå ileyhüè ≈a◊ret-i välide iútiøädı müte◊äúaf ve ülfetleri da∆ı ziyäde germ 

olmuşdur.912 Sene-i merøùmenün ´ayfında bir fermän da∆ı ´ädır olup An≠aliyye 

civärında Yörügän ve Türkmän eşøıyäsınuè Ÿimmetlerinde väfir mìrì aøce cemú 

olup virmede taúallül iderler imiş. Anı ta≈´ìl baúdehù eşøıyäsını teftìş baúdehù 

≈ucec ve nuŸere øa≠ú u bend olunması bu da∆ı umùr-ı ´aúbeden olup bu defúa 

≈a◊ret-i välidi maúiyyet üzre götürüp iki ay mürùrunda cümle umùra temşiyyet 

virilüp sälimìn ü ˚änimìn maøarr-ı ≈ukùmetine úavdet itmişdür. Bir sene 

mürùrında bir fermän da∆ı ´udùr idüp ma◊mùnı bu ki Dazøırı näm ma≈alde 

eşøıyädan Alaybegi-zäde dimekle maúrùf bir kimse peydä olup [[M61b] [[S64a] 

                                                 
908 taøabbül L, M ve S: taøbìl K. 
909 olup M ve S: olınup K: L'de yazılmamıştır. 
910 evvel K ve M: ol L ve S. 
911 İşeme uğruna devlet elden gitti.  
912 olmuşdur K, M ve S: olmuşlardur S. 
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®ulm ü teúaddìsi ≈adden geçüp eşøıyädan birøaç yüz aúvänla øulesine913 

ta≈a´´un914 idüp civärında äyende vü revendeyi rencìdeden ∆älì olmama˚la ser-i 

maøtùúı [[K57b] bäb-ı915 hümäyùna istenmiş bu fermän ´udùrında yine ≈a◊ret-i 

välid ile istişäre buyururlar. Anlar916 da∆ı böyle päsu∆-dih olurlar ki cenäb-ı 

saúädet-meõäb ferr-i devlet ile maøarr-ı ≈ukùmetièüzde ber-øarar oturursuz pìşìn-i 

e≠räf u cevänibine buyuruldılar irsäl olınur. Bu ≠arafdan ancaø baş a˚aèuz irsäl 

olunsa käfìdür zìrä şaøì mezbùruè birøaç däne Ÿì-etbäú Aydın a˚alarından 

düşmen-i cänı vardur ki yalèız anlara istimälet virilse merøùmuè ser-i maøtùúı pä-

yı devletüèüze gelür diyü reõy-i rezìn buyurduølarında paşa-yı müşärun ileyh 

semt-i mu∆älefete gidüp yoø bu emre [[L48b] bi'n-nefs giderüm diyü mu´ırr 

olduøda ≈a◊ret-i välid yine ≠araf-ı ä∆ere imäle-i legäm idüp buyururlar ki bir 

şaøiyy-i Ÿì-øuvveti tedbìr-i ä´afì bir a˚asına øatl itdürmiş diyü devletde ne øadar 

sitäyiş olacaødur ve äväze-i mehäbetüèüz úälem-gìr olacaødur diyü her ne øadar 

taúallül buyurdılarsa müfìd olmayup bi'n-nefs getmelerine ı´rär itmişler. ~a◊ret-i 

välidüè da∆ı ˚ayret-i kerämet-engìzi cùş idüp buyururlar ki gidersiz ammä 

alagetüremezsiz diyü ∆atm-i keläm eyledükde paşa-yı merøùm dir ki şimdi [[S64b] 

biz varduøda anı ∆änesinde bulur mıyız? Belì bulursız; läkin dest-res olmaz bu 

gùne mu≈acce ile merøùm menzil-i [[M62a] süvär çıøup pìşìn e≠räfa buyuruldı 

gönderüp úasäkire mu≈ä´ara itdürdüp kendü varduøda şaøì-i mezbùrı øulesinde 

ma≈´ùr bulup küll-i ma≈´ùr, meõ∆ùŸ olacaø iken úaksi ®uhùr idüp bir gün bir gice 

cenkden ´oèra şaøì-i mezbùr øulenüè [[K58a] ardından fürce idüp şeb-i deycùrda 

firär itmişdür. Yine paşa-yı merøùm reõyinde mu´ìb olup derpeyine menzil ile 

çuøadär øoşup İstanbul'a varınca izleyüp øayıødan çıøarken vezìre ∆aber olunup 

ol da∆ı a∆Ÿ idüp øatl itmişdür. Baúdehù paşa-yı merøùm maøarr-ı ≈ukùmetine 

                                                 
913 øulesine K, M ve S: øalúasına L. 
914 ta≈a´´un K, L ve M: ta≈a´´ur S. 
915 bäb-ı S: rikäb-ı K, M ve L. 
916 anlar L ve M: K ve S'de yazılmamıştır. 
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geldükde ≈a◊ret-i välide taúrì◊ tarìøiyle bir eşøıyäya bizi fedä itdüèüz dirler imiş. 

~a◊ret-i välid buyururlar ki yoø bizler itmedük cenäbıèuz nefs-bend olmaduèuz. 

Eger reõy-i faøìrì øabùl oluna idi. Şaøìnüè917 ser-i maø≠ùúı rikäbıèuza gelüp ´ìt-i 

heybetüèüz e≠räf-gìr olurdı diyü tesliye-ba∆ş olmuşlardur. Biri da∆ı sene-i 

§äniyyede918 An≠aliyye civärında ≠äõife-i Yörügän eşøıyäsını nüzùra ba˚layup 

baú◊ılarını da∆ı a∆Ÿ u øatle meõmùr olduølarıdur. Yine ≈a◊ret-i välidi øomayup 

maúiyyet üzre ´avb-ı [[S65a] meõmùre [[L49a] getdüklerinde şehrimüzde bir úaceb 

äsìb peydä oldı. Her gice hevädan niçe ≠aşlar gelür rämìsi maúlùm degül. Ne øadar 

ki cidd ü cehd ve reõyy u sedd itdiler ise müfìd olmayup çäresin bulamadılar. Bu 

şìve-i dehşet-ämìz semú-i paşa-yı merøùma irişdükde kendü reõyinde øarar-däde 

olan bu ki úale'l-˚afle [[M62b] bir şeb-i deycùrda şehre gire ma≈alle ve esväøda her 

kimi bulur ise katl ide bunı ≈a◊ret-i välid ile istişäre eyledükde välid ≈a◊reti 

buyururlar ki bunı fikr itmemisüz ki nice ehl-i ∆ırfet se≈erì dükkäna gider. Nice 

a´≈äb-ı ≈äcet ≈äcetine gider. Kimi øäbileye919 kimi ≈ammäma gider. Reõy-i 

´äõib920 budur ki cenäbuèuz alay[-ı] vezìräne ile şehre du∆ùl idersiz. Eger seng-

endäz olan ecinne Ÿì-fehm iseler bizler varduøda anlar bu işden färì˚ olurlar. Eger 

˚ayrı gùne ise bir iki münädìden ´oèra buyurdu˚ıèuz reõy921münäsibdür. Bunuèla 

vezìr-i merøùmı teskìn buyururlar. Fi'l-väøiú şehre du∆ùlleri leylede a´lä seng-

endäzì hüveydä olmayup ˚ayrı leyälìde da∆ı bi'l-külliyye remy münøa≠ıú oldı. Bu 

bir ®aräfet-ämìz ´aded oldı ki ecinne-i seng-endäzän su∆an-fehm imiş. 

æudùmımuz ile mütenebbih oldılar. Ve şehr aúyänına da∆ı bir nükte oldı ki bizler 

getdük. Sizlerüè başına ≠aş ya˚dı. Bu gùne kelimät-ı kerämet-ämìz ile cümleye 

nükte [[S65b]-rän olurlar idi. Biri da∆ı sene-i §äli§ede vaøúa-i Mi∆alıç'dur.922 

                                                 
917 şaøìnün K, L ve M: eşøıyänuè S. 
918 K'de sene-i §äniyye'den sene-i §äli§e'ye kadar 24 satır yazılmamıştır.  
919 øäbileye M ve S: K ve L'de yazılmamıştır.  
920 ´äõib M ve S: ´ä≈ib L: K'de yazılmamıştır. 
921 reõy S: K, M ve L'de yazılmamıştır. 
922 Mi∆alıç'dur K, L ve M: Mi≈alice'dür S. 
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Beyn'el-eträk Gülek Mì∆älıcı923 dimekle meşhùrdur. æurälaruè birinde bir 

∆änedänı eşøıyä ba´up ehl ü úiyälì ile cümle øatl itmişler, fermänı, paşaya gelüp 

≈areket iøti◊ä itmekle mümå ileyh da∆ı ≈a◊ret-i välidi ∆¥äh u nä-∆¥äh øomayup 

maúiyyet üzre götürmüşdür. Böyle naøl buyururlar idi ki ma≈all-i maúhùde 

varılduøda a≈väl-i güŸeşteden teftìş olındı. [[M63a] æätilinden [[L49b] e§er 

bulınmayup ne øadar ki cehd olındı924 ise müfìd olmamış. Paşa-yı merøùm ne 

øadar ∆ulù´ ´ä≈ibidür ki925 bundan maúlùm ola ki bir leylde vaøt-i teheccüdde 

baúde'l-edä ´abä≈a øadar bükäõ iderler. Ta◊arruú u niyäz ile ma˚şùş ek§erì duúäları 

bu ki ∆ùn-ı nä-≈aøødan ma´ùn olup øätiller hüveydä ola istidúä ´abä≈ında [[K58b] 

Fälıøu'l-e´bä≈ bu umùr-ı müşkilenüè fet≈ini müyesser idüp meger ∆ademe-i 

beytden bir yetìme-i ´a˚ìre buèa mu≠≠aliú olup eşøıyä da∆ı buèa926 ´a˚ìr927 

sinnine928 mer≈ameten şeføat idüp øatl itmemişler. Ve seng-i mezär yerine taúdäd 

itmemişler. Bu øıza ilhäm olup paşa ≠arafına øaçup gelüp mevtälar ne yerde 

medfùn oldu˚un ve ne zamän øatl olundu˚un ve mäl ne yerde i∆tifä olundu˚un 

[S66a] bi'l-cümle ∆aber virür929 paşa da∆ı bunuè mükäfätuè evvel øızı ≈aremine 

irsäl idüp baúdehù kendü teväbiúinden bir mehtere mükemmel cihäz ile çera˚ 

itmişdür. Bu umùruè teyessürinden ´oèra Burusa'ya teveccüh idüp anda bir gice 

bir väøıúa görürler ki:930 Kable tulùúu'l-fecr ≈a◊ret-i välide ruõyäyı naøl iderler. 

~a◊ret-i välid da∆ı emr-i ätiyyeyi mütefa≠≠ın olup iŸn-∆¥äh olup ibnleri Mìr `alìl 

ki ol da∆ı ≈a◊ret-i välidden telemmüz iderdi. Anı da∆ı alup Kütähiyye'ye ricúat 

                                                 
923 Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin eski ismi Gümele; Mihalıççık İlçesinin eski adı ise Kuyucak'tır. 
Bursa Karacabey'in eski ismi de Mihalıç'dır. Bulgaristan Tırnovi'de de Mihalice isminde bir kaza 
bulunmaktadır. Metinde Bahsi geçen Gülek Mihalıcı, Anadoludaki Mihalıç'lardan biri olmalıdır. 
Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Yayınları 2006, s. 367-368. 
924 olındı K, L ve M: olınur S. 
925 ki S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
926 buèa K, L ve M: bunuè S.  
927 ´a˚ìr S: ´ı˚ar K, L ve M. 
928 sinnine L, M ve S: sinninde K. 
929 virür K, L ve M: virüp S. 
930 ki L ve M: K ve S'de yazılmamıştır.  
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iderler. ™uret-i ruõyä bu gùne rù-nümä olmuş ki sekiz on dane øılıcı paşa-yı 

müşärun ileyh mer≈ùmuè miyänına bend itmişler. Dervìşän gibi semäú iderler 

imiş. æılıçlar da∆ı tennùre mi§äl açılmışlar.  [M63b] Bu väøıúanuè dehşeti ≈a◊ret-i 

välide ≈elecän-endäz olup infikäka øarär-däde olmuşlar. Hemän ol rùz-ı fìrùzda 

bir fermän ´ädır olur ki [[K59a] Ma˚nisä'da `ayra O˚län dimekle meşhùr bir 

eşøıyä tekevvün itmiş. Eúvänı dört yüz miødärı [[L50a] olup anlaruè øatl ü istì´äli 

ve meõvåları ta∆rìbinüè emri imiş. ~a◊ret-i välid931 buyururlar idi ki eger ol 

vaøúada932 maúiyyet üzre bulunsak niçe bì-günäh øatl olunacaø bizler menúine 

cehd ve bi-˚ayrı ≈aøøın øatlden ´ıyänet ile ta∆vìf olunduøda memnùú [[S66b] 

olmayacaø. Beynimüzde şiøäø väøiú olacaø väøiú-i ≈äl sefk-i dimäõ ile meõlùf olup 

dört yüze bäli˚ øatl-i nüfùs olmuşdur. ~attå paşa-yı merøùmı øan ≠utmış.933 Bu 

≠arafda ≈a◊ret-i välide ta≈rìr itmesiyle úiläc-ı maúnevì ile defú934 olmuşdur. ™ä≈ib-i 

iútibära bundan nu´≈-ı úa®ìm ≈äsıl olur ki kämil-i mükemmel na®arından dùr olan 

kimsenüè dünyä vü ä∆ireti ve a≈väl ü ev◊äúı perìşän oldı˚ından mä-úadä ≈udùd-ı 

şerúiyyede tecävüz idüp irtikäbätı mürtekib olaraø küfre müõeddì olur. –NeúùŸü 

bi'llähi'l-≈afì®i'l-≈annän-935 936 ve umùrında ˚a§§ u §emìni farødan úäciz olur. 

Hemän úäøıl u keyyis937 oldur ki böyle bir vücùd-ı bih-bùda ba≈t-ı yäver olup 

dest-res mümkin olur ise, 

 

Mı´raú:938 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 
                                                 
931 ~a◊ret-i välid S: ≈a◊ret K, L ve M. 
932 vaøúada L, M ve S: vaøúa K. 
933 ≠utmış S: ≠utup K, L ve M. 
934 defú K ve S: refú L ve M. 
935 NeúùŸü bi'llähi'l-≈afì®i'l-≈annän S: el-úıyäŸü bi'llähi'l-≈afì®i'l-mennän K, L ve M. 
936 Çok merhametli ve koruyucu olan Allah'a sığınırız. 
937 úäøıl u keyyis L, M ve S: úäøıl u dänä kes K. 
938 Mı´raú L, M ve S: ع K. 
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Baúd ez-ìn dest-i men ü dämen-i än serv-i bülend939 

 

mübte˚äsınca münfekk olmaya ki selämet-i dü cihänìdür.  [M64a] Bu øadar sefk-i 

dimäõdan bir maúnä da∆ı ®uhùr eyledi ki ol vaøt sul≠än, A≈med-i £äli§ idi. Lisänı 

üzre bu cärì olmuş ki bizler bu úAlì Paşa'yı ´ùfì úadd iderdük bu ise celläd [[K59b] 

imiş. `ussäd u füssäd ve vezìr-i vaøt fısøla meşhùr Muşøara'lı İbrähìm Paşa bu 

kelämdan kemìn-küşä olup Kaúbe-i Mükerreme'de Şerìf úAbdu'lläh fitnesi 

teskìnine [[S67a] bundan eyu vezìr olmaz diyü felä∆an-ı mekr keffesine va◊ú 

iderler. Menşeõi Ma˚nisä'da olan ifrä≠ olup biè yüz otuz dört Recebinde şey∆ü'l-

≈arem tevcìhi [[L50b] ile Cidde man´ıbı gelüp rù-be-räh olmuşdur. Bunda940 

®aräfet-ämìz-i kerämetlerinden biri da∆ı budur ki mer≈ùm úAlì Paşa'nuè ibtidä 

senesi ki muta´arrıf-ı Kütähiyye olmuşdur. Mühr-därını ≈a◊ret-i välid istin≠äøına 

≈aväle idüp bu man´ıbda müddet-i941 mek§imüz bir iki sene ola mı? ~a◊ret-i välid 

ceväbında buyururlar ki üç dört beş bu tebşìrden úa®ìm ma≈®ù® olurlar. Vaøtä ki 

otuz dört Recebinde räyi≈a-i úazl-i meşmùm olunduøda942 yine merøùm mühr-där 

su∆an-rän olup dir ki cenäbıèuz beşe øadar tebşìr buyurduèuz idi niçün ta∆allüf 

itdi? ~a◊ret-i välid buyururlar ki sizler bizüm maø´ùdumuzı fehm itdüèüz mi? 

Bizüm murädımuz şimdi olan man´ıbı ìmä idi ki laf®-ı Cidde'dür ki ∆urùf-ı teheccì 

                                                 
939 Bundan sonra, el benim etek o selvi boylunun. 
Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi 1985, s. 234, G.CCXXXV/1., 
G181/1. Ganjoor.net/hafez/ghazal/sh181/1. 
Beytin Abdülbaki Gölpınarlı ve Ganjoor net'teki tamamı şu şekildedir: 
 

Baúd ez-ìn dest-i men ü dämen-i än serv-i bülend 
Ki be-bälä-yı çemän ez bun u bì∆em ber-kend 

 
Bundan böyle, o salına salına yürüyüşüyle beni kökümden çekip çıkaran yüce boylu selvinin 
eteğine yapışacağım, el benim etek onun gayrı! 
 
940 bunda K ve S: bundan L ve M. 
941 müddet-i K, L ve M: S'de yazılmamıştır.. 
942 olunduøda S: olduøda K, L ve M. 
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≈esäbında üç dört beşdür,943 bu ◊aräfete, -345-944 cümle engüşt ber-dehän 

itmişlerdür.  [M64b]  

 

 Mı´raú:945  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ez-keläm-ı evliyä ägeh neì  

Z'änki ez-tesvìl-i nefsì mürdeì946 947 

 

Ma˚nisä'dan geldükde ziyäde ta≈assür çekmişlerdür ki niçün cenäbıèuzı 

götürmedük ∆ùn-ı nä-≈aøødan bizi ≈ıräset iderdièüz ve reõy-i ´äõibièüzle úamel 

olınur idi. Ammä ne fäõide! Vaøt güŸerän [[S67b] u fır´at fevt olmuş. Çünki üç 

buçuø seneden ziyäde a≈väl-i välide mu≠≠aliú bu øadar tecärib [[K60a] ≈äsıl olmuş. 

Välidi Kaúbe-i Mükerreme'ye hem-räh itmek  muräd iderler. `azìneden ne øadar 

∆arc-ı räh läzım ise a∆Ÿ ile mìr-a∆ùra tenbìh idelüm. Ne øadar deväbb isterseèüz 

müheyyä olsun. ~a◊ret-i välid aúŸär-ı948 gùn-ä-gùn ìrädı ile istiúfä itmişler läkin 

vaøt-ä-vaøt ≈asret-keş olurlar idi ki üç defúa ≈acc-ı şerìf bilä-taúab rù-nümä olup 

bizler defú [[L51a] eyledük dirler idi. Eger suõäl värid olursa bir velì-i kämil 

úavämdan949 bir paşaya dört sene ämed ü reft idüp firìfte olması neden iøti◊ä ider? 

Ceväb budur ki vüzerä-i zamän a≈väli cümlenüè maúlùmıdur. Taf´ìle vü taúrìfe 

∆äcet yoødur. Ammä merøùm el-~äcc úAlì  Paşa -ra≈metu'llähi úaleyh- sengile 

                                                 
943 beşdür K: beş L, M ve S. 
944 -345- S ve M: K ve L'de yazılmamıştır. 
945 Mı´raú L ve M: عS: K'de yazılmamıştır.  
946 Velilerin sözlerinden (agah) uyanık değilsin. Ölü gibi nefsini süslemektesin.  
947 Bu beyit K'de yazılmamıştır. 
948 aúŸär-ı S: aúŸäŸ-ı K: iútiŸarär-ı L ve M. 
949 úavämdan L, M ve S: úavämü'n-näsdan K. 
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cevheri farø ve gevherden ∆azefi imtiyäz ider bir vücùd olup felek terbiyyesinde 

çok germ ü serd görmüş ve çekmiş. Seyä≈atinde çoø fä◊ıla øavuşmuş ve efä◊ıl-ı 

ricäl cüst ü cù ider [[M65a] bir kimse olup øapucı başılı˚ında kärdän u kär-güŸär-ı 

memdù≈-ı erbäb-ı devlet olup vezìrliginde ∆od- müsta˚nì úani'l-beyändur.950 Ve 

úindinde zerrile seng, hem-seng ve úälim-i mütedeyyin øadri bilür ve diyänet ü 

İsläm’da [[S68a] yegäne äbdestsüz cäme-i ∆¥äbda yatmaz ve ek§eriyä erämil ü 

eytäma ´adaøa vü neŸr951 iú≠ä ider ve senede neye mälik ise zekät ifräz idüp edä 

ider ve mekteblere üçer beşer yüz aøçe ´urre idüp irsäl ider. E≠fäle tefrìk içün 

∆¥äcelerine başøa her cumúa vardu˚ı cämiúüè ∆a≠ìbine, [[K60b] şey∆ine, 

müõeŸŸinlerine ve ∆uddämına ´urreler virür idi. Menhiyätdan hìçbirini mürtekib 

degül idi. ~attå du∆än istiúmäli da∆ı yo˚ıdı. Her ≠arafdan gelen müsäfirìni 

meõyùsen ircäú itmezdi. Cümle mü≠ayyeben ricúat iderler idi. Vaøtlerini da∆ı 

bìhùde ´arf itmeyüp fıø≈ telemmüŸüne işti˚äl, úaøìb-i ´alätda evräd u eŸkär ile 

evøät-güŸär ve teheccüde müdävìm imişler. U≠lubü'l-∆ayra úinde ≈assäni'l-

vücùhi952 ≈adì§-i şerìf mùcibince ∆oş-likä idiler. Se∆äda böyle, bahädırlıøda ∆od-

úadìli yo˚ıdı. ~attå kendülerüè mu´ä≈abetindendür ki zamäne vezìrlerinden 

pädişähımuz on dänesin inti∆äb eylese ve herbirinüè destine birer älet-i ∆arb virse 

[L51b] birer bäd-pä esbe süvär eylese bize da∆ı bir at bir cirìd virilse bir meydän-ı 

väsiúde ol vüzerä görse ≈älini, [[M65b] diyü celädet gösterürler imiş. Kefere 

cenginde ve ˚ayrı ma≈allerde olan cengi øarìbü'l-ahd olma˚la [[S68b] beyäna ≈äcet 

yoødur. Belgrad'ı kefere a∆Ÿ itdükde bir ta∆ta cebelü käfiri mu≈arrif ˚addäre ile 

çalup düşürdükde kefere ol cebeyi øalúa øapusına ävìze itmişdür diyü söylerler. -

                                                 
950 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
951 neŸr S: nüŸùr K, L ve M. 
952 İyiliği güzel yüzlü (ve huylu)lerden isteyiniz. Yılmaz, Age., s. 654. Hadis bilgini Suyutî, bu 
sözün hasen hadis olduğunu söylemiştir.  (Suyutî, C. Sagîr, 1/44). el-Hût, zayıf hadis saymıştır. 
(Es-ne'l-metâlib, 70). Saganî, uydurma hadis olduğunu iddia etmiştir. (Saganî, Mevzûúât, 56; 
Aclûnî, ;Keşfü'l-hafâ, 1/135). [Hadis, = Abdülkadir Karahan, Kırk Hadis, s. 104, 170; = Bursalı 
İsmail Hakkı, Kitâbü'n-netîce, 2/293; = Selman Başaran, Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri, s. 
132.  
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El-úuhdetü úale'r-rävi953- läkin baúìd da∆ı degildür. Ek§eriyä se∆ävet ile cürõet 

teõvemdür, birbirinden münfekk olmaz cümlenüè reõsi diyänetdür. Diyänet 

bulundu˚ı yerde bu cümle bulınur. Fe'fhem velä te˚fül954 ve hem böyle bir şey∆-i 

úälì-cenäbuè firìfte vü şìfte-i mu≈abbeti olan merd-i úäøil säõire øıyäs [[K61a] 

degildür. Bizüm vaøtimüzde da∆ı ziyäde mu≈abbet itmiş vüzerälar geldi läkin 

anlaruè ´o≈betlerine bu øadar müdävim degül idiler. ~attå yevmen mine'l-eyyäm 

bu rìze-∆¥är ∆¥än-ı i≈sänlarını suõäl eyledüm ki cenäbıèuzuè paşa-yı müşarun ileyh 

türdi säõir vüzeräya olandan ziyädecedür. Sebebi ne ola? Ceväb buyurdılar ki 

paşa-yı mümå ileyh ˚äyet päk-bäzdur. Menhiyyätdan birini mürtekib degüldür ve 

úäøil ü muúteberdür belki taúayyün-i955 maúnevì da∆ı ola diyü iskät buyurdılar. Bu 

münäsebetle ey mürìd-i ∆od-bìn! İddiä-yı irädät idersin bundan muúteber olasın ki 

úavämü'n-näsdan päk-bäz olana evliyä-i kiräm mu≈abbet iderler imiş. Sen ki şeb ü 

rùz cümle şehväniyyet ile mülevve§ olasın baúdehù merdän-ı `udä baèa iltifät 

itmediler diyü me≈afil ü mecälisde956 [[S69a] ˚ıybetler ile älùde olasın. 

Bilürmisin957 ki [[M66a] kendüèi ne ≠urfe şa∆´-ı bì-teş∆ì´sın. İn´äf eyle be-∆od-ä958 

paşa-yı mer≈ùm u merøùmuè far≠-ı mu≈abbetinden näşì ümmü veledi olan 

Ruøıyye näm cäriyesini bu faøìre nikäh idüp úaşere-i kämile [[L52a] mäde vü ner 

evlädımuz olup yigirmi bir sene ∆oş zindegänì dest-däde olmuşdur. `a◊ret-i välid 

ek§er evøät el-ceväriyyü mübärekätü'l-er≈ämi959 buyururlar idi. Ve en®är-ı 

≈asenelerine dùçär oldu˚ı sebebile zindegänìsi úìş-i ∆oş üzre güŸerän ve fevtinde 

≈a◊ret-i välidüè bu faøìre tav´iye buyurduøları välide-i müşfiøa merøaddi 

itti´älinde defn olunması merøùmeye na´ìb olup äsùde-i úafv u ˚ufrän olmuşdur. 

                                                 
953 Sorumluluk rivayet edene aittir. 
954 Anla ve gafil olma!. 
955taúayyün-i K:  taúyìn-i L, M ve S. 
956 mecälisde K, M ve S: ma≈älde L. 
957 bilürmisin K ve S: sen bilürmisin L ve M. 
958 Kendine gel.(Farsça) 
959 Cariyeler mübarek rahim sahipleridir. 
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BBeyt:960  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Yek na®ar efken şevem mümtäz-ı ez-ebnä-yı cins  [K61b] 

Seg ki [şod]961 man®ùr-ı Necmeddìn segän rä serverest962 

 

Maúlùmumuzdur ki: Çün ≈a◊ret-i välidüè müfäraøati maúlùmları olduøda 

giryän u zärì-künän rù-be-räh olup øa≠ú-ı merä≈il iderek Kaúbe-i Mükerremeye 

müteveccih e§nä-i ≠arìøde ≠äõife-i úurbän, ≈uccäc yolına çıkduøda, emìr-i ≈acc 

Maøtùl-zäde úAlì Paşa idi. Bu ∆aberi işidicek zehresi çäk olur.963 úAvdetde 

Medìne-i Münevvereyi úubùr idince fevt olmuşdur; läkin mer≈um-merøùm Cidde 

välisi úAlì  Paşa hemän úaskeriyle [[S69b] úAraba hücùm idüp säúat-i vähidede zìr u 

zeber idüp fet≈ u rù-sefìd964 ile [[M66b] ricúat eyledükde görür ki märü'Ÿ-Ÿikr 

maøtùl-zädenüè her işden kärı tamäm olmuş bir miødär ˚ayret-engìz kelimät ile 

te≠ayyüb ´adedinde olur ammä ne fäõide emìr-i ≈äcc merøùm ise irtikäb-ı däõim 

üzre bir merd-i bì-şuúùr ve cebän olma˚la el-∆äõinü ∆äõifün965 ma◊mùnınca ≈älet-i 

sekrinde böyle bir ma∆ùf ∆aber ile zehresi çäk olmuş ey merd-i sälik maúlùmuè 

ola ki úavämda bilegör ki reftärı müttaøì olan ile mülevve§-i älùde-dämen bir 

                                                 
960 Beyt S: Na®m K, L ve M. 
961 Bu varakta bütün nüshalarda unutulan bu kelime aynı beyitin iki kez tekrar edildiği S94b ve 
S104a'da ve diğer nüshalarda unutulmayarak doğru şekilde yazılmıştır. Doğru yazılan varaklarla 
karşılaştırarak metin tamiri yapılmıştır.  
962 Necmeddîn'in nazarına mazhar olan köpek, bütün köpeklerin önderi olur. Bir nazarı bana 
dokundu cinsim içinde seçkin oldum. Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti ~a◊reti'ş-
Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì'de Alî Şîr Nevâyî'nin Molla Câmî Methiyesi'nde  bulunduğu 
yazılmaktadır. S 94b. 
963 olur K ve S: oldı L ve M. 
964 fet≈ u rù-sefìd L ve S: fet≈-i rù-sefìd K: fet≈ u rù-sefìdì M. 
965 Hain korkaktır. Atasözü. 
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midür? Fe'fhem velä te˚fül966 ve paşa-yı mer≈ùmuè [[L52b] a∆läø-ı ≈asenesinden 

taúdäd olunanlardan biri übbehet-i vezäreti ber-≠aräf idüp fıøhdan Nutef telemmüŸ 

iderler idi. Bir umùr-ı ´aúbe ®uhùrında yä≈ùd ≈asbeten li'llähi teúälå967 ek§er 

∆atemät-ı şerìfe øıräõat itdirürler idi. Ve nice kütüb istinsä∆ıyla şehrimüzüè oøur 

yazar gürùhı vaøtinde çoø intifäú itmişler idi. Vaøtä ki Mekke-i968 Mükerreme’ye 

varduølarında Şerìf úAbdu'lläh [[K62a] Yemen ≠arafına firär idüp anda otuz biè 

miødärı úurbän cemú olup ≈uccäc Şäm'a geldükden ´oèra merøùm úAlì  Paşa-yı 

mer≈ùm üzerine geldükde bi-emri'llähi teúälå bäd-ı nu´ret paşa-yı merøùm ≠arafına 

vezän olup vaøt-i yesìrde cemúiyyetlerin perìşän ek§eri [[S70a] tuúme-i şemşìr olup 

Men-necä feøad necä bi-reõsihì969 ma◊mùnınca gürizän olmuşlardur. Bir da∆ı 

Şerìf-i merøùm úasker cemú [[M67a] idüp tekrären ∆urùc idememişdür. 1136'dur. 

Sene-i §änìyede970 øabìlü'l-≈äcc mäh-ı Ÿi'l-øaúdede paşa-yı merøùm-ı mer≈ùm 

úälem-i fenäya vedäú itmiş. Bu ≠arafda ≈a◊ret-i välid ile bir şäm-ı meserret-encäm 

baúde'≠-≠aúäm güft ü şenìd üzre iken kerem buyurup bu bende-i derd-mendlerine 

∆i≠äb-ı müste≠äb buyurdılar ki dünki gice úAlì  Paşa'yı gördüm bir ≈imär-ı Mı´rìye 

süvär olmuş.971 Biz da∆ı bir esb-i reh-väre süvär olmuşuz. Beräber-i úinän bir 

´a≈räda giderken øar ya˚ma˚a başladı. Bu hengämda yol iki oldı. Biri yemìne biri 

yesäre gider. Faøìr yemìne giden räha getdüm. Paşa-yı merøùm yesäre getdi; läkin 

yesäre giden yolda berf ziyäde olup getdükce ≈imär-ı Mı´rì gögsüne ve başına 

varınca ˚arø-ı berf olup bizler ne øadar ki nu´≈-ämìz o ≠arìøa sälik olmayın mä-

veräsı mühlikedür didükçe iltifät itmeyüp getdiler; ≈attå kendüden ve ≈imärdan 

                                                 
966 Anla ve gafil olma!. 
967 Allah rızası için.  
968 Mekke-i K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
969 Başını kurtaran kârlıdır, gemisini kurtaran kaptandır.  
Hasan Akdağ, Arap Dilinde Deyimler ve Atasözleri, Yersiz: Tekin Kitabevi, 1999. s. 408.  
Men necä bi-reõsihì feøad rabi≈a. 
970  1136'dur. Sene-i §änìyede S: Ma≠lab sene 1136'dur. Sene-i §änìyede M: Ma≠lab sene 1136. 
Sene-i §änìyede L: 1136. Sene-i §änìyede K. 
971 olmuş L, M ve S: olmuşlar K. 
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e§er görinmez olınca. Taúbìrin [[L53a] da∆ı kerem buyurup derd-mend úAlì Paşa 

ta≈mìnen vedäú-ı bezm-i fänì eyledi. Şimden ´oèra anuè efkärını derùndan [[K62b] 

şüst ü şù idelüm diyüp972 teõe§§üf itdiler. Fi'l-väøiú o günlerde Cidde'de vefät idüp 

~a◊ret-i ~avvä [[S70b] yanına  øomuşlar. Mer≈ùm [u] maúfùrunlehüè me≈äsin-i 

a∆läøìndan Kaúbe-i Mükerreme'de olan efúäli e≠räf-ı ~arem'de olan ≈ücerät 

[M67b] säkini mücävirìn ve ≠alebeye şühùr ve aúvämda olan úa≠äyädan mä-úadä 

rama◊än-ı şerìf ibtidäsında birer altun, birer vaøıyye øahve, nı´fında hem-çinän, 

leyle-i øadirde hem-çünän ve baú◊an mu≈täcìne elbise-i úıydiyye iú≠ä iderler imiş. 

Rav◊a-i Mu≠ahhara mücävirlerine da∆ı irsäliyye973 olınur imiş. Áyende vü 

revendeye ∆od úale'd-deväm iú≠ä üzre idiler. Baúdehù välì olan vüzerä-yı úi®äm 

≠arafına çendän ra˚bet buyurmadılar. Beşäşetleri vaøtinde vechinden istifsär 

olunduøda buyurdılar ki dört sene úAlì  Paşa'ya varup gelmeden ˚ınä974 geldi. Bir 

miødär istirä≈at idelüm diyü úöŸr-fermä olurlar idi. Märru'Ÿ-Ÿikr mer≈ùm el-~äcc 

úAlì Paşa Cidde man´ıbına müteveccih olduøda säbıøan defter-därlıødan mu∆rec 

úOsmän Paşa nämına bir paşaya virilüp æonya'dan gelmek üzre idi. Ta≈mìnen 

gelmesine beş gün miødärı øalduøda ≈a◊ret-i välid bu müstemendine ∆i≠äb 

buyurdılar ki úälem-i mi§älde saräy-ı paşaya varmışuz. Çinili o≠a taúbìr olunan 

o≠aya du∆ùl itdük. Paşadan ∆älì bulduø. Bir miødär mek§ idelüm didük 

øarşumuzda [[S71a] ya´duø altından bir efúì ®uhùr eyledi. Bizüm oldu˚umuz ≠arafa 

gelür.  [K63a] Bir älet yoødur ki muøäbele oluna ocaø başında maşa durur. Hemän 

anı alup efúìyi øatl iderler. Bir efúì da∆ı kendü ≠araflarından ®uhùr idüp øarşu ≠arafa 

getmek muräd ider. Anı da∆ı øatl iderler. [[M68a] Baúdehù kendüler975 serzeniş 

buyururlar ki saräy-ı paşa märistän olmuş bunda bizüm ne işimüz vardur. Gidelüm 

                                                 
972 diyüp K ve S: diyü L ve M. 
973 irsäliyye L, M ve S: irsäl K. 
974 ˚ınä M: úayä L ve S: ≈ayä K. 
975 kendüler S: kendülere K, L ve M. 
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diyüp976 rù-be-räh olurlar. [[L53b] Fi'l-väøiú paşa-yı meŸkùr977 gelüp oturduøda bir 

fürù-mäye mürtekib ädem imiş. Bir ˚ayŸ-ı cibillì peydä olup ≈ä◊ret-i välid da∆ı 

isti˚nä-yı küllì idüp yek mäh güzerän itmedin ket∆udäsı ≈atfe enfihì heläk olup 

şehr-i §änìde øarındaşı fevt olup kendünüè da∆ı ◊ab≠ u rab≠ ∆u´ù´una bir şı≈ne 

øadar øudreti olmayup sevdäsından ´ayd bahänesiyle da˚lara düşüp bì-hùde 

gezer978 iken nä-gäh felä∆an-ı rùzgär keffe-i øa◊ä vü øadere iløä idüp el-fitnetü 

≈a´ädü'l-münäfiøìn979 fe≈väsınca Írän fitnesi ibtidä ®uhùrında æalúa-i Revän 

tes∆ìrine980 úÁrif A≈med Paşa maúiyyetine taúyìn olunup ≈aserät-ı müteúaddide ile 

Revän'a revän olup gidüp981 baúdel-fet≈ A≈med Paşa'nuè buèa ˚ay®-ı säbıøı 

oldu˚ı ecilden ihäneten [[S71b] İki Æu˚lı man´ıbı Sebze-vär'a gönderilüp anda ∆¥äh 

nä-∆¥äh müsäriú-i ce≈ìm olmuşdur.  

 

Me§nevì:982 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Tä dil-i merd-i `udä näyed be-derd 

Hìç øavmì rä `udä rüsvä ne-kerd983 

 

Taúbìr-i väøıúa anı gösterirür ki gùyä iki efúì ket∆udäsı ile øarındaşı imiş. 

O≠ada kimse olmadu˚ı da∆ı kendü úadem-i menzilesinde oldu˚ı [[K63b] zìrä 

mürtekibüè [[M68b] úindi'lläh menzilesi olmaz. Ve olmadu˚ından mä-úadä úadem-i 
                                                 
976 diyüp S: diyü K, L ve M. 
977 meŸkùr K: memkùr L, M ve S. 
978 bì-hùde gezer K ve S: bì-hùde-gird L ve M. 
979 Fitne münafıkların hasadıdır. 
980 tes∆ìrine L, M ve S: te´a∆∆urına K. 
981 Revän'a revän olup gidüp L ve M: revän olup S: revän K. 
982 Me§nevì S: Beyt K: Na®m L ve M. 
983 Mesnevî, 2/3098., Allah adamının gönlü dertlenmedikçe Allah, hiçbir milleti rüsva etmez.  
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rütbesindedür. -Fe'fhem velä te˚fül984 -ve fìhi nikätün ke§ìratün li-ülin-nühä 

ve'lbe´äõìr-985 da∆ı ˚aräõib bir väøıúa oldı. æonya'dan Kütähiyye'ye ≈areket 

ma≈allinde bunuè bir dìvänesi var imiş. Ol da∆ı hem-räh olup geldi ≈attå bir iki 

defúa tekyeye da∆ı geldi. Bir orta boylu úabdü'l-ba≠ın ve mùy heykel, úacìb sükùt 

üzre däõimä ∆ande-i bì-cä ider. Geldüginüè üçünci günine fücäõeten fevt olma˚la 

paşa-yı memkùre bu da∆ı büyük úibret olmuşdur. Bir muúäyenemüz986 da∆ì budur 

ki paşa-yı merøùmuè baş çuøadärı üç gice [[L54a] úale't-tevälì987 görür ki ≈a◊ret-i 

välid elinde tìr u kemän çuøadär-ı merøùmı urmaø muräd ider.988 Çuøadär feryäd 

ile bì-där olur bu ≈älden paşa-yı memkùre infiúäl-i küllì gelüp baú◊an a˚alarından 

úöŸr-∆¥äh olmaø üzre ceväsìs gelüp teşrìflerin recä-mend olduølarında isti˚nä-yı 

[S72a] küllì buyurmuşlardur. Baúde nidä-i şìve-i ˚av§änelerindendür ki989 øurb-ı 

ra≈tların990 ìmä içün bì-gäne ve äşinäya der-i tekyeyi mesdùd ≠utup aúyädda da∆ı 

der-küşä olmaz oldılar. Bizüm gibi nä-şinäslar, taúne-zen olurlar idi ki bu øadar 

zamändur bu şìve olmamış. úAcabä bu vaøt bunuè sırrı ne ola üç beş sene 

mürùrunda münfehem oldı ki maø´adları dünyä ve ebnäõ-i dünyädan äşinälı˚ı 

kesmek [[K64a]imiş.  [M69a] Nevvera'llähü me◊ceúahü ve metteúana'llähü bi-

berakätihì sırrihì. Ámìn Yä Muúìn. Yä men lä-yü≈ibbü's-säõilìn.991 992 æatı çoø 

väkiú olmuşdur ki paşalardan birine ya mütesellimlerden993 ya mevälì ya 

nüvväbdan birine i˚birär rù-nümä olsa o ≈arìf-i bed-kir-där evän-ı ≈ukùmetinde 

                                                 
984 Anla ve gafil olma!. 
985 Onda akıl ve basiret sahipleri için nükteler ve ibretler vardır. 
986 Bir muúäyenemüz K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
987 Sürekli. 
988 çuøadär-ı merøùmı urmaø muräd ider K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
989 ˚av§änelerindendür ki L, M ve S: ˚av§änelerinden ki K. 
990 ra≈tların L, M ve S: rä≈atların K. Bütün nüshalarda ha harfi ile yazılan kelime hı harfi ile 
Farsçada yola çıkmak, ölmek anlamını taşır.  
991 yü≈ibbü's-säõilìn K, L ve M: yücìbü's-säõilìn S. 
992 Allah onun kabrini nurlandırsın. Allah onun sırrı ve bereketiyle bizi sebeplendirsin. Amin Ya 
Muin. Ey dilencileri sevmeyen K, L ve M: Allah onun kabrini nurlandırsın. Allah onun sırrı ve 
bereketiyle bizi sebeplendirsin. Amin Ya Muin. Ey dilencilere icabet etmeyen S. 
993 mütesellimlerden K ve S: mültezimlerden L ve M.  
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za≈met-keş-i väfire olduødan ´oèra nekebät-ı mütekä§ire üzre úazl olup baúde'l-úazl 

idbär-ı küllì üzre fevt olur idi.-úIyäŸen bi'llähi'l-≈afì®- Merdän-ı `udä'ya kec-na®ar 

ve anlaruè ∆iläf-ı ≠abúı üzre ≈areketden ˚äyet ictinäb itmelüdür. 

 

BBeyt:  

[Mefúùlü Mefäúilün Feúùlün] 

 

Merdän-ı `udä `udä nebäşend 

Lìkin zi-`udä cüdä ne-bäşend994 

    

Ma◊mùnını şinäsä olan úärif-i muva≈≈id fi's-sıri ve'l-úaläniyyeti995yine 

tecävüz-i ≈add-i edebden be-˚äyet i≈tiräz idüp ser-i mù äyìne-i øalb-i enverlerine 

gerd-i keder resän olmaz. Ve∆ämet-i úäøıbetden mu≈teriz olan bu pendi ävìze-i 

gùş-ı hùşı ider. Ve da∆ı biè yüz otuz [[S72b] beş tärì∆inde bu bende-i efkende-i 

şermende-i näçìzleri sevdä-yı seyr-i seväd-ı aú®am-ı İstanbul hevesi [[L54b] ile 

meõŸùnen dä∆il-i belde-i merøùme oldı˚umda Sul≠än A≈med Dämädı İbrähìm 

Paşa vezäreti vaøti idi. Anlaruè bir sürùrı vaøti imiş996 ki encäm-ı nekbeti 

muta◊ammındur. Henùz Tiflis fet≈inüè müjdesi gelmiş. Biz da∆ı fo¬ùlluk997 idüp 

[M69b] bu ≈avädi§i ta≈rìr eyledük ceväbında bir mektùb ta≈rìr buyurmışlar ki 

ma◊mùnı: Benüm ferzend-i eúazzum! Tiflis fet≈inüè müjdesin ta≈rìr itmişsin. 

Tiflis baúdehù “ta˚lìs” olur baúdehù “teflìs”998 olur. Birøaç sene mürùrunda [[K64b] 

                                                 
994 Allah adamları Allah değillerdir, lakin Allah'tan ayrı da değillerdir.  
Beytin müellifi tespit edilememiştir.  
995 Gizlide ve açıkta.  
996 imiş L, M ve S: idi K. 
997 fo¬ùlluk K ve S: fu◊ùlì-ked L ve M. 
998 Tiflis baúdehù “ta˚lìs” olur baúdehù “teflìs” olur K ve S: Tiflis baúdehù Teflìs olur M: Teflìs 
olur L. 
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 ™ära kemä a∆berahü fi'l-väøiú999 ∆izäne-i pädişähìye mu≠≠aliú olanlar, dirler 

idi ki úAcem Seferi olmazdan muøaddem Sul≠än A≈med ≠oøuz ∆azìneye mühr 

urdı. Her ∆azìneye elli iki biè kìse olmaø üzre ´oèra a≈väl neye müncerr olur?1000 

æarìbü'l-ahd olma˚la cümlenüè maúlùmıdur ki vaøúa-i1001 sefer-i úAcem'e o 

∆izäneler cümle telef olduødan ´oèra İbrähìm Paşa, Me≈med Ket∆udä mälından 

mä-úadä Sul≠än Ma≈mùd eväsı≠-ı vaøtine øadar, ne miødär1002 ∆azìne cemú itdi ise 

cümle Írän ≠arafına ∆ärc olmuşdur. İfläs-ı devlet ®uhùr itmekle teflìs işäretleri bu 

imiş te˚lìs øaraèu dimedür. Öyle bir ®ulmete u˚radılar ki meger ∆ùr-şìd-i 

øıyämetde rùşenì göreler. Ve øıs aleyhi'l-bäøì.1003 Ve meclis-i şerìflerinde Írän 

Seferi yäd olunduøda ek§er bu beytle terennüm buyururlar idi.  

 

MMı´raú:1004 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Hezerän ädem o˚lanı heläk olmaø gerek tä kim [S73a] 

 

Teøarrer úindeke  häŸe'l-beyte fì-nihäyeti'l-emri fe'fhem.1005Paşa-yı 

memkùr, märru'Ÿ-Ÿikr veläyeti a≈yänında bu kemìne ∆ä≠ırına ∆u≠ùr eyledi ki 

®älim-i mesfùruè vaøt-i veläyeti ne øadar müddet ola henùz bu ∆ä≠ırada iken 

buyurdılar ki: [[M70a] EùŸü billähi mine'ş-şey≠äni'r-racìm,1006 İnnehüm yekìdùne 

                                                 
999 Gerçekten onun haber ettiği gibi oldu.  
1000 olur K ve S: oldı L ve M. 
1001 vaøúa-i L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1002 ne miødär L, M ve S: ne øadar K. 
1003 Geri kalanı bunlara kıyas et.  
1004 Mı´raú L ve M: ع S: K'de yazılmamıştır. 
1005 İşin sonunda bu beyti kendi indinde değerlendir ve anla.  
1006 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yılmaz, Age., s. 144. Geniş bilgi için Elmalılı'nın 
Felak ve Nas surelerinin tefsirine bakınız. (Buharî, Bedúu'l-hakk, 11, Edeb, 76; Müslim, Birr, 109-
110; Ebu Davud, Salât, 18; Tirmizî, Mevâkıt, 65; Darimî, Salât, 33, Fezâilü'l-Kur'ân, 22).  



312 
 

keyden. Ve ekìdùne keyden1007 1008 [[L55a] Áyet-i Kerìmesi’nüè ∆urùfı øaç 

úadeddür. ~esäb eyle. Yigirmi üç úadeddür didüm tekrär buyurdılar ki mesfùruè 

veläyeti ta∆mìnen bu úaded mähda tamämdur. Fi'l-väøiú yigirmi üçünci şehrüè 

èı´fında úazli gelüp ä∆irinde Revän'a revän olmuşdur. Yevmen min-el-eyyäm 

[K65a] vaøt-i şäma øarìb keläm-ı dürer-bärlarıyla müteŸevvıø u müteleŸŸiŸ ü 

mütemettiú iken buyurdılar ki dün gice İbrähìm Paşa'yı gördüm elinde bir köhne 

sepet felege bir nerdbän øonılmış. Ve ayuè on dördi ay ≠utulmış paşa-yı mesfùruè 

elinde sepet nerdbäna çıkup aya øarìb olup eliyle ∆usùfı açmaø ister. Mümkin 

olmayup ≠araf-ı ˚arba iner, gider. Taúbìrini suõäl eyledügümde1009 buyurdılar ki 

mähuè ∆usùfı øulub-ı ricälu'lläh, mun≈arif-i münsedd olmaødur.1010 Eski sepet 

Írän fet≈idür ki päydär olmaz niteki eski sepetde ´u ≠urmaz. Æaraf-ı ˚arba getmesi 

maøarr-ı eşøıyädur. Heläk olması ki Írän vaøúasından ®uhùr idecekdür. Fi'l-väkiú 

cümle müşähedeleri [[S73b] gibi ®uhùr eyledi. 

Caúalena'llähü mine'l-mu≈ibbìne'´-´ädıøìne ilä-zümreti ricälihì ve kümmeli 

evliyäihì ämin yä Muúìn.1011 

 

Me§nevì-i Şerìf:   [L55b] [M70b] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

K'ù nebiyy-i vaøt-i ∆¥ìş est ey mürìd  

Tä ez-ù nùr-ı Nebì äyed bedìd1012  

                                                 
1007 Kur'ân-ı Kerîm, 86/Târık 15-16, Muhakkak ki onlar hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de 
hile yaparak tuzak kurarım.   
1008 ma≠lab L ve M: K ve S'de yazılmamıştır.  
1009 eyledügümde K ve S: eyledükde L ve M. 
1010 olmaødur L, M ve S: almaødur K. 
1011 Allah bizi sevenlerden, sadıklardan eylesin. Kendi adamları ve dostları zümresine dahil 
eylesin. Âmin. Ey yardımcı olan Allah.  
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Ender äyìne çi bìned merd-i úäm  

Ki bibìned pìr ender ∆işt-i ∆äm1013  

 

Çeşm-i bìnä bihter ez-si ´ad úa´ä 

Çeşm bişinäsed güher rä ez-≈a´ä1014 

 

Säye-i rehber bihest ez-Ÿikr-i ~aøø 

Yek øanäúat bih ki ´ad lu≠f u ≠abaø1015  

 

˙ayr-ı pìr üstäd u ser-leşker mebäd  

Pìr-i gerdùn nì velì pìr-i reşäd1016 

 

Ánçi gùyed än Felä≠ùn-ı zamän  

Hìn hevä bügzär u rev ber-veføi än1017   

 

  

                                                                                                                                      
1012 Mesnevî, 5/742., Çünkü o, zamanın peygamberidir. Ey mürit! Ondan peygember nuru açığa 
çıkar.   
1013 Mesnevî, 6/2026., Sıradan kişinin aynada gördüğünü pîr, ham kerpiçte görür.  
1014 Mesnevî, 6/3783., Gören göz üç yüz sopadan daha iyidir; göz inciyi taştan ayırt eder.  
1015 Mesnevî, 6/3782., Kılavuzun gölgesi, Hakk'ı anmaktan daha iyidir; bir kanaat, yüz yemek ve 
tabaktan daha iyidir.  
1016 Mesnevî, 6/4119., Pîrden başka üstat ve komutan olmasın; feleğin pîri/yaşlısı değil, doğruluk 
pîri.  
1017 Mesnevî, 6/4142., Dikkat et! Zamanın o Eflatun'u ne derse, hevesini bırak ve ona uygun 
davran.  
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BBÁB-I £ÁLİ£ 

`ı§äl-i ~amìdeleri ÿikr Olınur: 

İbtidäõen ol netìce-i evliyä-i zamändan müddetü'l-úömr øasem nämıyla 

[K65b] lisänlarından bir telaffu® ®uhùr itmemişdür. Ne øädar ki bir meclisde aúyän 

ve eşräfdan eş∆ä´ bulınup her biri bir taøarrübile øasem yäd idüp ne øadar ki 

≈a◊ret-i välidi muräd iderler øäbil olmaz. Á§arda värid olmuşdur ki úuøalänuè úaølı 

lisänı mäveräsındadur ki dinilmişdür.  

Mı´raú: 1018 

[Fäúilätün Mefäúilün Fäúlün] 

 

Evvel endìşe v'ängehì güftär 

 

Ammä cühelänuè úaølı1019 lisänı öèünde olur. Bir mu◊ırr kelämı tekellüm 

ider baúdehù tefekkür ider. ÷ararını aèlar peşimän olur. Bundan mä-úadä 

müddetü'l-úömr bir fu≈ş keläm ile [[M71a] mütekellim olmamışlardur ne şerúän ne 

≠arìøaten. [[S74a] Ek§eriyä keläm-ı dürer-bärları mu´≠ala≈-memzùc ®aräfet ü 

le≠äfet-ämìz däõimä beşùşu'l-vech, mütebessim hìçbir vaøtde rù-yı taúabbüsleri 

görülmemiş. Mizä≈-ämìz1020 olan su∆anları rengìn ve ne´äyì∆-engìz olan edäları 

dil-nişìn-i aúzädan øa≠ú-ı na®ar mübärek peyker-i la≠ìflerinde olan ∆älet-i nä-dìdede 

´a˚ìr u kebìr ve bernä vü pìr bädì-i na®arda münşeri≈ olup ˚umùm-ı dünyevì ve 

hümùm-ı nefsänìden rehä-yäb olurlar idi. Ve dìde-i úiber-bìnleri bir cä-yı nä-

şäyesteye nigerän olmamış fi'l-úömr merreten. ~attå MMuúäyenemüzdür ki: Hem-

civärumuz bir a˚a sùr-ı ∆i≠än idüp İstanbul'dan bir øol çengi getürdüp ≈a◊ret-i 

                                                 
1018 Mı´raú L ve M: ع S: K'de yazılmamıştır. 
1019 úaølı L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1020 mizä≈-ämìz S: mizäc-ämìz K, L ve M. 
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välid ◊iyäfete daúvet olunduøda [[L56a] bu faøìr maúiyyet üzre bulundum. 

Maúlùmdur ki bu øadar mas∆ariyyät ve dürlü dürlü luúb ve çengi o˚lanlarınuè 

elbise-i fä∆ire ile raøsı ve kendülerüè şìve-i ma≈bùbäne ile äb u täbı bunlaruè 

≈ìçbirine [[K66a] na®ar-ı iltifät itmeyüp bir kerre da∆ı velev ∆atäen dìde-i cihän-

bìnleri dùçär olmadı. Mine'®-®uhr ile'l-úa´ri1021 i˚mä◊-ı úayn ile ve pìş u päye 

nigerän olmalarıyla meŸkùr vaøti encäma irgürüp baúdehù menzillerine 

gelmişlerdür. ~aøøa'l-in´äf nüfùsa øıyäs ile bu emr-i úa®ìmdür. Ve ziyäde 

merdänelikdür ki beyne'l-∆aläyıø mübäh rütbesinde øıyäs olunup herkes dìde-dùz 

ve ≈ayrän- nigerän iken ferdün vä≈idün ke'l-elfi bel mütecävizün [[S74b] úani'l-

ülùfi1022 bu gùne i˚mäz-ı [[M71b] úayn buyura -faútebirù eyyühe's-sälik iútibäran 

ke§ìran-1023 dìde-i úibret bìnine bu øadar ◊abtı olan vücùd-ı bih-bùd-ı úayn-ı sùd 

säõir aú◊ä vü ceväri≈e ne øadar ≈ükmi vardur? Bundan øıyäs oluna. Ser-i 

saúädetlerinde küläh-ı şerìfüè øadr ü øıymetini ol øadar bilüp úälì ≠utarlar idi ki 

taúbìri mümkin degüldür. ßähiren olan muvaøøar ≠utmaları úaøl-ı meúädları 

imtiyäzına göre täcü'l-kiräme olup tav´ìfi Dìvän-ı münìflerinde Küläh-ı Şerìf 

æa´ìdesi'1024nde münfehem olınur. Eger der-∆äne kes est...1025  

Lisän-ı dürer-bärları a´lä mä-lä-yaúnì ile ta∆rìk olmamış.1026 Maúnä-yı 

≈adì§-i la≠ìf ma◊mùnı ki: "İnsända bir päre la≈m-ı zäõid vardur ki øaçan ol ´äli≈ 

                                                 
1021 Öğleden ikindiye.  
1022 Bir kişi bin kişi gibidir belki binlerce kişiye de denktir.  
1023 İbret alınız ey tarikat yolcuları çok ibretlerle. Faútebirù yä uli'l eb´är âyetinden mülhem, 
Faútebirù yä uli'l eb´är: Kur'ân-ı Kerîm, 59/Haşr-2., Ey basiret sahibleri ibret alınız!. 
1024 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ 
Yay., 2003. s. 122-123. K14.  
1025 Anlayana sivrisinek saz.  
Tokmak, Age., s. 126. 
Deyimin -eger sözcüğünün yer değiştirmiş- tam şekli şöyledir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
Anlayana sivrisinek saz. 
1026 olmamış S: olınmamış K, L ve M. 
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olsa cümle aú◊ä ´äli≈ olur. æaçan ol fäsid olsa cümle aú◊ä fäsid olur."1027 ÿikri 

sebøat iden yäd-ı øäsemde ne øadar øuvvet-i ◊äbı≠äları var ise bì-hùde tekellümde 

da∆ı ziyäde idi. Ve yed-i mübärekleri sùde1028 [[K66b] øılundu˚ı ma≈äll evcäú u 

esøämdan bürõ-i säúa ile şifä-yäb oldu˚ından mä-úadä kimseye dest-i redd ü äzär-ı 

ferd [[L56b] ®uhùr itmemişdür. Ve kemäl-i ≈üsn-i ∆ıløatle æädir-i ~akìm 

äferìninde øıble-gäh-ı pìr u bernä olsun içün ma◊mùn-ı beyti ◊ımn-ı äferìnişde 

derc itmiş.  

Beyt:1029 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Biyä ehl-i ´afä rä dest bùsì kun ki mìbäşed 

Ru∆-ı äyìne bùsìden dehän-ı ∆¥ìş bùsìden1030 

 

[S75a] [M72a] ve cemìú-i aú◊ä vü ceväri≈lerinde ≈arekät-ı benì nevúì ∆ıläf 

olup ®aräfet ü ≈ikem üzre cünbän olur idi. Ekl ü şürb ve nevmleri ˚äyet insäniyyet 

üzre bu le≠äfetde úa´rlarında merdüm-i dìde-i ehl-i bìniş-i äferìde görmemişdür. 

`ı´äl-i ≈amìde-i dervìşänenelerinden biri da∆ı budur ki cemìú-i vaøtlerinde cìb u 

dämenlerine sìm ü zerr id∆äl itmeyüp hemän mefrùş olan zìr-i pùstdan istiúmäl 

iderler idi. ~attå märru'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede ket∆udä dedeleri olup anuè reõyiyle da∆l 

ü ∆arc ve säõir mehämm-ı ∆äne vü tekyenüè cümle umùrına mütekeffil idi. `ı´äl-i 

≈amìde-i ≈a◊ret-i välidden ˚äyet aúcebi budur ki merøùm dede ile øırø sene germ-

                                                 
1027 Buhari, İman, 39: Müslim Müsâkât 107. Hadisin değerlendirmesi için bk. Orhan Yılmaz, 
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,“Tıbbı Nebevî ve Bu Konudaki Bazı Hadislerin 
Değerlendirilmesi”, S 2, Yıl 2017. s. 119.(s. 107-234) 
1028 sùd S: sùde K, L ve M. 
1029 Beyt: L, M ve S: Me´nevì K. 
1030 Gel! Safa ehlinin elini öp ki aynanın kenarını öpmek kendi dudağını öpmek olur.  
S62a'da  Sâõib-i İsfehânî'ye ait olduğu belirtilen bu beytin müellifini yaptığımız araştırmalarda 
tespit edemedik.  
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ä-germ ülfet idüp a´lä øalb-i täb-näklarına gerd-i keder ≠ärì olmamışdur. Ve dede-i 

merøùmuè a≈välinden bir nebŸe naøl olunma˚a mu≈täcdur ki øäbilü'l-fe-

temme1031 aèlayasın. ~a◊ret-i välidüè miødär-ı ≈av´alesi münfehem ola evvelä 

dede-i merøùm ümmì ve úälim düşmen úìnädına [[K67a] mu´ırr ve heykel-i 

øalenderìde kendüyi yegäne úadd ider ve dervìşän-ı Mevlevì'den kendüye muúädil 

ferd-i vä≈id cihända yoødur ´anur. Adem-i taøayyüdinden ∆arc u ´arfını ve ìrädını 

bilmez. Ek§er evøät düyùna mübtelä ve ömrini rù-yı taúabbüs ve merdüm [[S75b] 

äzärı ile encäma irgürmiş ve rùzgäruè ve ebnäõ-i zamänınuè işlerini begenmez. 

Kendünüè [[L57a] da∆ı elinden ∆ayr u şerre yarar bir iş gelmez. Mu≈a´´al-ı keläm 

[M72b] hìç bir fiúl ü øavli benì nevúine uymaz. O ≠avrda1032 Æarìøa-i 

Mevleviyye'de ne ®uhùr itmiş ve ne idecek da∆ı taúdäd olınsa mùcib-i ta≠vìl ü 

meläl olur . El-øa≠ratü tedüllü úale-l-ba≈r1033 muøte◊äsınca bunuè gibi nä-dìde ve 

nä-şinìde sǖhän-ı úömr vücùd ile øırø yıl1034 zindegänì-i şìrìn ne rütbe merdäne 

gider. Tedebbür ü tefekkür olına. Meúa-häŸä mesbùøun bi'Ÿ-Ÿikr1035 ev◊äú u 

e≠väruè ≈a◊ret-i välidde olan a∆läø-ı ≈asenenüè cümle ∆iläfı väøiú olmuş. Eşyä 

e◊dädıyla münkeşif olma˚la ne øadar bürd-bär u ≈üsn-i muúäşeret-i sinìn-i medìde 

buyurmuşlardur. Müntaøıl olasın. ~attå mevälì-i kirämdan ≈a◊ret-i välid ≈aøøında 

bir suõäl värid olmuşdur ki úacabä ≈a◊ret-i şey∆üè mücähedätından ne gùne 

mücähedesi maúlùmuèuzdur diyü aúyän-ı beldeden birine istifsär iderler. Ol da∆ı 

úäøıläne bu ceväbı virür ki ™ucı Dede'yi gördüèüz ne keyfiyyetdedür.  [K67b] 

Bildüèüz anuèla bu øadar sinìn ≈üsn-i zindegänì iden vücùd, dünyäda bundan 

ziyäde ve úa®ìm mücähede mi olur? Ve bir evliyäda bu gùne mücähede ®uhùr 

itmemişdür diyü ceväb-dih olduøda mollä-yı merøùm in´äf idüp ta´dìø [[S76a] 

                                                 
1031 Tamamını bu şekilde anlayasın.  
1032 ≠avrda K, L ve M: ≠avr S. 
1033 Bir damla su denize delil olur.  
1034 yıl S: sene K, L ve M. 
1035 Bununla beraber daha önce zikr olunan.  
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itmişdür. MMuúäyenemüzdür ki: Dede-i merøùm ≈ayätında, seyyä≈än herze-dev1036 

ve bì-hùde-gerd, tekyemüzde cäy-gìr ve äräm idemeyüp1037 ≠arìøat u şerìúat üzre 

pä-ber-cä olmıyan terbiyye-i dede-i merøùma ta≈ammül itmeyüp [[M73a] bir iki 

günde hevä-yı nefsini icräya defú-i §ıølet iderdi. æande øaldı ki bir merd-i1038 

meydän çile-i merdäne-i hezär-yeki tekmìl ide. Her ∆änøähda dede-i merøùmuè 

˚ıybeti ile läf-zenän-ı dedegän-ı zamäne memlù erbäb-ı nefs ü heväya merøùmuè 

≈arekätı cümle-girän baúdehù dede-i merøùmuè øadrini ve cümlemüze ∆ayr-∆¥äh 

[L57b] olmasını ne zamän bilsek gerek? Vaøtä ki merøùm-ı mer≈ùm sene 1139'da 

fevt olup bir øaç sene mürùrunda fürù-mäyegän tekyede birøaç däne olup leylen 

min-el-leyälì şürbü'l-yehùda cesäret itmişler. ~a◊ret-i välid øuddise sırrıhù nùr-ı 

veläyetle mu≠≠aliú olup bunları ser-pä eylediler. Ve mä-baøì tekye-nişìn cänlara 

∆i≠äb-ı müste≠äb buyurdılar ki mer≈ùm ma˚fùr ™ucı Dede'nün øadrini bildüèüz 

mi? Anuè ≈ayätında bu bì-edeblerden meõmùnü'l-˚äõile1039[K68a] idük bizler da∆ı 

ol ma≈all fehm eyledük bäb-ı edebde çùb, redd me§äbesinde olup fürù-mäyegän 

pä-ber-cä olmayup defú-i §ıølet itmeleri1040 ne kerem-i maúnevì imiş. Anlar ki päk-

nijäddurlar. Anlarda edebden ve şerìúat u ≠arìøatden ∆äric ≈areket olmayup dede-i 

[S76b] mer≈ùm ne söyler ve ne işlerse kendü nefslerinüè øu´ùrı bilüp lem ve lä 

dimezler. Belki her ev◊äúına muúterif olurlar. Bunı da∆ı bilesüè ki dede-i 

merøùmuè her kelämı ve cümle e≠vär u ev◊äúı şerìúat u ≠arìøatden [[M73b] ser-i mù 

inhiräf üzre olmayup sülläke úa®ìm nefúì var idi läkin zamänemüz ricäli tebdìlü'ş-

şekl li-ecli'l-ekl1041 zümresinden oldu˚ından bunuè ≠arìøat üzre ≈areketinden ve 

kendülere teõdìbine ≠äøat getüremeyüp firär iderler idi. O ki mürìd-i ∆äli´dür 

zamän-ı yesìrde terbiyyet-yäfte olurdı. ~a◊ret-i välid a∆läø-ı ≈amìdelerinden biri 

                                                 
1036 herze-dev L, M ve S: herze-gù K. 
1037 idemeyüp L, M ve S: eylemeyüp K. 
1038 merd-i K, M ve S: mürìd-i L. 
1039 meõmùnü'l-˚äõile K, L ve M: meõmùru'l-˚äõile S. 
1040 itmeleri K, L ve M: olmaları S. 
1041 Yemek için kılık değiştirmek. 
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da∆ı budur ki e≠fälle lisänlarınca mülä≠afe buyurmaları ve kimseye bir ∆iŸmet ile 

emr1042 buyurmazlar idi. Maú-häŸä cänlar1043 kemer-beste-i ∆iŸmetleri väfir iken 

ve e≠úıme ∆u´ù´ında a´lä taúyìb1044 buyurmazlar idi. `änede ve tekyede aş-

pezlere1045 iştihäları çekdügi bir ≠aúäm ile emr buyurmazlar idi. Her ne gelürse 

ta˚addì buyururlar idi.  [L58a] Cümle ile ülfet ü mu´ä≈abetlerinde olan a∆läø-ı 

≈aseneleri ise va´fa küncäyìş-peŸìr degüldür. Anlar taúdäd olunsa bir mücellede 

[K68b] da∆ı mü≈täcdur. A∆läø-ı ≈amìdelerinden biri da∆ı budur ki yevmen mine'l-

eyyäm ≈ammämda bulunup derùn-ı ≈ammämda teda∆∆un üzre imişler. A˚a-yı nä-

tiräşìdelerden biri [[S77a] meger ki ≈ayvän-meniş imiş. Du∆ändan müteneffir 

≈a◊ret-i välide tekebbür ile emr ider ki elüède olan çubu˚ı bıraø ≈a◊ret-i välid da∆ı 

be-ser u çeşm diyü delläka virürler. Delläk münfeúil olup merøùmı øarşulamaø 

ister. Välid ≈a◊reti iŸn virmezler. Baúdehù [[M74a] a˚a-yı merøùma ∆aber virürler 

ki senüè ∆i≠äb eyledügüè vücùd-ı şey∆-i Mevlevì'dür. ~arìf-i bed-kirdär hezär 

zärì1046 vü şermendelikle iútiŸär idüp dämen-bùs olduøda yine ta≠yìb-i ∆ä≠ır içün 

buyururlar ki biz da∆ı ma≈®ù® degülüz ≈ammämda du∆än içmeden läkin ol ma≈all 

elimüzde bulınup bıraømaø üzre iken siz geldüèüz diyü tela≠≠uf buyurmışlardur. 

`änelerinde olan ≈üsn-i zindegänìlerindendür ki ehl-i beyt ve ∆ademelerinden biri 

her ne øadar bì-edeblik itseler i˚mä◊-ı úayn idüp setr iderler idi. Evläd-ı 

kirämlarından birisi bir ≠ıfläne ≈areket yä∆ùd girye-i häy häy-ı bisyär eylese bu 

mı´raú ile terennüm-rìz ve teng-≈av´alagän ve şìşe-i dil ü näzik-mizäc ve girye-i 

≠ıfländan dil-∆ıräş olanları ìøä® buyururlardı.  

 

                                                 
1042 emr L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
1043 cänlar S: cänla K, L ve M. 
1044 taúyìb L, M ve S: taúayyüb K. 
1045 aş-pezlere K, L ve M: aş-bärlara S. 
1046 zärì L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
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MMı´raú:1047  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

1048Necätì sen de o˚län olmaduè mı?1049 

 

cümle-i a≈väl ü ev◊äúı bunlara øıyäs olunup maúlùmuè ola ki1050 [[K69a] 

zamänında välì-i ä∆irü'z-zamän bu fa◊l u hünerde bu ∆ù-yı úamelde ve kiyäset ü 

kerämetde ricälden görülmek [[S77b] [L58b] müte´avver degüldür. Eger cä-yı 

şübhe olsa ta≠vìl-i mefä∆ir-i menøabelerinde beŸl-i maødùr olınur idi läkin; 

übüvvet ü bünüvvet úinän-keşìde-i taørìr olmamuza bäúi§dür. -El-úärifü yekfìhì el-

işäretü-1051 a∆läø-ı [[M74b] celädet-nümälarından şehrimüze dört saúät menzilde 

olan germäbe-i øudret ki Eylice dinilen ma≈älle úaynü'l-cemú-i dervìşän ile on beş 

gün miødärı ´afä kesb olunup bir a∆şäm ´alät-ı ma˚rib imämetinde øıyämda iken 

bir märiçe mübärek aya˚ı üzerinden säøına pìçiş ile uçøura øarìb olunca imämeti 

tamäm iderler. Baúdehù çädurdan ≠aşra olup silkivirürler bulundu˚ı ma≈alden 

düşer. Meõmùm olan dervìşändan ek§eri bunı görince naø◊-ı iøtidä idüp firär 

iderler øıyäs eyle. Vücùd-ı şerìflerinde ne øadar øuvvet, øudret1052 ve miknet-i 

rù≈änì ve §iøatün bi'llähi1053 ra≈mänì vardur ki öyle bir mùźì dä∆il-i ´alåtda 

mübärek bedenlerine mümäs ola naø◊-ı ´alåt olmaya ve bir dürlü infiúäl 

                                                 
1047 Mı´raú K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1048 ey K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1049 Mısra Necati Bey Divanı'nda şu şekildedir: 
 

Cefädan menú edermişsüè ≈abìbi 
Be hey ´ùfì sen o˚län olmaduè mı?  
 

Necâtî Bey Dîvânı,  (haz. Ali Nihad Tarlan), Ankara: Akçağ Yay., 1992. s. 415  G.594/3. 
1050 ola ki K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1051 Arif olana bir işaret yeter.  
1052 øudret S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
1053 Allaha güven.  
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bulunmaya bu temkìn kerämet degüldür de nedür? Bu a≈väle æa¬ı-zädeli dinilen 

≠äõifeden keyyis olan da∆ı in´äf ider ol ki ˚abìdür. Ehl-i ≠arìøden da∆ı olsa ülä'ike 

ke'l-enúämi1054 øabìlindendür. Muúcize da∆ı görse fehmine iúmäl-i fikr etmez. Ve o 

cän-veri [[K69b] çädur ≠aşrasına iløä eyledüklerinde øatl itseler [[S78a] ya øatline 

emr buyursalar cänla müsäraúat ider çoø läkin a∆läø-ı ≈amìdelerinden näşì, dest-

dıräz olayum, diyeni da∆ı menú buyurmuşlar. 

Eger der-∆äne kes est yek ∆arf bes est.1055 

Ve Eger der-∆äne kes nìst, der-kùbìden ü şikesten çe fäõide däred?1056 

`ı´äl-i ≈amìdelerindendür ki [[M75a] tedrìs vaøtinde telämiŸeden birine 

tevbì∆ itmeyüp herbirine tefhìm-i la≠ìf buyururlar idi. Ve taørìrlerinde müla∆∆a´ 

idüp [[L59a] suõäl ü ceväba ≈äcet øomazlar idi. A´rlarında taørìrleri gibi taúlìm-i 

ders, nä-şinìdedür. Terbiyye-i fuøaräda ∆od-mänendì ve na®ìri bulunmama˚la bu 

hicrän-keşìdelerüè eşk-i çeşmi seyläb-ı ≈asret olup fıødän-ı Ÿät-ı şerìfleri ile 

külbe-i beytü'l-a≈zända pey˚ùle-nişìn-i ´abr u teslìm Metteúana'llahü bi-cemälihì 

fi'l-ä∆irati kemä fi'd-dünyä ämin yä Muúìn.1057  Le≠äfet-i taørìrlerinden bir nebŸe 

naøl ile ulü'n-nühäya maúlùm olur. Mìr ~üseyn-i Muúammäyì'nüè esmäõ-i 

≈üsnå'ya olan muúammäyätını oøurduø kenärda bir muúammä var be-ism-i "cän-ı 

baba" faøìr terkìbi1058 oøuduøda "cän baba" oøudum. Æabú-ı vaøøädları serìúan 

intiøäl idüp anlar "cän-ı baba" oøudılar. ßaräfet-i ≠abúları ve intiøäl-i serìúleri ne 

                                                 
1054 Kur'ân-ı Kerîm, 7/Aúraf-179, İşte onlar hayvanlar gibidir. [ülä'ike ke'l-enúämi Gelibolulu Âli 
Efendi, Künhü'l-ahbâr, 1/35.] 
1055 Anlayana sivrisinek saz.  
Tokmak, Age., s. 126. 
Deyimin -eger sözcüğünün yer değiştirmiş- tam şekli şöyledir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
Anlayana sivrisinek saz. 
1056 Eğer evin içinde kimse yoksa, kapıyı dövmek ya da kırmak ne fayda eder?  
Anlamayana davul zurna az.  
1057 Allah, dünyada da ahirette de cemali ile istifadelendirsin.Âmin Ey Yardımcı olan Allah.  
1058 terkìbi K ve S: terkìbini L ve M. 
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rütbededür1059 mütefehhim1060 ola. Dersde böyle hezär nezäket ve ®aräfetleri 

mu≈ayyiretü'l-úuøùl ®uhùr itmişdür.  [K70a] Läkin ∆ä≠ır-ı fä≠ırda durmayup 

úankebùt-ı nisyän perde-keş olmuşdur. [[S78b] A∆läø-ı ≈asene-i dervìşänelerinden 

ek§er evøät seccäde-i meşì∆atleri üzre müttekä-zìb iken säde küläh-ı saúädet-dest-

gäh ile teøäúud buyururlar idi. Baúzı müteferris kimseler geldükde mübärek lehce-i 

kerämet-behcelerinden intiøäl idüp tevøìr u taú◊ìm-i tämla ≈areket iderdi. O ki nä-

şinäs-ı1061 enúäm-ı Eträk øabìlindendür. [[M75b] Meclise geldükde Ÿät-ı 

şerìflerinden suúäl ider ki şey∆ ne yerdedür? ~a◊ret-i välid tebessüm idüp dolaba 

işäret iderler idi. Şey∆ andadur diyü fi'l-väøiú erbäb-ı ®ähirüè ek§eri meşì∆at 

úimäme-i kebìrde olur ®ann ider. Ve niçeler mürìdìn ü mu≈ibbìn ´ùret-i ke§retinde 

øıyäs eyler. Anlar ise iş˚äl-i1062 bìhùdelerdür. İkisi da∆ı ´udäúı müstelzimdür. 

Şey∆, şey∆-i maúnevì gerek yo∆sa cübbe vü destärla [[L59b] iş bitmez. Ve ≈aøø-ı 

meşì∆at úuhdesinden ∆urùc olunmaz. Netekim Me§nevì-i La≠ìf’de beyän 

olunmuşdur:  

 

Me§nevì-i Şerìf:1063  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ez ≈adì§-i şey∆ cemúiyyet resed  

Tefriøa äred dem-i ehl-i cesed 1064 

 

Der be der ìn şey∆ mìäred niyäz 
                                                 
1059 rütbededür S: rütbedür K, L ve M. 
1060 mütefehhim L, M ve S: münfehim K. 
1061 nä-şinäs-ı S: nä-şinäsä K: nä-şinä-yı L ve M. 
1062 iş˚äl-i K, L ve M: işti˚äl-i S. 
1063 Me§nevì Şerìf S: Me§nevì K, L ve M. 
1064 Mesnevî, 2/3685., Şeyhin sözünden topluluk oluşur; ceset ehlinin nefesi ayrılık çıkarır.  
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Ber felek sad der beräyi şey∆ bäz1065 

 

Genchä-yı ∆äk tä heftüm ≠abaø  

úAr◊a kerde bùd pìş-i şey∆ ~aøø1066  

   

Şey∆ güfte `älikä men úäşıøem  

Ger becùyem ˚ayr-ı tu men fäsıøem1067  

 

A∆läø-ı ≈asenelerinden ve setr üzre ˚äyet ihtimämlarından zìr-i destlerinde 

olan ehl ü úıyäl ve evläd u ∆ademe ve dervìşändan ve ˚ayrıdan [[S79a] bir bì-

edeblik1068 ®uhùr itse rù-be-rù [[K70b] serzenìş itmeyüp belki ä∆ara ∆i≠äb-ı 

müstetäb ile cänı bì-∆abìr idüp ∆afiyyeten tevbe [[M76a] vü isti˚fär ile o1069 kimse 

muúteber1070 olur idi. ~aøøä ki ≈üsn-i terbiyelerine hìçbir velì-kämil muvaffaø 

olmamışdur. A∆läø-ı ≈asenelerinde olan deøäyıø eger taf´ìli ta≈rìr mümkin olsa 

´ad hezärdan biri ifäde olınmayup belki silk-i ta≈rìre gelen deryädan øa≠re, 

şemsden Ÿerredür. A∆läø-ı ≈asene ile ta≈liyelerindendür ki yär u a˚yärdan ne 

øadar cefä-dìde olsalar zebän-ı şikäyeti idäre buyurmayup belki ≈üsn-i tevcìh ile 

a˚yärı yär iderler idi. Me´äõib-i semäviyyeden ®uhùra teşekkür-i firävän iderler 

idi. Niúam u kereme ∆od ≈amd-i bì-päyän ve §enä-yı şäyän üzre olup ≈attå 

muúteber olduøları ∆u´ù´larda bunı naøl buyururlardı. Mı´r seyä≈ätinde geşt ü 

                                                 
1065 Mesnevî, 5/2702., Bu şeyh kapıdan kapıya dileniyor; -ama- şeyh için gökyüzüne yüz kapı açık.  
1066 Mesnevî, 5/2712., Hakk yedinci göğe kadar toprağın hazinelerini şeyhe verdi.  
1067 Mesnevî, 5/2713., Şeyh dedi: "Ey yaratıcı! Ben âşığım. Senden başkasını ararsam, 
günahkarım.  
1068 bir bì-edeblik K ve S: birinde bì-edeblik L ve M. 
1069 o K ve S: ol L ve M. 
1070 muúteber K ve S: muúabbirr L ve M. 
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güzär evänında diyär-ı Mı´r [[L60a] münúimlerinden Başıbüyük Mu≈ammed A˚a 

nämına bir devlet-mend kimse olup devletinüè øadrini aèlar. Rùz u şeb säzende 

vü ∆¥änendegän ile ´afä-yäb ve e˚änì içinde bu besteye mäõil olup ek§eriyä 

meclisinde ∆¥änendegän ser-ä˚äz iderler imiş. O bestenüè bir mı´räúı budur ki:  

 

Mı´raú:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Faøa≠ bir vechle memnùnıyuz çar∆-ı sitemkäruè  

 

Bu mı´raúuè maúnäsı ise küfrän-ı säõir niúam olmadur. Merøùm a˚anuè 

äøıbeti [[S79b] va∆ìm olup ednä bahäneyle maøtùúu'r-reõs olmış. Bundan ≈a◊ret-i 

välid muúteber olup bu mı´raúı tebdìl idüp, baú◊ı evøät terennüm [[M76b] 

buyururlar [[K71a] idi. 

 

Mı´raú:1071 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün]  

  

Hezerän vechile memnùnıyuz ol şäh-ı ∆ùbänuè1072  

 

Bundan münfehim olan budur ki sälik-i räh-ı ≈aøìøat olan merd-i kämile 

hìçbir vechle zebän-ı şikäyeti ta≈rìk itmek cäõiz olmadu˚undan mä-úadä fì-külli'l-

                                                 
1071 Mı´raú L, M ve S: ع K. 
1072 Bu mısra Sâkıb Dede Dîvânı'nda yoktur. bk. Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık 
Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Akçağ Yay. Ankara 2003. 



325 
 

a≈väl teşekküri dilden øomamaø ädäb-ı ≠arìøatden olma˚ı ifäde buyururlar. 

Metteúana'llahü bi-esrärihim fi-külli'l-ezmäni ve'l-a≈yän-1073 a∆läø-ı 

≈asenelerinden bu da∆ı maúlùm ola ki ∆änemüzde bir cenäze ®uhùr itse teşmìr-i 

säúid ü dämen der-miyän idüp sürùr-ı täm ile ∆ıdmet-i cenäzede ihtimäm ile ´alåt-ı 

cenäzede imämeti bi'n-nefs tekmìl idüp baúdehù cümleye tesliyede olurlar idi. 

úAvämü'n-näs bu ≈äli nigerän olduøda gùyä mevtänuè mevtine sürùr iderler gibi 

®ann iderler imiş. Anlaruè ise kemäl-i teslìm ü rı◊älarına däll bir maúnädur. 

Sülläk-i ≠arìøe ∆afì degüldür. Biri [[L60b] da∆ı budur ki ∆änemüzde bir maú´ùm 

dünyäya gelse ol øadar fera∆-näk olurlar idi ki taúbìri øäbil degül ve cümleye 

ikrämı ile emr buyururlar idi. Ve o maú´ùm ≈aøøında böyle edä buyururlar idi ki 

úälem-i ı≠läødan [[S80a] úälem-i øuyùda düşmiş. Bir müsäfir ve va≠andan ˚urbete 

gelmiş bir nefs-i nev-ämededür. Cümleye ikrämı elzemdür diyü nefsü'l-emri ì◊ä≈ 

iderler idi. ~attå herbirimüz dünyäya [[M77a] geldükde Dìvän-ı şerìflerinde olan 

tärì∆ler ve herbirimüze nämımuz ile ma∆la´ taúayyünleri1074 ikräm-ı gùn-ä-gùnı 

nümäyändur. Fe'lyüräciú §emmeti.1075 Dünyevì [[K71b] olan ∆u´ù´lara a∆läø-ı 

≈aseneleri maúlùm ola ki cümle-i emläk ü úaøära kùşe-i çeşm-i raúbetle na®ar 

itmemişlerdür. Ve müddetü'l-ömr ben laf®ı mübärek lisänlarından cärì 

olmamışdur. Ve rù-yı úabùs ile bir äferìdeye taúabbüs1076 itmemişlerdür. Ve fu≈ş 

keläm hìç ´ädır olmamışdur. Cümle a∆läø-ı ≈aseneleri taúdäd olınmaø läzım gelse 

bir iki mücellede da∆ı mu≈täcdur.   

Me§nevì-i Şerìf:1077  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

                                                 
1073 Allah her an ve her zamanda bizi onların sırlarından istifadelendirsin.  
1074 taúayyünleri S: taúyìnleri K, L ve M. 
1075 Oraya dön/oraya müracaat et.  
1076 taúabbüs L, M ve S: taúbìs K. 
1077 Me§nevì-i Şerìf K, M ve S:  Me§nevì-i Maúnevì L. 
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Men nedìdem der cihän-ı custucù 

Hìç ehliyyet bih ez ∆ùy-ı nìkù1078  

 

Der guzer ez fa◊l u ez celdì yu fen 

Kär ∆idmet däred u ∆ulø-i ≈asen1079 

 

Pes bedän ki ´ùret-i ∆ùb u nikù  

Bä ∆i´äl-i bed neyerzed yek tesù1080 

 

Ger buved ´ùret ≈aøìr u näpezìr  

Çün buved ∆ulkeş nikù der päş mìr1081 

 

™ùret-i ®ähir fenä gerded bedän  

Álem-i maúnå bemäned cävidän1082 

 

Bärhä ez ∆ùy-i bed ∆aste şodì [[L61a]  

~is nedärì sa∆t bìhiss ämedì 1083      

 

                                                 
1078 Mesnevî, 2/807., Ben, araştırma dünyasında güzel huydan daha iyi hiçbir ehliyet görmedim.  
1079 Mesnevî, 6/2500., Üstünlük, çeviklik ve hünerden vazgeç; hizmet ve güzel ahlakta iş vardır.  
1080 Mesnevî, 2/1014., Sonuçta bil ki, kötü tabiatlı güzel ve iyi suret, bir para etmez.  
1081 Mesnevî, 2/1015., Suret, çirkin ve nahoş ama ahlakı iyiyse, ayağı dibinde öl.  
1082 Mesnevî, 2/1016., Görünen suret yok olur; bil ki mana âlemi ebedî olarak kalır.   
1083 Mesnevî, 2/1237., Defalarca kötü huyundan yaralandın; hissin yok, çok duygusuz oldun.  
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`arbun dän her yekì ∆ùy-ı bedet  [[M77b] 

Bärhä der päy ∆är ä∆ir zedet1084 

 

Tu be gülbün va´l kon ìn ∆är rä   [S80b] 

Va´l kon bä när nùr-ı yär rä1085   

 

Tä ki nùr-ı ù koşed när-ı tu rä  

Va´l-ı ù gülşen koned ∆är-ı tu rä1086  

 

Mer≈amet-i úämme-i øu≠bäne vü ˚av§änelerindendür ki ∆äk-pä-yi ik§ìr-

mi§älleri diyärımuza øadem-nihäde olalıdan ≈ìn-i rı≈letlerine varınca ve ≈ìn-i 

rı∆letlerinden bu äna gelince üç sene bir ®älim mek§ idemeyüp gerek ≈ukkäm 

gerek vülät ≈atfe enfihì cezä-yäb olup muúteberìn-i ulü'l-eb´ära seng-i nişäne 

olmuşdur. ~attå bizüm ´ı˚ar-ı sinnümüzde [[K72a] úİlmì1087 A≈med Efendi näm bir 

øa¬ı deryä-yı cehlde ˚av≠a-∆or ve münkir-i evliyä kendüyi aúlem zuúmıyla kibr-i 

mücessem úömrinde rù-yı rä≈at görmemiş. Tünd-∆ù-yı1088 rùzgär øä¬ì-i Kütähiyye 

oldu˚ı ≈älde viläyetimüze defú idüp yek-du mäh ≈ukùmet üzre1089 olmamış. 

˙ayret-i ˚av§änelerinden näşì ba˚teten bir çävuş ile bir fermän gelüp merøùm 

molläyı øalúa-bend idüp ve ≠araf-ı devletden ceräyim-i säbıøası úafv olunınca ı´läh-

                                                 
1084 Mesnevî, 2/1236., Her kötü huyunu diken kökü bil; sonuçta defalarca ayağına diken battı.  
1085 Mesnevî, 2/1241., Ya da bu dikeni gül fidanına kavuştur; dostun ışığını ateşle birleştir.  
1086 Mesnevî, 2/1242., Böylece onun ışığı senin ateşini söndürsün; onunla birleşmek senin dikenini 
gül bahçesi yapsın.  
1087 úİlmì K, M ve S: úAlì L. 
1088 tünd-∆ù-yı L, M ve S: tünd-∆ùy u bed-bù-yı K. 
1089 ≈ukùmet üzre L, M ve S: ≈ukùmetde K. 
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ı nefs itsün diyü iki ay mürùrunda ı≠läø fermänı ´udùr1090 itmişdür. Teõemmül-i 

täm olunsa ≈ìn-i fet≈den bu äna gelince Kütähiyye øa¬ılarınuè birine olmamış. Bu 

emr-i ˚arìb ®uhùrı ∆arìf-i bed-ker-däruè henùz bir şeyõ [[M78a] maúlùmı degül iken 

úälimiyyet zuúmı ve ≠araf-ı evliyä ve bende-i evliyä olanlara kec-nigäh olması 

derd-mendüè úilmi bu øadarı mu≈ì≠ degüldür ki øä¬ı olduøda [[S81a] bu øadar 

≈uøùø-ı úibädı müte≈ammil olmaø bu øädar mäl-ı eytäm mäl-ı evøäf gerdenine 

[L61b] ∆aløa-i vizr olmaø bundan ´oèra yine iddiúä-yı aúlemiyyet zihì ∆üsrän 

Seyyid Şerìf ~a◊retleri’nüè yetmiş iki sene ta≈´ìli olup bu øadar mu´annefätı olup 

cümle úindinde fa◊lı meşhùr iken bir øı≠úada ≈asb-i ≈ällerin ve bäkì-∆od-bìnäna 

da∆ı äyìnedärlıø iderler.  

 

æı≠úa:1091 

[Mefúùlü Mefäúilü Mefäúilü  Faúùl] 

 

Hergiz dil-i men zi-úilm ma≈rùm neşüd 

Kem mänd zi-esrär ki mefhùm neşüd 

Heftäd ü dü säl úilm ≈ä´ıl kerdem  

Maúlùmem şüd ki hìç maúlùm neşüd1092  

                                                 
1090 ´udùr K ve S: ®uhùr L: ®uhù[r] M. 
1091 øı≠úa: K, L, M ve S: Ömer Hayyam'ın bu rubaisi metinde bütün nüshalarda kıta başlığıyla 
verilmiştir.   
1092 Rubâî'nin Hüseyin Dâniş'teki şekli ve çevirisi şu şekildedir: 
 

Hergiz dil-i men zi-úilm ma≈rùm neşüd 
Kem mänd zi-esrär ki mefhùm neşüd 
 
Heftäd ü dü säl úömr kerdem şeb ü rùz  
Maúlùmem neşüd ki hìç maúlùm neşüd 
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Fi'l-väkiú bu rubäúì úinde ùlü'n-nühä äyìne-i úibret-nümä olmasında1093 

iştibäh [[K72b] olınmaya çünki meläõike-i kiräm da∆ı Süb≈äneke lä úilmelenä 

illämä úallemtenä1094 didiler. úİlm-i mu≈ìt-i cümle eşyä ancaø úAlìm ü úAlläme 

ma∆´ù´dur. Mä-bakì iddiúä-yı sıfrdur.1095 Fe'fhem1096 baúdehù mollä-yı merøùm 

rù-yı rä≈at görmeyüp biè yüz øırø üç tärì∆ine gelince gù-yı meydän gibi dest-i 

felekden hezär gùne çevgän ile ˚al≠än, ä∆irü'l-emr tärì∆-i merøùmda cülùs-ı Sul≠än 

Ma≈mùd väkiú olup mollä-yı merøùmdan bir ≈areket-i nä-şäyeste ®uhùrıyla 

[M78b] nefy olınup nefyde fevt olmışdur. NeúùŸü bi'llähi min şüruri enfüsinä ve 

min seyyiäti aúmälinä1097 Ve bu da∆ı maúlùm-ı erbäb-ı fı≠nat ola ki bu siyäøda olan 

münkir-i ehl-i ≠arìø vü evliyä ve øäfì-i ∆od-bìn-i [[S81b] pürr-riyä bir miødär ≠araf-ı 

devletden iltifät görse ha◊m idemeyüp ≠araf-ı devlete da∆ı kec-nigäh olur. úUøalä-

yı devlet bu a´l eş∆ä´-ı fürùmäyegäna rù-yı beşùş göstermeyüp däõimä Ÿillet ü faør 

üzre muúämele itmelüdür. Tä ki gürg mänend olan nefsleri gürisne olduøça 

germiyyet ü ´avletinden rehä-yäb olalar. [[L62a] Mollä-yı merøùmuè ev◊äú u 

                                                                                                                                      
Tercümesi: Benim gönlüm hiçbir zaman ilimden mahrum  olmadı. İlim sırlarından anlayamadığım 
az şey kaldı. Yetmiş iki sene geceli gündüzlü yaşadım ve en sonra hiçbir şey bilmemiş olduğumu 
bildim.  
Hüseyin Dâniş (Pedram) Ömer Hayyam Rubailer, (çev. Mehmet Kanar), İstanbul: Şûle Yayınları, 
2012, s. 488, R/339.  
https//ganjoor.net/khayyam/robaee/sh93/ Rubâiyât-ı Hayyâm/93 numaralı Rubâî. Rubâînin 
ganjoor.net'teki şekli: 
 

Hergiz dil-i men zi úilm ma≈rùm neşüd 
Kem mänd zi esrär ki maúlùm neşüd 
 
Heftäd ü dü säl fikr kerdem şeb ü rùz  
Maúlùmem şüd ki hìç maúlùm ne şüd 

 
1093 olmasında K, M ve S: olmasına L. 
1094 Kur'ân-ı Kerîm, 2/Bakara-32., Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize 
öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur.  
1095 sıfrdur S: ´arfdur K, L ve M. 
1096 Anla. 
1097 Amellerimizin kötülüğünden ve nefsimizin şerlerinden Allah'a sığınırız.  
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keläm-ı bu'l-úacebi efväh-ı ebnä-i zamända çoødur läkin bu ma≈alle münäsib 

olmama˚ın keff-i øalem olınmışdur. ÿi-rüşde bu da∆ı käfìdür. 

 

MMe§nevì-i Şerìf:1098  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Her velì rä Nù≈ u keştìbän şinäs 

Sohbet-i ìn ∆alø rä ≠ùfän şinäs1099 

 

Ez ≈u◊ùr-ı evliyä ger bugsilì 

Tu heläkì zänki cüzvì bìkülì1100 

 

Çün şevì dùr ez ≈u◊ùr-ı evliyä  

Der ≈aøìøat geşteì dùr ez `udä1101  

 

Evliyä e≠fäl-i ~aøøend ey peser 

˙äõibì vü ≈ä◊ırì bes bä-∆aber1102  [[K73a]  

 

Berterend ez úarş u kursì vü ∆alä  

                                                 
1098 Me§nevì-i Şerìf K ve S:  Me§nevì-i Maúnevì L ve M. 
1099 Mesnevî, 6/2225., Her veliyi, Nuh ve kaptan tanı; bu halk ile birlikte olmayı tufan bil. 
1100 Mesnevî, 2/2153., Evliyanın huzurundan ayrılırsan helak olursun; çünkü bütünü olmayan bir 
parçasın.  
1101 Mesnevî, 2/2203., Evliyanın huzurundan uzak olursan gerçekte Allah'tan uzaklaşmış olursun.  
1102 Mesnevî, 3/79., Ey oğul! Velîler, Hakkın çocuklarıdır; hazır bulunan ve bulunmayandan çok 
haberlidirler.  
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Säkinän-ı maøúad-ı ´ıdø-ı `udä1103  [[M79a] 

 

˙äyibì mendìş ez noø´änişän  

Kù keşed kin ez beräyi cänişän1104 

 

Goft e≠fäl-i menend ìn evliyä 

Der ˚arìbì ferd ez kär u kiyä1105  

 

Ez beräyi imti≈än ∆¥är u yetìm  

Lìk ender sırr menem yär u nedìm1106  

    

Pìş-i ∆aløän ∆¥är u zär u rìş∆and  

Pìş-i ~aøø ma≈fù® u maøbùl1107 u pesend1108 

 

Hän u hän ìn delkpùşän-ı menend  

™ad hezär ender hezär u yek tenend1109 [S82a] 

                                                 
1103 Mesnevî, 1/3498., Allah'ın "Bir doğruluk ikametgahında" oturanlar arş, kürsi ve ötesinden 
daha yukarıdadırlar.  
1104 Mesnevî, 3/80.,  Bilinmeyenlerini eksikliklerinden düşünme; çünkü Allah, onların canı için 
intikam alır.  
1105 Mesnevî, 3/81., (Allah) dedi: Bu velîler gariplik içinde makam ve yücelikten ayrı 
çocuklarımdır.  
1106 Mesnevî, 3/82., İmtihan için hor ve yetimdirler. Fakat gizli olarak yardımcı ve dostları, benim. 
1107 ma≈fù® u maøbùl K, L, M ve S: ma≈bùb u ma≠lùb AK ve  KANAR.  
1108 Mesnevî, 3/1078., Halkın önünde hor, güçsüz ve alay; Hakk'ın huzurunda sevgili, istenen ve 
makbul.  
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Säye-i şähän ≠aleb her dem şitäb  

Tä şevì z'an säye bihter z'äfitäb1110 

 

Maúlùm-ı ´a˚ìr u kebìr ve bernä vü pìrdür. Vaøtä ki diyär-ı Kütähiyye'de 

äsäyìşlerine bädì el-~äcce Fä≠ımä `änum olup mä-meleküm, o˚ullu˚um Şey∆ 

Mu´≠afå'ya hibe ve temlìk eyledüm diyü ≈üccet-i şerúiyye itmesi ve ähälì-i 

viläyetüè ek§eri mu≈ibb ü mürìd ü telämiŸeden olma˚la ∆ussäd u füssäd úırøına 

cünbiş-i fesäd ≠ärì olup niçe [[L62b] ı◊läl ile rù-gerdän idüp ek§er telämiŸeyi 

telemmüŸden menú idüp ve anlar ki säde-derùndur. Mu≈abbeti úadävete tebdìl idüp 

mürìd-´ùret olanlar da∆ı ceste ceste zimäm-şiken1111 olup §iølet-i bìhùde, ≈a◊ret-i 

välid øuddise sırrıhù üzerinden dùr olınca mürìd-i [[M79b]  mu∆li´ olanlardan 

baú◊an ser-su∆an idüp böyle tefevvüh iderler ki bu viläyetüè iútiøädı ne úacäyib 

imiş ki ednä bahäne ile rù-gerdän oldılar. Ve telemmüŸden färi˚ oldılar. Ve 

mürìd-i mu∆li´ olanlar cüzõì televvün1112 ile münkir oldılar. ~a◊ret-i välid ise 

ba≈r-ı ze∆∆är, a´lä televvün gelmeyüp bunlar cümle ta´dìúät-ı bì-hùde idiler. 

Evliyäõ-i kiräm bunlaruè §ıøletini üzerimüzden [[K73b] defú eyledi. Bunlaruè rùz 

şeb ämed ü refti ne belädur nite buyururlar.  

 

æı≠úa: 

[Mefúùlü Mefäúìlü Mefäúìlü Feúùlün] 

 
                                                                                                                                      
1109 Mesnevî, 3/84., Aman dikkat! Bunlar, benim hırka giyenlerimdir. Yüz milyondurlar, ama bir 
bedendirler.  
1110 Mesnevî, 2/2205., Her an süratle padişahların gölgesini ara; bu gölgeyle güneşten daha iyi 
olursun.  
1111 zimäm-şiken K ve S: zamän-şiken L ve M. 
1112 televvün K, L ve M: telvìn S. 
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Bì-øayd-ı ser u päya taúalluø ne belädur 

Müsta˚nì-i i≈säna temelluø ne belädur 

 

Şeh-zäde-i välä-neseb ädeme Yä Rabb 

A∆läø-ı gedäyile ta∆alluø ne belädur1113 

 

[[S82b] Dìvän-ı şerìflerinde da∆ı bu øa´ìdede çoø ≈ükm münfehim olınur 

fe'l-yeteõemmel.1114 

 

Kasìde:  

[Feúilätün Mefäúilün Feúilün] 

 

Virse nevbet eger vefäya cefä  

Cänä minnet idi cefäya vefä 

 

Farø olınmaz velì-veliyy-i `udä  

Cemú olur farøìna ferìk-ı belä 

 

`od-furùşuè çıøar ∆arìdärı  

Çär-sù-yı hevesde şäh u gedä1115  

                                                 
1113 Sâkıb Mustafa Dede'nin ağzından söylenen bu şiir Dîvân’ında bulunmamaktadır. bk. Ahmet 
Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 2003. 
1114 Düşünsün.  
1115 Ahmet Arı, Age.,  s. 200, G4/1-2-3.  
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ilä-ä∆ir.1116 Sälik-i mütefa≠≠ına bu øadar ìräd ile ìmä olınur ki [[L63a] 

[M80a] bu øa´ìde-i ≈ikemiyeyi Dìvän-ı şerìflerinde bulup her beytinüè ˚avrına 

vusùl ile feväõid-i cemme ´ä≈ibi ola. Na≈nü bi-´adedihì1117ye gelelüm ≈a◊ret-i 

välidüè deryä-yı ≈üsn-i ∆uløına ähälìnüè bu ev◊äúından a´lä televvün gelmeyüp 

belki evvelki izdi≈ämda olan neşä≠larından ezyed müsterì≈ olup vaøt-i ´äfların 

meõmùnü'n-˚äõile yär u a˚yär ve bùd-ı nebùd itmişlerdür.   

 

Me§nevì-i Şerìf: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

İştihär-ı ∆alø bend-i mu≈kem est  

Der-reh ù ez-bend-i ähen key kem est1118 

 

Muúteberìne ∆afäyä-yı ≈ikemden úadd olunacaø emrdür ki ˚ayret-i ≈aøø 

da∆ı mün◊amm olup a˚yär, yäre mübeddel øılunması taf´ìle mu≈täcdur ki dìde-

dùzän1119 kärhä-yı maúnevìye inşirä≈-ı ´adr u teyaøøu® ≈ä´ıl ola. Gùyä ibtidäõen 

hücùm-ı ∆alødan iräde-i ∆afiyye bu imiş ki ≈a◊ret-i välid bu diyärda müşärun bi'l-

benän mümtäz ola baúdehù ferzendän u mürìdìn-i ∆ulla´ peydä olup úavämuè defú-

                                                                                                                                      
Şiir Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì'de  
kaside olarak kaydedilmesine rağmen Sâkıb Dede Divanı'nda gazeliyat içerisine alınmıştır. Sâkıb 
Dede'nin diğer gazelleri gibi bu gazeli de hem içerik hem de şekil yönü ile umumi gazel 
anlayışının dışındadır ve 51 beyittir. Gazelin uzunluğu sebebiyle Ahmed Hâlis Dede babasının 
şiirini kaside olarak nitelemiş olmalıdır.  
1116 ilä-ä∆ir K ve S: ey L ve M. 
1117 Biz sadede. 
1118 Mesnevî, 1/1547., Zira halkın tanıması, sağlam bir bağdır. Bu, yolda demir bağdan -az engel- 
değildir.  
1119 dìde-dùzän L, M ve S: dìde-i devrän K. 
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i §ıøleti leväzım-ı ∆oş zìsten1120 olma˚ın [[S83a] anlar redd-i maúnevìye dùçär olup 

bunlar [[K74a] ≈arem1121-nişìn-i terbiyye øılına. Fe-süb≈änehü men tefarrade fì-

tedbìrihì1122 Faútebirù yä uli'l eb´är1123 A∆läø-ı sütùdelerinden nä-gehän bir 

≈areket-i seferiyye ®uhùr itse yä∆ùd bir umùr-ı müzúice iøti◊ä itse ya süfehä-yı 

näsdan biri bir1124 ≠avr-ı nä-hemvär ile tekdìr itmek [[M80b] øa´dın itse yä∆ùd 

úälem-i bälädan fıødän-ı ehl ü evläd ya telef-i mäl em§äli ®uhùrät väkiú olsa 

~a◊ret-i ~äfı◊'uè1125 bu beytiyle kendülere ve müstemiúìne tesliyye-fermä ve 

mer≈abäõ-i mäcä buyururlar idi. 

 

Beyt:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Der-≠arìøat herçi pìş-i sälik äyed ∆ayr òst  

Der ´ırä≠-ı müstaøìm ey dil kesì gümräh nìst1126  

 

Vüsúat-i meşrebleri ve ´ırä≠-ı müstaøìm üzre kùh-ı temkìn olmaları ve 

≈üsn-i zindegänì-i dervìşäneleri şu rütbe idi ki baú◊ı eyyämda øıllet-i ze≈äyir ve 

nedret-i dirhem ü denäyìr ve §ıølet-i ämed ü reft ve ta≈ammül-i düyùn-ı ke§ìre ve 

me´bùøü'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede'nüè läf u güŸäfı ki bunuè herbiri [[L63b] ≠äøat-keşdür 

şemätet-i aúdä ve ∆arc-ı yevmiyyeyi taølìl øäbil degül. Bu çär-mì≈uè beyninde 

                                                 
1120 zìsten L ve M: rìsten K ve S. 
1121 ≈arem L, M ve S: ∆urrem K. 
1122 İşlerinde tek olan Allah ne yücedir!. 
1123 Kur'ân-ı Kerîm, 59/Haşr-2., Ey basiret sahibleri ibret alınız!. 
1124 bir L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1125 ~a◊ret-i ~äfı◊'uè L, M ve S: ~a◊ret-i ~äfı◊ kuddise sırrıhùnüè K. 
1126 Tarikatta salike ne zuhur ederse hayır odur. Gönül! Doğru yolda kimse azıtmamıştır.  
Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi 1985, s. 89, G LXXXVI/2. 
Ganjoor net'te G 71/2.  
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istiúmälde çärmì≈ dinür. Terkìbi dört mì≈dan úibäretdür. Bu Ÿikr olunan ise penç 

mì∆ herbiri ´ad çär-mì≈dan ezyed.1127 ~a◊ret-i välid yine ´afä-yı tämla müsterì∆ 

a´lä çün ü çerä itmezlerdi. Ve vechen min'el-vücùh ta˚ayyür gelmeyüp yed-i 

mübäreklerinde tesvìd-i Dìvän mı var yä∆ùd Sefìneleri mi var anuèla meş˚ùller 

gùyä kedere müteúallıø bir iş yoødur. [[S83b] Bu meyända bir müsäfir-i su∆an-

fehm gelse anuèla ´o≈bet-i bì-tekälüfäne1128 buyurup nice le≠äõif-rän olurlar idi. 

Æaşradan nigerän olan [[M81a] säde-◊amìrän çäk çäk olup buèa [[K74b] ≠äøat mı 

gelür diyü engüşt-i ≈ayret ber-dehän olurlar idi. Ammä bu da∆ı maúlùm ola ki 

müstehillü'l-umùr saúät-i vä≈idede úuødelere küşäyìş virüp vech-i sehl üzre yine 

umùrları tesviyye bulur idi. Ve säõire da∆ı Şähidì Efendi'nüè bu mı´raúı ile 

tesliyye-ba∆ş olurlar idi.  

 

Mı´ra:1129 

~arämı yeme yalanı dime di úìş ü ˚ama şükr bu deme1130 

 

Terbiyye-i ebnä-yı mürìdìn ∆u´ù´ında a∆läø-ı ≈aseneleri ve tedbìrät-ı 

kerämet-amì≈teleri bir rütbede idi ki aèa selef-i ´äli≈ìnden muvaffaø olmuş 

yoødur dinse cäõizdür. Dervìşändan ne øadar bir mücrim olsa ser-pä itmek deõb-i 

≠arìø iken vaøtlerinde väkiú olmamuş. æapuya geçmek cänlardan birine iøti◊ä 

eylese ol da∆ı märü'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede reõyiyle olur idi. Bi'n-nefs emr buyurmazlar 

idi. Evläd-ı kirämlarından biri küstä∆ì itse úafv u ´af≈ ile muúämele buyurup ˚äyet 

                                                 
1127 İstiúmälde çärmì≈ dinür. Terkìbi dört mì≈dan úibäretdür. Bu Ÿikr olunan ise bì∆ mì∆ herbiri ´ad 
çär-mì≈dan ezyed L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1128 bì-tekälüfäne K ve S: bì-teklìfäne L ve M. 
1129 Mı´raú L, M ve S: ع K. 
1130 Mısraın vezni tespit edilemedi.  
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mä-fi'l-bäl1131 taúzìr lisänı ile iktifä buyururlardı. Ol da∆ı bir taúzìr ki ´afä-yı 

güftarları ≈ayät-ba∆ş-ı dil ü dìn ü dünyä vü ä∆iret ammä be-şar≠-ı än ki sämiú, 

su∆an-fehm ola. ~attå bu bende-i derd-mend efkende-i ≈asret-keşìde vü hicrän-

dìdelerine yevmen [[S84a] mine'l-eyyäm bir źille ´udùrıyla taúzìr buyurduøları bu 

gùne olmuşdur ki bu faøìr däõimä muøäbele-i cemäl-i täb-näklarında [[M81b] bi-

øadri'l-vü´ú mü≠älaúa-i kütüb ve baú◊an resäõil kitäbetiyle ve gähì mü≠älaúa-i ders 

üzre iken bir varaø-[[K75a] päreye bu beyti ta≈rìr buyurdılar.  [L64a] Ve faøìre 

işäret a∆Ÿıyla virdiler derùnunda mu∆arrer bu ki:  

 

Beyt:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Çü ez-øavmì yekì bì-dänişì kerd  

Ne mih rä menzilet mäned ne kih rä1132 

 

æaçan beytüè1133 maúnäsına vä´ıl olduøda ol øadar ∆acälet çekdüm ki 

taúbìri mümkin degül. Taúzìrät-ı lisäniyye øäbiliyyäta øıyäs eyle. Ol øadar kär-

gerdür ki ≈aøøında úArab da∆ı dimişdür.  

                                                 
1131mä-fi'l-bäl S: mä-fi'l-bäb K, L ve M.  
1132  

Cahillik ederse topluluktan biri, 
Ne büyükte onur kalır ne küçükte.  

 
Saúdî-i Şirâzî, Gülistân, (çev. Mehmet Kanar), İstanbul: Şûle Yay., 2010, s. 74. II. Bâb Dervişlerin 
Ahlakı, Hikâye 5.  
Ganjoor net'te şu şekildedir:https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab2/sh5/ 
 

Çü ez-øavmì yekì bì-dänişì kerd  
Ne kih rä menzilet mäned ne mih rä 
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BBeyt:  

Cerä≈ätü'l-lisän lehä iltiyäm  

Velä yeltämü mä cera≈a'l-lisän1134 

 

Bir nä®ır-ı zì-fı≠nat ü su∆an-dän ki bir beytile te≈cìl-i1135 ma≈rem ü peŸìrä-

yı nu´≈ u tenbi≈lerin ve teõ§ìr-i øuvvet-i nä≠ıøaların aèlaya. Ne øadar ®aräfet-i 

≠abúları ve kerämet-ägìn terbiyyelerin fehm idüp muúteber olur. æäle (ú.m)1136 inne 

mine'l-beyäni le-si≈ran1137 ~adì§-i münìfi man≠ùøınca ˚äyet lu≠f-ı ≠abúlarından 

näşì ve su∆an-rän-ı güzìde olmalarıyla tefhìm-i keläm ´adedinde ve kär-güzärì-i 

umùr-ı mu˚laøada vüzerä-yı kiräma ve mevälì-i zevi'l-i≈tiräma ol øadar tenfìŸ-i 

keläm buyurur idi ki taúbìri mümkin degül ∆u´ù´an mütehevvirìn-i vüzerädan 

ek§erìne [[M82a] leyyin keläm ile ve nükte-ränì ile i≠fä-ı när-ı tehevvür itdürmeleri 

ve inşirä≈-ı ´adr ≈ä´ıl olup baúdehù ≈a◊ret-i välide ∆ayr duúäları ki [[S84b] ol 

tehevvür üzre iş˚äl-i näõire-i ˚a◊ab itseler belki bir nä-≈äøø işte bulunmaları der-

kär olur idi. Bunuè em§äli mä-lä-yuúad ve-lä yu≈´å ®uhùr itmişdür. Ta∆rìri mùcib-

i imläl ü ı≠näbdur.  

 

Me§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

                                                                                                                                      
1133 beytüè L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1134 Dilin yarası iyileşir. Dilin yaraladığı iyileşmez.  
1135 te≈cìl-i L ve M: ya≈cìl(?) S: ba∆cìl (?) K.  
1136 (Peygamber) a.s. dedi.  
1137  Beyanda (inandırıcı anlatım ve güzel sözde) kuşkusuz bir sihir (çekicilik) vardır. Hadis-i Şerif. 
Yılmaz, Age., s. 307. 



339 
 

Ádemì ma∆fist der zìr-i zebän  

İn zebän perde'st ber dergäh-ı cän1138 [[K75b][L64b] 

 

Z'in øıbel fermùd A≈med der maøäl  

Der zebän pinhän buved ≈üsn-i ricäl1139  

 

Mürìdìn ü mu≈ibbìnden biri teşekkì üzre ≈u◊ùrlarına gelse yä∆ùd birine 

mu˚ber olup teskìn-i ≈aräret idemese ibtidä äteşine äb-ı tesellì-päş olacaø bir 

rengìn ´aded ile münşerı≈ u münba´ı≠ idüp inbisä≠-ı küllì ≈ä´ıl olduødan ´oèra ber-

müläyim-i ≠abú-ı şäkì bir gùne tesliyye ba∆ş olurlar idi ki şäkì-i merøùm pür-´afä-

yı enderùn u bìrùn olup leŸŸet-i beyänları birøaç gün dimä˚ından çıømayup belki 

ilå-ä∆irü'l-úömr ®uhùr iden bu cins ∆ıräş-≠abúa tesliyye olma˚a iştibäh olunmaya 

Nefeúana'llähü bi-berakätihì nefsihì ve bi-≈urmeti Sefìneti Nefìseti ämìn Yä 

Muúìn.1140  

 

Li-müõellifihì beyt: [M82b]    

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Sìne bişkäfed øalem çün ser nehed ber-≈add-i va´f  

Nìst güncäyìş pezìrä safha-i rù-yı varaø1141  

                                                 
1138 Mesnevî, 2/841., İnsan dilinin altında gizlidir. Bu dil can dergahı üzerinde perdedir.  
1139 Mesnevî, 3/1537., Ahmed, bir sözünde bu şekilde buyurdu: "Erkeklerin/insanların güzelliği 
dillerinde gizlidir." 
1140 Allah, bizi Sefîne-i Nefîse'nin kendinden ve (onun) hürmeti ve bereketiyle nimetlendirsin âmin 
ey Yardımcı olan Allah.  
1141 Kalem sinesini yararak vasıf sınırlarına baş koyunca sığacak yer yok, kabul et ey varak 
üzerindeki sayfa.  
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BBÁB-I RÁBİú 

Melbùsät u ma≠úùmät u meşrùbä≠ların ve ≈üsn-i zindegänìleri beyän olınur.  

İbtidä küläh-ı saúädet-dest-gäh telebbüsleri bu gùnedür. Bir müteva´´ı≠ 

imäme ile şey∆äne tezeyyì buyururlar idi. Ve ek§er evøät [[S85a] säde küläh ile 

∆änøähda otururlar idi baú◊ı úämì gelüp1142 kendülerden şey∆i suõäl eyledükde 

dolabı gösterürler idi. £äniyen libäsları ∆u´ù´ında ≠ar≈-ı tekellüf idüp iki ∆ırøa-i 

mübärekeleri var idi. Biri ´ayfì biri şitevì, şitevì olan açuø yeşil çuøadan giyerler 

idi. Evän-ı kühùletlerinde içine penbe øodurdup nemede müşäbih itdiler. ™ayfì 

olan ∆ırøaların baú◊an yeşil ´ùf baú◊an [[K76a] beyä◊ çuøa olur idi. Biri köhne olup 

bir dervìşe virdükden ´oèra birin da∆ı yapdururlar idi. Vaøt-i ≈ayätlarında üç ∆ırøa 

cemú olmamışdur.  [L65a] ~attå rı≈letlerinden ´oèra ´ùf ∆ırøalarını ´andùøa-i 

mübärekelerine pùşìde øılmuşuzdur. Ey mürìd-i bìnä vü mu≠afa≠≠ın u mu∆li´! Eger 

teberrük øa´d iderseè dämen-i saúädet-pìrämenleri taøbìli ile şeref-yäb olasın. 

£äli§en deste kùçek dinilen §evb ki nìm ten da∆ı dinür. Penbelü yeşil bo˚a´ıdan 

içine bir yeşil øapama, ol da∆ı bo˚a´ıdan penbeli fi'´-´ayf ve'ş-şitäõ bunı telebbüs 

iderler idi. İkisi da∆ı [[M83a] istiväli, ilik, tügme yoø. Yeèleri øä◊ aya˚ı taúbìr 

olunan øaytän ile ´arılı dämen-i saúädet-pìrämenleri müdevvir, ehl-i dünyä 

libäsına bir ≠arafı beèzemesün içün fuøaräõ-i bäbu'lläh libäsı bu heyõete ifrä˚ 

olınmuşdur. Senede bir tecdìd [[S85b] olunup ´ayfda da∆ı yine bu libäs ve iki 

zıbùn, yine yeşil bo˚a´ıdan entärì geymezler idi. Ve úömrlerinde çaøşùr giymeyüp 

≠omaø giyerler idi. Yevmen mine’l-eyyäm bu faøìr suõäl eyledüm ki niçün ˚ayrı 

renk libäs telebbüs itmezsiz. Päse∆-dih oldılar ki bu bizüm ∆od-be-∆od fiúlimüz 

degüldür belki märru'Ÿ-Ÿikr Çehrin æalúası ´ahräsında olan beyä◊ øabadan ilbäs 

                                                 
1142 gelüp L, M ve S: gelince K. 
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olunan libäs bu gùne idi diyü buyurdılar. Felyüracaú ilä-ma≈allihì1143 pìrähen ü 

şalvär øısmı herne ki ´ä≈ibetü'l-beytleri tedärik iderse anı telebbüs iderler idi. 

Gerek müläyim gerek ∆aşìn Mı´r şälından iki beyä◊ şäl1144[[K76b] itti≈äŸ itmişler 

idi. Biri vesa∆-peŸìr olduøda ol birin istiúmäl iderler idi. Cümle-i vaøt-i 

≈ayätlarında pùstìn-pùş olmamışlardur. Ve bizlere da∆ı pend buyururlar idi ki 

pùstìn-pùş olmayasuz zìrä pùstìn ebdänı ≠aşradan çürüdür. Ve mükeyyifät ile 

taøayyüd enderùndan çürüdür. ™ı≈≈at-i ebdän eger läzım ise bunlar ile meõlùf 

olmazsız diyü úa®ìm tenbìh buyururlar idi. Väøıúä i∆vän-ı zamänımuzdan1145 

baú◊ısını müşähede iderüz. [[M83b] `ıdemätda pä-ber-cä mücerred-i päk, ∆äne-

ber-dùş, øaviyyü'l-bünye, rùyin ten iken bir zäviye ya bir tekyenüè meşì∆ati 

kendüye teveccüh idüp [[L65b] varınca ibtidä teõehhül ider. £äniyen kendüyi 

úaväma teşbìh ile bir iki pùstìn biri biri üzerine giyer. £äli§en yärän-ı märän-sìret 

[S86a] berşdür ve afyondur. Bunlaruè her birinüè başøa şetäreti vardur diyerek 

şeyõen-fe-şeyõen mükeyyifäta alışdurup üç beş sene içinde evvel teõehhül beläsıyla 

me≠ıyye-i bedene úayä gelüp enderùndan ≈aräret-i keyf, bìrùndan ≈aräret-i 

pùstìnhä i≈tiräø-ı ≠arafeyn ile pùsìde olup räh-ı ≠alebde ne øadar işe yarayacaødur. 

Mühmil ü úä≠ıl olup baøıyye-i úömri bu minväl üzre güzerän ider úäøıl u keyyis. 

Mı´raú:1146 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

Kär-ı evvelde kişi úäøıbet-endìş gerek 

 

                                                 
1143 Bahsedilen yere müracaat edilsin.  
1144 beyä◊ şäl L, M ve S: şäl-i beyä◊ K. 
1145 i∆vän-ı zamänımuzdan L, M ve S: i∆vän-ı ≠arìøatdan zamänımuzda K. 
1146 Mısraú L ve M: ع S: K'de yazılmamıştır. 
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ma◊mùnı sùhän-ı beden olup baúdehù pùsìde vü úamel mände øılacaø nesnenüè 

yanına mı u˚rar eyyühe's-sälik zamänemüzde bu zümre øätı çoødur. Bu ma≈alli 

eyüce tefekkür øılasuè. ˙aflet [[K77a] yine kendüèe úäõiddür. Fe'fhem1147 ≈äliyä 

libäsları ne gùne oldı oldu˚uè aèladuè bunı zuúm itmeyesün ki dest-res 

olmadu˚undan näşì bu gùne libäslar ile tezeyyì iderler idi. Eger muräd-ı şerìfleri 

olayidi pùstìnleri semmùrdan ve øaftanları zer-yäfte olmaø emr-i yesìr idi läkin 

selef-i ´äli≈ìne iøtidäda ihtimämları ziyäde [[M84a] ve nefslerine ra˚m-ı enf içün 

böylece evøät-güŸär olmuşlardur. Sülläk-i ulü'l-eb´ära bundan ziyäde tefhìm 

mùcib-i ta≠vìldür.  

 

Li-müõellifihì beyt:1148 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ádemiyyet dürlü dürlü elbise giymek ile  

Ger olursa naúş üzre niçe oldı ol libäs1149 

 

Na≈nü bi-´adedihì1150ye rücùú idelüm. E≠úımeleri ∆u´ù´ı üç úaded ≠aúämdan 

ziyäde ∆änede vü tekyede vaøt-i şämda olmaz idi. Vaøt-i [[L66a] çäşt tekyede bir 

şùrbä bir ∆oş-äb [[S86b] ek§er evøät bu idi. Feksirù el-meraøah1151 ≈adì§ine 

imti§älen şùrbäsuz ≠aúäm gelse niçün şùrbä ≠ab∆ itmedièüz diyü suõäl buyururlar 

idi. Ek§eriyä rìşte vü pirinc şùrbäsından teleŸŸüŸ iderler idi. Ve ∆oş-äbsuz ≠aúäm 

itmezler idi. Meşrùbät øı´mı øahve içmeleri ˚äyet ≈iffet üzre idi. Ve ≈add-i 

                                                 
1147 Anla. 
1148Li-müõellifihì beyt L ve M: Li-müõellifihì S: K'de yazılmamıştır. 
1149 Ádemiyyet dürlü dürlü elbise giymek ile  
   Ger olursa naúş üzre niçe oldı ol libäs L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1150 Biz sadede.  
1151 Çorbanın suyunu artırın. Müslim, Birr, 142. 
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iútidälden tecävüz itdürmeyüp se≈erì iki üç øahve baúde'≠-≠aúäm ve'l-menäm birer 

øahve içerler idi. Le≠äyiflerinden baú◊ıdur ki bir meclisde ´ä≈ib-i ∆äneye tenbih 

buyururlar idi ki bize gelecek øahvenüè ´uyı §aøìl ola øahvesi ∆afìf ola tede∆∆un 

itmeleri da∆ı bu ki øıyäs oluna dersden ve mü≠älaúadan ve yazıdan úayä geldükde 

bir miødär tede∆∆un [[K77b] idüp çubu˚ı1152 bıra˚up yine kärlarına meş˚ùl olurlar 

idi ki dinilmişdür. [[M84b]   

 

Mı´raú:1153 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ehl-i diller içer ammä vaøti var ◊ar◊ar degül 

 

Ma◊mùnı be-˚ayr-ı vaøt deväm üzre tede∆∆un itmezler idi. Limonlı 

bekmez şerbeti1154 vefret-i limon olduøda ve ∆änede bekmez ke§reti olduøda 

istiúmäl iderlerdi. Läkin istiúmälleri ne keyfiyyet üzredür. Ol da∆ı maúlùmuè ola ki 

bizüm gibi ten-perver istiúmäli degül eyyäm-ı ≈ärrede1155 da∆ı ´u içmeyüp baúde-

ha◊m-ı ≠aúämü'l-úaşä bir iki yudum ´u içerler idi. Külli yevm bu minväl üzre 

≠e˚addìleri da∆ı bir ≠ıfla bir1156 ≠aúäm olmazdı. Ve øıs úaleyhi'l-bäøì1157 [[S87a] 

Muúäyenemüzdür ki: Mübärek lehcelerinden nùr-ı dıra∆şän ´afä-yı øalb ü øälıbları 

nümäyän müddet-i úömrlerinde semäú u ´afädan mehcùr olmayup tennùre-pùş 

olduøları ≈älde ibtidä selämdan intihäya varınca dervìşän ile itti≈äd üzre tekmìl-i 

devr iderler idi. Ve tekyeden ∆äneye her rùz-ı şäm mäşiyen teveccüh iderler idi. 

                                                 
1152 çubu˚ı K ve S: çubu˚ın L ve M.  
1153 Mısraú L, M ve S: ع K. 
1154 şerbeti K, L ve M: şurbını S. 
1155 ≈ärrede K, L ve M: ≈arda S. 
1156 bir S: K, L ve M'de yazılmamıştır.  
1157 Geri kalanı buna göre değerlendir.  
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Ve úıydeynde [[L66b] tehniyye içün räcilen a≈bäb u e´dıøäyı cümleten ta≠yìb 

iderlerdi. Bir vücùd-ı bihbùd ki ekl ü şurbı ve elbisesi bu minväl üzre ola var øıyäs 

it. Säõir ev◊äú u e≠vär-ı dil-pesendini ki cümle ehl-i dünyäya mu∆älif ve selef-i 

´äli≈ìn ve evliyäya muväfıø -el-øa≠ratü tedüllü úale-l-ba≈r1158- fe'fhem velä te˚fül-
1159 a˚reb ü úacäyib-i ≠avrlarından idi ki rama◊än-ı mübärek ˚urresinde [[K78a] on 

bir ayda olan úädeti [[M85a] terk idüp.  

 

Mı´raú: 1160 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Áşıøän rä fì-´alåtin däõimùn1161 

 

Mı´däøınca ke§ret-i mücähede üzre ekl ü şürbi öyle taølìl iderler idi ki úaşr, 

ä∆ìrde øıyäs iderdük ki fi'l-úìşä ve's-sa≈ùr yüz dirhem ekl ü şürbleri olmazdı. 

~älet-i nevmleri ∆od ekl ü şürbden1162 øıyäsen münfehem olınur. Taf´ìle ≈äcet 

yoødur. úİbädet-i ∆afiyyelerin naøle ir∆ä-yı úinän-ı beyän eylesek çoø ®ähir-

perestän inkär ideceklerdür. Ánçi úayänest çe ∆äcet beyän.1163 el-≈afnetü tedüllü 

úale'l-beyder.1164 Ma◊mùnınca Ÿevi'l-úuøùl [[S87b] bu nebŸe-i menøùlden øatı çoø 

nesne taúaøøul ider tedebbür.  

 

                                                 
1158 Bir damla su, denize delil olur.  
1159 Anla ve gafil olma!. 
1160 Mısraú L ve M: ع S: K'de yazılmamıştır. 
1161 Mesnevî, 6/2669., Aşıklar namazda süreklidirler.  
1162 şürbden S: şürbe K, L ve M. 
1163 Bir şey ki açıktır onu anlatmaya gerek yoktur. Farsça atasözü.  
1164 Bir avuç (buğday) harmana delil olur.  
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MMe§nevì-i Şerìf:1165  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ey ∆onok an k'ù cihädì mìkoned 

Der beden zecrì vü dädì mìkoned1166 

 

Tä zi renc-i an cihänì värehed 

Ber ∆od in renc-i úibädet mìnehed1167 

 

~ad nedäred va´f-ı renc-i an cihän  

Sehl bäşed renc-i dunyä pìş-i an1168 

 

[İn]1169riyä◊ethä-yı dervìşän çeräst  

K'än belä ber ten beøä-yı cänhäst1170 

 

Morden-i ten der riyä◊et zindegìst 

Renc-i in ten rù≈rä päyendegìst1171  

                                                 
1165 Me§nevì-i Şerìf S: Me§nevì-i Maúnevì K, L ve M. 
1166 Mesnevî, 2/2460., Çabalayan, bedenine baskı yapan ve onu cezalandıran kimseye ne mutlu! 
1167 Mesnevî, 2/2461., Böylece o dünyanın azabından kurtulmak için kendine bu kulluk zahmetini 
yükler.  
1168 Mesnevî, 2/2459., O [öbür] dünyanın eziyetini anlatmanın sınırı yoktur; onun yanında 
dünyanın eziyeti kolaydır.   
1169 in KANAR ve AK: an K, L, M ve S.  
1170 Mesnevî, 3/3348., Dervişlerin bu çileleri niçindir? Çünkü bedene gelen bela, ruhları kalıcı 
yapar.  
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[[L67a] [[M85b] ˙aräib-i ≈ällerindendür ki fi'´-´ayf ve'ş-şitä firäşe 

du∆ùllerinde zıbùnların øavuşdurup yaturlar idi. Se≈erì øaløduøda yine a´lä 

açılmamış a∆şämdan beytùtleri1172 gibi iç kuşa˚ı da∆ı istiúmäl itmezler idi. Da∆ı 

úacìbi budur ki çär-şeb üstünde beş on däne berä˚ı§ bürilmiş yatur. ~älet-i nevmde 

da∆ı ne øädar ®aräfetleri vardur. Bundan øıyäs eyle.  [K78b] Bizüm ı≠≠ıläúımuz oldı 

ki bir ˚av§ her ne ma≈alde ≈areket iderse mübärek enämilini üzerine va◊ú u be-

˚ayri úusretin a∆Ÿ ve bir iki füşürde ile endä≈te-i rù-yı çär-şeb øılurlar idi. 

 

Li-müõellifihì beyt:1173  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Näzenìnän-ı ≈arem ra1174 ìnçünìn ≈äl endek est 

Şìve-i bisyär bäşed dem mezen ey merd hoş1175  

 

Böyle bir vücùd-ı bih-bùduè ki melbùsä≠ u ma≠úùmät ve säõir zindegänìsi 

tedebbür ve tefekkür olınur ise ≈ayät-ı müsteúärda olan ≈üsn-i zindegänì-i [[S88a] 

şehvänìden sen de sìr olup ≠arìøa-i faør u fenäya sülùk idesin. Şìve-i kerämet-

ägìnlerinden biri da∆ı budur ki bir ◊iyäfete daúvet olınsalar getmezden muøaddem 

bir miødär loøma tenävül idüp baúdehù ◊iyäfete gider idi. Vüzerä ve säõir úaväm 

                                                                                                                                      
1171 Mesnevî, 3/3364., Bedenin riyazette/çilede ölmesi, diriliştir; bu bedenin eziyet çekmesi, ruhu 
kalıcı yapar.  
1172 beytùtleri K, M ve S: beyyitùnları L. 
1173 Li-müõellifihì beyt S: Li-müõellifihì K, L ve M. 
1174 harem ra K ve S: harem-serä L ve M.  
1175 Ey harem nazeninleri böyle hâl/durum azdır. Çok yolu vardır konuşma ey adam sus.  
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sufrasında eøall-i øalìl ekl iderler idi. Şübhelü ≠aúäm øalìl olıcaø ◊arar itmez dirler 

idi ki dinilmişdür. El-øalìlü lä ye◊urru1176[[M86a]  

  

Li-müõellifihì beyt:1177 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ekl şürbile kişi ∆ar ≠abú u ten-perver olur 

Ekl ü şürbinden bürìde ol melek sìmäymiş 

 

FA™L-I £ÁLİ£ 

Ma≈miyye-i Kütähiyye'de säkin olduøları vaøtden evän-ı şey∆ù∆etlerine 

varınca ®uhùr iden teõyìdät-ı ´amedì ve ikrämät beyänında. 

Telaøøì-kerdemüzdür ki: İbtidä-yı teşrìflerinde dört cän imişler. Biri 

mesbùøü'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede ki úahdinde ´ädıø iki cän da∆ı var imiş. Bunlar pä-yi 

himmeti zìr-i zänùya alamayup seyr ü seyä≈at hevesiyle müddet-i yesìrde [[L67b] 

vedäú itmişler. `änøäh-ı ˙ala≠a'dan Ba˚dad-ı behişt-äbäd ziyäreti [[K79a] øa´dıyla 

`änøäh-ı ~a◊ret-i Ar˚un øuddise sırrıhü'l-meknùna rù-mäl olduølarında tekye ve 

şey∆i bir ≈älde bulunmuş ki taúbìri øäbil degül. Ne tekyede cä-yı süknä ve ne 

şey∆inde1178 bir dervìşi1179 i˚nä olmayup çär erkän mi§äl bunlar tekyeyi işti˚äl1180 

idüp rüft ü rùb ve cumúalarda äyìn-i [[S88b] evliyäyı icrä ähäli-i belde da∆ı bunlar 

gibi Mevlevì görmemiş ´a˚ìr u kebìr Ÿükùr u inä§ muøäbelelere ≈ä◊ır olup ek§erì 

kemend-i irädete ve mu≈abbete ´ayd olup ´ìt-i şöhretleri velvele-endäz-ı ´ımä∆ 

                                                 
1176 Az şey zarar vermez. 
1177 Li-müõellifihì beyt S: Li-müõellifihì K, L ve M. 
1178 şey∆inde K, L ve M: şey∆den S. 
1179 dervìşi L, M ve S: dervìş-i K. 
1180 işti˚äl S: iş˚äl K, L ve M. 
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olduøda meger kendüyi şey∆ zuúm iden tündise-mi§äl øarye-i vaøf-ı Germiyän'da 

cibäyet idermiş. Gelüp bu a≈väli gördükde bir zamän mebhùt baúdehù lisänına bu 

keläm cärì olmuş ki "™ä≈ibsiz tekyeye gelüp muøäbele [[M86b] vü äyìn icrä idersiz 

şey∆üè iŸni olmadın" diyü taørìúa1181 başladuøda Sucı Dede ceväbında buyururlar 

ki ey köfte-∆¥är şey∆-i Mevlevì olan øuräda cibäyet mi ider yä∆ùd tekyeyi böyle 

mezbele gibi ≠utar bir iki da∆ı beynehümäda güft ü şenìd olup müteşeyyı∆-ı 

merøùmuè ä∆ir kelämı bu olur ki "Välì vü ≈äkime varayum ädem getürüp sizi 

i∆räc ideyüm" diyüp ∆änesine geldükde bir da∆ı misäl-i kùf ∆änesinden 

çıøamayup ilå-ä∆irü'l-úömr ma≈bùs-ı zindän-ı nisvän olmuşdur. Encäm-ı kär 

tamäm olup úäøıbet-ı ≈äl nümäyän olduøda tevdìú-i bezm-i fenä girìbän-gìri 

olaca˚ı hengämda ebnäsına va´iyyet ider ki ≈a◊ret-i välid nämäznı øıla øa◊ä 

[K79b] vü øäder anuè rı∆letine øarìb ≈ä◊ret-i välidüè mübärek päyında bir çıbän 

®uhùr idüp ∆äneden tekyeye mäşiyen gelmesi [[S89a] øäbil degül idi. Ol da∆ı na´ìb 

olmayup bu ≈äl ile rù-be-räh-ı úadem olmuşdur. Ey sälik-i meslek-i hüdä redd ü 

øabùl-i evliyä-i kirämı bundan taúaøøul it ki bir Ÿätı ˙ala≠a Tekyesi’nden Ba˚däd 

hevesiyle i∆räc ve øuyùdät-ı gùn-ä-gùn ile Kütähiyye'de taøayyud ve ä∆iri ne gùne 

redd buyurduøları müsta˚nì úani'l-beyändur.1182 [[L68a] Fe'fhem va'≈teriz1183 

Me§nevì:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Evliyä rä hest øudret ez İläh 

Tìr-i ceste bäz ärendeş zi räh1184 

 

                                                 
1181 taørìúa M ve S: tefrìøa K: taørìre L. 
1182 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
1183 Anla ve dikkatli ol.  
1184 Mesnevî, 1/1670., Velîlerin Allah'tan -gelen- güçleri vardır. Fırlamış oku yoldan geri 
çevirirler.  
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TTelaøøì-kerdemüzdür ki: ~a◊ret-i välid çünki teõehhül idüp [[M87a] 

ma≈miyye-i merøùmede øarar iderler ∆arc u ´arf-ı teräkim idüp düyùn-ı müte◊äúaf 

olma˚ın bir miødär úusret müşähede olınca bir şäm-ı ˚arìbända ≈a◊ret-i välid 

tefekkür iderler ki bu bizüm dünyäda çekdügümüz za≈met nedür? Bizler yektä 

dervìş iken bu øaydlar yo˚idi. Şimdi bu øadar bär-ı girän neden iøti◊ä ider diyü 

ma˚mùm olup ≈attå mübärek dìdelerinden bir iki øa≠re rìzän olup ol ma≈all daøø-ı 

bäb ®uhùr ider. Men-úale'l-bäb ile muøäbele olunduøda æonya'dan gelürüm. Şey∆ 

efendiyi isterüm dir. ~a◊ret-i välid øapuya varduøda görür ki Dervìş Nù≈'dur. 

Väfir mekätìb-i evämìr-esälìb ~äcì Bùstän Efendi'den seläm u peyämdan ´oèra 

≈a◊ret-i välidi æara≈i´är-ı ´ä≈ib'de [[K80a] olan tekyenüè vaøf-ı øurälarına ≠araf-ı 

şerìflerinden [[S89b] tevkìl buyurmuşlar. ~a◊ret-i välid da∆ı imti§älen bi'l-emr1185 

æara≈i´är’a varup iki sene miødärı veøìl-i mütevellì olup düyùn-ı ke§ìreyi edädan 

´oèra väfir fütù≈ät cemú olur yine maøarr-ı úizzlerine teveccüh iderler.  

 

Li-müõellifihì beyt: 1186 

[Mefúùlü Mefäúìlü Mefäúìlü Feúùlün] 

 

Bir bende-i näçìzini  gözden bıra˚ur mı 

Bir lu≠f-ı ∆afì ´ä≈ibi kim Ÿerrei besler 

 

Telaøøì-kerdedür ki: Bundan ´oèra üç beş sene mürùrında yine duyùn u 

∆arc-ı zäõid ´ùdùrıyla nevúummä mu◊äyaøa görinüp dìde-dùz-ı kerem-i nihänì iken 

säbıøan bostancı [[M87b] başılıødan mu∆rec İki Æu˚lı Mu´≠afå Paşa näm kimse 

Ispar≠a välìsi olup bir çuøadär ile daúvet-näme irsäl eylemişler. İcäbet idüp teşrìf 

                                                 
1185 bi'l-emr S: li'l-emr K, L ve M. 
1186 Li-müõellifihì beyt S: Li-müõellifihì K, L ve M. 
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buyurduølarında ähälì-i Isparta úıyd idüp øudùmlarıyla cihän [[L68b] cihän1187 

memnùn olmuşlardur. Şeş mäh miødärı anda mek§ idüp eyyäm-ı mübärekede 

cevämiú ü Mevlevì-∆änede vaú® u teŸkìr ve eyyäm-ı säõirede paşa-yı merøùma 

Me§nevì-i Şerìf taúlìm idüp rùz u şeb mu´ä≈abet-i ∆ä´´a üzre evøät-güŸär olurlar 

imiş ve paşa-yı merøùm etbäúından ve kibär-ı beldeden ve me∆ädìmden da∆ı ders 

dirì˚ itmeyüp anlar da∆ı ∆¥ähişlerine göre taúlìm buyururlar imiş. Müddet-i 

seferiyyeleri itmämında iŸn-∆¥äh olup ikrämät-ı [[K80b] väfire ile maøarr-ı 

saúädetlerine ircäú ve istidúä-yı himmetlerini der-∆¥äst [[S90a] idüp yanlarınca 

ädemler øoşup muúazzez ü mükerrem irsäl itmişlerdür.  

 

Beyt:  

[Mefäúilün Feúilätün Mefäúilün Feúilün] 

 

Meşev melùl ki Fe≠≠ä≈-ı bäb-ı müşkilhä  

Eger derì ki bibended hezär bügşäyed1188 

 

Fütù≈ät-ı väfire ile maøarr-ı saúädetlerine gelüp duyùn-ı seväbıøı edädan 

´oèra niçe eyyäm úìş-i ∆oş ve zindegänì-i dil-keş üzre olup refte refte ähälì-i 

beldenüè reg-i ≈ıødları cünbän olup ek§eri rù-gerdän-ı semt-i ≈iläf ve niçesi bu 

heŸeyänı1189 gùyä ki bir yektä [[M88a] kimse diyärımuza gelüp ~äcce `änum 

                                                 
1187 cihän cihän K ve S: cihän L ve M. 
1188 Zorluk kapılarının Fettâh'ı (Allah), bir kapıyı kapatırsa bin kapıyı açar. Üzgün olma! 
Müellifini tespit edemediğimiz beytin Feridun Bey Münşeat Mecmuasındaki şekli şu şekildedir: 
 

Meşev melùl ki Fe≠≠ä≈-ı bäb-ı müşkilhä  
Derì ki ber-tu bibended hezär bügşäyed 

 
Feridûn Beg, Mecmua-i Münşeatü's-selâtîn, TBMM Kütüphanesi Matbu Nüsha, C I, s. 163. 
1189 bu heŸeyänı L, M ve S: bùm-ı ziyänì K. 
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~a◊retleri kendüyi o˚lı idüp naød ü cins ü úaøärdan bu øadar eşyä temlìk eyleye. 

Bundan ´oèra her gelen vüzerä ikräm-ı täm eyleyüp belki e≠räfda beglerbegileri 

da∆ı daúvet idüp ikrämlarında beŸl-i cehd ideler. Bu ne iøbäldür diyüp evøätlarını 

˚ıybet ü mesävì ile geçürüp dimezler idi ki  

 

BBeyt:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Çerä˚ì rä ki ìzed ber fürùzed  

Her än kes püf kuned pùzeş be-sùzed1190 

 

 Ek§erì meczì min-úindi'lläh olup kimisi ≈atfe enfihì helak kimisinüè evlädı 

úäø olup anuèla cezä-yäb fıødän-ı evläd ile girìbän-çäk-ı sìne-kùbän herbiri bir 

dürlü beliyye ile [[L69a] meczì olup mekr ü ≈asedleri kendülere belä-yı nä-gehänì 

olmuşdur.  

 

Beyt: 

[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 

 

İtme dervìş-i úabä-pùşa ≈aøäretle na®ar 

O da ≈älince fenä mülketinüè şähı geçer 

                                                 
1190 Hakkın yandırdığı çırayı her kim  söndürmeye çalışırsa ağzı yanar.  
 Ebû Saîd Ebu'l-hayr, Ebyât-ı Perâkende tikke 27. Beyit ganjoor nette şu şekildedir: 
https://ganjoor.net/ebusaeed/abyat-aa/sh27/ 
 

Her än şemúì ki ìzed ber fürùzed  
Kesì keş püf kuned sebilet be-sùzed 



352 
 

 

TTelaøøì-kerdemüzdür ki: [S90b] Ol1191 evändaki ≈a◊ret-i välidüè [[K81a] 

´ìt-i şöhretleri úälem-gìr olup aúyän-ı şehr leyälì-i ≠avìlede belki me≈äfil-i úadìdede 

˚ıybet ile cümlenüè derùnı pür-≈ıød u kìn ve düşmenän1192 der-kemìn o cümleden 

biri ki Germiyän-zäde dimekle neseb isnädı idüp Sul≠än Me≈med zùrbälarına 

mül≈aøk olma˚la şähid-i zùr peydä idüp [[M88b] Yaúøùb `än -úaleyhü'r-ra≈me 

ve'l-˚ufrän- evlädiyyeti i§bätıyla tevliyyeti ◊ab≠ idüp şehr-i Kütähiyye'de menem 

diger nìst diyü iddiúä iderken ≈a◊ret-i välid ba˚teten ®uhùr ve cümle úindinde 

ma≈bùbü'l-øulùb ve vüzerä vü vükelä øatında näfiŸü'l-kelim ü mükerrem olmaları 

bu ki ˚äyet girän olup zuúm-ı fäsıøınca böyle tedbìr-i müfsidäne ider ki baúde'l-úişä 

tekyeden ∆äneye giderken ser-i rähda bir iki bì-dìn ü fäcir der-kemìn olalar ve 

≈a◊ret-i välid güŸerän üzre iken şehìd ideler. Bu tedbìr-i sùõ Aslanapa näm 

øaryede väøiú çiftliginde idüp iki Eträk-i bì-idräk-i zebänì-meniş taúyìn ider. 

Bunlar ∆idmetine müsäraúat itmede bu ≠arafdan ≈a◊ret-i välide ∆aber olur ki 

Germiyän-zäde-i bì-a´l sizüè şehädetüèüze saúy idüp ädem taúyìn itmişdür. ˙äfil 

mebäş! Ol1193 ma≈all ≈a◊ret-i välidüè úädet-i müsta≈seneleri bu imiş ki külli leyle 

a≈şäm taúämın tekyede idüp úişäyı edädan ´oèra ism-i celäli tekmìl idüp baúdehù 

∆äneye giderler imiş. [[S91a] Bu fitneyi istimäú buyurduølarında anı terk idüp 

baúde'l-úa´r gelür olmuşlar. Ammä [[K81b] ∆aber-i a≈väl-i fìhi na®ar øabìlinden 

olup zamäne dostänında bir ser-efräz1194 bulunmaz ki gelüp ∆aber vire øuvvet-i 

rù≈äniyye ile ∆aber-där olduølarında iştibähımuz yoødur; läkin şifähen telaøøì-

kerdemüz bir ∆ayr-∆¥ähları ∆aber virmek [[L69b] üzredür. Ve älå-külli'l-vechìn 

merøùm müfsid1195 Germiyän-zädeyi [[M89a] bir şedìd ≠äúùn gözinden ≠aún idüp bu 

                                                 
1191 ol K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1192 düşmenän K ve S: düşmän L ve M. 
1193 ol S: o K, L ve M.  
1194 ser-efräz K, L ve M: ser-firäz S. 
1195 müfsid K, M ve S: müfid L. 
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meşveretüè haftasına heläk olup mesbùøu'Ÿ-Ÿikr bi'l-mi§l1196 olmayın cezä ile 

meczì olmuşdur.  

 

æı≠úatü'l-~a◊reti e§-£äøıb el-välidü'l-Mevlevì:1197 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ehl-i ≠aúnuè ≈ä´ılı ≠äúùndur  

Milk-i1198 øıs≠-ı ~aøøda bu øänùndur  

 

İsm-i aú®am da∆ı teløìn eyleseè  

Ba∆tı bed hem ≠äliúi värùndur1199 1200 

  

Telaøøì-kerdemüzdür ki: Der-kemìn olan ∆ussäd u füssäduè ≈ìle-

kärlarından baú◊ıları bunı fikr itmişler ki bu ≠äõife-i Mevleviyye'ye úaskerì 

≠äõifesinden düşmen peydä idelüm anlaruè ˚alebesiyle ola bir dest-bürd oluna 

sipähiyän-ı bölük zümresini i˚fäl idüp seferler da∆ı teúäkub üzre olma˚ın ol vaøt 

ket≈udä yeri úAbdü'l-bäøì nämına bir müdmin-i ∆amr olup ≠ıyneti müfsid ü bed-

ba∆t olma˚ın Kär ez-kär ∆ìzed der-cihän1201 ma◊mùnı bir Özbek seyyä≈ı1202 

                                                 
1196 mesbùøu'Ÿ-Ÿikr bi'l-mi§l S: mesbùøu bi'l-mi§l K, L ve M. 
1197 Babam Hazret-i Sâkıb Mevlevî'nin Kıtúası.  
1198 milk-i K, L ve M: bilüè S.  
1199 värùndur L, M ve S: väjùndur K. 
1200 Bu kıta Sâkıb Dede Dîvânında bulunmamaktadır. bk. Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık 
Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 2003. 
1201 Mesnevî, 1/76., Dünyada iş işten doğar.  
Beytin tamamı şu şekildedir: 
 

Güft maúşùøem tu bùdestì ne än 
Lìk kär ez-kär ∆ìzed der-cihän 
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tebdìlü'ş-şekli li-ecli'l-ekli1203 [[S91b] øabìlinden dervìş-´ıfat-ı úaøärib-sìret gelüp 

diyärımuzda Maøäm-ı `ı◊ır úaleyhi's-seläm denilen mev◊iúde cäy-gìr olup cümle 

ähälì-i şehr ve ≠äõife-i úaskerì buèa mu≈abbet idüp ≈attå o vaøtüè defter ket∆udäsı 

Mu´tafå [[K82a] A˚a näm kimse bu dervìş ´ùrete mu≈abbet idüp maøäm-ı 

müteberrike-i merøùme yanında bir o≠a binä idüp dervìş-i merøùmı iskän itmiş idi.  

[M89b] Bu e§näda Mosøov  keferesine sefer olup müceddiden serdengeçdi yazıcısı 

gelüp úaskeri ta≈rìr iderken bu seyyä≈-ı merøùm da∆ı esb-i nefsine süvär olup 

gùyä cihäd iderüm raúmıyla yazılup úaskerì gürùhına mül≈aøø olma˚la bir1204 

bayraø peydä idüp o maøäm-ı mübärek øubbesine diküp ziyäde bì-edeblik itmekle 

o zäviye-i mübärekenüè bä-berät zäviye-därı mesbùøu'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede'nüè bu 

va◊ú-ı nä-dìde ˚äyet ≠abúına mu≈älif olma˚la bir dervìş irsäl ider. O rekz1205 olunan 

bayra˚ı øa≠ú idüp yabana atar. Merøùm Özbek gelür bayra˚ı øä≠ú olmış göricek 

[L70a] şehre inüp, evvelä ket∆udäyerine1206 gelüp mä-ceräyı naøl ider. Ol müfsid 

da∆ı bunuè äteşine iştiúäl1207 virüp andan defter ket∆udäsıda gelüp ol da∆ı ìøä◊-ı 

fitneye istiúdäd virüp andan cümle aúyänı devr ider. Cümlesi birer çùb-ı ∆uşkle 

imdäd-ı äteş-i ˚a◊ab idüp baúdehù furù-mäye [[S92a] olan úaskerìnüè nev-

heveslerine ruõesä tenbìh-i fitne-engìz iderler ki fuøaräõ-i Mevleviyyeden kimi1208 

çärsù bäzärda bulurlar1209 ise ¬arb u kesr úar◊ ideler. ˙aräbet bunda ki merøùm 

Özbek devr-i ebväb iderken bu heyõet ile idi ki elinde bayra˚uè1210 şikestesi 

[K82b] feryäd ile bükä ider ve a˚zında köpük peydä olmış. Cümlenüè úırø-ı1211 

                                                                                                                                      
 
1202 seyyä≈ı K, L ve M: sa∆ì S. 
1203 Yemek için kılık değiştirmek.  
1204 bir K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1205 rekz S: Ÿikr K, L ve M. 
1206 yerine K: yeriye L, M ve S. 
1207 iştiúäl K: işti˚äl L, M ve S. 
1208 kimi S: her kimi K, L ve M. 
1209 bulurlarlar L, M ve S: bulur K. 
1210 bayra˚uè L, M ve S: bayra˚ı K. 
1211 úırø-ı K, L ve M: úurùø-ı S. 
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˚ayretini ta≈rìk siyäøında bu minväl üzre üç beş gün devrän-ı çär-sù vü esväø 

idüp ä∆ir-i kär ≠äõife-i úaskerì øaløup [[M90a] sefere rähì oldılar. Märü'Ÿ-Ÿikr 

Ket∆udäyeri úAbdü'l-bäøì müfsid da∆ı úaskerìnüè eşirräõsın ça˚ırup beş ˚uruş 

virür, varuè bunuèla mey-∆änede daúvet-i keyf idün andan Mevlevì-∆äne 

øarşusına varuè zebäna gelen ∆al≠ı ve şütùma müteúallıø kelämı söyleè diyü 

sefìhäne taúlìmler itmiş. Fi'l-väkiú ≠äõife-i redìõe tenbìh üzre gelüp tekyeye øarşu 

bir miødär ∆al≠-keläm idüp getdiler. Bir iki günden kiskin rùzgärlı fermänlar ®uhùr 

idüp bunları yelken-kürek sefere sürüp gör imdi cezäyä ®uhùrını ibtidä Özbek 

a≈väli şehrden ≠aşra iki säúat yerde Yoncalı denilen ma≈alle varduøda derùnundan 

bir vecaú-ı mühlik ≈ä´ıl olup el-ämän el-ämän diyerek úälem-i úademe seyä≈at ider. 

Mä-bäøì úaskerì ≠äõifesine úa®ìm ∆avf müstevlì olur ki cümlesi bilürler itdügi bì-

edeblik [[S92b] cezäsıdur. Kendülere da∆ı min-úìndi'lläh ra˚m-ı enf ®uhùr ider1212 

diyü bìm-i cäna düşmeleri §äniyen getdükleri seferde ek§eri ≈atfe enfihì heläk 

olup §äli§en merøùm defter ket∆udäsınuè Mora Seferinde seri maø≠ùú olup räbiúan 

müfsid ü bed-ba∆t ket∆udä yeri gelüp ∆änesinde [[K83a] ∆unnäø mara◊ından där-ı 

bevära gidüp ol da∆ı cezäsın görmişdür. [[L70b]  

 

Me§nevì-i Şerìf:1213  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Tä dil-i merd-i `udä näyed be-derd 

Hìç øavmì rä `udä rüsvä ne-kerd1214 

 

                                                 
1212 ider S: ide K, L ve M. 
1213 Me§nevì-i Şerìf  S: Me§nevì K, L ve M. 
1214 Mesnevî, 2/3098., Allah adamının gönlü dertlenmedikçe Allah, hiçbir milleti rüsva etmez.  
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[[M90b] TTelaøøì-kerdedür ki: ~a◊ret-i välid øuddise sırrıhù gürùh-ı pür-

şükùh-ı Mevlevì ile semäú u ´afälar ve vecd u ≈äl ile dest-efşänlıø idüp säye-i 

saúädet mäye-i ≈a◊ret-i Mevlevìde rùzları úìd ve şebleri øadr-i saúìd iken bir 

muøäbele-i mübärekede cänlar semäú u ´afäda iken nä-gäh Germiyän Medresesi 

dimekle maúrùf medresenüè müderrisi Kürd İbrähìm näm kimse müteúa´´ıbe-i 

Ekräd’dan olma˚la Aø´u näm teferrüc-gäha gider imiş. `änøähuè ∆ıŸäsına 

u˚raduøda häy-hùy-ı Mevlevìyänı istimäú idicek lisänına bu heŸeyän gelür ki, eger 

fır´at dest-däde olsa bu dönen dedelerüè aya˚ını øırardum, diyüp geçüp gider. 

Vaøtä ki merøùm nüzhet-gäha yaøìn varduøda süvär oldu˚ı ester1215 bir şeyden 

remìde olup räkibini zemìne urup bir cüfte ile säøını ∆urd idüp kùh-sära øaçar. Bu 

kerämet-i celälet-nişän çoø kimselere irşäd olup ≠araf-ı bähirü'ş-şeref evliyä-i 

kiräma zebän-[[S93a]dıräz itmeden ihtiräz itmişlerdür. Merøùm müderris 

müddetü'l-úömr reftär-ı aúrecì ile mäşì olup biè yüz otuz üç tärì∆inde kendüye 

Kütähiyye fetväsı teveccüh idüp anda da∆ı pesendìde-i ehl-i zamänì olamayup iki 

senede mevtä-yı pìşìne mül≈aøø olmuşdur.  [K83b]   

 

Beyt: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Bu äyìnüè semäúìdür ve ger näy u øudùmìdür  [M91a] 

™aøın ≠aún itme kim ≈a´muè Celäle'd-dìn-i Rùmì’dür  

 

Merøùmdan muøaddem Müftì ~asan näm kimse olup ol da∆ı Aydın-∆äki 

münkir-i ≠arìø olma˚la úömrinde rù-yı rä≈at göremeyüp bu iki müftìler birer øoca 

                                                 
1215 ester K ve S: esbi L ve M. 
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øarı ile meftùn olup Kürd İbrähìm bilä-veled fevt olup ~asan Aydınì menkù≈a-i 

müsinnesinden bir nä-şüste-rù cäriye teserrìsine iŸn alup andan bir øızı tevellüd 

idüp ol da∆ı [[L71a] sùõ-i ≈älile meşhùrdur. -NeúuŸü bi'llähi mine'l-inkär-1216 bu 

müftì ≈aøøında bir bu'l-úaceb maúnä ®uhùr eylemişdür ki mesbùk-ı bi'l-mi§l 

degüldür. Vaøtä ki fevt olduøda tabutını mezära indürdüklerinde øabr kenärında 

Dävùd nämına bir cü§§e-där ∆idmet-kärı dururmış aya˚ı le˚zän olup 

müteveffänuè øarnına leked-kùb olup kefeni mülevve§ oldu˚uè herkes istimäú 

itmişdür. Bilä-vü◊ùõ o ≈äl ile säkin-i me˚äk-ı gùr øalmışdur. NeúuŸü bi'llähi min-

sùõi'lúäøıbetihì1217 mezbùr müftì kebìrü'l-ba≠n úa®ìmü'l-cü§§e [[S93b] bir şa∆´ idi. 

`asteligi mümtedd olmayup iki gün içinde fevt olmuş idi.  

 

Li-müõellifihì:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

˙ayret-i merdän-ı ~aøø ber-cän-ı münkir kär-kerd 

Ez-ezel bä-ba∆t-ı bed her dem dileş pür-zär kerd1218 

 

Telaøøì-kerdedür ki: Säye-i veläyet-mäyeleri ile farø-ı derd-mendän-ı 

Kütähiyye ferøadäna irüp1219 teşrìfleri ile şehrimüz behişt-äbäd oldu˚ı e§näda 

bulınan müftìye [[M91b] [[K84a] Mu´li≈ü'd-dìn näm tesmiyye iderler imiş. ~ıød u 

≈ased-i cibillìsi ve kìn ü kibr ve inkär-ı ≠ıyneti cünbän ve ˚ara◊ u mefäsidini icrä 

´adedinde olup mesbùøu'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede'nüè baú◊ı øalenderäne kelimätını cemú 

idüp herbirne bir taúzìr fetväsı i∆räc idüp bu şey≠anetle ≈a◊ret-i välid ≠arafına ≈arf-

                                                 
1216 İnkar etmekten Allah'a sığınırız. 
1217 Kötü akıbetten Allah'a sığınırız.  
1218 Hak adamlarının çalışması münkirin canına işler. Ezelden kötü baht ile gönlü her zaman ağlar.  
1219 irüp K ve S: idüp L ve M.  
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endäz ola ve gürùh-ı pür-şükùh-ı Mevleviyyeyi ta≈øìr ide. Bu niyyet ile 

≈areminde olan kitäb-∆äneye du∆ùl hemän säúat bir ´udäú-ı lä-yünfek ile ´ä≈ib-

firäş olup ≈aftesine girdigi säúatde ≠äbùtı ≠aşra çıøup getmişdür. Baúdehù ™äli≈ näm 

veledi øalup ≠araf-ı bähirü'ş-şeref-i ≈a◊ret-i välide münceŸeb olup otuz sene 

miødärı telemmüŸ idüp mevaddı tekmìl idüp fenn-i riyä◊iyyede aøränına fäyıø 

olmuşdur. Ammä çe sùd mi§l-i ≈acerü'z-zend cùybär-ı ≈aøìøat olan nefes-i ik§ìr-

e§erlerinden ≈i´´e-mend olamayup müŸebŸebìne beyne Ÿälik1220 úilm ü zühd-i 

∆uşk ile evøät-güŸär olmuşdur. Nädir väkiú olur ki øäfì evlädından ehl-i ≠arìø ola. 

[[L71b] [[S94a] Küllü şeyõin yerciúu ilå-a´lihì1221 mı´däøınca ´ı˚ar-ı sinninde eger 

niçe eyyäm mu≈abbet-i ehl-i ≠arìø üzre da∆ı bulınursa kibrinde müte≈avvil olup 

şeøävet-i ezeliyyesi ceŸb ider.  

 

Beyt:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Gurg-zäde úäøıbet gurg şeved 

Gerçi bä-ädemì buzurg şeved1222 

                                                 
1220 İki şey arasında gidip gelmek.  
1221 Her şey aslına döner. Yılmaz. Age., s. 394. [Kaynağı bulunamadı ancak Ahmet Doğan 
tasavvvufî bir terim olduğunu söylüyor.  
 

Küllü şeyõin yerciúu ilå-a´lihì aslına ricúat ettirir 
Bir delîl-i pişvâdır peyk-i yezdân-ı adem  

 
Ahmet Doğan, Sahih Baba, s. 44. 
Küllü şeyõin yerciúu ilå-a´lihì hadisi ... Abdullah Çaylıoğlu, Niyâzî-i Mısrî Şerhleri, s. 45; Küllü 
şeyõin yerciúu ilå-a´lihì Numan Külekçi, Mesnevî Edebiyatı Antolojisi, 1/69.] 
1222 Bir insanın yanında büyümüş olsa da, Kurt yavrusu kurt olur sonunda.   
Saúdî-i Şirâzî, Gülistân, (çev. Mehmet Kanar), İstanbul: Şûle Yay., 2010,  s. 34. I. Bâb Padişahların 
Gidişi, Hikâye 4.  
Ganjoor net'te şu şekildedir:https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh4/ 
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[[M92a] Ma◊mùnı her muøäbele-i şerìfe ≈ä◊ır olup ol äb-ı ≈ayät [[K84b] 

Me§nevì-i La≠ìf taørìrinden istimäú ile øäniú olmayup belki cild-i ∆ämis ve sädise 

varınca telemmüŸ itmiş idi. úIrø-ı ceŸŸäb oldu˚ı maúlùm cümle-i maúlùmätından 

ancaø el-Käsibü ≈abìbu'llähi1223 ≈adì§-i şerìfi ile úämil olup baúde't-ta≈´ìl vaøti 

øazzäzlıø1224 ile güŸerän itmişdür. 

 

Mı´raú:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Zäde-i münkir maøarr-ı ehl-i sünnet endek est1225 

 

Ma◊mùnı eger ser-i derd-mendine säye-i saúädet-i evliyä pertev-endäz 

olaydı, iräde-i täm ile kelle-pùş olup İstanbul meşì∆atlerinden birini iş˚äl 

idecegine şübhe yo˚ıdı. ~a◊ret-i välidüè derùnì himmeti bunı ìmä iderdi läkin  

 

Beyt:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

                                                 
1223 (Helal yoldan) çalışıp kazanan Allah'ın sevgili (kulu)dur. Yılmaz, Age., s. 357. Hadis-i Şerif, 
Kaynağı bulunamadı. [Orhan Şaik Gökyay, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1/210;  
 

Hak sever kâsibi niteki Resûl 
Dedi el-Käsibü ≈abìbu'llähi.  

 
Abdülkadir Karahan, Kırk Hadis, s. 186.] 
1224 øazzäzlıø L, M ve S: firärilıø K. 
1225 Münkirden doğanın ehl-i sünnette yeri azdır.  
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Küläh-ı rifúat u täc-ı muúallä  

Be-her kel key resid ≈äşä vü kellä1226  

 

Eger suõäl värid olur ise meŸkùr küläh-pùş olsa ser-efräz1227 olup meşì∆at 

teveccüh itmezse ceväb budur ki şähidìn-i úädilìn ile bir ≠älib-i rä˚ıb ve bir mürìd-i 

´ädıø ki ∆ulù´-ı täm ile iräde getüre ve şey∆-i úälì-cenäb ki Me§nevì-i Maúnevì’de 

tav´ìf olunmuşdur. O mi§illi şey∆üè dämen-i saúädet-pìrämenine teşebbü§ idüp 

ädäb-ı şerìúat ve ≠arìøatda ser-i mù ta∆allüf itmeye müddet-i øalìlde [[S94b] o 

mürìd niçün ser-[[M92b]efräz olmaz ki Mìr úAlì Şìr Neväyì, ~a◊ret-i Cämì 

med≈inde niyäz buyurmış:  [L72a] 

 

Beyt:   

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Yek na®ar efken şevem mümtäz-ı ez-ebnä-yı cins  

                                                 
1226 Yücelik külahıyla ululuk tacı, her kele nasip olur mu, hâşâ ve kellâ.  
 

Küläh-ı rifúat u täc-ı muúallä  
Be-her kel key resid ≈äşä vü kellä  

 
Mevlânâ Celâleddin, Dîvân-ı Kebir, (haz. Abdülbaki Gölpınarlı), Eskişehir: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 1992.  C VI, s. 116. G XIV/9. 
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh103/ 
Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti ~a◊reti'ş-Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì'de 9. Beytin 
sonundaki "muúallä" kelimesi 10. beytin ilk mısraúının sonuna yazılmıştır. Beytin Gölpınarlı ve 
Ganjoor netteki şekli:  

Küläh-ı rifúat u täc-ı Süleymän  
Be-her kel key resid ≈äşä vü kellä 

 
Yücelik külahıyla Süleyman tacı, her kele nasip olur mu, hâşâ ve kellâ. 

  
1227 ser-efräz K, L ve M: ser-firäz S. 
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Seg ki şod man®ùr-ı Necmeddìn segän rä serverest1228 

 

Vaøt-i iútilä-i [[K85a] şänlarında şehrimüz ∆äk-zädı Me≈med úAlì näm bir 

civän-ı keyvän-ba≈t1229 şäbbün neşäú fì-úibädeti'llähi1230 øabìlinden ∆ulù´-ı täm 

üzre mürìd olup zìr-i dämen-i terbiyye-i kerämet-mäyelerinde ser-fürù-nihäde 

müddet-i yesìrde tekmìl-i úulùm-ı ®ähire vü bä≠ıne idüp baúde rı≈letü'l-mürşid sùz 

u güdäŸ u iftiräø ile cänib-i äsitäneye äteş-bäş olma niyyetiyle varduøda Edirne 

meşì∆äti ma≈lùl1231 olma˚ın Çelebi Efendimiz meşì∆ati iú≠ä iderler. Merøùm da∆ı 

istiúfä ider. `¥äh-u-nä-∆¥äh taøayyüd-i meşì∆at ile irsäl olunmuşdur. Biri da∆ı 

Æavşanlu øa´abasından Şey∆ Me≈med ™ıdøì'dür. A≈väli Cild-i £äli§-i Sefìne'de 

mestùrdur. Ser-efräz-ı1232 küläh-pùş olma˚la vücùdına mücedded tekye binä 

olunmuşdur. Biri da∆ı biè yüz øırø dört tärì∆inde şehrimüze üç säúat mesäfede 

Köprilivìrän näm øaryeden Ebù-bekr näm bir şäbb mürìd-i mu≈li´ olma˚la bir øaç 

sene ta≈´ìl ile meş˚ùl olup øırø sekizde fıødän-ı mürşid-i kämil-i mükemmel ile 

zärì-künän dört beş sene da∆ı bu faøìr-i bì-kese ∆ıdmet itmekle ä∆ir derd-i iftiräø 

[M93a] cänına kär idüp cänib-i äsitäneye [[S95a] münceŸeb bir iki ay mürùrında 

bevväb-ı ≈a◊ret-i ∆ünkär-ı ekberì ile müstesúıd olup bir iki sene mürùrında 

`änøäh-ı Bäb-ı Cedìd meşì∆atiyle çerä˚-ı efrù∆teler silkine mün◊amm 

øılınmışdur.   
                                                 
1228 Necmeddîn'in nazarına mazhar olan köpek, bütün köpeklerin önderi olur. Bir nazarı bana 
dokundu cinsim içinde seçkin oldum. Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti ~a◊reti'ş-
Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì'de  S 94b'de Alî Şîr Nevâyî'nin  Molla Câmî Methiyesi'nde olduğu 
belirtilmektedir.  
1229 keyvän-ba≈t K: civän-ba≈t L, M ve S. 
1230 "Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç" Bu metin meşhur, 
kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelenecek olan yedi 
kişiyi anlatan hadisten alınan kısımdır. Muhammed İbn İsmâîl el-Buhârî, Sahîh-i Buhârî ve 
Tercemesi (mütercim Mehmed Sofuoğlu), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1987. C 3, s. 1350. Buhârî, 
Zekat, 17. Bâb, 27 numaralı hadis. 
 
1231 ma≈lùl K, L ve M: mu≈avvel S. 
1232 ser-efräz K, L ve M: ser-firäz S. 
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Mı´raú:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

~ayf [u]1233 ´ad ≈ayf ki [mä]1234dìr ∆aber-där şodìm1235 

Mı´däøı böyle bir säye-i hümä bizüm feraø-ı faøìränemüze säye-endäz ola 

[K85b] ve sinìn-i úadìde kenef-i ≈imäyelerinde äsùde olayuz ve øadr-i1236 şeref- 

ba∆şını fehm itmeyeyüz. Fe-yä ≈asretä ve vänedämetä en-niúmetü iŸä feøadet 

úalimtü1237 

mä-´adäøı olma˚la gùyä der u dìvärdan daõimä bu äväza [[L72b]gelür. El-änü øad-

nedemtü ve-mä yenfeúun-nedem.1238 

Telaøøì-kerde ve ruvätdan şinìdedür ki: Zümre-i füssäd u ∆ussäd u dùstì-

nümädan biri da∆ı naøìb-i şehrdür. Nämına úAbdü'l-bäøì Emìr Şey∆-zäde dimekle 

maúrùf kimse eväõil-i ≈älde mu≈abbet üzre olup baúdehù úırø-ı ≈asedi cünbän 

olmadan näşì ≠äõife-i mütemerridìne mül≈ıøø ve sädät-ı destär olan cüheläyı 

başına cemú ve ≠äúife-i úaliyye-i Mevleviyyeyi rùz-şeb ˚ıybet e§näsında iken 

øa≈ve-∆änelerden birine bir Mevlevì-sùret sikke-pùş ma´bù˚ü'l-úammäme 

meddä≈-ı cerrär bir dervìş gelür. Birøaç gün efsäne-gù olduøda mesbùøü'Ÿ-Ÿikr 

                                                 
1233 u Dîvân-ı Sâib-i Tebrîzî: K, L, M ve S'de yazılmamıştır.  
1234 mä Dîvân-ı Sâib-i Tebrîzî: K, L, M ve S'de yazılmamıştır.  
1235 Yazık yüz defa yazık ki biz geç haberdar olduk.  
Sâõib-i Tebrîzî, Dîvân-ı Eşúâr, Güzîde-i Gazeliyyât G 135/6. https://ganjoor.net/saeb/divan-
saeb/ghazal-saeb/sh135/ 

Beytin tamamı şöyledir: 
 

úÁlem-i bì-∆aberì ≠urfe-beheştì bùde est 
~ayf u ´ad ≈ayf ki mä dìr ∆aber-där şodìm 

 
1236 øadr-i L ve M: øadr-dih-i K ve S. 
1237 Ey hasretlik ve vah nedamet bildim ki niúmet yok oldu. 
1238 Şimdi pişman oldum ve pişmanlık fayda vermiyor. 
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Śucı Dede øahveye varup bu dervìş-´ùrete dir ki bizüm ≠arìkimüzde böyle küläh-

pùş [[M93b] olup øahve-∆änelerde [[S95b] meddä≈lıø itme yoødur. ˙ara◊-ı küläh-ı 

şerìf-´ıyänet içün başından sikkesin alur. Ol da∆ı øäõim-maøäm-ı naøìbe varup 

väfir ekäŸìb ile ma˚şùş şikäyet ider. Merøùm şey∆-zäde fır´atı ˚anìmet úadd itme 

zuúmıyla sädät-ı ´ùreti cemú ve ol dede yanlarınca ma≈kemeye varurlar. Ve ≈a◊ret-

i välidi ma≈kemeye daúvet iderler. İcäbet olunduøda ibtidä dede-i merøùm Śucı 

Dede'den [[K86a] şikäyet, benüm sikkemi aldı. Ve beni ¬arb eyledi diyü ≈a◊ret-i 

välid ceväb-ı bä-´aväb buyururlar. Küleh-pùş olanlar tekyelerde münzevì olup 

øähve-∆änelerde efsäne-gù olmaz. Hem iddiúä-yı ≠arìø-i Mevleviyye ve hem øı´´a-

∆¥änì ≠arìøimüzde bu yoødur didüklerinde merøùm şey∆-zäde dir ki sädät! æähve-

∆änede ¬arb olunmasına söz nedür? ~a◊ret-i välid buyururlar ki i§bät olınur ise 

emr-i şerìúat-ı ˚arrä ile biz dedemüze taúzìr iderüz. Ve illä fe-lä bu ma≈alde mollä-

yı vaøt da∆ı1239 tekellüm buyururlar ki bu gùne daúvä şerúa mu≠äbıø degildür. Bir 

meşrùú daúväèuz var ise anı görelüm didükde merøùmlar cümlesi sakit ü ´ämıt 

olurlar. Eräzil ü ecläf müteferriøa olduøda merøùm øäõim-maøäm [[L73a] şey∆-

zäde1240 da∆ı ser-der-pìş müte≈äyyiren rù-be-räh olur. Baúdehù baú◊ı mecälisde 

úalå-≠arìøi'l-mu≠äyebe ≈a◊ret-i välid buyurmuşlar ki böyle käre şürùúdan [[S96a] 

≈ammäm øapusında gil ´atmaø ehvendür. Merøùm şey∆-zädenüè [[M94a] øäpusı 

ma≈alle-i cedìd ≈ammämınuè øapusınuè ≈iŸäsında väkiú imiş. Bu mäceränuè iki 

mäh mürùrında derd-mend şey∆-zäde cedìd teõehhül itmiş imiş.1241 

Müteveffiyesinden bir nev-civän o˚lı var imiş. Bir ≈äline mütekeddir olup äteş-i 

˚a◊abı úalevlendükde øa◊ä vü øader bir bıçaø ile şikemine taún ider. O˚lan heläk 

olur şehrde bir güft ü [[K86b] gù peydä olup derdmend başı øapusına düşer. 

Baúdehù bir o˚lı da∆ı ≈alìle-i cedìdeden peydä olup úAbdü'l-≈alìm nämına pederi 

                                                 
1239 da∆ı L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
1240 şey∆-zäde K, L ve M: şeh-zäde S. 
1241 Bu mäceränuè iki mäh mürùrında derd-mend şey∆-zäde cedìd teõehhül itmiş imiş. K, L ve M: 
S'de yazılmamıştır. 
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da∆ı täõib ü müsta˚fir oldu˚ı ≈älde merøùm o˚lını ≈a◊ret-i välide telemmüŸe virüp 

otuz sene miødärı telemmüŸ idüp Mähir ta∆allü´ itmekle eşúärda ve säõir fünùnda 

ebnä-i vaøtine tefevvuø itmişdür. Baúdehù pederi vefätından ´oèra cämiú-i kebìrde 

on sene miødärı bä-berät meşì∆at idüp ol da∆ı úälem-i ˚ayba seyä≈ate getmişdür.  

 

MMin-øa´ìdeti dìvänihì øuddise sırrıhù: 

[Müfteúilün Fäúilün Müfteúilün Fäúilün] 

 

™anma baøup ®ähire anları bì-kes ˚arìb  

Kenz-i ∆afì-därdur mu≈teşem-i evliyä1242 

 

Hırz-ı emän-ı ser-i älem ädem durur1243 

Hükmini icrädadur çün raøam-ı evliyä1244 

 

İn käne leke ≈äcetün ilä-tamämi häŸihi'l-øa´ìdeti  Felyüracaú ilå 

ma≈allihì1245 

                                                 
1242 K, L ve S'de 1. mısra ile 2. mısra yer değiştirmiştir, mısralar ve kelimeler karıştırılmıştır. M'de 
daha sonra Dîvân’dan kontrol edilerek der-kenara düzeltilmiş şekli yazılmıştır.  
1243 durur K, L ve S: kelime M'de "durur" şeklinde yazılmışken daha sonra düzeltilip olur 
yapılmıştır; fakat Dîvândaki şekli "durur"dur. Nüsha farkı olup olmadığı Dîvân’da 
gösterilmemiştir. bk. Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, 
Ankara: Akçağ Yay., 2003, s. 105. K9/41-42.  
1244 Beyitler Sâkıb Dede Dîvânı’nda şu şekildedir: Ahmet Arı, Age., Ankara: Akçağ Yay., 2003. s. 
105.  K9/41-42.  
™anma baøup ®ähire anları bì-kes ˚arìb  
Kenz-i ∆afì-därdur mu≈teşem-i evliyä 
Hırz-ı emän-ı ser-i älem ädem durur 
Hükmini icrädadur çün raøam-ı evliyä 
1245 Bu kasidenin tamamına ihtiyacın olursa bahsedilen yere müracaat edilsin. 
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MMuúäyenemüzdür ki: Zamän-ı saúädet-aøränlarında1246 bir mürtekib mollä 

yä∆ùd näõib ya bir mütesellim-i ®älim gelse [[M94b] a´lä rù-yı rä≈at göremeyüp 

belki ek§eri be-˚ayrı vaøtin úazl olurlar idi. Vüzerädan [[S96b] da∆ı ◊älim mürtekib 

olanlara ≠araf-ı devletden tevbì∆ler [[L73b] ®uhùr idüp ≈älet-i na´bından müsterì≈ 

olamayup vaøt-i úazlinde da∆ı bir menfùrı olan beldeye ya bir a≠aya taúyìn olup1247 

ek§erì ∆ıräş-ı cän ile ma˚mùmen heläk olurdı. Meclis-i münìflerinde vüzeränuè 

®ulmüne müteúallıø mu´ä≈abet olunsa tesliye-ba∆ş olmaø içün bu ceväbı [[K87a] 

ìräd buyururlar idi ki: Bizüm zamänımuzda otuz beş miødärı vüzerä bu diyära 

na´b olındı. úAzlinden ´oèra iki sene muúammer olmış var mı meger ki içinden bir 

ikisi ta≈fìf-i mu®lime üzre bulunmış ola. Ya nevú-i se∆ä üzre ola yä∆ùd ≠araf-ı 

fuøarä ve ∆änøählara muúteøıd ve kendüye viøäye olacaø beŸl üzre ola.1248 Ammä 

Kütähiyye ve nevä≈ìsi fuøaräları müsterì≈ her ne ≈älde ise üç beş aøçe kesb idüp 

∆änelerinde rä≈atla evøät-güŸärdurlar. Ol ®ulm iden vüzeränuè a≈väli maúlùm ki 

dünyäları böyle olduøda øıyämet a≈väli øıyäsdan efzùn olaca˚ına iştibäh 

olınmaya1249 diyü tesellì-bäş-ı sitem-dìdegän olurlar idi. Mütesellimìnden baú◊an 

≈atfe enfihì heläk olup ek§erì müflisen ilå-ä∆irü'l-ömr päymäl olup úibret-i 

úälemiyän olmuşlardur. O cümleden biri biè yüz yigirmi altı yä∆ùd yigirmi yedi 

senelerinde [[M95a] mäh-ı recebde mütesellim-i diyärımuz [[S97a] olup rama◊än-ı 

mübäreke varınca äväze-i ®ulmi øubbe-i felege peyveste olma˚la derùn-ı fuøarä 

reúäyä äh-ı cän-güdäz ile pür oldu˚ı eyyämda mäh-ı mübärek-i merøùm 

leyälìsinüè birinde ≈a◊ret-i välid faøìre ∆ı≠äben buyurdılar ki úälem-i mi§älde 

mütesellim-i maúhùdı bir peştemäl içine øoyup ´ıømışam. Gùyä cenderede ´ıøarlar 

gibi feryädı äsmäna çıøar. Hemän mäh-ı şevväl du∆ùliyle [[K87b] şäkìler İstanbul'a 

varup fermän ı´där itdürüp mübäşir alup gelürler. Mezbùrı øälúa-bend idüp ®ulmle 

                                                 
1246 saúädet-aøränlarında S: saúädet-ıøtiränlarında K, L ve M. 
1247 olup S: olınup K, L ve M. 
1248 ola S: bulına K, L ve M. 
1249 olınmaya S: olmıya K, L ve M. 
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neye mälik ise elinden alup väfir zamän zindän-bend olup ä∆ir müflisen gücile 

∆alä´ olmuşdur. MMuúäyenemüzden [L74a] biri da∆ı budur ki: ~äcì æıran ~asan 

Paşa'nuè mütesellimi Mùså näm Kürdiyyü'l-úa´l defeúätle Kütähiyye mütesellimi 

olmuş läkin ≈azm u i≈≠iyä≠ ´ä≈ibi idi. Bu øadarca ile säõire tefevvuøı olma˚la 

yigirmi otuz sene muúammer olup anda da∆ı rù-yı úìş-i ∆oş göremeyüp ∆ıräş-ı 

cänla ma∆lù≠ şehre nı´f saúät miødärı Zı˚ra näm bir1250 øaryede çiftlik itti≈äŸ idüp 

her gün saräy-ı välìye gelür gider. Ve a≈yänen ciger-päre-i fuøarä-i reúäyä a≈Ÿına 

vesìle bir buyuruldıya näõil olup anuèla øay≈-ı cehennemden bir miødär sedd-i 

ramaø peydäsıyla üç beş gün taúayyüş iderdi [[S97b] Amma ˙ayùr-ı bìçùnuè 

hikmetini gör ki  bu tamaú-ı kùränesinden näşì çiftlikde olan deväbb u meväşì 

[M95b] heläk olup mezrùúätı bitmeyüp bir ∆ıdmet-kära mu≈täc olup úäøıbet-i emr 

bir däbbesi da∆ı øalmadı ki aèa süvär olup şehre gele. Yine bu ≈älde iken her gün 

saräy-ı paşaya mäşiyen gelür gider. Bu ≈älinde ancaø ∆alø içine giyüp çıøacaø bir 

köhne kürki øalmış. Hergün anı giyüp gelür gider. Yevmen min'el-eyyäm saräya 

yaøìn geldükde bir øapudan bir kelb-i úakùr u úa◊ù◊ çıøar buèa ≈ämle ider. [[K88a] 

Bu da∆ı defúiyle dest ü pä ta≈rìk idince gelüp1251 maúhùd kürki päre päre ider. 

Gùyä muúallemdür, bu kär-ı bu'l-úaceb ®uhùrından ´oèra ∆alødan şermende oldu˚ı 

≈älde bir da∆ı øaryeden gelemeyüp beş on gün mürùrında rù-yı zemìnden nefret 

ile zìrinde øarär itmişdür. Eløäb u esmä, semädan näzil oldu˚ına iştibäh olunmaya 

ki merøùmuè laøabına Dilkü Mùså dirler idi. Birøaç eyyäm rùbäh-´ıfat zindegänì 

idüp úäøıbet-i kär buèa kelbüè ∆urùc itdügi bäbuè öèüni kürkci dükkänı itmişdür. -

Sub≈änallähi'l-úa®ìm lä-≈avle velä-øuvvete illä bi'lläh- [[L74b] úarì◊ u úamìø 

tefekkür olunsa ulü'l-elbäba çoø ≈i´´e-i iútibär vardur.   

 

                                                 
1250 bir K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
1251 gelüp S: kelb K, L ve M. 



367 
 

LLi-müõellifihì:1252  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Án ∆aräbì ®älimän ber-úälem ü ädem nihäd  

Binger ä∆ir ser-nigùn der-øaúr-ı ˚ayyä ù fütäd1253  

 

[S98a] Muúäyenemüzdür ki: Naøl olunan em§älinden bir bölük başılık 

zümresinden taøäúud itmiş ~aydar näm kimse seräy-ı paşa [[M96a] civärında 

teõehhül ve mesken itti∆äŸ idüp ebu'l-me®älim ve'l-müsevvedät ve şerränü'n-näs 

bir kimse olup cümle bölükbaşılar anuè reõy-i fäsidiyle buyuruldı1254 alup ∆idmet 

nämına ta∆rìb-i úibäda giderler. Buyuruldı a∆zında bir rüşvet alup geldükde hediye 

nämına bir rüşvet da∆ı virürler.1255 Her gelen mütesellimìn ve paşaya taøarrub 

idüp müsevvedät iløäsıyla ta≈rìb-i biläd taúŸìb-i úibäd ile evøät güŸär ve bu 

şey≠anet üzre øäõim iken ve mekr u ≈ìle-i Ekrädiyyesinden bir nebŸe da∆ı bu idi ki 

fıøh dersiyle müteva˚˚ıl olup bu ∆udúasıyla [[K88b] baú◊ı mecälisde zamäne 

müderrislerini øälıb-ı ma≈◊ olma˚la ta∆cìl içün mesäõil ìräd iderdi. Bed-zebän-ı 

münkir-i ≠arìø u dervìşän başdan aya˚a varınca mäl-i ∆aräm ile ä˚ışte-i murdär 

yine zuúmınca dünyäda kimseyi päka ma≈´ùb itmez ek§eriyä cümle øuffät 

zümresinüè reftär u güftärı bu minväl-i meşrù≈ üzredür. Biè yüz otuz tärì∆ine 

gelince úaøreb-girdär zindegänì idüp istidräcı tamäm ve idbärı rù-nümä olup tärì∆-

i merøùmda1256 mesbùøü'Ÿ-Ÿikr Menlikli úAlì Paşa veläyetinde ibtidä o˚lını bir 

úavrat ile ba´up rüsvä-yı [[S98b] úälem olduødan ´oèra tecrìm olunup baúdehù 

                                                 
1252 Li-müõellifihì K, L ve M: Beyt S. 
1253 Zalimlerin aleme ve insanoğluna koyduğu o haraplık bak sonunda baş aşağı cehennem 
çukuruna düştü.  
1254 buyuruldı S: buyuruldılar K, L ve M. 
1255 virürler K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1256 merøùmda S: merøùmda mer≈ùm K, L ve M. 
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saräy-ı paşada a´lä ra˚beti øalmayup bu feläketle dest ü pä-zen ve her ≠arafdan 

iøbäl istidräcı [[L75a] cù iken –NeúùŸü bi'lläh- cigerden bir mara◊-ı häyil ®uhùr 

idüp avurdı delinüp heläk olmuşdur. ˙aräbet-i ∆afì [[M96b] bunda ki ol eyyämda 

Dervìş Rasùl nämına tekyeye bir merd-i bì-ser ü pä Mevlevì gelmiş idi. æadr-i 

müşterek úilm-i ≠ıbbdan bilür idi. Bunuè ∆aberi merøùma irince kendüye tedbìr 

itmesine ≠älib olup dervìş-i merøùmuè väfir ikrämında olmuş idi. Ammä çe sùd 

hemän bu øadar var ki ≈ayätında münkir oldu˚ı dervìşäna mu≈täc, mara◊ 

sebebiyle ikräm itsün içün ä∆ir vaøtinde evliyä-i kiräm bu kerämet-i maúnevìi 

i®här eylediler. Yo∆sa iŸä e∆aŸehü lem-yüfellekhü1257 Ma◊mùnınca rehäyì 

mümkin degül. Firúavn'uè ˚arøı ma≈allinde [[K89a] imän getürmesine müşäbih bir 

maúnä.  

 

Li-Şey∆ úA≠≠är øuddise sırrıhù:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Feúùlün] 

 

Elä tä der-taúa´´ub cänet refte  

Günäh-ı ∆alø bä-dìvänet refte1258  

 

Ze-nädänì dil-i pür-zerø u pür mekr 

Giriftärì-i úAlì geştì vü Bù-bekr1259 

                                                 
1257 Onu aldığı zaman ona haber vermez.  
1258 Feridüddîn Attâr, Esrârnâme, (Farsçadan çev. Mehmet Kanar ), İstanbul: Ayrıntı Yayınları 
2013, s. 39. B/16.  

Ey taassup içinde canı giden! 
Bir dolu günahla divana giden! 

 
1259 Feridüddîn Attâr, Age.,  s. 39. B/17. 
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Gehì ìn yek buved nezd-i tu maøbùl  

Gehì än yek şeved ez-kär maúzùl1260  

 

Gerìn ìn yek beh ger än dìger tu rä çe  

Çü tu çün ≈aløa-i ber der tu rä çe1261  

 

Heme úömret derìn mi∆net nişestì 

Nedänem tä `udä rä key perestì1262 

  

Muúäyenemüzdür ki: İútilä-i şänlarında Türkman úAlì näm bir merd-i 

mechùl çävùşlar zümresinden olup tek [[M97a] ü pù-yı bì-hùde üzre pùyän iken 

baú◊ı [[S99a] reftär-ı úaväm-pesend ile şöhret-şiúär ve na®ar-ı ≈a◊ret-i välide da∆ı 

şìrìn ≈arekät ile dùçär olma˚ın baú◊ı mütesellimlere ≈üsn-i tavsiyye ile vülät bunı 

[L75b] ∆ıdmetinde müstaøìm görüp çävùşlar emìni menzilesine ì´äl ile vüzeräya 

                                                                                                                                      
Cahillikten gönlün hile hurda dolu 
Ali'ye Ebubekr'e giriftar olmuşsun  

 
1260 Feridüddîn Attâr, Age., s. 39. B/18. 

Bazen bu nezdinden makbüldür 
Bazen o işine yaramaz olur. 

1261 Feridüddîn Attâr, Age., s. 39. B/19. 
 

Bu veya o iyiymiş; sana ne? 
Sen kapının bir halkasısın; sana ne?  

 
1262 Feridüddîn Attâr, Age., s. 39. B/20. 
 

Ömür boyu bu mihnetle oturdun  
Bilmem Hüda'ya ne zaman tapacaksın?  
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taørìb1263 idüp kendünüè mä-fevøinde olan çävùşlar ket∆üdälarına taúa®®ume 

başlayup fürù-mäyeligi ≈asebiyle kibr-i mücessem olup yevmen-fì-yevmen 

rütbede teraøøì ve mäl-därìde teŸäyüd bulup ≈a◊ret-i välid ≠arafına da∆ı te˚äfül-

nümä olup sefäheti ≈adden ziyäde ve istidräcı kemäle irmegin nikbet-i evveli bu 

oldı ki Receb A˚a näm bir mütesellim gelüp bunuèla säbıøäsı olmaø ≈asebiyle 

øızını fu≈şla a∆Ÿ ve kendüni rüsvä-yı úälem idüp ve ¬arb-ı şedìdden ´oèra øalúa-

bend ve tecrìm-i väfir mäl a≈Ÿıyla derd-mendüè úaølı zäõil olup çär-sù vü bäzärda 

re§ì§ü'l-heykel su∆re-i úälem [[K89b] geşt ü güŸär itmekle kendüye úär u nefret 

gelüp ≠a˚lara gidüp anda bì-hùde gezer1264 iken du∆än iş˚äline øav çaøar øav 

üzerine düşüp söyündürmesine úaølı irmeyüp feryäd u fi˚än iderek yanup dünyäda 

da∆ı när ile muúaŸŸeb olmuşdur. 

 

Li-müõellifihì: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Kär-ı merdän ∆äric-ez úaøl-ı fü≈ùl  

Merd-i ~aøø ber-∆od øıyäset şüd fü◊ùl1265  

 

Faútebirù yä uli'l eb´är1266 vaøt-i iútilä-i şän-ı ´ùrì [[M97b] [[S99b] vü 

maúnevìlerinde böyle meczì ve memkùr olmış münkirìnden øatı çoø ®uhùr 

itmişdür. Ta≈rìr ü taf´ìli bir mücellede da∆ı mu≈täcdur. İstiúdäd-ı zamäneye øıyäs 

ile ı≠näb-ı a≈väl olınsa bäúi§-i sùõ-i ®anndur ki välidini tekrìmät-ı äferìdede ne 

                                                 
1263 taørìb K ve S: taøarrüb L ve M.  
1264 gezer S: gerd K, L ve M. 
1265 Mertlerin işi akıl cesaretinden hariçtir. Allah adamlarını kendinle kıyaslaman fazla oldu. 
1266 Kur'ân-ı Kerîm, 59/Haşr-2., Ey basiret sahibleri ibret alınız!. 
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rütbe i˚rä ider diyeler. el-≈afnetü tedüllü úale'l-beyder.1267 MMuúäyenemüzdür ki: 

Evän-ı esfär-ı keferede ≠äõife-i sipäh1268-bölükiyän şekävet üzre ≈areket idüp şehrli 

ve reúäyä øısmını rencìdeden ∆älì olmayup çär-sù bäzärda ehl-i úır◊ı taúcìz ve 

ek§eri ser-∆oş cümleye ta´addì [[L76a] itmişler idi. Bu ≈älden ahälì-i şehr, cän-be-

leb olup aúyän ma≈kemeye cemú ve bunlaruè defúi bäbında meşveret idüp herbiri 

idräkì mertebe tedbìr-i encäm nä-peŸìr eyledüklerinde, ≈a◊ret-i välid buyurırlar ki 

bu ≠äõifeye yine kendü cinsinden bir cerrì kimse ≈aväle idüp sened-i şerúì ile eger 

mu∆älefet ider. Olur ise demi hedr olmaø üzre müräsele ve mùcibince mütesellim 

[K90a] buyurıldısı ve cümle aúyän-ı viläyet muúayyen olmaø üzre bu emre øıyäm 

ider. Kim ola diyü herbiri bir şa∆´ı kendü reõyinde bu käre sezä-vär øıyäsıyla ìräd 

eyledüklerinde ≈a◊ret-i välid buyurırlar ki bizüm fehmimüze münäsib bu işüè 

≈aøøından gelürse ™ırtlan `alìl näm kimse gelür. Ve-illä fe-lä1269 cümle bu reõyi 

müsta≈sen görüp merøùmı ça˚ırup yedine müräsele ve buyurıldıyı [S100a] virüp  

cümle aúyän her umùrına mütekeffil olup çär-sù vü bäzär başlarında øolluø 

´opalarıyla üç beş yerde øolluø beklemek [[M98a] üzre tenbìh iderler. Fi'l-väøiú 

merøùm ™ırtlan `alìl dişli olmaø sebebiyle bu emre öyle øıyäm ider ki mezbùr 

eşøıyälardan ferd u vä≈idüè ∆iläf-ı şerú ≈arekete mecäli olmayup cümlesi 

mutaŸarrır olup icrä-yı şeøävet idemedüklerinden räh-ı ≈ìleye sälik olup baú◊ı 

mädde ile ittihäm idüp merøùm ™ırtlan `alìl'i, ~äcì æıran ~asan Paşa väli 

olduøda sä∆te ve perdä∆te şikäyetciler ile øälúa-bend itdürürler. Merøùm paşa 

dìvän idüp bunuè a≈välini maúlùm idinmek muräd ider. Cümle aúyän-ı viläyet ve 

müftì ≈ä◊ır olup paşa-yı merøùm bunlardan merøùmuè a≈välini suõäl eyledükde 

cümlesi bunuè øatline ve izälesine saúy üzre mevädd naøl iderler. Gùyä evvel 

buèa eşøıyäyı ◊abt itmede virdükleri istimäletüè cümlesi dürù˚-ı [[K90b] ma≈◊ 

imiş paşa-yı merøùm feräset ile bilür ki bu cümle [[L76b] ˚ara◊dur ve lehce-i 

                                                 
1267 Bir avuç (buğday) harmana delil olur.  
1268 sipäh L, M ve S: siyäh K. 
1269 Değilse olmaz.  
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beşäşet ile ≈a◊ret-i välid ≠arafına teveccüh idüp, sen ne dirsin şey∆ efendi? 

didükde ≈a◊ret-i välid buyurırlar ki el-≈äle bizüm øalıbımuz bunda úaøl u fikrimüz 

úar´a-i úara´ätda eger bizler bu derd-mend `alìl gibi beyne yedeyi'llähi 

mücrimen1270 ser-nigùn oldu˚ımuz ≈älde [[S100b] durayuz. Cümle bizüm sùõ-i 

≈älimüze şehädet ideler æahhär-ı zü'l-minenden ∆avf-ı täm ve bir şefìúden meõyùs 

o ma≈all bizüm  ˚arìb ≈älimüz nice ola diyüben bu fikre müsta˚rıøum didükde 

paşa-yı mumå ileyh hemän söz budur diyüp peş-kìri silküp naø◊-ı [[M98b] dìvän 

eyleyüp o≠aya geldükde ≈a◊ret-i välidden keyfiyyeti suõäl buyurduøda min- 

evvelihì ilå ä∆irihì1271 naøl iderler. Aúyän-ı bì-vefänuè úırø-ı ≈asedleri cünbän 

oldu˚ından näşìdür. Yo∆sa merøùm ™ırtlan `alìl ehl-i úır◊uè úır◊ını ´ıyänet idüp 

cehd-i beli˚ itmişdür. Paşa-yı merøùm ≈a◊ret-i välid sözinden müteõe§§ir olup 

bend ü zindändan ı≠läø idüp øatlden äzäd olma˚la merøùm muúteber olup ≈a◊ret-i 

välidüè bende-i ≈aløa-begùşı ve -ilå-ä∆iri'l úömr- müterreddid-i bäb-ı tekye 

olma˚la ser-efräz olmuşdur. Baúdehù ˚ınä-yı küllì ≈ä´ıl olma˚la edä-yı farì◊a-i 

≈acc idüp ™ırtlan laøabı da∆ı ma≈v olup ~äcì `alìl A˚a olma˚la beldemüzde bir 

merd-i muteúayyin olmuşdur.  

 

Beyt:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Kär ne ìn günbed-i gerdan koned  

Herçi koned himmet-i merdän koned1272  

 

                                                 
1270 Allah katında suçlu olarak.  
1271 Başından sonuna kadar.  
1272 İşi bu dönen kümbet yapmaz, her ne yaparsa Allah adamlarının himmeti yapar.  



373 
 

MMa≠lab:1273 

[K91a] MMuúäyene ve müşähededür ki: Bu naøl olınanlar1274 biè yüz 

tärì∆inden biè yüz yigirmiye gelincedür. Vücùd-ı bihbùdları säye-endäz-ı 

Kütähiyye olması yüz yaşında olup bu müddet-i yesìrede ∆ävärıø-úäde [[L77a] 

®uhùrından [[S101a] mä-úadä telämiŸeden ®uhùr iden su∆an-fehm ve su∆an-perdäz 

tekmìl-i mevädd itmiş. Mürìd-i mu∆li´ taúdäd olınur ki Ÿì-fehme nice iútibär ≈ä´ıl 

ola. Müderrisìn ve meşäyı∆ ve säõir ≠alebe [[M99a] zümresinden olanlaruè ek§eri 

telämiŸeden olup läkin himem-i iútibärınca ve inhimäk-ı dünyä sebebiyle mevädda 

bir iki fen telemmüŸ idince müte≈avvil olup ≠araf-ı kesb-i dünyäya imäle-i ligäm-ı 

nefsäni itmekle anları teŸkär, bäúi§-i meläl-i ∆avä≠ır  olma˚ın ser-efräz olanları 

Ÿikr-i øuvvet-i øudsiyyelerine däldur Fe'fhem.1275 Ve hem bir muúteber olacaø 

maúnä da∆ı ifäde ideyüm ki bunı münkir olmayasın. Ulemä-´ùret olup belki 

münkir-i evliyä olanlardan øanøısını gördüè ki bir su∆an-fehm peydä ide baúdehù 

irti≈älü'l-üstäd cänişìni olup niçe nüfùs-ı øäbile úilminden müstefìd ola ammä bu 

mädı≈ı oldu˚ımuz vücùd-ı bihbùd em§älì Ÿätlaruè terbiye ve tenmiyyesinden 

®uhùr iden tilämizede ser-sebz olup úulùm-ı İlähiyyeye teraøøì ile ´ırä≠-ı 

müstaøìme mühtedì olurlar. Mä-na≈nü bi-´adedihì1276den biri säbıøan Kütähiyye 

müftìsi Mu´li≈ü'd-dìn-zäde Mollä ™äli≈dür. úİlm-i nücùma varınca telemmüŸ idüp 

läkin fürù-mäye olmaø ≈asebiyle zühd-i ∆uşk üzre evøät-güzär olup iräde-i ´ädıøa 

ile dämen-i ≈a◊ret-i [[S101b] muúallim mürşide [[K91b] dest-zen-i na´ìb olmayup 

beräzi∆1277-i nefsänìde çäk çäk oldu˚ı ≈älde dünyädan müfäraøat itmişdür. Bir 

miødär a≈väli da∆ı muøaddem ìräd olunmışdur. Biri da∆ı mesbùøü'Ÿ-Ÿikr Emìr 

Şey∆-zäde úAbdü'l-≈alìmdür. úUlùm-ı úaøliyye ve naøliyyede fäõi◊ü'l-aørän ve 

                                                 
1273 Ma≠lab K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1274 olınanlar K ve S: olınan L ve M.  
1275 Anla. 
1276 Bizim sadedimizden. 
1277 beräzi∆ K, L ve M: biraz S. 
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Mähir ta∆allu´ itmekle eşúär-ı dil-peŸìre [[M99b] muvaffaø olup baúdehù meşì∆at 

semtine sälik ve meşäyı∆-ı æädiriyye-i İstanbul'dan meõŸùnen gelüp diyärımuzda 

≠arìøa-i æädiriyyei i≈yä itmekle bir iki sene mürùrında cämiú-i kebìr meşì∆ati 

[L77b] ma≈lùl olup anı da∆ı a∆Ÿ ve üç sene miødärı muúammer olup elli ≠oøuz 

tärì∆inde där-ı beøäya intiøäl itmişdür. Biri da∆ı ebnä-yı Kütähiyye'den Mu´≠afå 

näm úärif, mu∆li´ bir şäbb olup baú◊ı meväddı ta≈´ìl ile kendüde istiúdäd rù-nümä 

olıcaø vaøtde säõıø-ı taødìr İstanbul'a sevø idüp øa◊ä vü øader yolını øa◊äya ì´äl 

ile anda münhemik øalmışdur. Uúcùbe-i kerämet ü veläyetlerinden biri da∆ı budur 

ki æara≈i´är-ı ´ä≈ib'de mütevellì vekìli olduøları ezmända æandilci-zäde näm bir 

şey∆üè bir evlädı dünyäya gelüp øımä≠ ile ≈a◊ret-i välid ≈u◊urına getürüp 

mübärek rìøları ile dehen-küşä olup úilm-i näfiú, úìlm-i ´äli≈ ile duúä-i ∆ayr 

buyurmaları netìce-peŸìr olup si1278 säle [[S102a] muøärin olmadan bu ma≈dùm 

mu´annıf olup Rùmì [[K92a] ma∆la´ıyla ta∆ällüs itmişdür. Biri da∆ı a∆-i eúazz u 

ef∆am u ekrem merhùm ve ma˚fùrunleh eş-Şey∆ Me≈medü'l-Mu∆li´ü'l-Mevlevì 

neseben ve meşrebendür ki on yedi yaşına varınca úulùm-ı úaøliyye vü naøliyyeyi 

itmäm ve şiúr ü inşäda – el-øa≠ratü tedüllü úale-l-ba≈r1279- mı´däøınca bir iki yäd-

gärları ìrädı ile mä-úadåyı taúdäda kef-i øalem olınmuşdur. [[M100a] 

 

˙azel:     [L78a] 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Gül-i ´ad-bergi destärında ol gül pirehen ≠u≠mış  

Küläh-ı läleyi gùyä ki başında semen ≠u≠mış  

 

                                                 
1278 si K ve S: ser-i L ve M. 
1279 Bir damla su denize delil olur.  
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Temäşä-yı ru∆unda ma≠lab-ı çeşm-i güher bärım  

Velåkin ˚amze-i mekkäresi tìr-i fiten ≠u≠mış 

 

Ser-i bùs-ı lebiyle düşdi dil çäh-ı zena∆däna 

Kemend-i zülf-i pür-täbı ∆alä´ içün resen ≠u≠mış 

 

Şikär itmek içün mür˚-i dil-i ol äfet-i devrän  

Yüzinde ≠urra-i ≠arrärı däõim pür-şiken ≠u≠mış 

 

Æaväf-ı Kaúbe'den müsta˚nì olmışdur bu gün Mu∆li´  

~arìm-i äsitän-ı dilsitänında va≠an ≠u≠mış 

 

DDiger ˙azel der-münäcät:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ey ki ber-gird-i ru∆et än ∆äl rä 

Her ki bìned mìkoned cän rä fedä1280  

 

Men ki der-kùy-ı tu ez Ÿerre kemem 

Key resem bä ìn ≈aøìrì şems rä1281  

 

                                                 
1280 Ey sen ki yüzündeki o beni gören herkes canını feda eyler. 
1281 Ben senin köyünde bir zerreden azım. Bu hakirliğim ile nasıl ulaşırım güneşe? 
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Bende-i ≈aløa begùşem ber-deret  

Yä Rasùlalläh şefäúat kon merä1282  

 

Sìne-i pür-derd-i men hergiz mebäd  

`älì ez-úaşø-ı tu ey ´ä≈ib-vefä1283  

 

Ey imäm-ı enbiyä-i bä-´afä 

Ey ≈abìb-i Ÿü'l-celäl Mu´≠afå1284  

 

Ber-serem dest-i şefäúat nih ki men [[M100b]   

Mìresem der-dest-i tu her käm rä1285 

  

Mu∆li´-i nä-şäd eger ez pä fütäd  

Tu bigìreş dest-i ù ey Ÿü'l-úa≠ä1286 

 

Sene 1124 tärì∆inde ger tünd-bäd-ı ecel úömr-i näzenìnleri şemúini 

söyündürmemiş olsa -äyätün min-äyätilläh-1287 olaca˚ına hìç iştibäh olmaya idi. -

Razegahü'llähü bi-şefäúatihì nebiyyihì ämin bi-≈urmetihì seyyidi'l-mürselìn ämìn-

                                                 
1282 Kapında kulağı küpelenmiş kulum. Ey Allah'ın peygamberi bana şefaat eyle.  
1283 Ey vefa sahibi benim dertli sinem asla senin aşkından boş olmasın. 
1284 Ey safa ile nebilerin önderi, ey celal sahibi'nin (Allah'ın) sevgilisi Mustafa! 
1285 Başıma şefaat elini koy ki ben senin elinde her mutluluğa ulaşırım. 
1286 Mutlu olmayan bu Muhlis eğer ayaktan düşerse sen tutuver elini ey iyilik sahibi.  
1287 Allah'ın delillerinden bir delil.  
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1288 biri da∆ı Æavşanlu øa´abasında [[S102b] väkiú Mevlevì-∆äne şey∆i mer≈ùm 

Şey∆ Me≈med ™ıdøì'dür1289 ki Sefìne-i Nefìse'de meŸkùrdur. Gerçi müddet-i 

telemmüŸi iki sene miødärı idi läkin reşìd olmaø ≈asebiyle müddet-i yesìrede çoø 

úilm a∆Ÿ ve ta´avvufda säõir mürìdüè on yılda ta≈´ìl-i muúteber1290 olan daøäyıøı 

a∆Ÿ idüp [[K92b] merøùm zäviye müceddeden kendüler içün binä olınup läkin 

úömr-i serìúü'l-yesìr vefä itmeyüp sene [[L78b] 11441291 tärì∆inde vefät itmişdür. 

Rahmetu'llähi úaleyhi.1292 Biri da∆ı Æaşcı-zäde dimekle maúrùf ismi Me≈med 

úAlì'dür. Şäbbün neşäõ fì-≠äúati'lläh1293 øabìlinden ≈ìn-i vilädetinde1294 øımä≠ ile 

pederi äsitäne-i ~a◊ret-i Ar˚un øuddise sırrıhü'l-meknùna getürüp ≈a◊ret-i välid 

mübärek rìølarıyla dehen-küşä olmışlardur. Baúdehù mürä≈ıø olduøda bu faøìrden 

Şähidì ve Pend ve Gülistän u Bùstän oøuyup baúdehù ≈a◊ret-i välid zìr-i ≈üsn-i 

terbiyyesinde neşv ü nemä bulup úışrìne dä∆il olduøda [[M101a] bi'l-külliyye 

ferä˚u'l-bäl ile ilbäs-ı küläh u ∆ırøa olınup ilå-iftiräø mürşidü'l-kämilü'l-

mükemmel ∆iŸmet-i aş-pezìrìde müsta∆dem ve en®är-ı ≈asenelerinden 

müstefìd1295 baúdehù bizüm vaøtimüzde da∆ı kemäl-i ´ıdø u ∆ulù´ ile dämen-der-

miyän1296 ∆ıdämät-ı dergehde1297 bezl-i maødùr idüp1298 ä∆ir när-ı hicrän-ı mürşid-

i kämilü'l-mükemmel ile ≠äøa≠-güŸär olup sükùnı sefere tebdìl idüp cänib-i 

İstanbul'a úäzim olup ˙ala≠a `änøähı’nda birøaç sene mek§ ile [[S103a] väfir 

                                                 
1288 Allah onu peygamberlerin efendisi olan peygamberinin şefaatiyle rızıklandırsın.  
1289 Sıdøì'dür L, M ve S: ™ufì-i Sıdøì'dür K. 
1290 muúteber L, M ve S: müteúassir K. 
1291 1144 K, M ve S: 1134 L. 
1292 Allah'ın rahmeti üzerine olsun.  
1293 "Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç" Bu metin meşhur, 
kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelenecek olan yedi 
kişiyi anlatan hadisten alınan kısımdır. Muhammed İbn İsmâîl el-Buhârî,Sahîh-i Buhârî ve 
Tercemesi (mütercim Mehmed Sofuoğlu), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1987. C 3, s. 1350. Buhârî, 
Zekat, 17. Bâb, 27 numaralı hadis. 
1294 vilädetinde K ve S: viläyetinde L ve M. 
1295 müstefìd L, M ve S: müstefìd idüp K. 
1296 der-miyän K ve S: der-miyän idüp L ve M. 
1297 dergehde S: dergehden L ve M: dergehe K. 
1298 idüp K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
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kütüb-i nefìse cemú idüp yine Kütähiyye `änøähı’na teveccüh idüp çend mäh 

istìfä-i ∆a≠≠1299 idüp cänib-i sitäne-i úAliyyeye müncezeb olmuşdur. Anda da∆ı 

iki sene miødärı ≈ücre-nişìn olduølarında ´ä≈ibü'n-nevbe seccäde-nişìn el-~äcc 

úÁrif Me≈med Efendi na®ar-ı úälìlerine dùçär olma˚la Edirne ∆änøähınuè meşì∆ati 

kendülere iú≠ä olınup müddet-i [[K93a] yek säl ∆iŸmet-i meşì∆ate däddih-i kemä-

yenba˚ì olup i∆vän-ı zamänenüè ev◊äú-ı ˚arìbi ve e≠vär-ı şenìúi bäúi§-i rù-gerdänì 

olup bi'≠-≠avúi'´-´äf meşì∆äti terk ve yine äsitäne-i ´aúädet-äşiyäneye teveccüh idüp 

bu defúa ∆iŸmet-i ser-≠arìøì ile ser-efräz olmuşdur. Biri da∆ı Dervìş úAlì'dür. 

İzmiriyyü'l-úa´l olup pederile terk-i va≠an idüp gelüp Kütähiyye'de [[L79a] pederi 

tezevvüc idüp pederi fevtinden ´oèra merøùm Dervìş úAlì ≠arìøat-ı úaliyye-i  

Mevleviyyeden [[M101b] münìb olup üç beş sene ∆iŸmet-i fuøaräda kemäl-i edeb 

ve mücähede üzre semäú ve ´afäda pä-yı §ebät1300 däd u úulùm u úibädäta işti˚äl ve 

mesbùkü'Ÿ-Ÿikr Me≈med úAlì Dede terbiyyesinde säye-vär münfekk olmayup 

İstanbul'da ve Edirne'de ve æonya ∆iŸmetini cäna minnet bilüp baúdehù meõŸùnen 

Rùmili seyä≈atin da∆ı beş altı ayda tekmìl ≈äliyä sene 1166 tärì∆inde äsitäne-i 

saúädet-äşiyänede [[S103b] yine Æarìøatì1301 Dede'nüè ∆iŸmetiyle şeref-yäfte oldı˚ı 

≈älde ≈ücre-nişìndür. Meõmùldür ki úinäyet-i säbıøa dest-gìri olup erìke-nişìn-i 

∆iläfet-i ∆avänıø olma˚la merd-i meydän-ı himmet ve ma≈Ÿùrät-ı meúänì çehre-

küşä-yı ´ùret ola1302 bi-mennihì ve keremihì1303 biri da∆ı Dervìş Ebùbekr'dür fi'l-

úa´l Kütähiyye øurälarından Köprilivìrän näm øaryesinden olup ibtidäõen märru'Ÿ-

Ÿikr Æavşanlu zäviyesi şey∆i Şey∆ Me≈med'üè mürìdi olup baúde vefätihì ≈a◊ret-i 

välid [[K93b] zìr-i terbiyyesine1304 gelüp anlar da∆ı ∆ırämän-ı bä˚-ı firdevs 

olduøda çend säl bu kemìne ∆iŸmetinde olup baúdehù iştiyäø-ı äsitäne-i saúädet 

                                                 
1299 ∆a≠≠ K: ha®® L, M ve S. 
1300 pä-yı §ebät K, M ve S: bä-§ebät L. 
1301 ≠arìøatì L, M ve S: ≠arìkì K. 
1302 ola K, L ve M: olına S. 
1303 Onun yaptığı iyilik ve bağış ile.  
1304 terbiyyesine L, M ve S: terbiyyelerine K. 
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≈av´ale-şikäfì olup rù-mälì-i ∆äk-i úanber näkì olduøda ∆iŸmet-i bevväbì ile 

müstesúid olup çend säl tevaøøuf ile meşì∆at-ı `änøäh-ı Bäb-ı Cedìd ma≈lùl 

olma˚ın ´ähibü'n-nevbe Ebùbekr Efendimüz tekye-i merøùm meşì∆ati ile çerä˚-ı 

efrù∆teleri zümresine il≈äø itmişlerdür. [[M102a] Bu Ÿikr olunanlar úamel ü úilmde 

ve veraú u taøvå ve mücähede-i nefs olan faør u fenäda ser-efräz u mümtäz 

olanlardur. Yo∆sa evän-ı seyr ü seyä≈atlerinde baúdehù Kütähiyye’de 

iøämetlerinde mütelemmiŸìn taúdäd olınsa ekŝeru min-en yu≈´ådur. Ve ek§erì nefs 

ü himmet-i [[L79b] müteberrikeleriyle vädì-i úilm ü úamelde fäyıø oldu˚ına iştibäh 

olınmıya.  

 

Beyt: [[S104a]  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Yek na®ar efken şevem mümtäz-ı ez-ebnä-yı cins    

Seg ki şod man®ùr-ı Necmeddìn segän rä serverest1305 

 

Çünki telämiŸe a≈väli bir nebŸe beyän olındı gerekdür ki menkù≈aları ve 

evläd-ı Ÿükùr u inä§ları da∆ı Ÿikr olınup bereket-i1306 ensäl-i zekiyyelerinden duúä-

i ∆ayra muvaffaø olayuz. İbtidä belde-i Kütähiyye’ye säye-endäz-ı reõfet-i øu≠bäne 

olduølarında välide-i müşfiøa ~avvä `änum on iki yaşında ≈acr-ı terbiyye-i 

~äcce Fä≠ıma `änum’da iken inkä≈ olınup úÁyişe nämına İbtidäõen bir bint-i 

mu≈teremeleri ≈ä´ıl olup birøaç nefesde dünyä-yı fänìden bù-yı vefä istişmäm 
                                                 
1305 Necmeddîn'in nazarına mazhar olan köpek, bütün köpeklerin önderi olur. Bir nazarı bana 
dokundu cinsim içinde seçkin oldum. Æufeylü Menäøıbi’l-Kibäri'l-Mevlevì fì-Menøabeti ~a◊reti'ş-
Şey∆i'§-£äøıbi’l-Maúnevì'de Alî Şîr Nevâyî'nin Molla Câmî Methiyesi'nde  bulunduğu 
yazılmaktadır. S 94b. 
1306 bereket-i S: berekät-ı K, L ve M. 
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idemeyüp bezm-i ≈ayät-ı müsteúära vedäú itmişdür. ££äniyen Şey∆ Me≈med Mu∆li´ 

~a◊retleri ®uhùr itmiş. Anlar da∆ı sinn-i täze civänìde [[K94a] úäøıbet kärı 

mülä≈a®a buyurup ≠afra-zen-i aúlä-yı úilliyyìn olmışlardur. Ev´äfı bäläda Ÿikr 

olınmışdur. £äli§en ~alìme `änum tevellüd idüp mürähiøa [[M102b] olınca 

ne®äfet-i a´liyyelerin äläyìş-i dünyä-i denìde sün≈-peŸìr olmasun içün vedäú-ı 

úälem-i zindegänì itmişlerdür. RRäbiúan bu ≈aøìr-i ke§ìrü't-taøsìr A≈med `äli´ Dede 

®uhùr itmişüm. `̀ämisen Şey∆ Ma≈mùd ~ämid tevellüd idüp yümn-i himmet ve 

en®är-ı ≈aseneleriyle neşv ü nemä bulup úilm-i näfiú ve úamel-i ´äli≈ üzre ≠äúatde 

øäõim, erbaúìni tecävüz idüp ∆alef-i ∆ayr üç o˚ul bir øız øoyup mä-verä-i Cebel-i 

Æomanic'de väøìú ~ammämlı näm [[S104b] øaryede İstanbul'dan gelürken müsriúan 

va≠an-ı a´liyyeye rucùú itmişdür. -Ra≈metu'llähi úaleyh ve nevvera øabrahù-1307 

Sädisen Şey∆ úAlì Şäkir on iki yaşında zen-i dünyäya nefrìn iderek ≠araf-ı ä∆irete 

münceŸeb olmışdur. SSäbiúan bint-i mükerremeleri [[L80a] Fä≠ıma `änum'dur ki 

henùz nev-nihäl-i ≈adìøa-i Mevleviyye iken tünd-bäd-ı ecel bì∆-ken olup çär säle 

olmadın gül-i úömrin pejmürde øılmışdur.-Nefeúana'llähü bi-şefäúätihim-1308 ve 

välide-i müşfiøa ile ≈a◊ret-i välid yigirmi iki sene miødärı hem-çü1309 şìr ü şekker 

hüsn-i imtizäc idüp rı≈letlerinden ´oèra hem-civärımuzda `alìl A˚a näm 

kimsenüè øızı Nesìbe näm bikr ile tezevvüc idüp andan da∆ı Şey∆ ~asan näm bir 

veled ®uhùr idüp baúdehù Şey∆ ~üseyin näm §äli§i úAbdü'r-ra≈ìm näm rütbe-i 

räbiúde Fä≠ıma Kùçek bir bintleri ≈ä´ıl olup beş altı yaşına [[K94b] varduøda 

~üseyin näm veledleri fevt olup [[M103a] bu ≈aøìre ∆ı≠äben nu´≈ buyurdılar ki iki 

øarındaşa ~asan ve ~üseyin nämıyla tesmiyye olınmıya. Bizler da∆ı ˚aflet 

itmişüz. A∆aveyn ~asan ve ~üseyin úömrden1310 behrever olmazlar imiş. Cümleye 

                                                 
1307 Allah ona rahmet etsin ve kabrini nurlandırsın.  
1308 Allah bizi şefaatinden istifadelendirsin. 
1309 hem-çü S: hem-çün K, L ve M. 
1310 úömrden K: úömrinde L ve M: úömrinden S. 
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läzımlı nu´≈ oldu˚ından bu ma≈allde1311 ìräd olındı. Baúdehù úAbdü'r-ra≈ìm 

nämıyla müsemmå biräderimüz on beş yaşına øadem-nihäde olduøda ol da∆ı bu 

∆är-zär-ı úaläyıø-ı dünyeviyyeden dämen-çìn olup ∆ırämän-ı bäg-ı [[S105a] úadn 

olmışdur. Baúdehù Fä≠ıma Kùçek beş yaşında vedäú-ı bezm-i fänì itmişdür. 

Mesbùøu'Ÿ-Ÿikr Şey∆ ~asan välidleri rı≈letlerinden iki sene muøaddem dervìşäne 

≈acc itmek üzre úäzim olup iki sene mücäveretden ´oèra gelüp pederlerin 

bulmayıcaø yine øahøarì-i úäzim-i beytü'l-≈aräm olup ile'l-än anda mücävirdürler. 

Ve merøùme Nesìbe `ätun ile on yedi sene miødärı ≈üsn-i imtizäc idüp ol da∆ı 

úäzim-i där-ı beøä olıcaø bu defúa bikr øısmına ra˚bet itmeyüp §eyyibe 

tezevvücine işäret buyurmalarıyla bizüm rebìbemüz däyesi Ümmühänì näm 

muúteøayı tezevvüc idüp andan da∆ı üç evlädları ®uhùr idüp [[L80b] evvel úAbdü's-

seläm §änì Räbiúa §äli§ Selìme. úAbdü's-seläm henùz şìr-∆¥äre iken perväz idüp 

binteyn-i ma∆dùreteyn rı≈letlerinden ´onra dört sene mürùrında bir hefte içinde 

müteväliyeten maøarr-ı a´liyyelerine rucùú itmişlerdür. -`alle´ana'llähü min-en-

när bi-[M103b] [K95a] şefäúätihim-1312Muúäyenemüzdür ki: Herbir evlädı 

®uhùrında zükùr u inä§dan ne gùne işäret buyururlar ise bi-úaynihì Ÿähir olurdı. Ve 

da∆ı tevellüde øarìb leväzımdan her ne ki tekellüm buyururlarsa úaynı ile ®uhùr 

iderdi. Ve da∆ı mä-fi'l-ba≠na ∆ı≠äb idüp sizüè em§älièüz tekye-i úäleme gelmezden 

muøaddem nüŸùr u øurbänı gelmelidür didükde bir iki gün mürùrında väfir 

fütù≈ät ®uhùrıyla [[S105b] úaøabinde rähì-i nüh-mäha da∆ı øadem-nihäde-i bezm-i 

fänì olurlar idi. Merøùme Ümmühänì näm zevceleriyle altı yedi sene miødärı 

imtizäc ile bu defúa dünyä-yı denìden kemäl-i fütùr ile rı≈letlerini der-∆¥äst 

itmişlerdür ki ma≈allinde Ÿikr olınacaødur. úAcäyib-i a≈vällerindendür ki bu øadar 

e≠fäl ä˚ùş-ı terbiyyelerinde neşv ü nemä bulmış. Bunlaruè ≈älet-i ´ı˚arında ve 

                                                 
1311 ma≈alde K ve S: ma≈alle L ve M. 
1312 Allah onların şefaati ile bizi ateşten kurtarsın. 
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≈älet-i kiberinde müteõeŸŸì1313 olmayup beşùş-ı iltifätlarından mä-úadä sitem-ämìz 

bir keläm ile tekellüm buyurmamışlardur. Ve herbirine däõimen keläm-ı rıfø ile 

∆ı≠äb-ı leŸìŸ buyurırlar idi. ~üsn ü ∆ulø anlarda ∆atm olmış diyecek øadar vardur. 

Müddetü'l-úömr lisän-ı belä˚at-beyänlarından şerú u ≠arìøa mu∆ill bir keläm ®uhùr 

itmemişdür. Belki bir kimsenüè ∆ä≠ırına bir ˚ubär-ı ≠ärì olacaø bir su∆an-ı dürüşt 

®uhùr itmemişdür. Cümleye úale's-seviyye a∆läø-ı ≈asene ve keläm-ı leyyin ve 

mu≠äyebät üzre muúämele buyururlar idi. E≠fäle zebän-ı ≠ıfläne ile [[M104a] 

herkese úalå-øaderi úuøùlihim ve müştehì nüfùsihim muúämele-i bi'l-mücämele 

iderler idi. Metteúanallähü bi-a∆läøıhimi'l-≈asene ve bi-efúälihimi'l-mar◊ıyyeti fi'd-

dünyä ve'l-ä∆irati ämin bi-≈urmeti'n-nebiyyi'l-emin.1314 [L81a] [[K95b] da∆ı 

maúlùm ola ki teõehhül ∆u´ù´ı efräd-ı näsa müşäbih olmayup belki herbirinde 

işäret-i ∆afiyye üzre úämil olmışlardur. İbtidäõen välide ile tezevvücleri ˙ala≠a 

`anøähında işäret-i müteväliyye ile diyärımuza teveccühleri Ÿikri mürùr itmişdür. 

£äniyen hem-civärımuz olan bint-i `alìl A˚a'ya teúalluøları [[S106a] bu gùne 

olmışdur ki välide irti≈älinden ´oèra bir sene tecerrüd üzre oldılar. Meger øalb-i 

täb-näklarından güŸerän idermiş ki fi'l-úömr teõehhül itmeyeler. Belki a∆∆-i kebìr 

Şey∆ Me≈med Mu∆li´ ~a◊retlerini teõehhül itdüreler. Kendüler tecerrüd-i peşìn 

üzre tekye-nişìn olalar. Bu ∆ayäl ile evøät-şümär iken -bi-≈ikmeti'llähi teúälå ve 

teøaddes- däder-i1315 mihterìn, ∆ırämän-ı úilliyyìn olup ∆äne ve tekyeye perìşänì 

≈ä´ıl olma˚la müte≈ayyir øalmışlar. Ol evøät leyälìsinüè birinde välide-i müşfiøa 

görürler. £iyäb-ı sündüs ü istebraø ile müzeyyine ∆ırämän-ı teveccüh buyurup 

beşäşet-i tämme ile niçün teõehhül itmezsiz? Ben size läyıø bir øız buldum diyüp 

merøùmeyi gösterürler. İsmini ve välidesi ismini ifäde idüp bu işäret-i ∆afìden 

´oèra bi'◊-◊arùre teõehhüle øıyäm idüp baúde inøı◊äi'l-müddet [[M104b] bu da∆ı 

                                                 
1313 müteõeŸŸì L, M ve S: me§ävì K. 
1314 Ahlah, Emin (s.a.v) peygemberi hürmetine bizi, dünyada ve ahirette güzel ahlakla ve razı 
olacağı fiillerle istifadelendirsin. Âmin.  
1315 däder-i L, M ve S: däver-i K. 
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fevt olup on sekiz gün mücerreden mürùr idüp bu faøìre ∆i≠äb-ı müste≠äb 

müşähedelerin i®här ile emr-i øıyäm ∆ıŸmet-i tezevvüclerine bär-däde oldılar. 

Keyfiyyet-i müşähedeleri bu ki øable vuøùú-ı fevtü'l-merhùme görürüm. Bizüm 

∆äne øapusınuè dış zìrini ˚äyet eskimiş ve çürimiş [[K96a] bunı tecdìd eylediler ve 

˚äyet isti≈käm üzre yapdılar. Bu e§näda gùyä bir øäõil dir ki size bir úarùs gelür. 

Na®ar iderüm bir ´a≈räda øoçuya bindürmişler. Väfir ∆alø bir úarùs getürürler. 

Suõäl eyledüm bu kimüè nesidür? Ceväb [[S106b] virdiler ki ™ofya Välìsi úAlì 

Paşa'nuè muúteøalarındandur. Bizler fikr eyledük úAlì Paşa [[L81b] mer≈ùmuè bir 

muúteøası var Gülbùy nämına ol da∆ı tezevvüce rä˚ıb olmayup úalå-≈äliyä durur. 

Hele ™ofya välìsi dinilmede beõs yoødur ki muøaddimen merøùma ™ofya tevcìh 

olınmuşdur. Baúdehù Kütähiyye bu müşähedenüè ´ùret-i ®ähiri üzre ≈a◊ret-i 

välidden istìŸän olındı ki merøùma Gülbùy muúteøaya ´ä≈ibeyi irsäl idelüm. 

`¥ästekärì içün meõŸùnen irsäl olınup ceväbında dimiş ki cän u bäş üzre 

∆ıŸmetlerine1316 müsäraúat iderdüm. Eger isti≠äúat olsa läkin benüm a≈välüm 

cümlenüè maúlùmıdur diyü iútiŸär itmiş. Fi'l-väøiú ol ∆ätùnuè a≈väli bu idi ki 

∆aste-i däõim hìçbir kimse anı üç beş gün ´ı≈≈atde görmemiş. Baú◊ı [[M105a] 

∆ätùnlar da∆ı müşävere olındı. Hìçbiri münäsib düşmedi. Bizler bu fikrde iken bir 

gice menämumda gördüm. ~a◊ret-i välid firäşından øaløup üzerinde firäş libäsıyla 

bizüm ∆äneye gelür. Anda da∆ı mek§ itmeyüp civärı oldu˚ı ∆äneye girür. Anda 

mek§ ider. Bu rüõyädan münfehim oldı ki muúteøanuè biri da∆ı bizüm rebìbemüz 

däyesidür läkin ≈a◊ret-i välide bunı teklìf-i emr-i úasìr-bärı1317 istimzäc1318 [[K96b] 

≠arìøiyle ´ä≈ibeye söyledün istimzäc olınduøda rı◊äları olmış bu øadar evläd ®uhùr 

idecek imiş. Ve ä∆ir úömrlerinde [[S107a] ∆oş-zindegänì ile beş altı sene 

müsteri≈an evøät-güŸär oldılar. Nefúana'llähü bi-şefäúatihim ämìn.1319 Ve ∆ıdemät 

                                                 
1316 ∆ıŸmetlerine L, M ve S: ∆ıŸmetlerinde K. 
1317 bärı K, L ve M: bädı S. 
1318 istimzäc K, L ve M: imtizäc S. 
1319 Allah, bizi şefaatiyle istifadelendirsin. Âmin.  
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u ≈arekätından şükrän u ∆oşnùdì-i ev◊äúından beyän buyurup ≈attå tav´iyyelerinde 

baúde'r-rı≈le mükerremen ä∆ara tezvìc1320 ile emr buyurmışlardur ki tav´iyye 

Ÿikrinde beyän olınur. İnşäõ'allähü'r-ra≈män.  

BBÁB-I `ÁMİS1321 

˙äyetle bürdbär ve ´ä≈ib-i terk ü tecrìd ve mä-melek-ni§är olup ve dervìşän 

ile [L82a]  ≈üsn-i zindegänìleri ve medeniyyü'≠-≠abú olup úavämü'n-näs ile ülfet-i 

´ùrìleri beyänındadur.  

Muúäyenemüzdür ki: Bürdbär u müte≈ammil olmaları o rütbe1322idi ki 

ev◊äú-ı fuøarä vü dervìşändan birine kec-nigäh olmayup her ne ∆iläf-ı şerú u ≠arìø-i 

bì-edebäne1323 ≈areket ®uhùr itse anı ≈üsn-i terbiyye ile [[M105b] hem ∆iläf-ı 

sülùkden in∆iräf idüp ve hem ≠arìø-i müstaøìm-i şerú u ≠arìø üzre isläk itdürürler 

idi. Ve hem setr üzre kimse mu≠≠aliú olmazdı. İ∆vän-ı zamän ne anuè nä-

şäyeste1324 ≈arekätından kendülere i˚birär gele yä∆ùd ´afä-yı vaøtlerine keder ≠ärì 

ola. Bürdbär-ı ≠äøat-güŸär olduøları ≈älde vaøt-i ´äf ile úìş-i ∆oş u ämiziş-i dil-keş 

üzre cümleye enìs idiler. Bundan mä-úadä mesbùøü'Ÿ-Ÿikr ™ucı Dede'nüè ev◊äú ve 

e≠värı hìçbir vechle ta≈ammül-[[S107b]peŸìr olmayup ve bizüm fehmimüze øıyäs 

ile vech-i ar◊da [[K97a] aèa ta≈ammül  ider hä◊ıme yoødur. æıyäs olınur iken a´lä 

≈a◊ret-i välide ta˚ayyür gelmeyüp belki tevbì∆ yolında bir ≈arf da∆ı ´ädır 

olmayup ˚äyet bürdbär olmalarından näşì ta≈ammül iderler idi. Ol mübtedìler ki 

naøl olınan e≠vär üzre zamän-ı meşì∆atlerinde ®uhùr idüp baúdehù ≈üsn-i terbiyye 

ile i≈räz-ı rütbe ve úilm ü úamel ile ser-efräz olmışlardur. Ve ek§eru min-en-

                                                 
1320 tezvìc L, M ve S: tezevvüc K. 
1321 Bäb-ı ∆ämis L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1322 rütbe: K ve S: rütbede Lve M. 
1323 bì-edebäne K: bì-edeb L, M ve S. 
1324 İ∆vän-ı zamän ne anuè nä-şäyeste S: İ∆vän-ı zamän u zamäne anuè nä-şäyeste K: ne än ki 
i∆vän-ı zamän L ve M. 
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yu≈´ådur. úAlå-≈idetin1325 naøl u taf´ìl olınmaø läzım gelse mücelled-i ä∆ere 

mu≈täcdur. Sufra-i fuøaräya mübtediyän ile maúan-culùs idüp müddetü'l-úömr 

nefs-i nefìsleri-çün ma∆´ù´ ≠aúäm ≠ab∆ itdürmemişlerdür. Ve münferid ≠aúäm ekl 

itmemişlerdür. `änede da∆ı hem-çünìn zìr-i dest-i kerem-peyvestlerinde olan 

gerek cevärì gerek a≈rär øısmına rù-yı taúabbüs göstermeyüp ®uhùr-ı [[M106a] 

zellätlarından te˚äfül ü úafv u setr cümleyi1326 nüväziş-i úäøıläne ile her ≈ällerini 

tesliyye buyururlar idi. [[L82b] Evän-ı ´ı˚arımuzda beş altı ≠ıfl bir ∆änede cemú 

olduø Ÿevi'l-úuøùla maúlùmdur ki bu øadar ≠ıfluè herbirisinüè ∆¥ähişi ve cırıltı ve 

bükäsı eksük olmaz. Bürdbärlıølarından näşì a´lä te˚ayyür-≠ärì1327 olmayup belki 

a≈sen-i vech üzre bunları iskäta cidd ü cehd iderler idi. Ve da∆ı ze∆äyir øısmından 

[S108a] ma≈alle mu≈täcìnini erämil ü eytäm her ne isteseler iú≠ä olınur idi. 

`änemüz ∆¥än-ı ya˚ma idi. Bu e§näda teftìş-i ze∆äyir buyurmazlar idi. Fütù≈ät 

da∆ı münfekk olmayup ∆arca göre ìräd-ı ˚aybì imdäd-ı lä-raybì ®uhùrı muúäyene 

olınur idi. Ve ´ä≈ibetü'l-beytleri [[K97b] A≈yänenzebän-dıräzì idüp baú◊ı nä-

şäyeste kelämı ˚ayret-engìz-i faøìrì olup yevmen mine'l-eyyäm fikr-i mübtediyäne 

ile úaølımuz mu≈ìt oldu˚ı miødär bunuè iskätını müte◊ammın su∆an-rän 

oldu˚ımuzda bu faøìre terbiyye-i ke§ìreyi müfìd bir menøabe-i celìle ve selefüè ne 

øadar bürdbär olduøların iräõe buyurdılar ki Şey∆ Ebù ~asen-i `araøänì 

~a◊retlerine bir mürìd-i müştäø diyär-ı baúìdeden üftän u ∆ìzän gelüp väfir cüst ü 

cùdan ´oèra ∆änelerini bulup daøø-ı bäb itdükde ´ä≈ibetü'l-beytleri øäpu ardına 

gelüp suõäl-i men fi'l-bäb1328 1329 eyledükde mürìd-i merøùm da∆ı şey∆ ≈a◊retlerini 

istifsär ve anlardan irşäd meşyen [[M106b] úalå-ilhämin1330 1331 diyär-ı baúìdeden 

                                                 
1325 Tek başına, teker teker.  
1326 cümleyi K ve S: cümle L ve M.  
1327 te˚ayyür-≠ärì L, M ve S: te˚ayyür-kärì K. 
1328 men fi'l-bäb S: meni'l-bäb K: men fì úale'l-bäb L ve M. 
1329 Kapıda kim var?.  
1330 úalå-ilhämin K, L ve M; úale'l-ilhämi S. 
1331 İlham ile yürüyerek.  
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geldügini ifäde idince ´ä≈ibetü'ş-şey∆ zebän-ı ≠aúnı dıräz idüp ne cähil ädemsün ki 

diyär-ı baúìdeden za≈met-keş olup böyle1332 bir maúyùb ädeme gelmişsin diyü 

väfir taúdäd-ı úuyùb-ı nä-şäyesteler taørìr ider ki bìgäne anı söylemede teõeddüb 

ider. Mürìd-i säde-dil müte≈ayyir [[S108b] øalur baúde zamän1333 kendüye ∆i≠äb 

idüp dir ki bizüm bu øadar menzilden iştiyäø-ı täm ile kendüèüz kimsenüè [[L83a] 

´ä≈ibetü’l-beyti ≈aøøında böyle diyince ≈aøìøat-i ≈äl nice olmaø gerekdür diyü 

ser-be-zänù-yı tefekkür iken nä-gäh ≈a◊ret-i şey∆i øarşudan ∆änesine müteveccih 

görüp emämında bir şìr-i jeyan ta≈mìl-i hìzem itmiş gelür. Muøäbeleye geldükde 

tebessüm idüp mä-fi’◊-◊amìre úälim olduøları ≈älde mürìde ∆i≠äben öyle nä-

hemväre [[K98a] ta≈ammül böyle şìr-i ˚urìne ta≈mìl-i hìme itmeke bäúi§ olur diyüp 

o mürìd-i bì-çäreyi himmeti miødärı terbiyye buyurmışlar. Fi’l-≈aøìøa bi-øadri'l-

keddi tektesibü el-meúälì1334 mefhùmınca bu där-ı ibtiläda gerek devlet-i ´ùrì 

gerek devlet-i maúnevì risälet ü veläyet ve i≈räz-ı rüteb ve e´näf-ı muøarrabìn 

tefa≈≈u´ olınsa hezär-bär ∆ùn-ı cigerle1335 ä˚işte olup lä-yuúad ze≈emät ile teraøøì 

itmişlerdür. Ve øıs úaleyhi'l-bäøì 1336 

 

Müfred:1337  

[Mefúùlü Fäúilätü Mefäúìlü Fäúilün] 

 

Neler çekildi güzelüm nerdübän-ı úaşøuèda 

Çıøınca øa´r-ı visäle øadem øadem úäşıø  [M107a] 

 

                                                 
1332 böyle K, L, M: S'de yazılmamıştır.  
1333 baúde zamän K, L ve M: baúdehù zamän S. 
1334 Çalıştığın ölçüde yücelikleri elde edebilirsin.  
1335 cigerle K ve S: cigerin L ve M.  
1336 Geri kalanı buna göre değerlendir.  
1337 Müfred L, M ve S: Beyt K. 
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MMuúäyenemüzdür ki: Ahälì-i şehre gerek úıyädet-i mara◊ì gerek aúyädda 

gerek seferber olanlaruè iyäb u zehäbında ta≠yìb-i ∆ä≠ırların müräúät ve úıydeynde 

mäşiyyen tehniyyeleri maúa-häŸä rükùba mälen bedenen øudret ve øuvvet var iken 

kemäl-i mertebe mücähede ve ra˚m-ı enfih-i nefs içün ilå-ä∆iri’l-úömr bu şìve üzre 

´a˚ìr ü kebìrüè [[S109a] ∆änesine1338 teşrìf buyurmışlardur. Ve gürùh-ı úavämla 

da∆ı bi-≈asebi merätibihim mümäşät ü müdärä1339 üzre ≈üsn-i zindegänìleri 

müte≈ayyiretü’l-úuøùl olup anlar da∆ı ∆avä´ em§äli rubùde-i şìve-i ®aräfetleri 

olma˚la ≈aløa-be-gùş-ı bende-i mu≈abbetleri olmış idi. ~attå aúyädden birinde 

tehniyye gezerken yanlarında olan dervìş-i säde-revìş dir ki sul≠änum 

cenäbıèuz1340 bu øadar ∆äneye varıldı. Kimisi da∆ı ∆änesinde bulınmadı.  [L83b] 

Ceväbında buyururlar ki sen bilmez misiè ki e≠fäl mektebde elifde yoø, bänuè 

altında bir noø≠a oøurlar. Medeniyyü’≠-≠abú olmaø bulınmış, bulınmamış ≈oş-

ämizişe [[K98b] keder gelmiye diyü o dervìfli fikr-i vähìden rehäyäb itmişlerdür.  

 

Mı´raú:1341 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Yär u a˚yära hemìşe şäd u ∆ùrrem lehcesi 

 

ma◊mùnınca ´afä-yı meşreb ve a∆läø-ı ≈amìde ve ´o≈bet-i dil-nişìnlerinden näşì 

olduøları nice eş∆ä´ ´afä-yı ∆ä≠ır ile mäl-ä-mäl oldu˚ı [[M107b] ≈älde menzillerine 

rucùú iderler idi ki ™äõib-i I´fahänì dimişdür. 

 

                                                 
1338 ∆änesine L ve S: ∆änesin K ve M.  
1339 müdärä L ve M: medär K ve S.  
1340 cenäbıèuz K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. 
1341 Mı´raú L, M ve S: عK. 
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BBeyt: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Biyä ehl-i ´afä rä dest bùsì kun ki mìbäşed 

Ru∆-ı äyìne bùsìden dehän-ı ∆¥ìş bùsìden1342 

 

Tekye-nişìn olan dervìşäna  ve bizlere ne øadar ki úasker-i ˚am hücùm itse 

rù-yı täbnäkları müşähedesiyle gam-ı dü cihänì ferämùş olınur idi. Bir úaceb 

tecrübemüz [[S109b] da∆ı budur ki dersimüzde bir müşkil ma≈allüè suõäli ile 

≈u◊ùr-ı älìlerine du∆ùl ile bilä-suõäl1343 o müşkilüè ≈alli ∆ä≠ıra ∆u≠ùr iderdi. Bu 

nevú çoø väøıú olmuşdur. ™ä≈ib-i ´afä-yı ehl-i ≈älde äyine mi§äl úaks-endäz olup 

muøäbelede1344 olan mu∆li´ oldu˚ı taødìrce úaksden ol da∆ı ´afä-yäb olur. Ammä 

münkirìne bunuè úaksidür. ™ä≈ib-i derùna1345 münkirüè inkärı úaks ider. Ehl-i ≈äl 

cenäbı müte◊accir olur. Muøäbili olan münkir da∆ı enväú-ı efkärile müteõellim 

olur. Minväl-i mu≈arrer üzre mesbùøü’Ÿ-Ÿikr ricäl-i İlähì tav´ìfinde ≈a◊ret-i pìr 

øuddise sırrıhü’l-münìr buyururlar. [[L84a]  

 

Me§nevì-i Şerìf:1346  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Gerne bìnäyän budendì vü şehän  

                                                 
1342 Gel! Safa ehlinin elini öp ki aynanın kenarını öpmek kendi dudağını öpmek olur.  
S62a'da  Sâõib-i İsfehânî'ye ait olduğu belirtilen bu beytin kaynağını yaptığımız araştırmalarda 
tespit edemedik.  
1343 bilä-suõäl K ve S: bilä-suõälsüz L ve M. 
1344 muøabelede L, M ve S: muøabele K. 
1345 derùna L, M ve S: derùnına K. 
1346 Me§nevì-i Şerìf  S: Me§nevì K, L ve M. 
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Cümle kùrän morde'endì der cihän1347  [[K99a] 

         

A∆teränend ez verä-yı a∆terän  [M108a]  

K'i≈tiräø u ne≈s nebved ender än1348 

 

Säyirän der äsumänhä-yı diger  

Gayr-ı in heft äsumän-ı [muúteber]13491350 

 

Räsi∆än der täb-ı envär-ı `udä  

Nì behem peyveste nì ez hem cudä1351 

 

Herki bäşed ≠äliú-i ù z'än nücùm  

Nefs-i ù küffär sùzed der rucùm1352 

 

`ışm-ı mirri∆ì nebäşed ∆ışm-ı ù 

Münøalibrù, ˚älib ü ma˚lùb cù13531354 

 

                                                 
1347 Mesnevî, 1/2134., Görenler ve padişahlar olmasaydı, dünyada bütün körler ölürdü.  
1348 Mesnevî, 1/755., Yıldızların arkasında yıldızlar vardır, onlarda ihtirak/yanma ve uğursuzluk 
yoktur.  
1349 muúteber KANAR ve AK: müşteher K, L, M ve S.  
1350 Mesnevî, 1/756., Onlar, şu bilinen yedi gökten başka göklerde gezerler.  
1351 Mesnevî, 1/757., Sağlam kişiler Allah'ın nurlarının parıltısında bulunmaktadır, ne birbirine 
birleşik, ne birbirinden ayrı.  
1352 Mesnevî, 1/758., Talihi bu yıldızlardan olan kişinin zatı, kâfiri taşlar içinde yakar.  
1353 cù K, L, M ve S: ≈ù KANAR. 
1354 Mesnevî, 1/759., Onun öfkesi değişken, galip ve mağlup özellikli Merih öfkesi değildir.  
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Nùr-ı ˚älib ìmen ez naø´ u ˚asaø  

Der miyän-ı i´baúeyni nùr-ı ~aøø1355 

 

~aøø feşänd än nùr rä ber cänhä  

Muøbilän ber däşte dämänhä1356 

 

V'an ni§är-ı nùr rä vä yäfte   [[S110a] 

Rùy ez ˚ayr-ı `udä ber täfte1357 

 

Na˚mehä-yı enderùn-ı evliyä  

Evvelen gùyed ki ey eczä-yı lä1358 

 

Hìn zi läy-ı nefy serhä ber-zenìd 

Z'in ∆ıyäl ü vehm yek sù efkenìd13591360 

 

Ey heme pùsìde der kevn ü fesäd  

Cän-ı bäøìtän nerùyìd u nezäd1361  

                                                 
1355 Mesnevî, 1/760., Galip nur, Hak nurunun iki parmağı arasında eksilmek ve kararmaktan 
güvenlidir. 
1356 Mesnevî, 1/761., Bu nuru canlara Hak saçtı, ikbali olanlar eteklerini yukarı kaldırmış,. 
1357 Mesnevî, 1/762., Ve o nur serpmesini elde etmiş ve yüzünü Allah'tan başkasından çevirmiştir.  
1358 Mesnevî, 1/1925., Velilerin içindeki nağmeler önce der ki: "Ey lâ (yok) parçaları!". 
1359 yek sù efkenìd K, L, M ve S: ser bìrùn konìd KANAR. 
1360 Mesnevî, 1/1926., Acele edin! Olumsuzluk lâ'sından başlarınızı çıkarın, bu hayal ve vehmi bir 
tarafa atın.  



391 
 

 

Ger begùyem şemmeì z'an na˚mehä 

Cänhä ser ber zenend ez da∆mehä1362 [[L84b] [M108b] 

 

Gùş rä nezdìk kon k'an dùr nìst 

Lìk naøl-i an be tu destùr nìst1363 

 

Hìn ki İsräfìl-i vaøtend evliyä  

Morde rä zìşän ≈ayät est u nemä13641365  

 

Muúäyenemüzdür ki: Vaøt-i ≠ufùliyyetimüzde Çerkes Me≈med Paşa 

nämına bir vezir, välì-i beldemüz olup ´ä≈ib-i ∆ulù´ olma˚ın şebän-rùz ´o≈bet-i 

la≠ìfelerinden sìräb olmayup yevm-i muøäbele vaú®a ≈ä◊ır olma˚ı istidúä iderler. 

~a◊ret-i välid da∆ı menúi bäbında defú-i leyyin üzre “Tekyemüz ◊ìødur1366 

übbehet-i vüzeräya şäyeste degüldür.” didüklerinde, mündefiú [[K99b] olmayup 

yevmen min-el-eyyäm bir rùz-ı cumúa baúde edäõi’´-´alät tekyeye du∆ùl ve ≈ìn-i 

muøäbelede ∆aräbì-i e≠räfa na®ar-endäz olup tecdìdini tefekkür itmeler ile ≈a◊ret-i 

välidden istìŸän buyurdılar ki cümle käşìde olmaø üzre şurùú ideler. ~a◊ret-i välid 

imtinäú buyurdılar. Vezìr-i müşärun-ileyh buyururlar ki “Mennäúü’l-∆ayr mı 

                                                                                                                                      
1361 Mesnevî, 1/1927., Ey var oluş ve yok oluşta tamamen çürümüş olanlar! Sizin baki olan 
canlarınız gelişip doğmadı. 
1362 Mesnevî, 1/1928., O nağmelerden biraz söylesem, canlar mezarlarından baş kaldırır.  
1363 Mesnevî, 1/1929., Kulağını yaklaştır, çünkü uzak değildir. Ancak onu sana nakletmeye izin 
yoktur.  
1364 nemä K, L, M, S ve AK: ∆ayä KANAR. 
1365 Mesnevî, 1/1930., Uyanık ol! Veliler zamanın İsrafil'idir. Onlarda ölüler için hayat ve zindelik 
vardır.  
1366 ◊ìødur K, M ve S: ´ıødur L. 
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olursuz?” ceväb-ı bä-´aväb virürler ki “Menú-i ∆ayr degüldür; läkin, esläfımuz 

ki1367 bizler anlaruè [[S110b] ser-mùsına muväzin degül iken sinìn-i úadìde1368 

∆ayrlu úömrlerin bu cä-yı teng ü tärìkde ifnä itmişler. Bizlerüè ≈ay§iyyetine1369 

göre bu da∆ı çoødur. Bir úözr-i mä-hüve’l-≈aøø da∆ı budur ki där-ı beøäya 

intiøälimüzden eger øabrimüz “rav◊atü1370 min-riyä◊i’l-cenneh” olursa dünyäda 

olan tekellüfät äyine-i ®ıll-i zäõildür. Birøaç gün ömrde [[M109a] olan gerek niúmet 

gerek1371 niømet ∆¥äb-ı ferämùşa döner. Eger 1372 -el-úiyäŸübi’lläh- aksi ®uhùr 

iderse dünyäda tekyemüz zer-≠ılä olmış ne fäõide! “Şerefü’l-mekän bi’l-mekìn” 

ma◊mùnınca buøúa-i mübäreke-i ~a◊ret-i Ar˚uniyyede øuddise sırrıhù øırø sekiz 

sene meşì∆at itmişler ´afä-yı vaøtle [[L85a] úìş-i ∆ùşları ≈asretü’l-meşäyı∆ idi. Gäh 

gäh bir ◊iyäfetden yä∆ùd bir ziyäretden gelseler ∆änøäha du∆ùllerinde úa®ìm kesb-

i ´afäyla mütereffih olup teşekkür ve ≈amd-i firävän iderler idi. Bizler bu ev◊äúı 

isti˚räb iderdük: Malùmumuz ki: Medúuvv olundu˚ı ma≈all mefrùş u müzeyyen, 

ve ´ä≈ib-i ∆äne [[K100a] mükerrem, tekyenüè a≈väli maúlùm neden iøti◊ä ider ki 

∆änøäha1373 teşriflerinde bu øadar i®här-ı sürùr ideler; ämmä emr-ber-úaks imiş. 

Ehl-i dünyänuè ∆äneleri ne øadar mefrùş ve müzeyyen ve e≠úıme-i gùn-ä-gùn ile 

ma≈lù olsa mesken-i fuøarä ve dervìşända olan inşirä≈ u defú-i ekdär ve 

rù≈äniyye-i esläf -øaddesä’llähü esrärahüm- [[S111a] ve küşäyìş-i ≠äbú, säõir 

menäzilde ≈ä´ıl olmaz Ÿì-úaøl-ı selìme bedìdärdur. Mürìdìn-i mu≈ibbìne bu da∆ı 

yäd-gär-ı ne´äyı≈ olsun ki i∆vän-ı ≠arìø ´ùretinde baú◊ı nä-şüste-rù1374 ≠arìøat-ı 

úaliyyeden behrever degüldür. Ve däõimä gözi ≠aşradadur enderùn-ı äşinä 

olamayup aèa göre ∆änøählar e◊ìøu’s-sücùndur. úÁøıbet anı defú-i maúnevì ≠ard 

                                                 
1367 esläfımuz ki K ve S: esläfımuz M: İslämımuz L. 
1368 úadìde K, L ve M: úadìd S. 
1369 ≈ay§iyyetine L, M ve S: meşiyyetine K. 
1370 ravzatü min L, M ve S: ravzamuz K. 
1371 gerek K, M ve S: ger ger L. 
1372 Eger K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.. 
1373 ∆änøäha L, M ve S: ∆änøähda K. 
1374 nä-şüste-rù K ve S: nä-şäyestedür ve L ve M. 
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idüp ma≠rùd oldu˚ı ≈älde [[M109b] bì-behre ve müddetü’l-úömr devr-i ebväb ile 

ser-gerdän, ä∆ir ∆äsira'd-dünyä ve'l ä∆irah1375 ile telef olur gider. Mütefa≠≠ın-ı 

müteõemmile bunda çoø ≈i´´e-i nu´≈ vardur. Eger der-∆äne kes est...1376  

Na≈nü bi-´adedihì1377ye rücùú idelüm. Ol Ÿät-ı sütùde-´ıfät ki vüzerä-yı 

kiräma böyle isni˚nä ve köhne ∆änøä≈da úìş-i şähäne ide ne øadar müte≈ammil ve 

bürdbärdurlar,1378 øıyäs eyle.  

Li-müõellifihì beyt:1379  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün]  

   

Merd-i meydän-ı ≈aøìøat Mevlevì-i maúnevì 

Va´fıèı ebyätile va´f itdi ´ä≈ib-Me§nevì 

 

Şìve-i øu≠bänelerinden ve bezl-i kerìmänelerindendür ki1380 bizüm ´ı˚ar 

sinnimüzde [[L85b] úAbdì Paşa näm bir vezir-i øadr-şinäs välì-i diyärımuz olup 

≈a◊ret-i välid øuddise sırrıhü’l-úa®ì® cenabıyla [[K100b] germ-ä-germ-i 

ülfetlerinden näşì bizler da∆ı ≈aremine välide ile ämed ü reft olınur idi. Her 

du∆ùlümüzde paşa-yı mümå ileyh1381 bizlere ≠ıfläne bir iki beyt oøudup maø´adı 

úa≠iyye-i Ÿeheb ü fı◊◊adan väfir [[S111b] aú≠iyye1382 iú≠ä iderler idi. Bizler da∆ı 

                                                 
1375 Kur'ân-ı Kerîm, 22/Hacc-11, hem dünyasını hem ahiretini kaybetmiş.  
1376 Anlayana sivrisinek saz.  
A. Naci Tokmak, Telaffuzlu Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü, İstanbul: Simurg Yayıncılık, 
2001, s. 126. 
Deyimin "eger" sözcüğünün yer değiştirmiş tam şekli şu şekildedir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
1377 Biz sadede.  
1378 bürdbärdurlar K, M ve S: bürdbärlar L. 
1379 Li-müõellifihì beyt S: Li-müõellifihì K, L ve M. 
1380 kerìmänelerindendür ki K ve S: kerìmäneleridür ki L ve M. 
1381 mümå ileyh K, M ve S: merøùm ileyh L. 
1382 aú≠iyye K ve S: úa≠iyye L ve M. 
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tebŸìr itmeyüp välidemüze virürdük yevmen min-el-eyyäm ≈a◊ret-i välid, välide-

yi müşfiøaya suõäl iderler ki úa≠iyyeden øaç altun cemú oldı. Ceväb-dih olurlar 

ki1383 on sekiz altun cemú oldı. ~a◊ret-i välid buyururlar ki “Bunı ma≈alline ´arf 

itmelüdür. Bu bize yaramaz” diyüp bir ◊iyäfet tertìb idüp [[M110a] ≈arem-i paşa-yı 

merøùmı ve beglerini ™ul≠änba˚ı denilen ma≈alle daúvet idüp yine kendülere i≠úäm 

itmişdür. Fe'fhem velä ta˚fül1384 li-mi§li häŸä fe'l-yaúmel el-úämilùn1385 O ki 

tekyeye gelen ´urreler a∆şama bir päresi øalmayup cümlesin dervìşäna tefrìø 

iderler idi. úİşve-i mücerridänelerinden biri da∆ı budur ki ~äcì æıran ~asan Paşa 

nämına bir vezir välì-i Kütähiyye olduøda anlarla da∆ı ülfetleri kemä-yenba˚ì 
1386olup bir rama◊än-ı mübärek úiydiyyesi bir bo˚ça e§väb-ı cedìd ihdä itmişler idi. 

Bù-yı kürkine varınca bi’t-tamäm beräy-ı ∆ä≠ır bayramuè üçüne øädar telebbüs 

idüp baúdehù fürù∆t u §emenìn fuøaräya bezl itmişlerdür. æä´ır-fehmäna bunuè 

ifädesi da∆ı läzımdur ki belki ∆ä≠ırlarına ∆alecän-dih ola ve taún-ämìz diyeler ki 

[K101a] meşäyı∆-ı kiräma bu øadar vüzerä [[S112a] ile i∆tilä≠ münäsib midür? 

Ceväb budur ki [[L86a] emr-ber-úaksdür. Senüè øıyäsuè ile a≈väl-i kümmelìn 

maúlùm olmaz. Anlaruè öyle ma≈alle taøarrübi niçe bì-cürm olanları ta∆lì´ ve niçe 

úulùm-ı şerúiyyeyi1387 tefhìm ve niçe ≠arìø-i ´aväba irşäd ve niçe ma≈alline 

ta´adduø itdürme ve niçe erämil ü eytäma nüväziş itdürme bunuè em§äli ehl-i 

úır◊uè úır◊ını hetk itdürmeme ve meclislerinde nikät u ne´äyı≈ ve meväúı® ve 

kelimät-ı kerämet-ämiz ve ma≈allile le≠äõif ü şiddetlerinde tesliye-ba∆ş olmaları 

fi’l-cümle na®ar olınsa her ev◊äú u e≠vär u kelämları kerämete däõir [[M110b] 

bunuè gibi sütùde-şiyem muøarreb-i vüzerä olmaz da kim olur? Böyle vücùdlara 

şähän-ı øadr-şinäs mälik olmış degül. Eger istiø´ä olınur ise bu faøìr ta´affu≈ 

itdügi kitäblarda ancaø ~üseyin Bayøara nämıyla muúanven olan melik ~a◊ret-i 
                                                 
1383 ceväb-dih olurlar ki S: ceväb-dih olur ki K ve M: ceväbda buyururlar ki L. 
1384 Anla ve gafil olma.  
1385 Amel edecek olanlar buna göre amel etsin.  
1386 Gerektiği gibi.  
1387 úulùm-ı şerúiyyeyi S: umùr-ı şerúiyye K: umùr-ı şerúiyyeyi L ve M. 
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Cämì’ye mälik olmış ve øadrini aèlamış. Ve illä ˚ayrı maúlùmum degüldür. Ve 

cümle ähälì-i şehrüè ve e≠räfuè mücerrebi olmış idi ki ≈a◊ret-i välid bir vezìr ile 

bürùdet üzre görüşür olsa ´a˚ìr ü kebìrüè maúlùmı olurdı ki1388 Välimüz olan paşa 

ziyäde ®älimdür yä∆ùd bäde-nùşdur ya ˚ulämìdür yä∆ùd na´ì≈at ile úämil olur 

øabìlinden degüldür. A∆yär ile hem-ülfet olmadan istinkäf [[S112b] ider bir úayb 

ile maúyùb kimse oldu˚una intiøäl olınur idi. Yo∆sa päk-dämen olup ne´äyi≈ ile 

reh-i rästa sälik olan [[K101b] vüzeräya ser-i mù-keläm ≈aøøı iblä˚da a´lä te≈äşì 

itmezler idi. Ve øıs úaleyhi'l-bäøì1389 

Me§nevì:1390     [L86b]   

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

  

Şìr merdänd der älem meded 

An zemän k'ef˚än-ı ma®lùmän resed1391 

 

Bu da∆ı maúlùm-ı uli’l-elbäbdur ki zamän-ı kerämet-úunvänlarında1392 bir 

®älim välì veyä bir cäbir ≈äkim müddet-i øalìlede úazlile hem-úinän1393 cezäsın 

bulur idi. Ek§erì yek du mäha tamämında munúazil olur idi. [[M111a]  

 

Me§nevì:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

                                                 
1388 olurdı ki L, M ve S:  olur K. 
1389 Geri kalanı buna göre değerlendir.  
1390 Me§nevì L, M ve S: li-müõellifihì K. 
1391 Mesnevî, 2/1923., Dünyada mazlumların feryadı eriştiğinde yardım edecek aslan gibi adamlar 
vardır.  
1392 kerämet-úunvänlarında L, M ve S: úunvän-ı kerämetlerinde K. 
1393 hem-úinän L, M ve S: hem-´än K. 
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Evliyä rä hest øudret ez İläh 

Tìr-i ceste bäz ärendeş zi räh1394 

 

MMuúäyenemüzdür ki: Türk A≈med Paşa nämına bed-girdär bir bì-ra≈m, 

®älim biè yüz yigirmi sekiz tärì∆inde välì olup ®ulmi ≈adden ziyäde ve efzùn, 

˚adrı taúdäddan bìrùn olma˚la şehrimüze du∆ùl müyesser olmayup ≠aşradan sefere 

meõmùr olup Varadin’e varduøda kefere yedinde maøtùl olmuşdur. Baúdehù 

yigirmi ≠oøuz tärì∆inde Æam˚acı úAlì Paşa näm bir sekrän üç ay mek§ idemeyüp 

sefere meõmùr baúdehù bir viläyetde beş ay mek§ na´ìb olmayup devr-i däõim ile 

heläk olmuşdur. Bunuè úaøabinde otuz tärì∆inde Menlikli úAlì Paşa välì olup 

iøti◊ä-i diyäneti dört sene mümtedd olup şeref-i [[S113a] ´o≈bet-i ≈a◊ret-i välid 

mün◊amm olma˚la feväõid-i cemme ta≈´ìline da∆ı bädì olmuşdur. ÿevi’l-úuøùle 

pùşìde degüldür ki øatı çoø zamändan beru merøùma gelince iki sene bir välì 

olmamışdur. Bundan da∆ı çoø maúnä münfehim olur. Eger bu gùne ≈ukkäm u 

vulätuè a≈väli ki zamän-ı saúädet úunvänlarında cärì [[K102a] olmuşdur. Birer birer 

ta≈rìre mübäderet  [L87a] olınsa böyle bir iki mücellede küncäyìş-peŸìr olmaz. 

[M111b]  

 

Li-müõellifihì: 1395   

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Säyesi säye-i hümädur ol enìs va≈şetüè1396 

æurbet-i rä≈at-fezädur väliyän-ı beldeye  
                                                 
1394 Mesnevî, 1/1670., Velîlerin Allah'tan -gelen- güçleri vardır. Fırlamış oku yoldan geri 
çevirirler.  
1395 Li-müõellifihì K: Beyt L, M ve S. 
1396 enìs va≈şetüè L, M ve S: enìs ü va≈şetüè K. 
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TTelaøøì-kerde-i şifähìdür ki: Biè yüz øırø üç tärì∆inde defterdärlıødan 

mu∆rec úİzzet ma∆la´ úAlì Paşa näm bir vezìr välì olup gelmezden otuz gün 

muøaddem mükäşife-i úälem-i mi§ällerinden bu ≈aøìre naøl buyurdılar ki bu 

İstanbul’dan gelecek paşa ile bir sefineye binmişüz ∆alø izdi≈äm, sefìne çürük 

hemän batma˚a øarìb hele bir taørìb ile kenäre-gìr olurum1397 bunlar gözden nihän 

olınca giderler taúbìrìn da∆ı lu≠f buyurdılar ki ta∆mìnen bu gelecek paşanuè defter-

i aúmäli ≠olıdur, keştì-i bedeni deryä-yı mevte øärìbdür da∆ı görelüm ne ®uhùr ider 

diyüp müteraøøıb oldu˚ımuz ≈älde beş on gün mürùrında paşa-yı müşärun 

ileyh1398 gelüp saräya du∆ùl müyesser olmayup Revän mu≈äfa®asına taúyìn olınup 

[S113b] varduøda ve∆ämet-i hevä ile üç ay zinde olamayup müsäraúat ile bu 

∆äødändan ≠aban øaldurmışdur. Fi’l-väøiú paşa-yı merøùm İbrähìm Paşa 

çıra˚larından olma˚la anuè meŸhebi ile teŸehhüb idenlerden olup nevähìden 

itmedügi ∆ä≠ıra ∆u≠ùr itmeyenlerden ola rùzgär-ı zùrgär bir ´adme ile ibtidä 

İstanbul’dan i∆räc baúdehù Revän’a id∆äl bu [[K102b] arada bu øadar ≈aserät ve 

dürlü dürlü ˚umùm u hümùm [[M112a] ä∆iri æalúa-i Revän’da revän-bäzì. 

Faútebirù yä uli'l eb´är1399[L87b]  

 

Mı´raú: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Böyle izhär-ı kerämet bir degül bil ´ad hezär 

 

                                                 
1397 olurum K, M ve S: olup L. 
1398 paşa[-yı] müşärun ileyh L ve M: paşa-yı müşär K ve S. 
1399 Kur'ân-ı Kerîm,, 59/Haşr 2., Ey basiret sahibleri ibret alınız!. 
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Bir kerämet-i úu®mäları da∆ı bu olmuşdur ki su∆an-fehmän-ı 

telämiŸelerinden masøa≠-ı reõsi æa´aba-i Æavşanlu’dan1400 olan Me≈med ™ıdøì 

ma∆la´ çend säl telemmüŸ ile kendüye ˚urùr särì olup øa´aba-i merøùmede bir 

tekye i≈dä§ıyla penç şeş säl muøäbelät olınup baúdehù muúammer olmayup vedäú-ı 

bezm-i fänì itmekle Sefìne-i Nefìse’de mevsùm olup läkin øabl-i fevt baú◊ı1401 

a≈väli Ÿikr olınup iki ´a≈ìfe açuø kä˚ıd øomuşlar Sefìne tamämı ise, üç dört sene 

merøùm Şey∆ Me≈med’üè fevtinden muøaddem idi. Baúdehù bu faøìr ol beyä◊ı 

bi-øadri’l-vüsú tesvìd eyledüm. İmúän-ı na®ar olınur ise Ÿì-úaøl-ı selìme ∆afì ve 

pùşìde degüldür ki ol ma≈all [[S114a] tefa≈≈u´ olınsa, úibäratüè mev◊ùúından fehm 

olınur.   

 

Me§nevì-i La≠ìf:   

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün]  

 

Pìr ìşäned k'in úälem nebùd 

Cän-ı ìşän bùd der deryä-yı cùd1402  

 

K'ù nebiyy-i vaøt-i ∆¥ìş est ey mürìd  

Tä ez-ù nùr-ı Nebì äyed bedìd1403  

 

Ender äyìne çi bìned merd-i úäm  [M112b]  

                                                 
1400 Æavşanlu’dan K ve S: Æavşanlu’da L ve M. 
1401 baú◊ı S: baú◊an K, L ve M. 
1402 Mesnevî, 2/167., Pir, bu âlem yokken canları var olan ve cömertlik denizinde bulunan 
kişilerdir.  
1403 Mesnevî, 5/742., Çünkü o, zamanın peygamberidir. Ey mürit! Ondan peygember nuru açığa 
çıkar.   



399 
 

Ki bibìned pìr ender ∆işt-i ∆äm1404  

 

Çeşm-i bìnä bihter ez-si ´ad úa´ä 

Çeşm bişinäsed güher rä ez-≈a´ä1405 

 

Säye-i rehber bihest ez-Ÿikr-i ~aøø 

Yek øanäúat bih ki ´ad lu≠f u ≠abaø1406  [[L88a] 

 

˙ayr-ı pìr üstäd u ser-leşker mebäd  

Pìr-i gerdùn nì velì pìr-i reşäd1407 

 

Muúayenemüzdür ki: Şehrimüzde bir alay begi ≠arafımu®a [[K103a] úadäveti 

olma˚la ba˚teten ve musäraúan Írän Seferine rähì olup úavdetine øadar cümle 

kelämı bizüm ≠arafa icrä-yı úadävet olma˚la bizlere da∆ı ∆avf ìrä§1408 eyledi ki 

úacabä bu ≈arìf şehre du∆ùl itdükde bir fitne ìøä◊ ide mi ola diyü mütefekkir iken 

≈a◊ret-i välid øuddise sırrıhù bir mu´ä≈abet e§näsında buyurdılar ki úadù-yı 

maúhùd gelmege beş altı mer≈ale øaldı läkin şehre du∆ùli olmaz. Fi’l-väøiú şeş 

mer≈ale menzilde ishäli müzdäd olup øaúr-ı gùra id∆äl itmişdür. úAdù-yı merøùm 

øıyäfet ü heykelinden Ÿevi’l-fühùma úäõid feväõid-i nesne1409 olma˚la bir miødär 

                                                 
1404 Mesnevî, 6/2026., Sıradan kişinin aynada gördüğünü pîr, ham kerpiçte görür.  
1405 Mesnevî, 6/3783., Gören göz üç yüz sopadan daha iyidir; göz inciyi taştan ayırt eder.  
1406 Mesnevî, 6/3782., Kılavuzun gölgesi, Hakk'ı anmaktan daha iyidir; bir kanaat, yüz yemek ve 
tabaktan daha iyidir.  
1407 Mesnevî, 6/4119., Pîrden başka üstat ve komutan olmasın; feleğin pîri/yaşlısı değil, doğruluk 
pîri.  
1408 ìrä§ K, M ve S: ìräd L. 
1409 úäõid feväõid-i nesne K ve S: úäõid nesne feväõid L ve M. 
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icmäli ta≈rìr olındı. Mesfùruè çehresi nìm çeşmi ezraø ve yek tärikü’´-´alåt belki 

[[S114b] däõim cünüb, müdmin-i ∆amr, fürù-mäye, ≈ìle1410 vü ∆udúada mäh-rù ser-

efräz alay beglige rütbe cihetiyle müste≈aø degül iken zamän-ı øalìlde ≈ìle ile 

näõil olmış ve mekr ü telbìs bäbında iblìse ders virür [[M113a] ˚addär u mekkär 

bunuè gibi bir mu◊ırruè vucùdı refú olmaø úämme-i ∆aløa kerem ü kerämetdür.1411  

 

Mı´raú:1412 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Säye-i øu≠b-ı zamän ber-cümle ∆aløän şod kerem1413 

 

Bürd-bär olmaları ≠arafı mülä≈a◊a olınsa böyle nä-şüste-rùlaruè ne øadar 

za≈meti çekilmişdür. TTefekkür-i kirären ve mirären mmuúayenemüzdür ki: Böyle 

vücùd-ı bihbùduè úanä´ır-ı erbaúaya da∆ı nüfùŸ emri oldı˚ı tecrübe olınmışdur ki 

eyyäm-ı şitäda çoø şiddetler olup mümtedd olduøda ∆aløı izúäc ma≈allinde “yä 

lodos!” diyü ∆i≠äb [[L88b] iderler idi zamän-ı øalìl geçmeden ®uhùr [[K103b] idüp 

şiddet-i şitä mündefiú olurdı. Ve baú◊an leyle-i cumúada ta≈vìl olur buyurduøları o 

hefteyi tecävüz itmeyüp tebdìl olur idi. `u´ù´an vaøt-i saúädetlerinde şiddet-i şitä 

mi§illi ne øadar fiten mündefiú olup säye-i ˚av§änelerinde däõiremüz ve úämme-i 

∆aläyıø istirä≈at üzre olduø1414 baúdehù yine hezär gùne úinäyet-i rù≈äniyyeleriyle 

müstefì◊ oldu˚ımuza iştibäh olınmıya.  

 

                                                 
1410 ≈ìle L, M ve S: ≈ılle K. 
1411 úämme-i ∆aløa kerem ü kerämetdür K, M ve S: L’de yazılmamıştır. 
1412 Mı´raú L, M ve S: عK. 
1413 Zaman kutbunun gölgesi bütün halka kerem/iyilik oldu.  
1414 olduø K, M ve L: olduøda S. 
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MMe§nevì: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Säye-i Yezdän buved bende-i `udä 

Morde-i in úälem u zinde-i `udä1415  

 

Æabú-ı näf-i ähùst an øavm rä  [S115a]  

Ez burùn ∆ùn u derùnişän mişkhä1416 

 

Ez ≈adì§-i evliyä nerm u duruşt [M113b] 

Ten mepùşän z'änki dìnet räst puşt1417 

 

Germ gùyed serd gùyed ∆oş begìr 

Tä zi germ u serd bechì vez saúìr1418 

 

Germ u serdeş nevbahärı zidegìst 

Mäye-i ´ıdø u yaøìn u bendegìst1419 

 

                                                 
1415 Mesnevî, 1/424., Hakk'ın gölgesi olur, Allah'ın kulu. O, bu alemin ölüsü, Allah'ın dirisidir.  
1416 Mesnevî, 1/476., O toplulukta ahu göbeği kabiliyeti vardır; dışarıdan kan ama içlerinde 
miskler.  
1417 Mesnevî, 1/2055., Velilerin yumuşak ve sert sözüne vücudunu örtme, çünkü dinine dayanaktır.  
1418Mesnevî, 1/2056., Sıcak söyler, soğuk söyler, hoşça al; sıcak ve soğukla cehennemden 
kurtulursun.  
1419 Mesnevî, 1/2057., Sıcağı ve soğuğu hayat ilkbaharıdır; sadakat, kesin biliş ve kulluğun 
kaynağıdır.  
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Dämen-i ù gìr zùter bìgümän  

Tä rehì der dämen-i ä∆ir zemän1420 

 

Ender in vädì merev bì in delìl  

"Lä uhibbü'l-äfilìn"1421 gù çün `alìl1422  

 

Gerne bìnäyän budendì vü şehän  

Cümle kùrän morde'endì der cihän1423 

 

ŞŞifähen telaøøì-kerdedür ki: Her senenüè teceddüdüne bir laf®-ı ˚arìb ve 

maúnäsı o sene ®uhùr idecek ≈avädi§e [[L89a] mu≠äbıø kelime ile tekellüm 

buyururlar idi. Cümel1424 ≈e´äbı üzre tärì∆-i Hicrete muúädil maúnä cihetiyle da∆ı 

úaynı ®uhùr iderdi. Me§elä keläm-ı kerämet encämlarından biri bu ki biè yüz otuz 

senesinde “˚alø” buyurdılar. O sene Nemçe ile úO§mäniyän ´ul≈ olup on1425 dört 

seneden ziyäde [[K104a] cenk ve sefer olmayup cenk øapusı øapandı ve baú◊an 

sene-i Hicret’den bièi ≠ar≈ buyurup mä-beøäõ ile işäret iderler idi. Yüz otuz üç 

senesinde “øılıc” senesidür. Buyurdılar. Ammä ol sene bu ≠araflardan1426 bir cenk 

®uhùr itmedi. Faøìr suõäl eyledüm ki: “ ™ul≠änum [[M114a] bu sene cenge 

müteúallıø nesne ®uhùr itmedi.” Ceväbında buyurdılar ki: “Ne bilürsün belki e≠räf-

ı eøälìmde olmış ola.[[S115b] İkinci sene ∆aber geldi ki: Af˚äniyän æandehär’dan 
                                                 
1420 Mesnevî, 1/425., Çabuk şüphe duymadan onun eteğini tut, böylece ahir zamanda kurtulursun.  
1421 Kur'ân-ı Kerîm, 6/En'âm-76. Ben batanları sevmem.  
1422 Mesnevî, 1/427., Bu vadide bu delil olmadan yürüme. Halil İbrahim gibi "Ben batanları 
sevmem" de. 
1423 Mesnevî, 1/2134., Görenler ve padişahlar olmasaydı, dünyada bütün körler ölürdü.  
1424 cümel K: cümle L, M ve S. 
1425 on K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
1426 ≠araflardan K ve S: ≠arafdan L ve M. 
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∆urùc idüp Aúcäm’a bir øılıç øomış ki taúbìri øäbil degül. æırø altı senesinde 

“hümä” buyurdılar ≈attå ol sene ~ekìmbaşı-zäde úAlì Paşa Írän’dan medúuvv 

gelüp vezìr olmışdı. Anuè ≈aøøında da∆ı mäh-ı äsmän-ı devlet der-säl hümä tulùú 

kerd1427 fıørasın buyurmaları väøıan ol senenüè refähiyyeti ve ∆a´b-i rä≈atı ve 

ma◊arräta müteúallıø nesne görilmeyüp ol ´adedden münúazil olınca o çäşni ˚äyrı 

bir vezìrde ®uhùr itmedi. Ve iki sene vezäretde1428 bir cämiú-i ´anäyiú-cämiú 

binäsına muvaffaø olup ˚äyet yerinde üstäd-pesend-i cämiú olmuşdur. Bundan 

mä-úadä meşäyì∆ ve dervìşän ve fuøaräya olan úa≠äsı ≈add ü úadedden ∆äricdür ki 

e´-´adaøatü teruddü'l beläõe ve tüzìdü'l-úumre1429 ≈adì§-i şerìfi ma◊mùnınca ∆ayr 

ile sinìn-i úadìde muúammer olup ≈attå iki defúa beldemüze välì olup [[L89b] defúa-i 

ùlåda medúuvv ve mükerrer  vüzeräta getmişdür. Bundan øıyäs olına ki beŸl-i 

úilmiyyeleri ne rütbe imiş. A≈yänen baú◊ı le≠äõif ü nikät ile ma∆lù≠ ∆ayrätiyyeyi 

ìmä ve keşf [[K104b] iderler idi. Baúde’®-®uhr fehm olınurdı ki øable’l-vuøuú e§nä-i 

mu´ä≈abet-i ®aräfet-ämìzlerinde münderic idi.   

 

Li-mu≈arririhì:1430   [M114b] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Hüsn-i ´ùret ≈üsn-i sìret her kelämı bì-na®ìr 

Gelmedi gelmeyiserdür böyle bir kämil vücùd 

 

                                                 
1427 Devlet semasının ayı kutlu yılda doğdu. 
1428 vezäretde L, M ve S: vüzerätda K. 
1429 Sadaka belayı savar ömrü uzatır. Yılmaz Age., s. 594. [Bu ibarenin tam metnini içeren bir 
hadis kaynaklarda bulunamamıştır. Sadakanın ömrü uzatacağına ait kısmın zayıf hadis olduğu 
belirtilmiştir. (Albanî, zaúîfü'l-câmî, 3/3471).] 
1430  Li-mu≈arririhì L, M ve S: Li-mu≈ibbihì K.  
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[[S116a] Maúlùmımuzdur ki: úAbdì Paşa ~oton valisi iken Eyälet-i Ana≠olı 

maúiyyetine taúyìn olunup rähì olduølarında sipähiyändan birine bir mektùb 

virdiler. Merøùm sipähì mektùbı paşa-yı müşärun ileyhe ì´äl1431 eyledükde úa®ìm 

mültefit olup cümleye isti˚räø ≈ä´ıl olur. Meger derùn-ı mektùbda münderic 

maúnä bu imiş ki: Çend mäh mürùrında välì-i Mı´r-ı æähire olursuz. Paşa-yı 

mümå ileyh ise medìne-i Kütähiyye välìsi olduøda hezär bär tecrübesi sebøat 

itmiş. Beyhùde ve ∆iläf söz ≈a◊ret-i välidden ®uhùr itmemiş. Bu sürùra merøùm 

sipähiye ikräm-ı täm olmış. Buèa müşäbih kerämetleri hezär bär bähir olup ve 

herbiri úalå-≈addetin taf´ìl ve ta≈rìr olınmaø läzım gelse bäúi§-i ta≠vìl ü imläl olur. 

Ve kerem-i úälem-şümùllerinden näşì ser-≈add-i baúìdede olan müte≈ayyirìne 

tebşìr ve øalb-i ≈azìnlerin mesrùr iderler imiş.  

 

Li-müõellifihì:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Her su∆an ki ez-dehän-ı än velì  

Güfte şod her yek sırì däred úacìb  

 

Her su∆anhä ke'z dehäneş ´ädır est  

Bäúi§-i yek nükte vü remzì ˚arìb1432 [L90a] 

 

Maúlùmumızdur ki: İbtidä diyär-ı Kütähiyye’de tava≠≠unlarından [[M115a] 

ilå-ä∆irü’l-vaøt aúyän-ı şehr ve ≈äkimi ve välìsi her ´ayf u şitäõ ´o≈betler ve 
                                                 
1431 ì´äl K, L ve M: itti´äl S. 
1432 O velînin ağzından çıkan herbir söz acayip bir nükte ve sırra sahiptir. Onun ağzından çıkan 
herbir söz garip bir nükte ve remze sebeptir. 
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◊iyäfetler olunup úalä-merätibihim [[K105a] nevbetlerinde ≈a◊ret-i välidi daúvet 

iderler. Maúärifinden cümle säkinìn-i meclis müstefìd olup ´o≈bet, bir iki [[S116b] 

øalduøda ≈a◊ret-i välid märru’Ÿ-Ÿikr ket∆udäsı olan ™ucı Dede’ye ∆i≠äben 

buyururlar idi ki: “Bize da∆ı vaøt geleyorur. `ırmen ´oèı dervìşlerüèdür. Bizler 

da∆ı dervìşäna bir dìg, cùş idelüm. Müft-∆ùr bälä-nişìn olmayalum” diyü baú◊an 

tedärik-i rav˚an ve mìş ve şehd ve eruzz øäydıyla taøäyyüd e§näsında iken mollä-

yı belde ya mütesellimi úazl olup cemìúleri1433 perìşän ve ≈a◊ret-i välide vaøt-i 

daúvet øalmazdı. Bu ≈ikmet-i ∆afiyye mükerreren väøìú olup gùyä bu Ÿät-ı sütùde-

´ıfät içün rùzgär-ı cemúiyyet ´o≈bet tedärik idüp fi’´-´ayf ve’ş-şitäõ ◊iyäfetler 

yinüp istifä-i ≈a®® olınduødan ´oèra úazl-i rüõesä ile perìşän olmalarından 

münfehim olan budur ki ancaø bu øadar tek ü pù ve elvän-ı niúam bu vücùd-ı bih-

bùd içün imiş1434 läkin ekäbir ü a´ägirden bunı mütefa≠≠ın kimse bilmem.  

 

Li-müõellifihì:1435  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ez-beräy-ı evliyä-i ∆od İläh-ı Ÿü'l-celäl  

Ber-zemìn-i mükremet güsterde ∆¥änhä-yı neväl1436 

 

Maúlùm-ı cümledür ki: Siúa-i maúìşetlerinden1437 her mälzeme vaøtiyle 

[M115b] gelüp mu◊äyaøa çekilmeyüp øaräbìn ü nüŸùrdan mä-úadä her ne ki 

däõireye lüzùmı vardur, nefädından muøaddem pey-der-pey gelürdi. Me§elä 

                                                 
1433 cemìúleri L ve M: cemúleri K ve S. 
1434 içün imiş K ve S: içün L ve M. 
1435 Li-müõellifihì L: Li-müõellifihì beyt S: لم K ve M. 
1436 Celal sahibi Allah kendi dostları için nimet sofralarını cömert zemine sermiş.  
1437 maúìşetlerinden K: taúayyüşlerinden L, M ve S. 
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Meydänì Dede “æahve ~aøø yetire”  [L90b] dimedin øa≈ve gelürdi. Veøıs úalå-

häŸä, ilå ä∆iri’l-úömr [[S117a] ´afäyäb-ı küllì olduølarından lisän-ı teşekkürleri 

ek§eriyä bu bäúi§ ≈ämd-i [[K105b] firävän ve teşekkür-i bì-päyän olacaø úibret-

engìz ile tefevvüh buyururlar idi. “Vaøtimüzde beş pädişäh nevbeti geçdi. Bu 

øadar şey∆ ü’l-islämlar ve øä◊ı úaskerler ve mühr ´ä≈ibi vezìrler úälem-i úademe 

seyä≈ate gitdiler. Bizler1438 henùz müreffehü’l-≈äl pey˚ùle-nişìn-i ∆änøäh-ı 

~a◊ret-i Ar˚un øùddise sırrıhü’l-meknùn1439 olup bu künc-i teng ü tärìøde olan 

siúa-i1440 úìşimüz ve refähiyyet-i vaøtimüz hiç bir äferìdeye iú≠ä olınmamışdur” 

diyü däõimä ≈amd ü şükr ile evøät güŸär ve däd u dihiş-i Girdigär idügüne ta´rì≈ 

buyururlar idi. Ve ®uhùr iden fütù≈ätı däõimä fuøaräya tavzìú ve taøsìmde ser-i mù 

tekäsül itmezlerdi. 

 

Li-müõellifihì:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Bürd-bärìde mi§äli hemçü kùh 

BeŸl ü iú≠äda1441 müşäbih-hemçü1442yemm 

 

Maúlùmımuzdur ki: Dervìşändan ve evläd-ı etbäúdan her ne øadar ki bir nä-

şäyeste ≈areket görseler ta≈ammül ve hezär tecrübelerinden näşì ®ähiran setr ile 

muúamele idüp kemäl-i kiyäsetlerinden vaú® u teŸkìrlerinden o ´ä≈ib-i [[M116a] 

Ÿilleye yine ´aded içinde dä∆il bir nükte-ränì iderler idi ki säõir müstemiúìn väøıf 

                                                 
1438 bizler K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
1439 meknùn L, M ve S: meknùnı K. 
1440 siúa-i K: sille L: sille-i M: semer-i S. 
1441 iú≠äda K ve S: úa≠äda L ve M. 
1442 müşäbih-hemçü yemm S: müşäbih-i mi§l-i yemm K, L ve M. 
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degül; ammä ´ä≈ib-i Ÿelle müsteşúır olup  øalben ve øälıben täõib olup vücùd-ı 

bihbùdlarınuè ne rütbe setr1443 ile muämele ve bürd-bärlı˚ına ve teõdìb-i ®arìfäne 

ve úäøıläne ve älimäne1444 ve kämilänesine [[S117b] her nefs cänla úäşıø idi. Baú◊an 

müsteşúırìnden suõäl värid olmış ki “Sul≠änum tekyeye baú◊ı [[L91a] nä-hem-vär 

nä-tiräşìde ricäl-´ùret ∆abì§-sìret ädemler §ıølet ideyorlar. Bunlara [[K106a] peşìn 

ceväb virilse ve merøùm em§älinüè §iøleti defú ü refú olınsa enseb degil midür?” 

dinüldükde ceväb-ı bä-´aväb buyururlar idi ki “Bu ∆änøählar deryä mi§älidür. 

Bunuè içinde her ma∆lùødan bulınur ve lüccesinde dürr-i ∆oş-äb da∆ı olur. Anı bu 

ma≈alle sevø idenüè elbet1445bir muräd-ı úaliyyesi vardur. Bize çün ü çerä iøti◊ä 

itmez.” buyururlar idi. Väøıúä Menøabe-i Şey∆ A≈med Efläkì’de mes≠ùrdur ki 

≈a◊ret-i pìr kuddise sırrıhü’l-münìr ≈a◊retlerinüè Men ˚alebìr 

kerdem1446buyurmaları her vaøt güzìdegän-ı nüfùs, ≠araf-ı ≠arìø-i Mevleviyyeye 

münceŸib olmuşdur. Eger geregi gibi tefa≈≈u´ olınsa zamäne ricälinüè güzìde 

nüfùslarınuè ek§erì ≠arìøimüzde bulına1447 gelmişdür ki zebän-ı veläyet ü kerämet-

beyän-ı ≈a◊ret-i sul≠ändan bu mı´raú ´ädır olmış. [[M116b]  

 

Mı´raú:1448 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest her ki şüd nev-mürìd merä1449  

                                                 
1443 setr L, M ve S: si K. 
1444 älimäne K ve S: ämiläne L ve M. 
1445 elbet K: ellette S: elbet L ve M. L’de elbet kelimesi vardur kelimesinden sonra gelmektedir.  
1446 Ben eledim. 
1447 bulına L, M ve S: yolına K. 
1448 Mı´raú L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1449 Bize yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
Mısranın Dîvân-ı Kebîrdeki şekli: 
 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
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Bu da∆ı maúlùmuè1450 ola ki bu Ÿikr olınan menøabeden bir1451 fikr ®uhùr 

itmesün ki cümle nä-şäyeste ≈arekät-ı dervìşäna i˚mä◊-ı úayn buyururlar imiş. 

Böyle degül belki şerú u ≠arìøden ∆äric ≈areket ®uhùr itse tenbìhät-ı ekìde olınup 

mütenebbih [[S118a] olmazsa ser-pä olınur idi. úAle’l-∆u´ù´ ki märru’Ÿ-Ÿikr ™ucı 

Dede’nüè øalenderäne reftär u güftärını görüp işiden cänlar kec-reftär1452 cürõet ne 

mümkün; ammä zamäne bì-edeblerinden1453 [[K106b] baúde memäti’l merøùm 

≈arekät-ı muúavvece ®uhùr ile1454 münfehim [[L91b] oldı ki böyle bir vücùd 

mürebbiyyü’l-mübtedì ∆änøählarda ziyäde läzım imiş. Läkin ilå yevminä häŸä1455 

böyle bir vücùda mu≈täcuz úanøä-´ıfat bir läneden1456 görilmiş degül ve li-külli 

úasrin ricälin1457 muøte◊äsınca biz da∆ı bulındu˚ı minväl üzre tekmìl-i vaøt 

itmeden demlenüp getmedeyüz ki ≈a◊ret-i välid-i mäcid kuddise sırrıhù1458 bir 

øı≠úa-i ˚arrälarında ìmä buyurmışlardur.  

 
                                                                                                                                      
 
Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
Beytin Dîvân-ı Kebîrdeki şekli: 
 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
Án ki girift dest-i tu ∆a´bek-i zamän buved 
 

Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir. Elini tutan zamanın hasbeyi olur.  
*"Has-bek" aynen böyle, Türkçe geçiyor. (Gölpınarlı'dan) 
Mevlânâ Celâleddin Dîvân-ı Kebir, (haz. Abdülbaki Gölpınarlı), Eskişehir: Kültür Bakanlığı 
Yayınları 1992. s. 89.  C VII/ G XVIII/4. 
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Dîvân-ı Kebîr (Dîvân-ı Şems), G 557/4. 
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh557/. 
1450 maúlùmuè K, M ve S: maúlùm L. 
1451 bir K ve S: bu L ve M. 
1452 kec-reftär K ve S: kec-reftärile L ve M. 
1453 bì-edeblerinden K ve S: bì-edeblerindendür L ve M. 
1454  ®uhùr ile K: ®uhùrıyla L, M ve S. 
1455 Günümüze kadar 
1456 bir läneden S: per-i länede K: bir länede L ve M. 
1457 Her asrın bir adamı vardır.  
1458 sırrıhù S: sırrıhù ≈a◊retleri K ve M: sırrıhù ≈a◊retlerinüè L. 
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KKı≠úa:1459   

[Mefúùlü Mefäúìlü Mefäúìlü Feúùl] 

 

Ne®®äre-i älä-yı şuúùn eyleyerek 

Geldük bu temäşä-gehe ammä giderek 

Mümkin degül äräm dudam bir yerde [M117a] 

Her-dem çekilüp gitmedeyüz demlenerek1460 

 

Ve ol1461 ∆uceste-∆i´älün terk ü tecrìdinde olan mù-şikäflık müvellihetü’l-

úuøùldür. Evän-ı seyä≈atlerinde olanı1462 øatretü mine’l-yemm1463 bäläda Ÿikr-i 

sebøat itmişdür. Läkin ≈ìn-i iøämetlerinde bulınduøları keyfiyyet  

Muúayenemüzdür ki: Meõkùlät u meşrùbätda cümle ile müsävì melbùsät-ı ∆u´ù´ì 

senede bir defúa bo˚a´ìden1464 penbeli iki libäs fi’´-´ayf ve’ş-şitäõ §äli§i yoø 

cìblerinde bir päre bulınmaz fütù≈ät her ne ki ®uhùr ider, zìr-i postdan [[S118b] 

∆ärc iderler. A∆şama biri øalmaz ve tekyede bulınan cänlaruè maúùnätı cümle täm 

du∆än kisesi da∆ı bir1465 olup cümle andan istiúmäl iderler idi. Ve kendüler içün 

bir du∆än kisesi itti∆äŸ itmeyüp yanlarında kä˚ıd1466 üzre va◊ú [[K107a] olınur idi. 

~ammäm  bahäları ay başında ìcära taøä´, tıräş ücreti üç beş haftada ®uhùr iden 

fütù≈ätdan virilür idi. Mu≈a´´al-ı keläm her ≈älde [[L92a] ehl-i dünyänuè ∆iläfı 

                                                 
1459 Bütün nüshalarda øı≠úa ismi verilse de bu dörtlük bir rubâîdir.  
1460 Bu kıta Sâkıb Dede Dîvânı'nda yer almamaktadır. bk. Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık 
Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı,  Ankara: Akçağ Yay., 2003. 
1461 ve ol K, M ve S: ve öè L. 
1462 olanı K ve S: olan M: L'de yazılmamıştır. 
1463 Denizden bir damla.  
1464 bo˚a´ìden M ve S: bo˚asiden K ve L. 
1465 bir L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1466 kä˚ıd L, M ve S: kä˚ıŸ K. 
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üzre1467 idi. úIydeynde merøùm Śucı Dede mübärek, cìblerine iki üç ˚uruş  ∆arclıø 

olsun içün øorlar idi. Mezbùr dede cümle úaøärät1468 u ˚allät ve fütù≈äta1469 

väú◊ıúü’l-yedd olup senede ancaø bu meŸkùrdan ˚ayrı bir ≈abbe virmez idi. Ammä 

be-her yevm dest-i kerem-peyvest-i ≈a◊ret-i välid-i mäcid da∆ı ∆arc-ı dirhem ve 

denäyirden ∆älì olmazdı. [[M117b]  

 

Mı´raú:1470  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Görinürden çoø efendi bunda görinmez maúnä 

 

mı´däøınca her a≈väl ü e≠värları küncäyìş-i beyän olsa böyle bir iki mücellede 

da∆ı mu≈täcdur. Bu ev´äf-ı celìle ile mutta´ıf olan vücùd-ı bihbùdlar ≈aøøında 

≈a◊ret-i bürhänü’l-vä´ılìn Ter˚ìben lehüm1471 buyurmışlardur.  

 

Nu´≈-ı cän-fezä-yı ~a◊ret-i Mesnevì:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Säye-i şähän ≠aleb her dem şitäb  

Tä şevì z'an säye bihter z'äfitäb1472 

                                                 
1467 üzre K: L, M ve S'de yazılmamıştır. 
1468 úaøärät S: úaøär K, L ve M. 
1469 fütù≈äta L, M ve S: fütù≈ät-ı K. 
1470 Mı´raú L, M ve S: عK. 
1471 Onlara teşvik olsun diye.  
1472 Mesnevî, 2/2205., Her an süratle padişahların gölgesini ara; bu gölgeyle güneşten daha iyi 
olursun.  
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Çün netìce-i hecr-i hemrähän ˚am est 

Key firäø-ı rùy-i şähän z'an kem est1473  

    

İn hevä rä neşkened ender cihän  

Hìç çìzì hemçü säye-i hemrehän1474 

 

Ger sefer därì bedin niyyet berev 

Ver ≈a◊er bäşed ez in ˚äfil meşev1475 

 

Goft ~aøø ender sefer her cä revì  

Bäyed evvel ≠älib-i merdì şevì1476 [[S119a] 

 

æa´d-ı gencì kon ki in ´ùd u ziyän  

Der tebaú äyed tu an rä ferú dän1477 

 

 

Her ki käred øa´d-ı gendom bäşedeş 

                                                 
1473 Mesnevî, 2/2204., Yoldaşlardan ayrılığın neticesi kederdir; padişahların yüzünden ayrılık 
bundan aşağı olur mu hiç? 
1474 Mesnevî, 1/2957., Dünyada yoldaşların gölgesi gibi hiçbir şey bu isteği kıramaz. 
1475 Mesnevî, 2/2206., Yolculuğun varsa bu niyetle git; yerinde kalacaksan bundan gafil olma.  
1476 Mesnevî, 2/2210., Hak buyurdu: "Yolculukta gittiğin yerlerde önce adam aramalısın." 
1477 Mesnevî, 2/2211., Defineye yönel; zira bu kâr ve ziyan peşi sıra gelir; kâr ve zararı 
parça/ayrıntı bil.  
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Käh-i ∆od ender tebaú mìäyedeş1478  [[K107b][L92b] 

 

Keh bekärì ber neyäyed gendomì [M118a] 

Merdomì cù merdomì cù merdomì1479 

    

BÁB-I SÁDİS 

Æa´arrufät-ı kudsiyyeleri ve enväú-ı kerämätla memzùc ≈üsn-i terbiyyeleri 

ve derdmendän-ı güm-geşte-i tìh-i nefsäniyye olan mürìdìn ü mu≈ibbìni menzile-i 

selämete ì´äli beyänındadur. MMuúayenemüzdür ki: æara≈i´är-ı ´ä≈ib 

Mevlevì∆änesinüè vaøf øaryelerine ~äcì Bostän Efendi ≠arafından vekälet-i 

tevliyye üzre irsäl olınduøları ezmända yevmen min-e’l-eyyäm æandìlì-zäde näm 

bir väúi®-i şehìrüè bir ner evlädı dünyäya gelür. Kemal-i ∆ulù´ından näşì ol säúat 

≈a◊ret-i välid-i mäcid ≈u◊ùrına getürür. Cenäb-ı veläyet-meõäbları da∆ı dest-i 

sùdla rìø-ı dehen-i1480˚once-i cennet-äsälarıyla dehen-küşä olurlar úilm-i näfiú ve 

úamel-i ´äli≈ edúıyyesiyle ircäú iderler baúdehù yigirmi seneye øarìb bu ma∆dùm 

İstanbul’a úazìmet øa´dıyla dämen-bùs-ı ≈a◊ret-i välide gelüp baúde'l-leteyä velletì 
1481 kütüb-i tekyeden birini a∆Ÿ u ba≈§ u ciddle münäsib bir ´aded bulup hem 

cerren ´aded-i mütemädì olup mülzem olması mümkün olmama˚la ≈a◊ret-i välid 

buyurdılar ki: “Bu senüè ≈ä´ıluè  evvelä1482 [S119b] øäle yeøùl1483 dehen-küşälı˚a 

iú≠äõ olınan rìødan ≈ä´ıldur. Ne än ki senüè pederüè bir øalìlü’l-bi◊äúa kimsedür.” 

                                                 
1478 Mesnevî, 2/2212a., Ekin ekenin amacı, buğdaydır; saman onun peşi sıra gelir. 
1479 Mesnevî, 2/2212/b., Saman ekersen buğday çıkmaz. Bir adam ara bir adam ara bir adam. 
Bu beyit KANAR'da ana metin içinde verilmişken AK’da yazmanın kenarında olduğu ifade 
edilerek ana metin içine dahil edilmemiştir. Bu beyit her iki çeviride de Mesnevî, 2/2212., 
numaralı beyitten sonra gelmektedir. Kanar s. 446. AK s. 235.  
1480 dehen-i M ve S: dehene L: mürüvve K. 
1481 Uzun tartışmalardan, müzakerelerden sonra.  
1482 evvelä S: evvelä bizim K: olan L ve M. 
1483 Dedi, diyor.  
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diyü iskät buyurduølarında ma∆dùm-ı merøùm ˚arø-ı úırø oldu˚ı ≈älde meclisden 

øaløup [[M118b] rähì olmışdur.Meger ki ma∆dùm [[K108a] bir risäle teõlìf itmiş 

imiş. Şey∆ü’l-isläm-ı vaøte úar◊ ider. Ol da∆ı dìbäceye na®ar iderken ceberrùt 

laf®ını1484 görür taúrìfini1485 [[L93a] suõäl ider. Ma∆dùm taúrìf-i1486 tämdan úäciz 

olınca Şey∆ü’l-isläm buyururlar ki ma∆dùm1487 böyle teõlìfe ´arf-ı vaøt olınmadan 

oøuyup bi◊äúa-där olmaèuz evlå vü a∆rädur ki dinilmişdür. 

 

Mı´raú:1488 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Lìk fehmìden bih ez-goften buved1489  

 

Derd-mend ma∆dùm va≠än-ı a´liyyesine geldükde çoø geçmeyüp rı≈let 

itmişdür. İmúän olınur ise ibtidäda1490 rìø-i mübärekelerinden ®uhùr iden yenäbìú-i 

úilmiyye §äniyen fürù-mäyelik ≈asebiyle bunuè gibi ba≈r-ı ze∆∆är ile cedel ü ba≈§ 

˚ayret-i merdän-ı İlähiyyeyi ìøä◊ idüp derdmend sersebz olamayup úälem-i 

civänìde müsäfir-i úälem-i beøä olmışdur.  

 

Mı´raú:1491  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

                                                 
1484 laf®ını L, M ve S: laf®ı K. 
1485 taúrifini L, M ve S: taúrifi K. 
1486 taúrìf-i L, M ve S: ceväb-ı taúrif-i K. 
1487 ma∆dùm K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
1488 Mı´raú L ve M: K ve S'de yazılmamıştır. 
1489 Lakin anlamak söylemekten iyidir.  
1490 ibtidäda K ve S: ibtidä L ve M: 
1491 Mı´raú L ve M: K ve S'de yazılmamıştır. 
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`ışm-ı merdän ∆uşk gerdäned se≈äb1492 

 

Ma◊mùnı ˚ayret-i merdän-ı `udä’dan ˚ayetü’l-˚äye i≈tiräz olınmalıdur. 

Bu naøl olınanun úaksi bizüm ∆¥äce-taşımuz olan Me≈med úAlì Dede a≈välidür ki 

pederlerine Æaşcı-zäde Mu´≠afå Efendi dirler idi. O˚ul ≈asreti imiş.  [S120a] Vaøtä 

ki merøùm dünyäya geldükde [[M119a] øımä≠-pìçìde ≈a◊ret ≈u◊ùrına getürüp anuè 

da∆ı dehenin mübärek rìølarıyla küşäde øılup ∆ayr duúä ile pederi refú ve 

menziline ì´äl ve ´ı˚ar-ı sinninde kemäl-i edeb ü taúallüm üzre neşv ü nemä bulup 

≠ahäret ü diyänet üzre baúde’l-bülù˚ ≠arìøat-ı úaliyyeye du∆ùl ve sinìn-i úadìde 

∆ıdemät-ı şäøøa ile yine bir än telemmüŸden ∆älì olmayup ilå-irti≈äli'l-mürebbì 

øuddise sırrıhù ifnä-yı [[L93b] vücùd ta≈´ìl-be-bùd ile [[K108b] müşte˚ıl baúdehù 

hicrän-ı ≠äøat-keşe müte≈ammil olamayup ´abrı sefere tebdìl ve äsitäne-i saúädetde 

çend säl mek§ ile näõil-i meşì∆at-i `änøäh-ı Edirne olmışdur. Yine hicräna tesellì-

yäb olamayup istiúfä üzre äsitäne-i saúädete rucùú idüp bu defúa Æarìøätì ∆iŸmetiyle 

müstesúid olmışdur. Bunuè em§ali hezär gùne ®uhùr itmişdür. Bizüm bu 

ta≈rìrimüz el-≈afnetü tedüllü úale'l-beyder1493 ma◊mùnı üzre øatretü min’el-

yemmdür.1494 Ve da∆ı úayn-ı úinäyet-i Rabbänì olan en®är-ı ≈asenelerinde olan 

≈älet-i mürìdìn ü mu≈ibbìnden her kimüè ki derùnında ∆alecän virür bir maúnä 

olsa o kimse ≈u◊ùr-ı fäõi◊ olınurlar. Yine du∆ùl ü úayn-ı kerem ile nigerän olsalar 

hemän o kimsenüè müşkiline küşäyiş ü ≠abúına sürùr-ı nä-ma≈´ùr iløä olunup 
                                                 
1492 Mesnevî, 3/2815., Erlerin öfkesi bulutu kurutur. 
Beytin tamamı şu şekildedir: 
 

`ışm-ı merdän ∆uşk gerdäned se≈äb 
`ışm-ı dilhä kerd úälemhä ∆aräb 

 
Mesnevî, 3/2815., Erlerin öfkesi bulutu kurutur; gönüllerin öfkesi alemleri harap eder. 
1493 Bir avuç (buğday) harmana delil olur.  
1494 Denizden bir damla.  
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behcet [[S120b] ü ´afä ile úavdet ider idi. Varaøı ve taúvìŸ-i nef§ itme bürõ-i säúayı 

[M119b] mute◊ammın olup dest-i sùd-ı kerem-peyvestleri hezär úilel ü esøäma 

müdävät olmış idi. Hele nüs∆a-i Mevleviyye iú≠äları aøsä-yı biläda münteşir idi. 

Vücùd-ı bihbùdlarında olan ta´arrufät u øuvvet-ı øudsiyyeden mä-úadä §evb-i 

mübärekelerine da∆ı tecävüzi mu≈ayyeretü’l-úuøùldür. MMuúäyenemüzdür ki: 

`adìce näm bir evlädımuz ˚unùde-i kehväre iken ümmü’´-´ıbyän taúalluøı gibi bir 

nesne olup pìç ü täb ile ma˚şì úaleyhä olma˚la välid ü välideye perìşänì ≈ä´ıl olup 

≈a◊ret-i välid-i mäcide cezeú-i mihribänì-i evläd ile vardu˚umda keremen 

∆änemüzi teşrìf buyurup dùş-ı  [[K109a] mübäreklerinden şäl-ı meymenet e§erlerin 

selb ü gehvärede olan maú´ùmeye ta˚a≠≠ì itdükleri [[L94a] säúat, maú´ùme cezaú vü 

fezaúdan münøa≠ıú ve bir da∆ı ol ≈äl úavdet itmemişdür. Vücùd-ı fäõi◊ü’l-cùdları 

kän-ı memli≈ä gibi olup §evbe tecävüzi úacäyib-i øudretden olup ve øuvvet-i 

øudsiyyelerini mebnìdür. Ve a˚rebü'l-úacäyib ma≈alle faøìrelerinden bir marì◊a bir 

iki seneden beru bir enderùnì mara◊a mübtelä olup ne øädar ki úiläca mücidd olur. 

Mümkin olmaz ∆ä≠ırına bu maúnä läyi≈a olur ki küleh-i ≈a◊ret-i välidden úiläc-ı 

rù≈änì istimdäd eyleye úale’s-se≈er gelüp mä-beynü'l-bäbeynde [[S121a] äbdest 

legeni øıyäsile säde bevl legeni durur imiş. Şifäõ niyyetine birøaç yudum içüp 

[M120a] ∆älì1495 idince içerüye girüp ≈a◊ret-i välid-i mäcidden istimdäd ider 

buyurur ki sen şifäyı mä-beynü'l-bäbeynde bulduè väøıúä hemän o säúat cümle 

vecaúı säkin olup günden güne ´ı≈≈ate teraøøì idüp ´ub≈ u mesä eŸkär-ı ∆ayriyye-i 

evliyäu’lläh ile evøät-güŸär idi. Æäõife-i øuffäta bu bir girän naøldür. Läkin ulü’l-

elbäba bedìhiyyätdandur ki elbise øısmı ≠aşradan mümäs olup imtiyäz kesb idince 

mäõ-i øarä≈ aøsämı eşref-i insän içine du∆ùl ider de kesb-i şeref itmez mi? 

Fe'fhem velä teteúanned1496 pä-yı mübärek-sìmä-peymäları şerefin suõäl idersün. 

İbtidä-yı emrden ma≈miyye-i Kütähiyye’ye øadem-nihäde olduølarında ek§er 

                                                 
1495 ∆älì K: ≈ayyäl L, M ve S. 
1496 Anla ve inat etme.  
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me®älim ü bidäú, defú [[K109b] ü refú olunup gùyä o vaøte gelince beldemüz 

ma≈miyye yerine maú◊ùbe1497 imiş. Vücùd-ı bihbùdlar ile ma≈mì min-úindi’lläh 

olup günden güne ®ulm münøa◊ì ve refeh1498 rù-nümä olmış. Ve ≠arìø ü äyìn-i 

Mevleviyye tekmìli ile icrä ve ek§er úulùm-ı úaøliyye ve naøliyye Ÿät-ı sütùde- 

´ıfätlarından münteşir olma ve úilm-i Färisì [[L94b] ∆od nesiyen mensiyyen 

øabìlinden iken zamän-ı saúädetlerinde telämiŸeden nice şuúarä peydä olma 

dervìşän-ı Mevlevìye ve ≠arìøat-ı úaliyyeye [[S121b] ra˚abät münøa≠ıúa iken 

mer˚ub-ı küll olmaø bizüm gibi ve he®är nüfùs-ı ◊äyiúanuè i≈yäsı bunuè em§äli 

feväõid-i cemme ek§eru min-en-yu≈´ådur. Bendegän-ı ∆ä´´-ı [[M120b] İlähìnüè ki 

ceväri≈ ü e§väbında bu øadar kerämet øonılmış ola ceväni≈ ü esrärında ne øädar 

olmaø gerek kıyäs olına1499 ki ´ä≈ib-i ~a◊ret-i Me§nevì øuddise sırrıhü’l-úazìz 

buyurmışdur: 

 

Me§nevì-i Şerìf:1500 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Bendegän-ı ∆ä´-ı úallämü'l-˚uyùb 

Der cihän-ı cän ceväsìsü'l-øulùb1501 

 

Der derùn-ı dil der äyed çün ∆ıyäl  

Pìş-i ù mekşùf bäşed sırr-ı ≈äl1502  

                                                 
1497 maú◊ùbe L ve S: ma˚◊ùbe K ve M. 
1498 refeh K ve S: riøøa L ve M.  
1499 olına L, M ve S: olınsa K. 
1500 Me§nevì-i Şerìf S: mı´raú M ve L: K'de yazılmamıştır. 
1501 Mesnevî 2/1470., Gaybları bilenin has kulları, can dünyasında kalplerin casuslarıdır.  
1502 Mesnevî 2/1471., Gönlün içine hayal gibi girer; hâlin sırrı, onun önünde açılır.  
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Anki väøıf geşt ber esrär-ı hù  

Sırr-ı ma∆lùøät çi'bved pìş-i ù1503 

 

Anki ber efläk reftäreş buved  

Ber zemìn reften çi duşväreş buved1504 

 

Cismişän rä hem zi nùr isrişte'end 

Tä zi rù≈ u ez melek bogzäşte'end1505 

 

Çünki mev´ùfì be ev´äf-ı celìl  

Z'äteş-i emrä◊ bogzer çün `alìl1506  

 

Gerded äteş ber tu hem berd u seläm  

Ey'anä´ır mer mìzäcet rä ˚uläm1507 

 

[[K110a] Ulü’l-elbäba ∆afì olmaya ki zamän-ı kerämet úunvänlarında bir 

®älim välì ya bir cäbir ≈äkim olsa senei tekmìl idemeyüp úazlile hem-úinän-ı 

cezäsın bulup ek§erìyä üç ay [[L95a] ≈ükùmet idemez idi. Bu menøabe mükerrer 

                                                 
1503 Mesnevî 2/1473., Hakk'ın sırlarına vâkıf olanın önünde yaratıkların sırrı nedir ki?  
1504 Mesnevî 2/1474., Feleklere gidebilenin, yeryüzünde yürümek için ne güçlüğü olur?  
1505 Mesnevî 3/8., Cisimleri de nurla yoğruldu, böylece ruhu ve meleği geçtiler.  
1506 Mesnevî 3/9., Madem ulu Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlandın, Halil gibi hastalıkların ateşini aş.  
1507 Mesnevî 3/10., Ateş sana da soğur ve güvenli olur. Ey unsurlar mizacının kölesi! 
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väøıú olmuşdur.1508 MMuúäyenemüzdür ki: [[M121a] Biè yüz yigirmi sekiz tärì∆inde 

Türk A≈med Paşa nämına bed-kerdär ®älim Paşa välì-i diyärımuz olup [[S122a] 

®ulmi ≈adden efzùn olma˚la şehrimüze du∆ùl müyesser olmayup ≠aşrada iken 

sefere taúyìn olunup Varadin’de kefere yedinde maøtùl olmışdur. Baúdehù yigirmi 

≠oøùz tärì∆inde Æam˚acı úAlì Paşa nämına bir sekrän välì olup üç ay mek§ itmedin 

sefere taúyìn olunup baúdehù bir viläyetde beş ay mek§ na´ìb olmayup devr-i 

däyim-i biläd heläk olmışdur. Bunuè úaøabinde Menlikli úAlì Paşa välì olup iøti◊ä-

yı diyänet ü şecäúat ü se∆ävet dört sene úale’t-tevälì rùz-şeb şeref-i ´o≈bet-i ≈a◊ret-

i välid-i mäcid da∆ı münfehem1509 olma˚la imtidäd bulmışdur. ÿevi’l-úuøùle 

pùşìde degüldür. Çoø zamändan beru paşa-yı merøùma gelince iki sene bir välì 

olmamışdur. Bundan da∆ı çoø maúnä münfehem olur. Eger bu gùne vülät u 

≈ukkäm ile olan ≈älleri ta≈rìr olınsa bir iki mücellede da∆ı mu≈täcdur. æä´ır 

fehmän böyle øıyä´ eylemeyeler ki ≈a◊ret-i välid-i mäcid [[K110b] vüzeräya dost 

ola ve anlar ile ülfete ∆¥ähişi1510 läkin kär ber-úaksdür. Nice bì-cürm olanı ta∆lì´ ve 

nice umùr-ı şerúìyi tefhìm ve nice ≠arìø-ı §eväba irşäd ve nice ma≈alline ta´adduø 

ve nice erämil [[S122b] ü eytäma nüväziş itdürme ve ehl-i úır◊uè úır◊ını hetkden 

´ıyänet ve meclislerinde nikät u ne´äyı≈ [[M121b] ve meväúı® u kerämet-ämìz 

mu´ä≈abät ve ma≈allìle bezle-gùyì ve ˚umùm u hümùmlarına tesliye-ba∆ş 

olmaları gibi fi'l-cümle baøılsa her ev◊äú u ≈areket ve kelämları kerämete däõir 

bunuè gibi sütùde-şiyem muøarreb-i vüzerä olmaz da [[L95b] kim olur? Bunuè 

gibi1511 vücùd-ı nä-yäblara şähän-ı øadr- şinäsän ≈asret çekmişdür. Eger tefa≈≈u´ 

olınur ise bu faøìr te´affu≈ itdügi kitäblarda ancaø ~üseyin Bayøara nämıyla 

muúanven olan melik ~a◊ret-i Cämì'ye mälik olup şeref-i ´o≈bet ü ülfeti ile 

                                                 
1508 Bu menøabe mükerrer väøıú olmuşdur S:(S'de der-kenara yazılmıştır.) Bu mükerrer väøıú 
olmuş L ve M: L ve M'de "muúayenemüzdür ki" ifadesinden sonra yazılmıştır. K'de yazılmamıştır.  
1509 münfehem K: mün◊amm L ve M: mün®amm S. 
1510 ∆¥ähişi L, M ve S: ∆¥ähişi ola K.  
1511 gibi K: L, M ve S'de yazılmamıştır. 
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müşerref olmış1512 ve øadrini aèlamış ola. Bu ma≈alle øadar mükerrerdür. Bir de 

vüzerädan Yemen Fäti≈i Sinän Paşa bir1513 kämil1514 Mevlevì dervìşine mälik idi 

dirler. –El- úuhdeti úale'r-rävì ve'l-iflä- ve cümle ähälì-i şehr ü e≠räfuè mücerrebi 

olmış idi ki ≈a◊ret-i välid-i mäcid bir vezìr ile bürùdet üzre a≈yänen görüşür olsa 

´a˚ìr u kebìrüè maúlùmı ve bernä vü pìrüè mefhùmı olur idi ki välì olan vezìr 

˚äyet ®älim ü cäbirdür yä∆ùd menhiyätdan bir kebìre ile mübtelädur. Yä∆ùd nä´ı≈ 

nu´≈ından1515  tevellå ider. Yä∆ùd bir úaybla maúyùbdur.  [S123a] İctinäb ider. 

Yo∆sa äläyiş-i meŸkùreden päk-dämen olup na´ì≈at-i ≈aøø üzre räh-rev1516 

[K111a] olan vüzeräya ser-i mù keläm-ı ≈aøøı iblä˚da te∆äşì buyurmazlar idi.  

[M122a]  

 

Mı´raú:1517 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Nu´h-ı ≈aøøda seyf-i Hindì gibi idi1518 kärger  

 

Muúäyenemüzdür ki: Biè Yüz æırø Üç tärì∆inde defterdärlıødan mu∆rec 

úİzzet ma∆la´ı ile müte∆alla´ úAlì  Paşa nämına bir vezìr välì olup gelmezden otuz 

gün muøaddem mükäşife-i úälem-i mi§ällerinden ve øuvvet-i øudsiyye-i 

                                                 
1512 olmış K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
1513 Bu ma≈alle øadar mükerrerdür. Bir de vüzerädan Yemen Fäti≈i Sinän Paşa bir L ve M: Bir de 
vüzerädan Yemen Fäti≈i Sinän Paşa, bu ma≈alle øadar mükerrerdür bir K: [Bu ma≈alle øadar 
mükerrerdür.] Bir de vüzerädan Yemen Fäti≈i Sinän Paşa bir S. S'de "Bu ma≈alle øadar 
mükerrerdür" cümlesi der-kenara yazılmıştır. 
1514 kämil L, M ve S: kämil ü mükemmel K. 
1515 nä´ı≈ nu´≈ından S: nu´≈-ı nä´ı≈dan K: nä´ı≈ tena≈≈u´ından L: te[na]´´u≈ından M. 
1516 räh-rev K: reh-rev L, M ve S.  
1517 mı´raú L, M ve S:عK. 
1518 idi K, M ve S: ider L. 
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ta´arrufìlerinden1519 bu ≈aøìr müstemende naøl buyurdılar ki bu gelecek paşa ile 

bir sefìneye binmişüz. `alø izdihäm gemi da∆ı çürük hemän batma˚a øarìb 

dehşetümden ednä bahäne ile kenäre-gìr1520 olurum. Bunlar gözden nihän olınca 

giderler. Taúbìrin da∆ı [[L96a] lu≠f buyurdılar ki ta≈mìnen bu gelecek paşanuè 

defter-i aúmäli ≠olıdur. Keştì-i bedeni deryä-yı mevte øarìbdür. Da∆ı görelüm ne 

®uhùr ider diyüp müteraøøıb oldu˚ımuz ≈älde beş on gün murùrında paşa-yı 

merøùm gelüp saräya du∆ùl da∆ı müyesser olamayup Revän mu≈äfa®asına taúyìn 

olınup varduøda ve∆ämet-i hevä ile üç ay zinde olamayup müsäraúat ile bu 

∆äkdändan [[S123b] ≠aban øaldurmışdur.1521 Fi'l-väøiú paşa-yı merøùm İbrähìm 

Paşa úa´rı ricälinden olup temeŸŸehübde bi-úaynihì aèa muúädil olma˚la 

menähìden ek§erini irtikäb ile rùzgär-ı zùrkär bir ´adme ile1522 ibtidä İstanbul'dan 

i∆räc baúdehù hezär ≈aserät ile Kütähiyye man´ıbı cänına minnet iken keffe-i 

felä∆an øasrı rafúa øoyup Revän’a ì´äl ü id∆äl ve bu øadar ≈asret-i İstanbul 

[K111b] ve ricäl ve derd ü elem ˚umùm ü hümùm [[M122b] ä∆ir1523 æalúa-i 

Revän’da päzär itme. Faútebirù yä uli'l eb´är1524   

   

Müfred:1525 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

İtme cürõet sen nevähì-i İlähìye ´aøın  

Yo∆sa pä-mäl-i leked-kùb-ı ≈avädi§dür yoluè  

                                                 
1519 ta´arrufìlerinden K, L ve M: ta´arrufì andan S. 
1520 kenäre-gìr K ve S: kenär-gìr L ve M. 
1521 øaldurmışdur K ve S: øalmışdur L ve M.  
1522 rùzgär-ı zùrkär bir ´adme ile K ve S: rùzgär bir ´adme ile L ve M. 
1523 ä∆ir K ve S: ä∆iri L ve M. 
1524 Kur'ân-ı Kerîm, 59/Haşr-2., Ey basiret sahibleri ibret alınız!. 
1525 müfred K ve S: mı´raú L ve M. 
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MMuúäyenemüzdür ki: Umùr-ı ätiyyeden øuvvet-i øudsiyye ile i®här-ı 

úacäyib-i ahväldür ki su∆an-fehmän-ı telämiŸelerinden Æavşanlu æa´abası ∆äk-

zädì olan şäb mürìd çend rùz telemmüŸ ile kendüye ˚urùr-ı civänì ≠ärì olup 

øa´aba-i merøùmede bir tekye i≈dä§ıyla penc ü şeş sene muøäbelät olınup baúdehù 

muúammer olmayup vedäú-ı bezm-i fänì itmekle Cild-i £äli§-i Sefìne-i Nefìse'de 

Dervìş Me≈med ™ıdøì nämıyla mevsùm olup läkin øable fevtihì baú◊an [[L96b] 

a≈väli Ÿikr olınup şìve-i kerämet-ämìz üzre iki ´a≈ìfe beya◊ øomışlar.  [S124a] 

Maúa-häŸä Sefìne tamämı dört sene merøùm ™ıdøì'nüè fevtinden muøaddem idi. 

Bizler da∆ı baú◊an mü≠älaúada dùçär olmamışuz. ~a◊ret-i välid ∆ırämän-ı bä˚-ı 

úilliyyìn olduølarında yevmen mine'l-eyyäm ´a≈ìfe-i beyä◊, beyä◊a çıøup ìmä-i 

kerämet-ämìzleri muúayyen olma˚la bu faøìr-i pür-taø´ìr ol ma≈alli bi-øadri'l-

vüsuú tesvìd eyledüm. ÿì-úaøl-ı selìme pùşìde degildür ki o ma≈älli tefa∆∆u´ itse 

mev◊ùú úibäretden münfehem olur1526 ki dinilmişdür: Eyne'§-§erä mine'§-§üreyyä! 
1527Min-yedi'l-mütenävil.1528[M123a] faøìrüè ∆ä≠ırına ∆u≠ùr iden bu maúnädur ki 

a≈väl-i fecìúasına ˚äyet elem üzre olma˚ın kendüler bi'n-nefs naøl ü ta≈rìre 

mübäderet itmeyüp ◊ımnen bize øomış olalar. Bir maúnä da∆ı budur ki ibtidä-i 

emrde ä∆ir-i ≈äl ™ıdøìi bilüp görmiş olalar. ™oèra beyä◊ı görenler aèlayalar ki 

≈a◊ret-i mürşid-i kämil ü mükemmel mürìdüè cümle a≈välini øable'l-inäbe bilür 

imiş. Fe'fhem velä te˚fül.1529 1530 [[K112a]   

Me§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

                                                 
1526 K'de "Bir maúnä da∆ı budur ki" ifadesine kadar olan 2 satır atlanmıştır.  
1527 Ülker (yıldız) nerde toprak nerde?! Hasan Akdağ, Arap Dilinde Deyimler ve Atasözleri, 
Yersiz: Tekin Kitabevi, 1999, s. 105.  
1528 Ele alınan konudan uzak.  
1529 Fe'fhem velä te˚fül L, M ve S: Fe'fhem velä te˚fül dinilmişdür ki eyne'§-§erä ve'§-§üreyyä min 
yedi'l-mütenävil K. 
1530 Anla ve gafil olma. 
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 K'ù nebiyy-i vaøt-i ∆¥ìş est ey mürìd  

Tä ez-ù nùr-ı Nebì äyed bedìd1531  

 

Ender äyìne çi bìned merd-i úäm  

Ki bibìned pìr ender ∆işt-i ∆äm1532  

 

Ançi tu der äyine bìnì úiyän  

Pìr ender ∆işt bìned bìş ez an1533 [[S124b] 

 

Hìç nekşed nefs rä coz ®ıll-i pìr  

Dämen-i än nefskoş rä sa∆t gìr1534 [L97a] 

 

Çün begìrì sa∆t an tevfìø-i hùst 

Der tu her øuvvet ki äyed ceŸb-i ùst1535 

 

Bì-silähì der merev der maúreke 

Hemçü bì-bäkän merev der tehlüke1536 
                                                 
1531 Mesnevî, 5/742., Çünkü o, zamanın peygamberidir. Ey mürit! Ondan peygember nuru açığa 
çıkar.   
1532 Mesnevî, 6/2026., Sıradan kişinin aynada gördüğünü pîr, ham kerpiçte görür.  
1533 Mesnevî, 2/166., Senin aynada açıkça gördüğünü, pir daha çoğunu kerpiçte görür.  
1534 Mesnevî, 2/2514., Şeyhin gölgesinden başka hiçbir şey nefsi öldürmez. O nefis öldürenin 
eteğini sıkı tut.  
1535 Mesnevî, 2/2515., Sıkıca tutarsan, bu Allah'ın başarılı yapmasıdır. Sana gelen her kuvvet, 
Hakk'ın çekmesidir.  
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Pìr ìşäned k'in úälem nebùd 

Cän-ı ìşän bùd der deryä-yı cùd1537 [[M123b] 

 

Pes be-her devrì veliyyì øäõimest    

Ázmäyiş tä øıyämet bäøìest1538 

 

Men necùyem zìn sipes räh-ı esìr  

Pìr cùyem pìr cùyem pìr pìr1539  

 

Maúlùm u muúäyenemüzdür ki: Şehrimüzde bir alaybegi ≠arafımuza úadäveti 

olma˚la Írän Seferi'ne rähì olup úavdetine øadar cümle mu´ä≈abeti bizüm ≠arafa 

icrä-yı úadävet olma˚la bizlere da∆ı ∆avf ìrä§ eyledi ki úacabä şehre du∆ùlinde bir 

fitne ìøä◊ ider mi? ola diyü ≈a◊ret-i välide mu´ä≈abet e§näsında didüm ki şa∆´-ı 

úadù gelmege beş altı mer≈ale øaldı. Buyurdılar ki şehre du∆ùli olmaz. Fi'l-väøiú 

penc mer≈ale menzilde gùra dä∆il olup ≈asret-i intiøäm u teşeffì ile ser-ber-äver-i 

rùz-ı1540 øıyäm olacaødur.  

 

                                                                                                                                      
1536 Mesnevî, 6/4156., Savaşa silahsız gitme; korkusuzlar gibi tehlikeye girme.   
1537 Mesnevî, 2/167., Pir, bu âlem yokken canları var olan ve cömertlik denizinde bulunan 
kişilerdir.  
1538 Mesnevî, 2/812., Sonra her devir için bir velî vardır; böylece kıyamete kadar deneme 
süreklidir.  
1539 Mesnevî, 6/4124., Ben bundan sonra esire/semaya yol aramıyorum; pîr arıyorum, pîr arıyorum, 
pîr, pîr.  
1540 rùz-ı K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
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MMe§nevì-i Şerìf:1541  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Tä dil-i merd-i `udä näyed be-derd 

Hìç øavmì rä `udä rüsvä ne-kerd1542 

 

úAdù-yı merøùmuè øıyäfet-nämesi uúcùbe-i rùz-gär olma˚la bi'l-iøti◊ä bir 

miødär tebeyyün olına nìm-çehre e´feru'l-[[K112b] levn ezraøu'l-úayn [[S125a] ol 

da∆ı úayn-ı vä≈id-i meydän-ı ≈ìlede rùbäh-ı ser-efräz belki her ´ub≈ u şäm1543 

vesväs [[L97b] u ∆annäs andan istifäde-i1544 ders-i ≈ìle1545 iderler. Ve fürù mäye 

øable'l-isti≈øäø alaybegligi ≈iyel-i gùn-ä-gùn ile [[M124a] almış. Mekrinden ∆avf 

olınur bir mekkär u ˚addär kimse idi. Bunuè gibi bir1546 mu◊ırruè vücùdı refú 

olmaø úämme-i ∆aløa kerem-i úu®mädur.  

 

Li-müõellifihì beyt:1547  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Säye-i än øu≠b-ı devrän şod kerem  

Dìden-i rùyeş müŸeyyil ´ad düjem1548 

 

                                                 
1541 Me§nevì-i Şerìf L: Me§nevì-i La≠ìf K, M ve S.  
1542 Mesnevî, 2/3098., Allah adamının gönlü dertlenmedikçe Allah, hiçbir milleti rüsva etmez.  
1543 ´ub≈ u şäm K, L ve M: ´ub≈  şäm S. 
1544 istifäde-i K: istifäde S: L ve M’de yazılmamıştır. 
1545 ≈ìle S: ≈iyel K, L ve M. 
1546 bir K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
1547 Li-müõellifihì beyt L ve M: Li-müõellifihì K ve S. 
1548 O devrin kutbunun gölgesi cömert oldu. Yüzünü görmek yüz kederi yok eder.  
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MMuúäyenemüzdür ki: Böyle vücùd-ı bihbùd-ı úayn-ı sùduè úanä´ıra da∆ı 

nüfùŸ emri kirären ve mirären1549 tecrübe olınmuşdur ki eyyäm-ı şitäda çoø väkiú 

olurdı ki şiddet-i şitä mümtedd olup ∆aløı izúäc itdügi vaøt, Yä lodos! diyü ∆i≠äb u 

nidä iderler idi. Zamän-ı øalìlde ®uhùr idüp şiddet-i şitä mündefiú olur idi.1550 Ve 

baúzen leyle-i cumúada ta≈vìl olur buyurduøları o haftayı ilerü geçmeyüp tebdìl 

olur idi. `u´ù´an vaøt-i saúädetlerinde şiddet-i şitä mi§illi ®ulm ve säõir fiten 

mündefiúa olup säye-i øu≠bänelerinde däõiremüz ve úämme-i ∆aläyıø istirä≈at üzre 

olduø. Metteúana'llahü bi-şefaúatihì fi'l-ä∆irati kemä üstürì≈a bi-≈imäyetihì ve 

terbiyetihì fi'l-ùlå1551 Bu ma≈alle gelince mükerrer väkiú olmışdur.  

 

Li-müõellifihì beyt:1552  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Säye-i merdän ≠aleb çün bùde-i merd-i ≈azìn  

Säye-i merd-i `udä çün säye-i ∆uld-ı berìn1553  

 

úAyn-ı úibret ile muúäyene ve semú-i øabùl [S125b] [M124b] ile mesmùú 

olınanlardandur ki: Märru'Ÿ-Ÿikr mer≈ùm Menlikli úAlì [[K113a] Paşa ki dört sene 

miødärı ≈a◊ret-i välid-i [[L98a] mäcid ile rùz u şeb1554 ´o≈beti olup välì-i beldemüz 

oldu˚ı a≈yända himem-i úaliyyeleriyle her ne ≠arafa bä-fermän taúyìn olındı ise rù-

sefìdì ile itmäm-ı me´äli≈-i müşkile idüp ä∆ir-i kär Mekke-i Mükerrreme ∆idmet-i 
                                                 
1549 kirären ve mirären M ve S: kirären mirären K: kirären L.  
1550 "Zamän-ı øalìlde ®uhùr idüp şiddet-i şitä mündefiú olur idi". Cümlesi S'de yazılmamıştır.  
1551 Allah ahirette onun şefaatinden bizi faydalandırsın. Dünyada onun terbiye ve eğitimi altında 
rahat edildiği gibi. 
1552 Li-müõellifihì beyt L ve M: Li-müõellifihì S: ع K. 
1553 Mademki üzgün bir adammışsın mertlerin gölgesini talep eyle. Zira Allah adamlarının gölgesi 
cennetin en üst tabakasının gölgesidir.  
1554 rùz u şeb K: rùz şeb L, M ve S.   
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şeref-ba∆şına şey∆ü'l-≈aramlı˚la maúan emr ´ädır olup baúde edäi'l-≈acc cümle 

∆ıdemätuè úuhdesinden gelüp nìk nämı e≠räf-ı memälike intişärı Eş-şöhretü 

äfetün1555 ìrä§ itmekle Biè Yüz Otuz Beş Şevväl-i Mükerreminde ≈a◊ret-i välid-i 

mäcid bu faøìre ∆i≠äb buyurdılar ki úälem-i mi§älde görürüm bir ´a≈räda1556 úa®ìm 

øar ya˚mış benüm altumda ≠orı bir esb-i rehvär paşa-yı merøùmuè1557 altında bir 

∆ar-ı Mı´rì o ≠ùfän-ı berfde hem-úinän giderüz. Ammä giderek berf rikäba çıøup 

yol da∆ı iki oldı. Æaraf-ı yemìne bizler gitdük ≠araf-ı yesäre paşa-yı müşär getdi. 

~a◊ret-i välid ne øadar söylerse ol ≠arafa getmek mu∆ä≠aradur diyü ı´˚ä itmeyüp 

gider. Ol øadar getmiş ki berf ∆ar-ı Mı´rì başından aşup kendü da∆ı görünmez 

olınca baúdehù taúbirin böyle kerem buyurdılar ki derdmend úAlì Paşa ∆ar-ı devlet 

ü vezärete [[S126a] süvär oldu˚ı ≈älde berf-mänend olan ≈avädi§-i kevniyyede 

˚arø-ı vücùd idüp ta≈mìnen úälem-i úademe seyä≈at itmişdür. Didüklerinüè ÿi'l-

øaúdesinde [[M125a] hicän ile Şäm'a Şäm'dan menzil ile İstanbul'a ∆aber gelmiş ki 

paşa-yı müşärun [[K113b] ileyh intiøäl itmişdür.1558 -Ra≈metu'llähi úaleyhi 

ra≈meten väsiúaten- da∆ı úacäyib-i müşähedelerindendür ki İbrähìm Paşa vezäreti 

vaøtinde ek§erì biläd-ı Írän fet≈ olup häy hùy-ı fet≈iyeler sımä∆-gìr-i ∆aläyıø 

oldu˚ı evända birgün buyurdılar ki1559 úälem-i mi§älde İbrähìm Paşa'yı görürüm 

elinde bir eski sepet içi ∆älì göge bir nerdübän [[L98b] kurulmış ve äsmända ay 

≠utulmış. Nerdübändan ≠o˚rı ay ≠utuldu˚ı ma≈alle varup eliyle küsùf-ı mähı keşf 

                                                 
1555 "Şöhret afettir." Bu cümle bazı kaynaklarda hadis olarak geçse de Tayfur Ahmedoğlu, bu 
cümlenin kelam-ı kibar nevinden olduğunu delilleriyle ortaya koymuştur. Konuyla ilgili yazı için 
bk. Tayfur Ahmedoğlu, "Hadis Araştırmalarında Bir Örneklem /'Şöhret Afettir' Sözünün Tahlili", 
10 Şubat 2011, http://www.ilahiyathaber.com/artikel.php?artikel id=406. Alıntılayan: Hakan 
Yekbaş, Sebzî Divanı, (İnceleme-Tenkitli Metin),  Sivas, 2011, s. 42. 
Yılmaz Age., s. 626. Şöhret bir beladır.(Ama bütün insanlar onun peşine düşerler. Sabırlı olma bir 
nimettir, ama bütün insanlar ondan uzak dururlar). Bu söz zayıf ve uydurma hadisler arasında 
gösterilmiştir. (Zerkanî, Muhtasar el-Makâsıdü'l-hasene, 1/417).  
1556 bir ´a≈räda K, L ve M: S'de yazılmamıştır.  
1557 merøùmuè S: merøùm K, L ve M.  
1558 itmişdür L, M ve S: itmiş K. 
1559 häy hùy-ı fet≈iyeler sımä∆-gìr-i ∆aläyıø oldu˚ı evända birgün buyurdılar ki K ve L: häy hùy-ı 
fet≈iyeler M: S'de yazılmamıştır.  
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etmek muräd eyledi. Ne øadar cehd itdi ise mümkün olmayup yine nerdübändan 

inüp ˚arb ≠arafına getdi. Taúbìrinde kerem buyurdılar ki elinde olan eski sepet 

biläd-ı Írän fet≈idür. Bir şeyõe yaramaz içinde ´u durmaz, päydär olmaz. Fi'l-väøiú 

sära kemä-øäl1560 ÷äøa úale'l-müslimìne te˚ayyiru'l a≈väli fi'l-bilädi ve'l-em´äri1561  

ve ehli İsläm1562øatı çoø ◊arara u˚rayup biläd-ı İsläm'dan ◊äyiúät-ı emväl-i 

ke§ìreden mäúadä heläk-ı1563 nüfùs ≈add ü úaddden ∆äricdür. Biläd-ı Írän'da olan 

sebiyy-i nisä ve øatl-i ´ıbyän u ricäl ise lä-yuúad velä yu≈´ådur. Ammä bu faøìr-i 

[[S126b] pür-taø´ìr äyìne-i müşähedelerinden baú◊ı úukùs bedìdär olmasıyla 

dirdüm1564 ki mähdan muräd øalb-i täbnäk-i øu≠b-ı vaøtdür ki İbrähìm mezbùr 

fücùrından ve úibäda tasallu≠undan ve dürlü dürlü diyäneti istihzä itmesinden 

münkesif olma˚la inciläsı [[M125b] mümkün degül. Ve eliyle açmaø muräd 

eyledügi [[K114a] baú◊ı fuøaräya ta´adduø-ı caúlìsidür ki ol da∆ı riyäyla mäl-ä-mäl 

anuèla ehlu'lläh münkeşif olmaz. Nerdübändan inüp ≠araf-ı ˚arba getdügi ∆alø-ı 

úäleme úibret olup øahr-ı `udä ile mevti semt-i feccäre getmesi el-≈äl ´ädır-ı 

kemä-fi't-taúbìr ve keläm-ı kerämet tebyänlarından her seneye ≈urùf-ı teheccì üzre 

tärì∆-i Hicret taúdädına muväfıø ne gùne ism va◊ú iderler ise –bi-emri'llähi teúälä- 

ol sene -mä-vü◊ıúa lehü1565sınuè a≈kämı üzre güŸerän iderdi. Me§elä sene 1130 

içün1566 "˚alø" buyurmışlar idi. O seneye gelince úO§mäniyän ile Nemçe beyninde 

sinìn-i säbıøadan mu∆ä´ımat-ı ekìde olup ≠araf-ı ehl-i İsläm'ı úacze bıraømışlar idi. 

Sene-i merøùmede [[L99a] i˚läø-ı bäb-ı ceng olup ´ul≈ päydär olmuşdur. Sene 

1133'de "øılıç" tesmiyye idüp bièi ≠ar≈ itmişlerdür. Ol sene Ana≠olı ve Rùmili'nde 

                                                 
1560 Gerçekte dediği gibi oldu. 
1561 Şehirler ve ülkelerin durumlarının değişmesiyle Müslümanların üzerine darlık geldi.  
1562 ehl-i İsläm L, M ve S: ehlü'l-İsläm K. 
1563 heläk-ı K ve S: ihläk-ı L ve M. 
1564 dirdüm S: dirüm K, L ve M. 
1565 Kendisi için konulan.  
1566 içün K ve S: içün mükerrer L ve M. L ve M'de bu bahis daha önce geçtiği için olsa gerektir ki 
"Mükerrer" notu kırmızı mürekkep ile düşülmüştür.  
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ve säõir biläd-ı úO§mäniyye'de a´lä [[S127a] cenge müteúallıø bir şeyõ1567 ®uhùr 

olmayup bu bende-i kemìneleri cürõet idüp sul≠änum bu senenüè ev◊äú u a≈kämı 

tì˚-i bürrän müläúabesinden øatı äsùde didügümde ∆ande-künän buyurdılar ki 

ev◊äú-ı felekiyyei sen ne bilürsin belki ˚ayrı eøälimde ola. Serìúan ∆aber ilişdi ki 

≠äõife-i Af˚äniyän Reväfı◊-ı úAceme ∆urùc idüp I´fahän'ı a∆Ÿ ve şähınuè gözine 

mìl çekmişler. æandehär'dan I´fahän a≈Ÿına varınca [[M126a] ol øadar øatl-i nüfùs 

olmışdur ki eger Ana≠olı ve Rùmili'nde muøätele olsa o miødär olmaya idi. Bunuè 

em§äli keläm-ı dürer [[K114b] bärlarından ®uhùr idüp baúdehù e§eri ®ähir olan çoø 

väøiú olmışdur. El-øa≠ratü tedüllü úal'el-˚adìri.1568 ile iktifäõ olundı. Bir kerämet-i 

úu®mäları da∆ı øırø üç tärì∆inde Sul≠än A≈med æalúından bir hafta muøaddem bir 

dervìş ile mütesellim-i vaøt olan välìye ∆aber irsäl iderler ki şöyle bir emr-i İlähì 

®uhùr idecekdür. Bir haftadan bì-vech ≈areket itmeyesin saèa ◊ararı yoødur. 

Yeriède §äbit olasın diyü dervìş-i merøùm bu ∆aber ile varduøda mütesellim-i 

mezbùruè1569 cän başına sıçrayup tekyeye gelür. `aberüè ˚avrına vä´ıl olmaø 

içün dest-bùsdan [[S127b] ´oèra a≈väl-i perìşänından ◊ucret gösterdükde yine 

kerem buyururlar. Bu ®uhùrätuè úaøabinde saèa ◊arar yoødur. Hemän ≈ıf◊ u 

∆ıräseti elden øoma diyü tesellì-ba∆ş olurlar. Fi'l-väkiú hafta tamämında ∆aberler 

taúäøub idüp cülùsdan näşì e≠räf-ı biläddan kimisi ≈äkimlerin1570 ta◊yìø itdiler. 

Kimisi [[L99b] välìlerin muõä∆aŸa itdiler. Kimisi voyvodalarınuè bi-˚ayri ≈aøøın 

aldı˚ını istirdäd itdiler. Bizüm beldede fitenden bir şeyõ ≈ädi§ olmayup ≈äkim ve 

välì müsterì≈ olmışlardur. Maúlùm-ı ulü'n-nühädur ki aø≠äb u a˚vä§ oldu˚ı øa≈≠ u 

˚alädan ve ≠äúùn-ı [[M126b] vebädan zelzele ve riyä≈-ı şedìdeden ve äfät-ı 

semäviyye ve ar◊ıyyeden ve fiten-i säõireden -min külli'l-vücùhi1571- ma´ùn 

olagelmişdür. Mücerrebät-ı ke§ìre ile tecrübe olunmışdur. [[K115a] Bir Kerämet-i 
                                                 
1567 şeyõ K: L, M ve S'de yazılmamıştır. 
1568 Damla gölün delilidir. 
1569 mezbùruè K ve S: meŸkùruè L ve M.  
1570 ≈äkimlerin K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1571 Her şekliyle. 
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BBähireleri Da∆ı Budur ki: Biè Yüz æırø Üç tärì∆inde æalú-ı Sul≠än A≈med 

fitnesiyle diyärımuza nefy olınan Ana≠olı æa◊ıúaskeri İs≈äø Efendi'dür ki bir sene 

miødärı menfiyyen mek§ idüp şeb ü rùz germ-ä-germ ´o≈bet ü ülfet1572 üzre iken 

yine e≠räf u cevänibi cüst ü cùda úacabä bir ´ä≈ib-i ta´arruf himmetile øayd-ı 

nefyden ∆alä´ ve meõmùli1573 olan rütbe-i úulyäya ´uúùd [[S128a] ide maúa-häŸä 

mu´ä≈ibi olan vücùd-ı bihbùd-ı sütùde-∆isäl mänend-i ba≈r-ı mevväc telä≠um-ı 

úilm ü maúärif ile mäl-ä-mäl ammä insän-ı dìde-ver kemyäb. El-˚arìøu yete§ebbetü 

bi-külli ≈aşìşin1574 ma◊mùnınca tek ü pùda iken deryä-yı mer≈ametleri cùşa gelüp 

buyurmışlar.  

 

Beyt: 

[Mefäúilün Feúilätün Mefäúilün Feúilün] 

 

Berìd-i bäd-ı ´abä dùşem ägehì äverd  

Ki rùz-ı mi≈net ü ˚am rù be-kùtehì äverd1575  

 

                                                 
1572 ´o≈bet ü ülfet K ve S: ülfet ü ´o≈bet L ve M.  
1573 meõmùli L, M ve S: meõmùl K.  
1574 Boğulan kişi her türlü ota tutunur.  
1575 Seher yeli postacısı, dün gece mihnet ve gam günlerinin artık geçmek üzere bulunduğunu 
bildirdi, beni âgâh etti.  
Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi 1985. s. 228, G CCXXVI/1. 
Ganjoor net'te G 167/1.  
Beytin Abdülbaki Gölpınarlı ve Ganjoor net'teki şekli bir kelime değişikle şu şekildedir: 

 
Nesìm-i bäd-ı ´abä dùşem ägehì äverd  
Ki rùz-ı mi≈net ü ˚am rù be-kùtehì äverd 

 
Seher yeli, dün gece mihnet ve gam günlerinin artık geçmek üzere bulunduğunu bildirdi, beni âgâh 
etti.  
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Maúnä-yı mübeşşeri üzre bu beldede üç ay miødärı äb u däneèüz øaldı diyü 

tebşìr itmeleriyle se mäh mürùrında nefyleri İznikmìd'e mübeddel olup 

vu´ùllerinüè haftasına Rùmili päyesi gelüp [[M127a] hafta-i u∆räda medúuvv 

Şey∆ü'l-isläm ve müftì'l-enäm olmışdur. BBir Kerämet-i Bähireleri Da∆ı Budur ki: 

Biè Yüz Otuz Beş [[L100a] tärì∆inde Reväfı◊-ı úAcem'den Tiflis fet≈ olınduøda 

buyurdılar. Beli bu fet≈ güzel läkin şürùúda úäøıbet-endìşlik yoødur. Bu úacem 

fitnesi úacäyibdür baúd-i zamän bu fet≈-i Tiflis, teflìs olur giderek ta˚lìs olur. -

El'än ´ära kemä-øäle-1576 øuddise sırrıhü'l-latìfü ≈äliyä ki tärì∆-i merøùmdan elli 

yedi [[K115b] tärì∆ine gelince devleti ifläsa düşürdügi maúlùm-ı ∆äs u úämmdur. 

Şimden ´oèra ne øadar ˚ales ìrä§ idecegi maúlùm degildür. –NeúuŸü bi'llähi min-

fitneti'ş-şarø ve eúäŸena'llähü [[S128b] min-teslì≠i'r-refäfi◊. úAle'l-müslimìn ämìn. 

Yä mücìbe's-säõilìn.-1577 Ey ®ähir-perestän-ı na∆vetiyän-ı nev-devletiyän-ı ∆od-

bìnän bundan maúlùmıèuz ola ki bir emr-i ilähì ®uhùrında säõiøi ve øäõidi bir velì-i 

kämil ü mükemmel olmıya úäøıbet-≈äl görürsüè ki ne üslùba varur. Eyyühe'z-zekì 

fe'lyuúteber1578 Ve ol na∆l-i berùmend-i bùstän-ı veläyetüè tefeõõül-i istikşäf-ı ≈äl 

olmaø üzre bir kişi isminde yä∆ùd ma∆la´ında ne gùne maúnä cihetiyle yä∆ùd øalb 

ü ta´≈ìfle isti≈räc buyurup tefeõõül itseler. Ol nefsü'l-emr ®uhùr iderdi. Me§elä 

küttäbdan úÁrifì ma∆la´ıyla bir vezìr ®uhùr itmekle ibtidä æonya man´ıbı ile 

beldemüzden1579 mürùr itdükde ≈a◊ret-i välid-i mäcid kuddise sırrıhù buyurdılar 

ki bunuè ma∆la´ınuè maølùbı [[M127b] “fì-úär”dur. Herne øadar man´ıba varursa 

ve her ne işlere taúyìn olınur ise elbetde1580 úär u şeyn ≈ä´ıl olur. Väøıúä cümle 

man´ıblarında şeynden ∆älì olmayup ser-askerlik ile Revän’a taúyìn olınup Revän 

fet≈inden ´oèra da∆ı saúy-i meşkùr olmayup devlet ≠arafından başına øapucıbaşı 

                                                 
1576 Gerçekte şimdi dediği gibi oldu. 
1577 Şark fitnesinden Allah'a sığınırız. Allah bizi Rafizîlerin Müslümanlara tasallutundan korusun. 
Âmin. Ey dua edenlere cevap veren Allah.  
1578 Ey zeki ibret alınsın.  
1579 beldemüzden K, L ve M: beldemüze S. 
1580 elbetde S: elbet K, L ve M.  
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taúyìn olınma˚la Ekräd içine øaçup [[S129a] baúdehù úafv-ı dänesi ile An≠aliyye 

man´ıbı dämına düşürüp[[L100b] anda øatl olınmışdur. Väøıúa-i İräniyye ≈u◊ùr-ı 

pür-≈ubùrlarında naøl olınup ne [[K116a] øadar nüfùs ≠arafeynden øatl ve esìr ve 

ne øadar i◊äúat-ı emväl-i müslimìn iştirälar ile ve tesyìr-i úaskere ma´raf ile taúdäd 

olınmaø mu≈äl bu cümle muva≈≈iş1581 mu´ä≈abetleri iskät idüp bir äh-ı serd-

keşìde bu beytile terennüm iderlerdi.  

 

Beyt:  

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

Hezärän ädem o˚lanı heläk olmaø gerek tä kim  

Yalancı köhne dünyäda k'ola bir gerçek er peydä 

 

Muúäyenemüzdür ki: Mesbùøu'Ÿ-Ÿikr İs≈aø Efendi Şey∆ü'l-isläm olup çend 

mäh mürùrında mu≈täcìnden biri vesìle olmaø içün bir mektùb ≠älibi olma˚ın 

baú◊ı ve´äyä taúbiye buyurmışlardur. Biri bu faøìredür ki ìräd olınmışdur. Der-säl 

hümä bä-mäh-ı äsmän-ı devlet ∆oş bi-zì1582 mesbùøü'Ÿ-Ÿikr ~ekimbaşı-zäde úAlì 

Paşa'yla øırø altı senesinde bunlaruè Şey∆ü'l-islämlıgı ile muøärin olmaø 

≈asebiyle [[M128a] tav´iye buyurılmışdur. Hümä ve mäh birbirinüè maølùbı olup 

ve senede da∆ı meymenet iräõeti bu gùne ´ad-hezär ´udùr ile ®aräfet-i ≠abúları şol 

≈adde idi ki cümle keläm u mu´ä≈abetleri nikät-ı nä-şinìde ile1583 [[S129b] memlù 

Dìvän-ı şerìflerine ve Sefìne’lere imúän-ı na®ar iden mürìd-i mu∆li´ bu cümle 

                                                 
1581 Kelime bütün nüshalarda "güzel he" ile yazılmışsa da sözlüklerde ha harfi ile yazılmıştır.  
1582 Mutluluk yılında devlet semasının ayında hoş yaşa! 
1583 ile K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
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tebyìn ü taúrìfden1584 müsta˚nì olur. Bu bende-i mehcùrları muúammayät 

telemmüŸ iderken bir muúammä be-näm-ı “Cän –ı Baba” ismine gelüp bu faøìr 

terøìbde cän baba øıräõet eyledügümde nìm tebessüm idüp cän-ı baba'dur düyü 

taúlìm buyurdılar. Serìúü't-ta≈ayyül ve'l-intiøäl olup Ÿeøävet ü fı≠natları ne 

rütbedür? Maúlùm ola. [[L101a] 

 

Mı´raú:  

[Müstefúilün Müstefúilün Müstefúilün Müstefúilün] 

 

Kämil olurmış ehl-i ≈aøø ≠o˚mazdan evvel anası1585 

 

[K116b] Muúäyenemüzdür ki: Ana≠olı välisi olanlara bir çävùşlar ket∆udäsı 

ve bir çävùşlar emìni däõimä ∆iŸmetlerinde olma˚ın vaøt-i saúìdlerinde1586 

Türkmän-zäde úAlì nämına emìn-i çävuşän bir fürù-mäye kimse olup a´lä kimse 

ra˚bet itmez iken ≈a◊ret-i välidüè mer≈amet-i úämme-i şümùllerinden näşì bunı 

baú◊ı kär u kiyäye1587 isti∆däm ve kär-güŸärdur diyü vüzerä ve mütesellimìne taúrìf 

ile ≈arìf-i küfrän müddet-i yesìrde1588 øa≠ú-ı merätib idüp1589 fevøında1590 çävuşlar 

                                                 
1584 taúrìfden K, L ve M: taúrìfinden S. 
1585 Azîz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân-ı İlâhîyât, (haz. Mustafa Tatçı/ Musa Yıldız), Ankara: H 
Yayınları, 2005, s. 40. Şiir 11. 
İlahinin tamamı şu şekildedir: 
 

"Aç gözünü ~aøø ile baø 
Oøu ~üdäyì'den sebaø 
Kämil olurmuş ehl-i ~aøø  
Do˚mazdan evvel anası" s. 40.  

 
1586 saúìdlerinde L, M ve S: saúìdelerinde K. 
1587 kär u kiyäye K: kär [u] kiyäye S: kär u giyäh M: kär u käh L. 
1588 müddet-i yesìrde L, M ve S: müddet-i yesìrede K.  
1589 idüp K, L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1590 fevøında K, L ve M: mä-fevøında S.  
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ket∆udäsını tefevvuø idüp anı ≈ucer menzilesine iløä ve vüzerä müsteşärı olma˚la 

kendüye ˚urùr-ı küllì ≈ä´ıl olup [[M128b] úaøl-ı Türkmän1591 üzre gùyä ≈a◊ret-i 

välidden da∆ı müsta˚nì olmış ola. İnfiúäl-i ≠abú-ı øu≠bänelerinden1592 muøte◊ì bir 

gün1593 øızı fu≈şla giriftär olup dìvän-ı ∆änede ≈add-i zinä çalınup ≈abse emr 

olınup [[S130a] merøùm Türkmän-zäde'nüè äteş-i ˚a◊abı dimä˚ına ´uúùd idüp 

kesr-i úır◊ oldu˚ına mütesellim øatına varup baú◊ı úöŸre müteúallıø söyleyüm 

diyince meger mütesellim olan şa∆´uè buèa ˚ay◊ı var imiş. Gelince emr idüp bir 

iki yüz degnek da∆ı buèa ¬arb iderler. Ve ma≈bese irsäl baúdehù väfir mäl 

mu´ädere etdükden ´oèra merøùm mecnùn olup bir iki sene úibret-i úälem olup 

≈äl-i iøbälinde dört çuøadär ile binüp inen vaøt-i idbärında çärsù ve bäzärda libäs-

ı mülevves ve päre päre ile su∆riye olup rùzgär buèa da∆ı øäniú olmayup cünùnı 

≈älinde üç beş säúat øarye[[K117a]lere getmegi1594 úädet idüp bu ≈äl üzre iken bir 

yolda du∆äna ∆af çaøar. Áteş [[L101b] almış1595 ∆afı, cìbine id∆äl ider. Andan 

köhne libäsı müşteúil olup kendü da∆ı bi'l-külliyye mu≈terıø olur.1596 Hemìşe 

®älimìn bed-kär çünìn bäd1597 Bi’n-nebiyyi ve älihi’l-emcäd.1598 

Na®m li-mu≈arririhì:1599 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Nice bir cevr u sitem bì-çäregäna ey ®alùm  

Á∆iret ìmänı yoø mıdur bu dünyä lä-yedùm 

 
                                                 
1591 Türkmän K ve S: Türkmänı L ve M.  
1592 øu≠bänelerinden K, L ve M: øu≠bänlarından S. 
1593 bir gün K ve S: bir gùne L ve M. 
1594 øaryelere getmegi L, M ve S: øaryelere varup getmegi K. 
1595 almış K: ütişmiş L, M ve S.  
1596 olur L, M ve S: olup K. 
1597 Her zaman işi kötülük olan zalimler böyle ola.  
1598 Peygambere ve onun şerefli ailesine (salat ve selam olsun). 
1599 Na®m li-mu≈arririhì K ve S: Li-mu≈arririhì Na®m L ve M. 
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˙ayret-i ≈aøø ˚ayret-i ib≠äl-i ≈aøø vardur ´aøın  

Cümle maúlùmuè olur läkin øanı dalø-ı kühen [[M129a] 

 

Münkirän-ı evliyä ek§er va∆ìmü'l-úäøıbet 

Van mu≈ibbän u ´ıddıøän däõimä fi'l-úäfiyet 

 

Far◊-ı úayn iken ≈udùduè bilmeyüp ey bü'l-fü◊ùl  

Pend-i pìrän u meşäyì∆ úaceb nefs itmez øabùl [S130b]  

 

Tì˚-i úuryän-ı øa◊ädur ˚ayret-i merdän-ı ≈aø 

Böyle itmiş hükmini cärì hemän rabbü'l-felaø  

 

Muúäyene ve maúlùmumuzdur ki: Vaøt-i ≠ufùliyyetimüzde Çerkes Me≈med 

Paşa nämına bir vezìr-i rùşen-◊amìr välì-i beldemüz olup ´ähib-i ∆ulù´ 1600 

olma˚ın ≈a◊ret-i välidüè firìfte-i kemälät-ı gùn-ä-gùnı olup şeb-rùz1601 ülfet-i 

germ-ä-germden näşì muøäbele-i şerìfeye da∆ı ≈ä◊ır olmaø niyäzıyla çend 

nevbet1602 tekellüm buyurduølarında ≈a◊ret-i välid da∆ı tekyemüz ◊ìødur, 

übbehet-i vüzeräya øäbil küncäyiş degüldür diyü aúŸär-ı gùn-ä-gùn ìräd iderler. 

Bir cumúa baúde edä-i'´-´alät úa®amet-i vezäreti ber-≠araf idüp tekyeye du∆ùl ve 

baúde'l-muøäbele re§ä§et-i heykel-i ∆änøähı tefekkür idüp ≠abúından tecdìd muräd 

itmiş. ~a◊ret-i välid-i mäcidden1603 istìŸän buyurdılar ki cümle käşì 1604 olmaø 

                                                 
1600 ´ähib-i ∆ulù´ L, M ve S: ´ähibü'l-∆ulù´ K. 
1601 şeb-rùz K: rùz-şeb L, M ve S. 
1602 nevbet K ve M: nevyet L: ? S. 
1603 mäcidden K ve S: mäcidden øuddise sırrıhù Lve M. 
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üzre binä iderüm. İŸn virmediler.  [K117b] vezìr-i merøùm ya siz mennäúu'l-∆ayr 

[L102a] mısız? Didükde, yoø bizler mennäúu'l-∆ayr degül belki dällü'l-∆ayruz 

läkin esläfımuz ki bizler anlaruè bir mùyına muväzin úadd olınmaz iken sinìn-i 

úadìde ∆ayrile úömrlerin böyle [[M129b] cä-yı teng ü tärìkde ifnä1605 itmişler. 

Bizlerüè ≈ay§iyyetine øıyäsen bu da∆ı çoødur. Bir úözr-i mä-hü [[S131a] ve'l-≈aøø 

da∆ı budur ki där-ı beøäya intiøälimüzde eger øabrimüz rav◊ına min-riyä◊u'l-

cennet olursa bunlar ®ıll-i zäõildür. Birøaç gün úömr içinde olan gerek niúmet gerek 

nıømet cümle ∆¥äb-ı ferämùşa döner. Eger –el-úıyäŸü bi'lläh- úaksi ®uhùr iderse 

dünyäda tekyemüz zer-≠ılä olmış ne fäõide ider. -Şerefü'l-mekän bi'l-mekìn- 

fe≈väsınca bu buøúa-i mübärekde øırø sekiz sene meşì∆at itmişler. ™afä-yı vaøtile 

müsterì≈ Ÿevø u ´afäları1606 ≈asretü'l-meşäyı∆ olmış idi. Gäh gäh bir ◊iyäfetden 

yä∆ùd bir ziyäretden gelseler, tekyeye du∆ùllerinde úa®ìm kesb-i ´afä idüp şükr ü 

≈amd-i1607 firävän iderler idi. Bizler bu ev◊äúı isti˚räb iderdük. Maúlùmumuz ki 

medúuvv olındu˚ı ma≈all mefrùş u müzeyyen ve ´ä≈ib-i ∆äne mükerrem 

tekyemüzüè a≈väli maúlùm neden iøti◊ä ider ki tekyeye geldükde bu øadar 

´afäyäb olalar ammä emr-ber-úaks imiş. Ehl-i dünyänuè ∆äneleri ne øadar mefrùş 

u müzeyyen olsa ve e≠úıme vü eşrıbe ile mäl-ä-mäl olsa mesken-i fuøarä vü 

dervìşända olan inşirä≈-ı ´adr u defú-i ekdär ve rù≈äniyyet-i esläf -øaddesa'llähü 

esrärahüm- ve küşäyiş-i ≠abú ˚ayrı menzillerde olmayup ancaø tekyelerde olma˚la 

Ÿì-úaøl-ı selìme [[S131b] bedìdärdur ki  i∆vän-ı ≠uruø-ı úaliyyeden [[K118a] ol  nä-

şüste-rù ki [[M130a] ≠arìøat-ı úaliyyelerden behre-ver degüldür. Däõimä gözi 

≠aşradadur. Enderùn-ı äşinä degüldür. Aèa göre [[L102b] ∆änøählar e◊ìøü's-

sücùndur. úÁøıbet-i emr anı defú-i maúnevì ≠ard idüp me≠rùd u medfùú oldu˚ı ≈älde 

                                                                                                                                      
1604 käşì L, M ve S: ≠aşı K. 
1605 ifnä L, M ve S: äfet K. 
1606 Ÿevø u ´afäları L, M ve S: Ÿevø-ı ´afäları K. 
1607 ≈amd-i L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
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bì-behre-i ≠uruø-ı1608 sicn-i dünyäya vedäú ider ve müddet-i úömri devr-i ebväb 

üzre deverän ider ki bunlar ≈aøøında ~a◊ret-i Me§nevì buyurur:  

 

MMe§nevì: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ez mu≈aøøıø tä muøallid farøhäst  

K'in çu Dävùd est u an dìger ´edäst1609 

 

Menbaú-ı goftär in sùzì buved 

V'an muøallid kohne ämùzì buved1610 

 

Z'anki taølìd äfet-i her nikùyìst 

Keh buved taølìd eger kùh-i øavìst1611  

 

Ey muøallid tu mecù pìşì ber an  

Kù buved menbaú zi nùr-ı äsumän1612 

 

Päy-i istidläliyän çùbìn buved  

                                                 
1608 ≠uruø-ı K, M ve S: ≠araf-ı L. 
1609 Mesnevî, 2/491., Gerçekçi olanla taklitçi arasında farklar vardır. Zira bu, Davut gibidir; diğeri 
ses.  
1610 Mesnevî, 2/492., Bunun sözünün kaynağı, yanıklıktır; o taklitçiyse eski adetleri öğrenir. 
1611 Mesnevî, 2/482., Çünkü taklit her iyiliğin afetidir; taklit güçlü dağ olsa da samandır.  
1612 Mesnevî, 3/1548., Ey taklitçi sen İlahî nur kaynağı olana üstün olmayı isteme.  
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Päy-i çùbìn sa∆t bìtemkìn buved1613 

    

Mur˚ çün ber äb-i şùrì mìtened 

Áb-ı şìrìn rä nedìdest ù meded1614 

 

Belki taølìdest an ìmän-i ù  

Rùy-ı ìmän rä nedìde cän-i ù1615  

 

Pes ∆ater bäşed muøallid rä úa®ìm  

Ez reh u rehzen zi şey≠än-ı racìm1616 

 

Şey∆-i nùränì zi reh ägeh koned 

Bä su∆an hem nùr rä hemreh koned1617 

   

™ad delìl äred muøallid der beyän  

Der zebän äred, nedäred hìç cän1618  

 

Çünki gùyende nedäred cän u fer  
                                                 
1613 Mesnevî, 1/2128., Delil arayanların ayağı tahtadandır. Tahta ayak çok dayanaksızdır.  
1614 Mesnevî, 5/2448., Kuş, acı su üzerinde dolanınca tatlı suyun desteğini görmemiştir.  
1615 Mesnevî, 5/2449., Hatta onun o imanı taklittir; imanın yüzünü onun canı görmemiştir.  
1616 Mesnevî, 5/2450., Öyleyse taklitçi için yoldan ve yol kesiciden, taşlanmış şeytandan büyük 
tehlike vardır.  
1617 Mesnevî, 5/2484., Nuranî şeyh sözüyle yoldan haberdar eder; -sözüne- nuru da yoldaş eder.  
1618 Mesnevî, 5/2470/2480., Beyitin ilk mısraı 5/2470'e ikinci mısraı 5/2480'e aittir. Taklitçi yüz 
delil ileri sürer; dile getirir ama canı yoktur.  
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Guft-i ù rä key buved berg u §emer1619  

 

[[M130b] [[S132a] [L103a] ve anlar ki ı´≠ılä≈at-ı dervìşäne ile kendülere 

úucb u tekebbür ≈ä´ıl olup zuúmınca kendüleri1620´ähib-i rütbe øıyäsıyla ≠äø-ı 

≠um≠uräø-ı bì-maúnì ile evøät güŸärdur. Anlar ≈akkında da∆ı buyurur:  

 

Me§nevì:1621 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Çend ≈arf-i ≠um≠uräø u kär u bär  

Kär u ≈äl-i ∆od bebìn u şerm där1622  

 

Kibr zişt u ez gedeyän ziştter  

Rùz, serd ü berf u angeh cäme ter1623[K118b] 

 

Çend daúvå vü dem ü bäd-i burùt? 

Ey turä ∆äne çü beytü'l-úankebùt 1624 

 
                                                 
1619 Mesnevî, 5/2481., Konuşmacının canı ve parıltısı olmayınca söylediğinin yaprağı ve meyvesi 
nasıl olur? 
1620 kendüleri S: kendüyi K, L ve M.  
1621 Me§nevì K, L ve M: Me§nevì-i Şerìf S.  
1622 Mesnevî, 1/2317., Ne zamana kadar tumturaklı ve iş güç sözü? Kendi iş ve durumuna bak da 
utan.  
1623 Mesnevî, 1/2318., Kibir çirkindir ama dilencilerin kibri daha da çirkin. Soğuk ve kar günü ve 
de o sırada elbise ıslak.  
1624 Mesnevî, 1/2319., Ne zamana kadar iddia, söz, hava ve bıyık? Ey evi örümcek evi gibi olan 
sen! 
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`alø rä ≠äø u ≠urum úäriyyet est     

Emr rä ≠äk u ≠urum mähiyyet est1625  

 

Ez pey-i ≠äk u ≠urum ∆¥ärì keşend  

Ber ümìd-i úizz der ∆¥ärì ∆oşend1626 

 

Ber ümìd-i úizz deh rùze-i ∆udùk [[M131a]    

Gerden-i ∆od kerde'end ez ˚am çü dùk1627  

 

 Maúlùmumuzdur ki: Välì olan vüzerälardan kimi tekyeyi taúmìr muräd 

idüp ve kimi vaøfı izdiyäd itmek istedükde nehy idüp buyururlar idi ki ≈älä bizüm 

bunda siúa-i úìş ü refähiyyetimüz bir tekyede bulınmaz zìrä ìrädı ziyäde olan 

∆änøählar ki1628 zamäne dedelerinüè cüst ü cùsından ve ìräd-ı vaøf nizäúından a´lä 

o ∆änøähda rä≈at olmayup şeb ü rùz dedegän u şey∆ dest u girìbän olmadan ∆älì 

olmazlar [[S132b] ammä bizüm ∆änøäh vesìúu'l-maúnì teng ü tärìk ´uret-i øalìlü'l-

vaøfda olan ´afämuz [[L103b] fe-lillähil≈amdü ve'l-minne1629 evøäf-ı mütekä§ire 

ile memdù≈ olan tekyelerden ziyäde ve ∆or u ∆¥äbımuz andan rä≈atlu ve úìş ü 

zindegänì-i i≈vänımuz cümlesinden refähiyyetlüdür diyü ≈amd ü sipäs iderler idi. 

Väøıúä dìde vü şinìdedür ki ek§er evøäf u ìrädı ziyäde olan ∆änøählarda dervìşän 

ile şey∆ beyninde mütevellìsi var ise anuèla keş-ä-keşler gùn-ä-gùn bì-edeblikler 

∆alø-ı úäleme rüsväy olma, neler ®uhùr ider ki cümlesini ìräd ≠arìøimüze şeyn virür 

                                                 
1625 Mesnevî, 2/1099., Halkın haşmeti eğretidir, buyruğun haşmetiyse asıldır.  
1626 Mesnevî, 2/1100., -Halk- şan için alçaklığı taşır; şeref ümidiyle, aşağılık içinde hoştur.  
1627 Mesnevî, 2/1101., On günlük şeref ümidiyle üzüntülüdürler; boyunlarını üzüntüyle iplik gibi 
yapmışlardır.  
1628 ∆änøählar ki S: ∆änøählarda K, L ve M. 
1629 Minnet ve hamd ona mahsustur.  
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bir maúnìdür.1630 Läkin sälik-i maúnevì olan dervìş-i dil-rìşe mütenebbih olacaø 

birøaç [[K119a] meúänì1631 vardur ki  ifädesi ˚äyet  elzemdür. İbtidä biri budur ki 

sen bir tekyeye varmaø muräd [[M131b] eyledügüède1632 maø´ad nedür anı bilür 

misün?1633 Bir dervìş şedd-i ri≈al idüp bir ∆änøäha gelmeden maø´ùd bu olacaø ki 

eger ∆änøähuè şey∆i bir merd-i maúnevì ise seni terbiyye vü irşäd ide. Sen henùz 

mùş-ı ≈arì´ gibi rìze-i evøäf u ìräd ararsın. Senüèle terbiyye mä-beyni baúde'l-

meşrıøìn §äniyen terk-i dünyä üzre dervìşlik i∆tiyär eyledüm diyü iddiúä idersün. 

Anı1634 bilmezsüè ki [[S133a] dünyä seni terk itmişdür. Ek§er i∆vän ´ùretinde 

olanları istin≠äø1635iderüz. Bir vechle dünyä dämenine teşebbü§ idememiş. Dervìş 

de mi olamam zuúmıyla bir emänet küläh, başına virmişler serserì tekyeler dolaşur 

yo∆sa dünyäyı terk itmek ne gùne olur bilmek muräduè ise Sefìne'de A˚a-zäde 

Efendi menøabesinde tefa≈≈u´ eyle. úAle'l-úamyä ≈areket eyleme §äli§en dirsin ki 

biz dervìş olduø cümleden øalben ve øalıben el çekdük seni tecrübe itsek Ÿì-

øıymet degül. Ednä bahälı şeyõe da∆ı alavüz1636 dirsüè.  [L104a] Gice gündüz 

øalbüède ∆od ze∆ärif-i dünyädur. Ve vesävis-i şey≠äniyye ile memlù bundan ´oèra 

yine dervìşlik iddiúäsı zihì ∆ayäl-i bä≠ıl ve räbiúan biz dünyänuè ämed ü reftini ve 

bìhùde ˚av˚äsını ve loøma ve ∆ırøasını cümle ferämùş [[K119b] itmişüz dirsün. 

Bir tekyeye gelürsün anuè ìräd u ma´rafını ve ekl ü şürbini niçün teftìş [[M132a] 

idersin. Kendü işièi eger bilürsiè anuè ardınca olsaè maúøùl1637 degil mi? Böyle 

ev◊äú bärde-keşì kendüyi ≠aşdan ≠aşa çalmaødur. Ve ∆äõib ü ∆äsir olmadur. Ömr-i 

näzenìnüè øadrini bil. Bìhùde yere ´arf eyleme ki dinilmişdür.  

 

                                                 
1630 maúnìdür K ve S: maúnädur L ve M.  
1631 meúänì K ve S: maúnä L ve M. 
1632 eyledügüède K: eyledükde L, M ve S.  
1633 bilür misin S: bilür misün M: bilüp müsün L: bilür müsün K. 
1634 anı L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
1635 istin≠äø L, M ve S: istinkäf K.  
1636 alavüz S: al üze M: el üze K: el üzre L. 
1637 maúøùl L, M ve S: maøbùl K. 
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MMı´raú:1638   [S133b]  

[Mefúùlü Fäúilätü Mefäúìlü Fäúilün] 

 

Bil1639 øadr-i úömrièi kişi dünyäya bir gelür 

 

`ämisen çünki şehevätuèda münhemiksin ≈äliyä úabdü'l-ba≠n ve'l-fercsin 

´ùret-i faør u fenä vü tecrìdde ne käruè vardur? Dervìşlik1640 heves itmeden evvel 

räh-ı dünyäda tek ü pù1641 eyle! Ve icrä-yı aúrä◊-ı nefsäniyyede itmäm-ı merämdan 

´oèra bärì gel tekyeler cäme-şùyän dükkänına mümä§ildür. Anda ´äbùn-ı tevbe ile 

şüst ü şù idesin. Ne1642 än ki ∆äne-i dünyäda meräm-ı nefs üzre ekl ü şürbden da∆ı 

úäciz olasın da, dervìş da∆ı olamam mı diyü tebdìlü'ş-şekli li-ecli'l-ekli1643 

meslegine sälik olursun.1644 Feyä ≈asretä! Æarìøat-ı úaliyyelerde olan müsinn 

cänlar bu fıøralarla terennüm-rìz olurlar imiş ki imúän-ı na®ar olınsa meúänì-i 

väfireyi muta◊ammındur.  [L104b]  

 

Mı´raú1645: 

   

Dervìşlikde bulundum ne güç işde bulundum  

Dervìşlikde bulundum ne güzel işde bulundum1646 

                                                 
1638 mı´raú L, M ve S: ع K.  
1639 bil K, L ve M: bir S.  
1640 dervìşlik K ve S: dervìşlikde L: dervìşlige M. 
1641 tek ü pù K, L ve M: tek pù S. 
1642 ne K, M ve S: be L. 
1643 Yemek için kılık değiştirmek.  
1644 olursun L ve M: olasın K ve S.  
1645 mı´raú L ve M: ع K ve S.  
1646 Vezni tespit edilemedi. 
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[[M132b] ve ≈a◊ret-i välid-i mäcid øuddise sırrıhù buyururlar idi ki evän-ı 

seyä≈atimüzde her øanøı tekye ve zeväyäya va[[K120a]rıldı ise ∆ä≠ıra ∆u≠ùr itmedi 

ki bunuè evøäf ìrädı nicedür. Ek§er Ÿì-evøäf tekyelerde cänlar başımuza cemú olup 

≈asret-ämìz cenäbıèuza bu tekyenüè şey∆lı˚ı muøadder olsa dervìş-än säyeèüzde 

müsterì≈ olsalar ceväbında [[S134a] bizler da∆ı böyle serd keläm iderdük ki bizler 

≈äliyä nev-mürìd-i ~a◊ret-i Mevlänä kuddise sırrıhü'l-aúlå olmayı heft iølìm 

şählı˚ına tercì≈ iderüz ki dimişlerdür:  

 

Mı´raú1647:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest her ki şüd nev-mürìd merä1648  

 

                                                 
1647 mı´raú L, M ve S: ع K. 
1648 Bize yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
Mısranın Dîvân-ı Kebîrdeki şekli: 
 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
 
Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir.  
Beytin Dîvân-ı Kebîrdeki şekli: 
 

Şey∆-i şüyù∆-i úälemest än ki tu räst nev-mürìd 
Án ki girift dest-i tu ∆a´bek-i zamän buved. 

 
Sana yeni mürit olan, dünyadaki şeyhlerin şeyhidir. Elini tutan zamanın hasbeyi olur.  
*"Has-bek" aynen böyle, Türkçe geçiyor. (Gölpınarlı'dan) 
Mevlânâ Celâleddin, Dîvân-ı Kebir, (haz. Abdülbaki Gölpınarlı), Eskişehir: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, s. 89, C VII, G XVIII/4.  
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Dîvân-ı Kebîr (Dîvân-ı Şems), G 557/4. 
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh557/. 
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--İŸä käne'l-emru keŸälik-1649 Eger taødìr-i ezelìde bizüm emr-i 

meşì∆atimüz muøarrer ise faøìrüè1650 dil-∆¥ähı budur ki bir tekyeye şey∆ olayuz ki 

anda a´lä ìräd-ı evøäf olmaya ancaø fütù≈ätla teúayyüş olına. Baúde bürhetin 

mine'z-zemäni ´ära'l-emru keŸälike.1651 Nevvera'llähü ≈azìrahü ve ceúale'l-cennete 

me§vähü ve ceúale eúälì el-firdevsì meõvähü.1652 Na®m-ı ~a◊ret-i Me§nevì mürìd-i 

mu∆li´ ve ´ùfì-i mu≈aøøıø a≈välini tebyìn ile muøallid-i ´ırfdan temyìz idüp 

buyurur: Me§nevì-i La≠ìf meúänì-i celìlesin tedebbür iden sälik,1653 muøallidäne 

serserì reftärından bì-zär1654 olup şey∆-i úälì-himmet tecessüsine pùyän olur.  

[L105a]   

 

Me§nevì-i Maúnevì:1655[M133a] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Defter-i ´ùfì seväd u ≈arf nìst  

Cüz dil-i esfìd hem-çün berf nìst1656  

 

Zäd-ı dänişmend ä§är-ı øalem  

Zäd-ı ´ùfì çìst envär-ı øadem1657  

                                                 
1649 Durum böyle olduğu taktirde.  
1650 faøìrüè K, L ve M: faøìr S.  
1651 Üzerinden biraz zaman geçtikten sonra iş onun dediği gibi oldu.  
1652 Allah onun kabrini nurlandırsın cenneti onun durağı eylesin. Firdevsin en yüce makamlarını 
onun yurdu etsin.  
1653 tedebbür iden sälik L, M ve S: tedebbür-i Me§nevì iden sälik K. 
1654 bì-zär K, M ve S: bì-zärän L.  
1655 Me§nevì-i Maúnevì L ve M: Me§nevì-i Şerìf S: K'de yazılmamıştır. 
1656 Mesnevî, 2/158., Sufinin defteri harf karalamak değildir; onunki ancak kar gibi beyaz 
gönüldür.  
1657 Mesnevî, 2/159., Bilginin azığı kalem eserleridir. Sûfînin azığı nedir? Ayak izleri.  
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Çün binäled zär bì-şükr ü gile  

Üfted ender heft gerdùn ˚ul˚ule1658  

 

Her demeş ´ad näme ´ad peyk ez-`udä  

Yärabbì zù şest lebbeyk ez-`udä1659  

 

Ez-hezerän endekì zin ´ùfìyend     

Bäøiyän der-devlet-i u mìziyend1660 [[K120b][S134b] 

 

Bäşed ibnü'l-vaøt ´ùfì der-mi§äl  

Lìk ´ùfì färi˚ est ez-vaøt u ≈äl1661  

 

Hest ´ùfì-i ´afä çün ibn-i vaøt     

Vaøt rä hem-çün peder begrifte sa∆t1662 

 

Hest ´äfì ˚arø-ı ba≈r-ı Zü'l-celäl 

Hest ´äfì färi˚ ez evøät u ≈äl1663  
                                                 
1658 Mesnevî, 1/1578., Şükür ve şikayet olmaksızın ağlayarak feryat ettiğinde yedi gökte vâveylâ 
kopar.  
1659 Mesnevî, 1/1579., Her anında Allah'tan yüz mektup, yüz haberci. Ondan bir "Ey Rabbim" 
Allah'tan altmış "Lebbeyk (Buyur)". 
1660 Mesnevî, 2/532., Binlerden birazı bu sûfîlerdendir; diğerleri onun devletiyle yaşarlar.  
1661 Mesnevî, 3/1425., Örnek olarak sûfî vaktin oğludur; ama saf/berrak olan, vakit ve hâlden 
uzaktır.  
1662 Mesnevî, 3/1432., Sefa/berraklık arayan sûfî, vaktin oğludur; vakti baba gibi sıkıca tutmuştur.  
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Pädişähän rä çunìn úädet buved  

İn şenìde bäşì irädet buved1664  

 

Dest-i çepşan pehlevänän ìstend 

Zanki dil pehlù-yi çep bäşed be-bend1665 

 

Müşrif u ehl-i øalem ber dest-i räst  

Zanki úilm-i ∆a≠≠ u sebt an dest räst1666 

 

™ùfiyän rä pìş-i rù mev◊iú dehend   [[M133b]  

K'äyne-i cänend z'äyìne bihend1667  

 

Bä ezel ∆oş bä ecel ∆oş şädkäm 

Färi˚ ez teşnìú u goft-i ∆äs u úäm1668 [L105b]   

 

                                                                                                                                      
1663 Mesnevî, 3/1433., Sâfî/berrak olan, Hakk'ın aşkına gömülmüştür; kimsenin oğlu değildir; 
vakitlerden ve hâlden kurtulmuştur. 
1664 Mesnevî, 1/3149., Padişahların şöyle âdeti vardır; hatırındaysa bunu duymuş-sundur.  
1665 Mesnevî, 1/3150., Sol taraflarında yiğitler durur çünkü kalp sol tarafta yer almaktadır.  
1666 Mesnevî, 1/3151., Defterdar ve yazıcılar, sağ tarafta durur. Çünkü yazı yazma ve kaydetme 
bilgisi sağındır.  
1667 Mesnevî, 1/3152., Sûfîlere karşılarında yer verirler. Zira can aynasıdırlar ve aynadan daha 
iyidirler.  
1668 Mesnevî, 2/411., Ezelle hoş, ecelle hoş ve mutluydu; herkesin kötülemesinden ve sözünden 
uzaktı.  
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MMaúlùmımuzdur ki: İútilä-i şeõnlerinde vüzerädan ve şey∆ü'l-İsläm'dan 

efräd-ı müteúaddide İstanbul'a meşì∆at ile naøl olınmaların muräd itdüklerince 

herbirini øavl-i leyyin ile defú buyurmuşlardur. ~attå Ebe-zäde şey∆ü'l-İsläm 

olduøda meşì∆at-i Bäb-ı Cedìd ma≈lùl olma˚la ma∆´ù´ mektùb irsäl itmişdür. Aèa 

da∆ı ceväb-ı şäfì ta≈rìr ile meõmùnü'l-˚äile olmuşlardur. Faøìr-i kemìne bir vaøt 

inşirä≈larında cürõet idüp didüm ki: "™ul≠änum ∆¥ähiş-i kübräya ir∆ä-yı úinän ile 

darü'd-devleyi teşrìf itseèüz. ~a◊ret-i Şäri≈ İsmäúìl Efendi vaøtine mümä§il olurdı. 

Böyle redd-i ceväb buyurdılar ki ≈äliyä bizüm dergeh-i ~a◊ret-i Ar˚un øuddise 

sırrıhü'l-meknùnda olan Ÿevø u sürùrımuz şäh-ı heft iølìm taúayyüşinden ezyeddür. 

Size İstanbul a≈välini taúrìf ideyüm: İbtidäõ äb u heväsı va∆ìm [[S135a] anda 

leŸŸet-i úömr ile zindegänì olmaz belki emrä◊-ı gùn-ä-gùn ≈ä´ıl olur.  [K121a] 

£äniyen lü≈ùm u edhän ve bäøì ma≠úùmät øısmı anda olanlar ile bunda olan 

cümlenüè maúlùmıdur ki bundaki päkìzedür. £äli§en ämed ü reft-i ebnä-i vaøt 

sülùke ne øadar mu∆ill bir maúnådur. Vaøtüèi i◊äúat-ı zamäne ricälinden1669 su∆an-

fehm ve su∆an-senc, kemyäb olmaø ile ek§erì ˚ıybet ü mesäviye mübteläõ, sen1670 

[M134a] da∆ı anlar ile vizrde müşterek olursun. İstanbul dedelerinden bu zümreye 

a≈bäb tesmiye itmişler. ~ucerätda bunlara ∆iŸmet-i väfire ile i◊äúat-ı evøät idüp ne 

øadar rezälet çekerler. Kübrä-i ≠uruø buyurmışlardur ki mürìde semm-i øätil olmaz 

illä meger ki ´o≈bet-i bìgäne ola. Räbiúan erbäb-ı devletüè §ıølet-i bì-hùdeleri 

∆u´ù´an böyle bir vücùd-ı bihbùd şöhret-şiúär olınca nekbetiyän-ı [[L106a] 

devletiyän ìkbäl  ümìdiyle ne øadar bär- girän olsa gerekdür. Ek§erì Eträk-i bì-

idräk çoø defúa muúäyene olunmışdur ki va´f olınan ecläf böyle şey∆-i úälì-øadr u 

menzilet degül belki her ser-i rähda bulınur. Dìvänegän-ı bì-ser ü pänuè [[S135b] 

øademine yüz sürerler. úAcabä úacùze-i dünyä bize iltifät ide mi diyü ∆ämisen eger 

bi'n-nefs kibär ziyäretiyle meõlùf olursuè. İstanbul'da kendü kendüye kibär 

                                                 
1669 ricälinden L ve  M: ricälinde K ve S.  
1670 sen L, M ve S: K'de yazılmamıştır.  
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geçinür çoødur. Cümlesine devr-i ebväb müşkil baú◊ını ziyäret ile baú◊ı ä∆er1671 

úadävet iderler yoø cümlesinden isti˚näõ ile kùşe-i ∆umùlde1672münzevì olursuè. 

Ma≈´ùr olmaø läzım gelür ol da∆ı müşkildür. Sädisen øurb-ı devlet olmaø 

≈äsebiyle bir şey∆ riyädan1673 øurtulmaz. Seyläb-ı nuøùş-ı bùøälemùn gözi 

[[K121b] alur. Ser-rişte-i ≠arìø elden çıøar fi'l-väøiú cümle keläm-ı dürer-bärì nu´≈ 

u pend-i ˚arrädur ki birøaç defúa İstanbul'a úazìmet ile bu cümleyi úayne'l-yaøìn 

müşähede eyledük. Bu kenärda olan yalèız äb u hevänuè le≠äfeti [[M134b] bütün 

İstanbul'uè Ÿevøıyätına muúädildür. `u´ù´an sülùk a≈väli bu kenärda olan inşirä≈ 

u infiräc därü'd-devlede1674 olmaz. ~attå bunı müõeyyid Aøşemse'd-dìn ~a◊retleri 

ki fet≈-i Stanbul'a1675 sebeb-i küllìdür. Baúde'l-fet≈ Sul≠än Me≈med -≠äbe serähü-
1676 ≈a◊retleri ≈a◊ret-i şey∆üè iftiräøı olmasun içün şey∆üè ikrämında bezl-i cehd 

iderler. Ve mek§ini muräd iderler. æäbil olmaz úäciz olduølarında suúäl iderler ki 

mek§ itmemege bäúi§ nedür? Şey∆ ≈a◊retleri buyururlar ki: [[S136a] bu diyärda bir 

inøıbä◊ görürüm hìç münşeri≈ olmaz bunuè iøti◊äsı oldur ki yine bize iŸn viresiz 

tekyemüze varup anda säkin olalum diyüp mav≠ın-ı a´lìleri [[L106b] Æorbalı 

Köyine gelmişdür. Väøıúü'l-≈äl kemä øäl1677 eş-şey∆ü'r-rabbänì øuddise sırrıhü'l-

úazìz. Bu ìräduè bir şähid-i úadli da∆ı budur ki Üsküdar'a varınca ar◊-ı 

muøaddesden úadd olınur deryänuè ≈aylùleti gùyä ar◊-ı muøaddes ≠arafında olan 

inkişäfı øa≠ú itmişdür. Üsküdär ≠arafında bulunan inkişäfät u inşirä≈ Rùmili 

≠arafında bulınmaz. ˙aräbet1678 bunda ki ≈a◊ret-i välid-i mäcidüè İstanbul 

`änøähı’na meşì∆at ne øadar menfùrı ise tekye şey∆lerine bundan ezyed ∆avf u 

≈aşyet ≈ä´ıl olur imiş ki Şey∆ £äøıb ~a◊retleri [[K122a] nüè bu diyära teşrìfi ile 

                                                 
1671 ä∆er K, L ve S: ä∆eri M.  
1672 ∆umùlde L, M ve S: ∆umùlde vü ∆amùşda K. 
1673 bir şey∆ riyädan K ve S: bir şey∆den riyä L ve M.  
1674 därü'd-devlede K, L ve M: därü'd-düvelde S. 
1675 Stanbul'a S: İstanbul'a K, L ve M.  
1676 Toprağı iyi olsun.  
1677 Gerçekte onun dediği gibi oldu.  
1678 ˚aräbet K, M ve S: ˚aräõib L. 
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bizüm bäzär-ı sümúa vü riyämuza bi'l-külliyye kesäd müstevlì olur endìşesiyle 

∆¥äb u rä≈atı terk iderler imiş. Derd-mendän yine ´ùreten [[M135a] bilmezler ki 

≈a◊ret-i úazìzüè çeşm-i cänına iøbäl-i sul≠än-ı heft iølìm miødär-ı per-i meges1679 

görinmez ki merd-i meydän-ı ≈aøìøat şeõnlerinde ~a◊ret-i Me§nevì buyurur:  

    

Me§nevì-i Şerìf:1680  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Genchä-yı ∆äk tä heftüm ≠abaø  

úAr◊a kerde bùd pìş-i şey∆ ~aøø1681  

    

Şey∆ güfte `älikä men úäşıøem  

Ger becùyem ˚ayr-ı tu men fäsıøem1682[S136b] 

 

Heşt cennet ger der ärem der na®ar 

Ver konem ∆idmet men ez ∆avf-i saøar1683 

 

Müõminì bäşem selämetcùy men  

Zanki in her do buved ≈a®®-ı beden1684   

                                                 
1679 per-i meges M ve S: bir meges K ve L. 
1680 Me§nevì-i Şerìf S: Me§nevì K, L ve M. 
1681 Mesnevî, 5/2712., Hakk yedinci göğe kadar toprağın hazinelerini şeyhe verdi.  
1682 Mesnevî, 5/2713., Şeyh dedi: "Ey yaratıcı! Ben âşığım. Senden başkasını ararsam, 
günahkarım.  
1683 Mesnevî, 5/2714., Sekiz cenneti gözümün önüne getirirsem ve cehennem korkusuyla hareket 
edersem. 
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Zellet-i ù bih zi ≠äúat nezd-i ~aøø    

Pìş-i küfreş cümle ìmänhä ∆alaø1685 

    

Her demì ù rä yekì miúräc-ı ∆ä´´ [[L107a] 

Ber ser-i täceş nihed ´ad täc-ı ∆ä´´1686 

 

™ùreteş ber ∆äk u cän der lämekän 

Lämekänì fevø-i vehm-i sälikän1687 

 

Lämekänì nì ki der fehm äyedet  

Her demì der vey ∆ıyälì z'äyedet1688 

 

Bel mekän u lämekän der ≈ukm-i ù 

Hemçü der ≈ukm-i bihiştì çärcù1689 

 

Mähiyän-ı øaúr-ı deryä-yı celäl [M135b] 

                                                                                                                                      
1684 Mesnevî, 5/2715., Ben selametini arayan bir mümin olurum. Çünkü bu her ikisi beden 
hazzıdır.  
1685 Mesnevî, 1/1580., Hatası, Hak yanında itaatten daha iyi; inkârının yanında, bütün imanlar eski. 
1686 Mesnevî, 1/1581., Onun her anı özel bir miraçtır; taç başına yüz özel taç koyar.  
1687 Mesnevî, 1/1582., Sureti topraktadır ama canı mekânsız âlemde. Mekânsızlık, müritlerin 
tasavvurunun üzerindedir.  
1688 Mesnevî, 1/1583., Mekânsızlık anlayışına sığmaz, her an hakkında bir hayalin oluşmaz. 
1689 Mesnevî, 1/1584., Evet, mekân ve mekânsız olan onun hükmündedir; dört ırmak, 
cennettekilerin buyruğunda olduğu gibi.  
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Ba≈rişän ämù∆te si≈r-i ≈eläl1690  

 

Pes mu≈äl ez-≈äl-i ìşän ≈äl şüd  

Na≈s äncä reft ü nìkùh fäl şüd1691 

 

Şer≈-i ìn kùteh kün ü ru∆ z'ìn bitäb 

Dem me zen vallähü aúlem bi'´-´aväb1692 

 

MMaúlùm-ı pìr ü civän ve vazìú u şerìfdür ki: úİlm-i ®ähirde ≠alebe-i bì-şümär 

tekmìl-i meväd idüp nefslerini cehlden isti≈läs ile bu øadar nüfùsa reh-nümä 

olmışlar. İlm-i bä≠ın u ta´avvuf ile ∆od ne øadar mürìdìni vü mu≈ibbìni menzile-i 

selämete irgürmüşlerdür. æıyäs olına ≈ayät-ı müsteúärlarında olandan mäúadä 

úälem-i beøäya úurùclarından yedi sene murùrında ki tärì∆ Biè Yüz Elli Beş ÿi'l-

≈iccesinüè  Yigirmi Æoøuzıncı Cumúa Gicesidür. úÁlem-i mi§älde görürüm bir 

≈avlı dört [[S137a] dönüm miødärı ortasından bir dìvär çekilmiş. Dìväruè ≠araf-ı 

øıblìsinde bir çemen sofa üzre ≈a◊ret-i välid-i mäcid øuddise sırrıhù oturmışlar. 

Välid muøäbilinde dìväruè nihäyetinde märru'Ÿ-Ÿikr ∆ulla´-ı mürìdìnden Me≈med 

úAlì Dede dìger Dervìş úAlì ile oturmışlar. Mä-beynleri [[L107b] ≈a◊ret-i välid ile 

ta≈mìnen iki dönüm miødärı ola1693 bu üslùb üzre ≈a◊ret-i välid bunlara ∆i≠äb ider 

gùyä bu iki mürìd-i mu∆li´üè baú◊ı umùr-ı ≠arìøden øalben inkär itdükleri ≈u´ùsı 

keşf1694 ´adedinde úaøl u [[K122b] idräkleri [[M136a] mu≈ì≠ olmadu˚ı maúnäyı ifäde 

                                                 
1690 Mesnevî, 3/3598., Ululuk denizinin dibindeki balıklara deniz, helal büyü öğretmiştir.  
1691 Mesnevî, 3/3599., Nice olmayacak şey, onların gücüyle olur; uğursuzluk oraya gider, uğurlu 
olur.   
1692 Mesnevî, 1/1585., Bunun izahını kes ve yüzünü çevir. Konuşma, Allah doğruyu daha iyi bilir.  
1693 ola K, L ve M: S'de yazılmamıştır.  
1694 keşf K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
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ile taúlìm buyururlar. Bu kemìne-i bì-çäre da∆ı dìväruè beri1695 ≠arafındaki 

Me≈med úAlì Dede'ye ve Dervìş úAlì'ye na®arum mül≈aøø olmaz läkin ≈a◊ret-i 

välid-i mäcid øuddise sırrıhù dìväruè cänib-i ä∆erinde olma˚la mä-beyninde øapu 

øadar bir derìçe olup ol derìçenüè bir ≠arafında bizler päymäçända gùyä bu1696 

güft ü şinìdi istimäú idermişüz. Bu üslùb üzre mübärek cemäl-i bä-kemällerin 

müşähede iderken gördüm ki bir beyä◊ çıbuødan du∆än mass iderler imiş. 

Yanlarına bıraødılar bu kemìne da∆ı bir siyäh çıbuødan du∆än ma´´ idermişüm. 

~a◊ret-i välide inäle iderüm faøìr ol beyä◊ çıbu˚ı aldum. Dedegän [[S137b] yanına 

geldüm. Ol ≈älde bìdär oldum.  

 

Mı´raú:1697 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

 Dìden-i rùyeş müŸeyyil ´ad düjem1698 

 

Mä-´adaøı dil ü cän ´afäsı mezìd olup çend rùz ≈ayäl-i mi§äliyyeleri ile1699 

´afä-yäb olmışumdur. -Metteúana'llähü bi-úinäyätihi'r-rù≈äniyyetihì-1700 tedebbür 

ve tefekkür-i mun´ıfäne ile münfehem olur ki baúde'r-rı≈le yedi sene tecävüz itmiş 

ola. Yine mürìdinüè şekk ü iştibähın defú ü refú ile úälem-i rù≈äniyyeden úälem-i 

cismäniyyeye teúalluøı münøa≠ıú olmaya øuvvet-i øudsiyye oldu˚ına kim iştibäh 

ider.  

 

                                                 
1695 beri K, L ve M: bir S. 
1696 bu L, M ve S: bir K.  
1697 mı´raú L, M ve S: ع K. 
1698 Yüzünü görmek yüz kederi yok eder.  
1699 mi§äliyyeleri ile S: mi§äliyyeler ile K: mi§äliyyeleriyle L ve M.  
1700 Allah, bizi ruhaniyyetinin yardımıyla nimetlendirsin.  
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MMe§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Goft ~aøø ender sefer her cä revì [L108a][M136b] 

Bäyed evvel ≠älib-i merdì şevì1701    

 

æa´d-ı gencì kon ki in ´ùd u ziyän  

Der tebaú äyed tu an rä ferú dän1702 

 

Her ki käred øa´d-ı gendom bäşedeş 

Käh-i ∆od ender tebaú mìäyedeş1703  [K123a] 

         

Keh bekärì ber neyäyed gendomì   

Merdomì cù merdomì cù merdomì1704 

 

æa´d-ı Kaúbe kon çü vaøt-i ≈acc buved 

Çun ki reftì Mekke hem dìde şeved1705 

 

                                                 
1701 Mesnevî, 2/2210., Hak buyurdu: "Yolculukta gittiğin yerlerde önce adam aramalısın." 
1702 Mesnevî, 2/2211., Defineye yönel; zira bu kâr ve ziyan peşi sıra gelir; kâr ve zararı 
parça/ayrıntı bil.  
1703 Mesnevî, 2/2212a., Ekin ekenin amacı, buğdaydır; saman onun peşi sıra gelir. 
1704 Mesnevî, 2/2212/b., Saman ekersen buğday çıkmaz. Bir adam ara bir adam ara bir adam. 
Bu beyit Kanar'da ana metin içinde verilmişken Karaismailoğlu'nda Yazmanın kenarında olduğu 
ifade edilerek ana metin içine dahil edilmemiştir. Bu beyit her iki çeviride de Mesnevî, 2/2212., 
numaralı beyitten sonra gelmektedir. Kanar s. 446. Karaismailoğlu s. 235.  
1705 Mesnevî, 2/2213., Hac vakti olduğunda Kâbe'ye yönel; gittiğinde Mekke de görülür.  
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æa´d der miúräc dìd-i dùst bùd  

Der tebaú úarş u meläõik hem nümùd1706  

 

Päsbän-ı äfitäbìm ez derùn  

Ger konì bälä-yı mä teştì nigùn1707 

 

Evliyä rä hest øudret ez İläh 

Tìr-i ceste bäz ärendeş zi räh1708 

 

`̀ÁTİME 

Ol şahbäz-ı bülend-perväz-ı úälem-i lähùtìnüè reng-ämìz-i kerämetleri ve 

le≠äfet-engiz-i ®aräfetleri Ÿikri1709 beyänındadur ki ≈ìn-i va´iyyetlerine varınca ve 

baúde'r-rı≈le ilå-häŸihi'l-än [S138a]  rù≈-ı muøaddeslerinden ´udùr u ®uhùr iden 

väøıúät u úacäõib-i kerämät ü garäõib-i le≠äfet úalä-vechi't-taf´ìl rişte-keş-i silk-i ta≈rìr 

u beyän kılınur. Allähümme'∆tim bi's-saúäde.1710  

Maúlùm-ı ulü'l-elbäb-ı vaøtleridür ki:1711 [M137a] Gerek taørìr-i ders 

buyururken gerek vaú® u nu´≈larında bir edä-yı la≠ìf1712 ile bir nükte ìräd iderler. 

Umùr-ı ätiyyeye-i1713 mu∆bir-i1714 Ÿü'l-fi≠en olan telämiŸe nükteyi tedebbür ile 

                                                 
1706 Mesnevî, 2/2214., Miraç'taki amaç dostu görmekti; peşi sıra arş ve melekler de görülür.  
1707 Mesnevî, 3/3332., Veliler güneşi gözetir; beşer içinde Hakk'ın sırlarına vakıftırlar.  
1708 Mesnevî, 1/1670., Velîlerin Allah'tan -gelen- güçleri vardır. Fırlamış oku yoldan geri 
çevirirler.  
1709 Ÿikri L ve M:  Ÿikr S: Ÿikirleri K.   
1710 Allah'ım saadetle sonlandır.  
1711 ki L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1712 la≠ìf M ve S: lu≠f K ve L.  
1713 ätiyyeye-i M ve S: ätiyyeye K ve L.  
1714 mu∆bir-i K, M ve S: mu∆ayyir-i L. 
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çend rùz úaøabinde ®uhùrını müşähede iderler idi. Ammä ˚äyet [[L108b] daøìø ìmä 

buyururlar idi. Baú◊ı a≈yända hemän ´arä≈at üzre tenbìh buyururlar idi. 

Muúäyenemüzdür ki: ~äcì úAlì nämına1715 bir mütesellim ziyäretlerine geldükde 

bi'l-bedähe buyurdılar ki säbıøda bir välì bir ma®ınne-i kiräma budaläya muúteøıd 

imiş. Ziyäretine gider. Meger ol budalä ≈ammämda imiş. Välì da∆ı ≈ammäma 

girer.1716 Budalä bunı görince cevänibden1717 divşürnüp ≠asımı ≠ara˚ımı virüè ben 

bu arada durmam dir. Välì bu [[K123b] ≈arekätı görince azlini müsteşúır olur. Bu 

nükte-i ´arì≈adan mütesellim-i merøùm müte˚ayyir olup tekyeden saräyına 

varınca hemän úazli ∆aberi gelmişdür. Bunuè em§äli mä-lä-yu≈´ådur. Baú®an hezl-

ämìz kelimätları cidd ü kerämet [[S138b] ®uhùr eyledügi1718 kirären mirären1719 

mücerrebimüzdür. Eger1720 beynimüzde übüvvet ü bünüvvet cihetiyle münkirìn ü 

müteúannidìn sùõi'®-®annı ber-≠araf olsa göreydüè. æalem-i çäpük-pä deşt-i 

kerämet-i lä-yu≈´äda ve tav´ìfät-ı lä-yuúad ı≠näbıyla ne øadar pùyän olaydı. Läkin 

≈aøøü'l-in´äf kemìne vü kemìnesine muúädil hezär su∆an-perver vädì-i §enäsında 

ve ev´äfında1721 ve kerämet ü i∆lä´ında1722 ne øadar hämùn-neverd olsa şemsden 

Ÿerre deryädan øa≠re beyän idemiyeydi keyyis ü mütefa≠≠ın [[M137b] Dìvän-ı 

bedìúü'l-üslùblarından bir beytüè mezäyäsıyla müteŸevvıø olan1723 muteyaøøın 

olur ki güftär-ı1724 faøìr-i pür-taø´ìr cümle mä-hüve'l-väøıúdur ve şemme 

beyänında øä´ırdur.1725  

 

                                                 
1715 nämına K ve S: näm L ve M. S'de näm kelimesi nämına şeklinde düzeltilmiştir.  
1716 girer K ve S: girüp L ve M. 
1717 cevänibden K ve S: cevänibde M: ceväbında L. 
1718 eyledügi K, L ve M: eylegügi S.  
1719 kirären mirären K ve S: kirären ve mirären L ve M. 
1720 eger K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
1721 §enäsında ve ev´äfında S: §enä vü ev´äfında L ve M: e§nä vü ev´äfında K. 
1722 i∆lä´ında K ve S: a∆läøında L ve M. 
1723 olan S: ola K, L ve M. 
1724 güftär-ı K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  
1725 øä´ırdur L, M ve S: øä´ırdur mä-hüve'l-väøiúde dinilmişdür K. 
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LLi-mu≈arririhì:1726 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Pìr-i dänä cùy ey sälik borù 

Ki şevì ez-dest-i dìv äzäde rù1727 

 

[L109a] Maúlùm-ı i≈vänü'´-´afädur ki: E§nä-i tava≠≠unlarında hem-

civärımuz1728 olan märru'Ÿ-Ÿikr Müftì ~asan ki masøa≠-ı reõsi Aydın olmaø 

≈asebiyle bir küllì taølìdi olup ol ma≈all ki teõehhül idüp fetvä ile gerden-efräz 

olduøda baú◊an ≈u◊ùr-ı saúädet maørùnında dirler ki böyle bir müteúannid kimse 

[S139a] diyärımuzda müşìr olmaø ehl-i ≠arìøa keseldür. ~a◊ret-i välid-i mäcid 

kuddise sırrıhù buyururlar ki [[K124a] kär-ı ≈ikmet-ämìz sizüè mülä≈a®a 

itdüèüz1729 gibi degüldür. Aèa ∆änesiyle ´ä≈ibetü'l-beyti belä yeter. Anuè1730 

˚ayrıyla muúämelesi olmaz. Ve bir o˚ul ≈asretiyle dünyä aèa zindän olup dürlü 

dürlü zenbùr-ı belä başına üşse gerekdür. Fi'l-väkiú ibtidäõ bunuè ´ä≈ibetü'l-beyti 

bir ∆ätùn ki muøaddemä úO§män Paşa-zäde A≈med Paşa'nuè baş cäriyesi imiş. 

Müftì úaød itdükde ta∆mìnen altmış yaşında belki ziyäde imiş. £äniyen bir ∆änesi 

ve itti´älinde bir1731 bä˚çesi [[M138a] var idi. Vesìúu's-´ä≈a bunlaruè be her sene 

taúmìri derd-mend müftìnüè medreseden ve fetvädan ≈äsılını ∆äke rìzän iderdi. 

Merøùme-i menkù≈anuè ∆od ≈üsn-i muúäşereti olmadu˚ından mä-úadä güzìde 

kelämı Aydın Türki dimekle ser-zeniş iderdi. Á∆ir vaøtinde biè dürlü ≈ıyel ile bir 

ezraøu'l-úayn müsinne cäriyeye meõzùn olup ´ad hezär taørìúät ile ma˚şùş 

                                                 
1726 li-mu≈arririhì L, M ve S: li-mu≈abbihì K. 
1727 Bilgin piri ara ey salik yürü. Ki dev elinden azade giden olasın.  
1728 hem-civärımuz L, M ve S: hem-civärımuzda K.  
1729 itdüèüz K ve S: itdügüèüz L ve M. 
1730 anuè L, M ve S: K'de yazılmamıştır. 
1731 bir K ve S: L ve M'de yazılmamıştır.  



456 
 

øurbänından bir øızı olup ol da∆ı fäcire ®uhùr itmişdür. Faútebirù yä uli'l e'l-

bäb1732 Ve müddet-i úömrinde bir nefes refeh üzre zindegänì itmeyüp Aydın'a 

gider gibi kev-i øabre du∆ùl itmişdür. İbtidä-i emrden intihäya øadar [[S139b] 

olaca˚ı keşf  buyurmaları ta≈arrì1733 iden i≈väna tesliyye-ba∆ş olmuşlardur.  

[L109b] 

 

Me§nevì-i Şerìf:  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ekmeh u abra´ çi bäşed morde nìz 

Zinde gerded ez füsùn-ı an úazìz1734  

 

Ançi tu der äyine bìnì úiyän  

Pìr ender ∆işt bìned bìş ez an1735    

 

Hìç nekşed nefs rä coz ®ıll-i pìr  

Dämen-i än nefskoş rä sa∆t gìr1736    

 

Çün begìrì sa∆t an tevfìø-i hùst [K124b]  

                                                 
1732 Kur'ân-ı Kerîm, 59/Haşr-2., Ey akıl sahibleri ibret alınız!. Ayet-i Kerîmede ifade "Faútebirù yä 
uli'l eb´är" şeklindedir.  
1733 ta≈arrì K, L ve M: ta≈rìr S. 
1734 Mesnevî, 1/3068., Anadan kör ve cüzamlı nedir ki? Ölü dahi o azizin efsunuyla dirilir.  
1735 Mesnevî, 2/166., Senin aynada açıkça gördüğünü, pir daha çoğunu kerpiçte görür.  
1736 Mesnevî, 2/2514., Şeyhin gölgesinden başka hiçbir şey nefsi öldürmez. O nefis öldürenin 
eteğini sıkı tut.  
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Der tu her øuvvet ki äyed ceŸb-i ùst1737  

   

Bì-silähì der merev der maúreke 

Hemçü bì-bäkän merev der tehlüke1738[[M138b]  

 

Pìr ìşäned k'in úälem nebùd 

Cän-ı ìşän bùd der deryä-yı cùd1739  

 

Muúäyenemüzdür ki: Sene 1135 tärì≈inde vaøtä ki märü'Ÿ-Ÿikr Müftì Kürd 

İbrähìm fevt olup erbäb-ı isti≈øäødan ma≈alli ∆älì øalma˚la müderrisìnden 

A≈med näm Maúnì1740 ma∆la´ bir cähil-i cesùr imdäd-ı eräzil ü ecläf ile müftì olup 

cümle-i ≠abäyiúa nefret ≈ä´ıl olma˚la bu faøìr kemìneleri cürõet idüp säõil oldı ki: 

Sul≠änum bu müftì olan şa∆´-ı mürtekib müderris iken itmedügi menhì vü ®ulm 

øalmadı el-≈äle ki müftì ola a≈väl-i diyär niçe ola didügümde ceväb-ı bä-´aväb-ı 

mükäşife-ämìzleri ile buyurdılar ki emr-ber-úaksdür. Bu şa∆´ müderris iken cümle 

fu≈şiyätı mürtekib idi läkin vaøär-iftä şimdi änı her meŸmùm [[S140a] olacaø işe 

tenezzül itmege øomaz me§elä bu şa∆´uè1741 müderris iken bir úädeti var idi ki 

mevälì vü nüvväb yanına se≈eri gelüp a≈şäma øadar her ne øadar [[L110a] deúävì 

®uhùr iderse cümlesine bir taørìb ile rişte-bend-i ≈ıyel-i kelämiyye olup1742 ≠arìø-i 

rüşvete vesìle iderdi. Buèa rüşvet virmeyen ≠araf-ı ≈aøøı ib≠äle saúy ile cümle 

                                                 
1737 Mesnevî, 2/2515., Sıkıca tutarsan, bu Allah'ın başarılı yapmasıdır. Sana gelen her kuvvet, 
Hakk'ın çekmesidir.  
1738 Mesnevî, 6/4156., Savaşa silahsız gitme; korkusuzlar gibi tehlikeye girme.   
1739 Mesnevî, 2/167., Pîr, bu âlem yokken canları var olan ve cömertlik denizinde bulunan 
kişilerdir.  
1740 Maúnì K ve S: Müftì L ve M. 
1741 şa∆´uè L, M ve S: şa∆´ K. 
1742 rişte-bend-i ≈ıyel-i kelämiyye olup K, L ve M: rişte-bend olup S. 
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ahälì-i diyär mu˚berr idiler ammä ≈äl-i fetväda bu reftärı ta≈avvül1743 idüp 

ma≈kemeye heftede bir gelmege úär ider oldı. Baú◊ı kimseler vesä≠ätıyla baú◊ı 

daúväyä øarışmaø muräd eyledükde ≈ükkäm da∆ı sùõ-i ®annı ziyäde idüp [[M139a] 

kendüyi tevbì≈ät ile [[K125a] terbiyye itmişlerdür. £äniyen vüzerä vü ≈ükkäm a≈Ÿ-

i emväl ve icrä-yı me®älimde bunı raøìb úadd idüp hìç biriyle ≈üsn-i zindegänì 

idemez1744 ∆ıräş ile mä-baøì evøätı müteläşì olur. £äli§en ahälì-i belde yanında 

evvelden meŸmùm man´ıb-ı fetväda yine evvelki ≈areket üzere olunca ∆alø ziyäde 

rù-gerdän olurlar. Räbiúan rù-yı rä≈at görmez dürlü dürlü beliyye ile mübtelä olur, 

görürsüz buyurdılar. `ämisen evläddan da∆ı ∆ayrı olmaz buyurdılar. Fi'l-väøiú 

baúde ´udùru'l-feteväõ gerçi çend säl istidräc üzre gecdi läkin ba˚teten müte≈avvil 

olup ibtidä näõibler keşäkeşden [[S140b] ser-zede olup1745  bunuè ≈äli úar◊ olınup 

nefy olundı bir seneden ziyäde Ankara'da menfì øaldı baúdehù vüzerä bunuè 

mälına ≠amaúen kendüyi tehdìd iderler idi. Á∆ir vaøti Çelik Me≈med Paşa nämına 

bir vezìr gelüp bir zäviye ∆u´ù´ıyla väfir mälını mu´ädara ile merøùm müftì 

≠amaúı ˚älib ädem olma˚ın müteõe§§ir olup ishäl-i girìbän-gìr olup tä-be-gùr çeküp 

gitmişdür. Baúde rıhleti välidì -kuddise sırrıhù- on yıl miødärı muúammer 

olmuşdur. Baúde'l-fevt1746 o˚ulları birbiriyle mäl nizäúı ≠aşradan aúdä vü ≈ussäd ve 

vülät u ≈ükkäm istìlälarıyla çäk çäk olup ä∆ir bir cerì [[L110b] o˚lını1747 baú◊ı nä-

şäyeste ≈arekätdan1748 muøte◊ì1749 Ya≈yå Paşa näm bir vezìr An≠aliyye'ye øahren 

nefy itmekle anda øırø gün mürùr itmedin ˚am-ı merg olmuşdur. Mä-baøì evlädı 

≈älä ∆ıräş [[M139b] üzredür.[[K125b] Bu umùruè herbiri vaøtiyle ®uhùr eyledükçe 

≈a◊ret-i välidüè øuvvet-i øudsiyye ile umùr-ı ätìyeden ∆aber virmeleri ve bi-

                                                 
1743 ta≈avvül K ve S: ta≈vìl L ve M. 
1744 idemez K ve S: yaramaz L ve M.  
1745 olup S: olan K, L ve M. 
1746 baúde'l-fevt K ve S: baúde müøte◊ì'l-fevt L ve M. 
1747 o˚lını L, M ve S: o˚lı K.  
1748 ≈arekätdan K ve S: ≈arekätından L ve M.  
1749 muøte◊ì K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. 
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úaynihì ®uhùr itmesi anuè gibi bir velì-välä-himmetüè fıødänıyla ≈aserät-keş olup 

rùz şeb derd-i iftiräøları sìne-i bì-kìnede äteş-efsùs1750 iştiúälinde1751 der-kärdur ki 

dinilmişdür.  

 

BBeyt:      [S141a]  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

`¥äh äzär-ı raøìb ü ∆¥äh cevr-i rùzgär  

Hep øolay ammä ki øa≠ú-ı iltifät-ı yär güç 

 

Muúäyenemüzdür ki: æabìlür-rı≈letihì úUşşäøìyyü'l-a´l İbrähìm näm bir 

mürìd gelüp emäneten çend rùz küläh-pùş olma ile ≈ıdemäta säúì-∆ulù´-nümä dest 

ü päsı ∆iŸmete şäyeste yevmen-min'el-eyyäm baúde'≠-≠aúäm şüst ü şùya läkin ıbrıø 

getürüp baúde ˚asli'l-yedi buyurdılar ki şu dervìş yaøınuma geldükde baèa bir 

˚a◊ab müstevlì olur vechi nedür maúlùmum1752 olmadı. Maú-haŸä bu dervìşüè 

˚a◊ab ìrä§ ider bir ≈arekätı yoødur. Çoø zamän mürùr itmedin bu dervìş sırr olup 

meger Dìvän-ı şerìflerinden väfir ˚azel sirøa[t]1753 itmiş baúde'r-rı≈leti välidì 

İstanbul'a varup bu ˚azeller benimdür diyü iddiúä-yı cähiläne ile devr-i ebväb ve 

älet-i suõäl ider ˚ayret-i rù≈äniyyelerinden näşì bu o˚lanuè üzerine nü≈ùset-i küllì 

düşüp tekyelerden dùr ve cümle yanında menfùr oldu˚ı ≈älde bir úavrat mekriyle 

maøtùl [[M140a] bulunmışdur1754. ˙ayret-i merdän-ı İlähì ne rütbedür øıyäs oluna 

ve on sene muøaddem äyìne-i øalb-i cihän-nümälarında bunuè [[L111a] úäøìbeti 

                                                 
1750 äteş-efsùs K ve S: äteş-efsùsın L ve M.  
1751 iştiúälinde K, L ve M: işti˚älinde S. 
1752 maúlùmum K, M ve S: maúlùmumuz L. 
1753 sirøad L ve M: seraøa K ve S.  
1754 bulunmışdur L, M ve S: olmışdur K. 
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va∆ìm olması rù-nümä ola [[K126a] ≈a◊ret-i pìr ü kämil ü mükemmel olan vücùd-ı 

bihbùdlaruè a≈väl ü ev◊äúı1755 [[S141b] ≈ì≠a-i úakl-ı beşerden ∆äric oldu˚ı müsta˚nì 

úani'l-beyändur.1756 

 

Na®m: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

   

úAøl-ı ®ähir ile bu erbäb-ı øalb  

Fehm olunmaz ey esìr-i nefs-i øalb 

 

Mä-verä-yı úaøldur ´ähib-himem  

Cähidù fil'lähi1757 degmişdür úilm 

 

Muúäyenemüzdür ki: Nev-mürìdändan bir siyeh-çerde Mu´tafå näm øura-i 

™aru∆an'dan Selendi näm øäryeden olup säúiø-i taødìr sevøiyle gelüp küläh-pùş ve 

dest-i úìnäyet bùsla kendüye hıdemät-ı şäøøa ta≈ammüliyle müddet-i yesìrede 

sinni erbaúìne øarìb iken ∆atm idüp rùz şeb øıräõata teva˚˚ul ile äyìnesine inkişäf-ı 

cüzõì ≈ä´ıl olup baú◊an väøıúa ile umùr-ı ätiyye1758 irädet olınur olup ammä fürù-

mäyelik derkär olma˚ın ≈a◊ret-i mürşìdüè ∆iläf-ı mar◊ìsi ≠arafında bulunup saúy-i 

meşkùr yedi sekiz sene muøaddem ìmä buyurmuşlar idi. Läkin cümleye ®aräfetle 

bir ifhämları da∆ı vardur olmama˚ı ki mu≈ayyeretü'l-úuøùldür. ~a◊ret-i välid-i 

mäcid kuddise sırrıhù øabìlü'r-rı≈le mizäclarına [[M140b] in≈iräf ≠ärì olup üç ay 

                                                 
1755 a≈väl ü ev◊äúı K, L ve M: a≈väl-i ev◊äúı S. 
1756 Açıklamaya ihtiyaç olmayan.  
1757 Kur'ân-ı Kerîm, 22/Hacc-78., Allah için cihad edin.  
1758 ätiyye K ve S: ätiyyeye L ve M.  
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miødärı eyyäm-ı şitäda tekyeden ∆äneye gelmeyüp ta´≈ì≈-i mizäca øadar fi'´-´ub≈ 

ve'l-mesä mek§ itmişler idi. Ve beden-i müteverri≈leri germäbeden ˚äyet ma≈®ù® 

olma˚la ek§er gicelerde ≈ammäma cänlar ile gitmegi úädet itmişleridi. [[S142a] 

Leylen-min'el-leyälì yine isti≈mäm muräd iderler kemäl-i ◊aúf ve bäriş-i berf ü 

bärändan näşì zemìn [[L111b] gil-älùde olma˚la1759 [[K126b] bir cän ®ahrına süvär 

olmaø muräd eyledüklerinde merøùm dede fu◊uläne ≈areket idüp cümleye 

taøaddüm ve in≈inä gösterdükde buyururlar ki sen æara Mu´≠afå biz Beyä◊ 

Mu´≠afå yolda pä-yı la˚zìde düşesin. Gil-älùde oldu˚umuz ≈älde sivädla beyä◊ 

farø olunmaz diyü ®arifäne defú ile märru'Ÿ-Ÿikr mürìd-i mu≈li´ Me≈med úAlì  

Dede'ye süvär olmuşlardur. Bir iki ay mürùrunda dede-i merøùma va≠an hevesi 

düşüp ´ıladan ´oèra yine ≠araf-ı bähirü'ş-şerìfe rùmäl olayum ümmìdiyle 

şehrimüze øarìb bir øaryede müsäfir-i där-ı ä∆iret olmuşdur. Muúteberìne 

nümäyändur ki sälik her ≈älde şey∆ine iøtidä ve anuè ∆iläf-ı mar◊ìsinden ictinäb 

ve şeb ü rùz dìde-dùz-ı işäret ü ìmäları ola. Ebdän ile ≈ıdmet úubeyd ü imäõ 

zümresinde da∆ı bulınur. Sälik-i keyyis øalben da∆ı efkär-ı fäsideyi ≠ard ve ∆ulù´-ı 

fevädd ile bilä-úayä her emrlerini cäna minnet bile hattå bir vaøt-i ´äfda na◊ar-ı 

kimyä-e§erlerine dùçär ola.  [M141a] 

 

Li-mu≈arririhì Na®m: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Sälik-i räh-ı `udä'ya bu mühim ey merd-i ∆ä´ 

Şey∆inüè emriyle bulur1760 cänı her şeyden ∆alä´ 

 

                                                 
1759 olma˚la S: olma˚ın K, L ve M. 
1760 bulur K  ve S: olur L ve M. 
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Şey∆inüè emriyle meõmùr olmasa bir nefs-i bed 

Räh u reftärında nekbetler görür ol bì-úaded    [[S142b] 

 

İ≈tiräz-ı däõim eyle in≈iräf-ı pìrden  

Yo∆sa tecrìde heves merde ne a´´ı1761 mìrden  

 

Muúäyenemüzdür ki: Meclis-i pürr-kerämetleri ´o≈betiyle müşerref olan 

su∆an-fehmän her ne ki øalblerinden mu∆tefìdür bir mu´ä≈abet ile ´aded-engìz 

olup herbirinüè mäfi'◊-◊amìrine u˚rayup herbirleri mütesellì [[K127a] oldu˚ı ≈älde 

[L112a] müteferrıø olurlardı. KeŸälik vaú® u teŸkìrlerine ≈ä◊ır olanlar bi'l-cümle 

tesellì-yäb oldu˚undan mä-úadä mürìdìn ü mu≈ibbìn da∆ı defú-i úa≠ş idüp 

sülùklerine müläyim ü väfir mütena´´a≈ olurlar idi. Kemäl-i ®aräfetlerinden näşì 

taørìr ü beyänlarında olan ≈alävet ü leŸŸet ü çäşnì dimä˚-ı cäna teõ§ìr idüp cumúa-i 

ätiye serìúan vu´ùli herkes temennì iderdi. Mesmùúumuz olmuşdur ki baú◊ı bülehä 

sul≠änum cenäbıèuzuè keläm-ı dürer-bärlarını biède bir ädem aèlamaz. Mu´≠ala≈ 

olmasa didüklerinde biz da∆ı o bir içün söylerüz diyü iskät iderlerdi. Her 

meclislerinde1762 üç beş kerämet ìmä ider elbet1763 kelämları olurdı. Läkin 

sämiúìnden ˚äyet Ÿekiyyü'≠-≠abú gùş-ı cänla [[M141b] istimäú ider. Mürìd-i mu≈li´ ü 

su∆an-şinäs1764 olma˚a mu≈täcdur ki dinilmişdür:  

 

Mı´raú:1765 

[Mefäúilün Feúilätün Mefäúilün Feúilün] 
                                                 
1761 a´´ı L, M ve S: ola K. 
1762 meclislerinde L, M ve S: mecälislerinde K. 
1763 elbet K, L ve M: elbetde S.  
1764 su∆an-şinäs K, L ve M: sicn şifäsın S. 
1765 Mı´raú L ve M:: عK: S'de yazılmamıştır. 
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Su∆an-şinäs neì dilberä ∆atä incäst1766 

 

LLi-mu≈arririhi'l-faøìr: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Kadrièi ey ber-güzìde  bilmedi ∆alø-ı cihän [S143a] 

Anuè içün úaynı úälemden bu dem olduè nihän  

 

Æavr-ı1767 efläk-i úanä´ır niçe yıllar devr ide 

Tä senüè mädùnuèa sencìde bir rehber gele 

 

Yä Şefiúì fi'l-øıyämeti ∆uŸyedì fi'l-mühliketi 

Ente rù≈ì fi'l-cesedi yä ˚av§e vaøti'l-mel≈ameti1768 

 

Muúäyene-i ciger-şikäfdur ki: Vaøtimüz her rùz úıyd ve her şebi øadr bunuè 

gibi hümä-yı maúnevì ve úanøä-yı ma˚rib säye-i saúädetinde äsùde-ser ve 

maø◊iyyü'l-meräm ve herkes úalå- merätibihim kesb-i maúärife meş˚ùller iken 

                                                 
1766 Söz anlamıyorsun ey sevgili... yanlış burada.  
Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı, Milli Eğitim Basımevi İstanbul: 1985. s. 90, G LXXXVII/1. 
Ganjoor net'te G 22/1.  
Beytin Abdülbaki Gölpınarlı ve Ganjoor net'teki şekli şöyledir: 
Çü bişnevì sü∆än-ı ehl-i dil megù ki ∆a≠äst 
Su∆an-şinäs neì cän-ı men ∆atä incäst 
Gönül ehlinin sözünü duyunca, "Yanlış" deme. Söz anlamıyorsun canım, efendim... yanlış burada. 
1767 ≠avr-ı M ve S: devvär-ı L: däver-i K 
1768 Ey kıyametde benim şefaatçim. Tehlike anında elimi tut. Sen benim ceseddeki ruhumsun. 
Savaş zamanlarında yardımcımsın.   
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tünd-bäd-ı [[L112b] ≈avädi§-i tefriøa [[K127b] ®uhùra ä˚äz idüp sene 1147 täri≈i 

eväõili ol berùmend-i na∆l-i kerämetüè vücùd-ı bihbùdlarına şikestegì úärı◊ 

olma˚la tekyede ´ä≈ib-firäş olup üç ay miødärı tekyede yaúnì civär-ı ä˚ùşdan 

istimdäd ile bürõ-i täm ≈ä´ıl olup beş altı ay miødärı ∆äneye räkiben gelür gider 

oldılar. Dört beş ay ´ı≈≈at-i täm üzre olup baúdehù in≈iräf-ı cüzõì ile ∆änede 

münzevì olup üç ay miødärı [[M142a] ∆afìf ≈astelik ile güzerän idüp yevmen-min-

el'eyyäm fì-sene 1147 ÿil-≈icce'si yigirmi altıncı pençşenbe güni baúde ´alätü'l-

fecr bu kemìnei ≈u◊ùrlarına daúvet itmeleriyle meşiyyen úale'l-ilhäm1769 

vardu˚umda ibtidä-i keläm-ı feciúa-encämları bu oldı ki bizler yolcı olduø sizler 

merdäne ≈areket idüè ve [[S143b] düşmenlerièüz kendüèüze1770 handän itmeè diyü 

buyurduølarında dünyä başuma äsyäb-vär çevrilüp gözlerüm görmeden øalup häy 

häy giryeye ä˚äz eyledüm. Ehl-i beyt ve ∆uddäm hem-äheng olup bir ˚ırìv peydä 

oldı ki belki semäda meläõike1771 da∆ı peyrev olmuşlardur. Bu e§näda mübärek 

gözlerin açup bu kemìnelerine ∆i≠äb idüp buyurdılar ki sen da∆ı nisvän-ı näøı´ät 

gibi girye mi idersün? Bu faøìrüè da∆ı ol ma≈all-i tenk ü tärìkde úaølı başına gelüp 

didüm ki sul≠änum giryeye ben elyaøum ki cenäbıèuzuè iftiräøı ve 

düşmenänuè1772 şemäteti ve ∆äne ve tekye bär-giränı bu faøìr dùşında olup ne 

derd ü beläya1773 giriftär olaca˚uma nälänum didügümde buyurdılar ki sen elem 

üzre olma bizler senüè a≈välüèe dìde-dùzuz. Her ≈älde imdäd-ı [[K128a] 

rù≈äniyemüz saèa nigeh-bändur diyü tebşìr buyurduølarında [[L113a] bir miødär 

äteş-i derùnuma äb-päş olup baúdehù buyurdılar ki devät, øalem kä˚ıd getür kendü 

dest-i ≈a≠larıyla va´iyet-näme ta≈rìr ve bu kemìneyi va´iyy-i mu∆tär-ı her umùr 

idüp buyurdılar ki tekye cänlarına ∆aber eyle näy u øudùm ile [[M142b] gelsünler. 

`aber olunduøda cümlesi gelüp ibtidä bir sùz-i näk fa´l olup baúdehù buyurdılar 
                                                 
1769 úale'l-ilhäm S: úale'l-häm K, L ve M. 
1770 kendüèüze L ve M: kendüèüz S: K'de yazılmamıştır. 
1771 meläõike K ve S: meläõikeler L ve M. 
1772 düşmenänuè L, M ve S: düşmenüè K. 
1773 derd ü beläya K ve S: dürlü beläya L ve M. 
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ki bir úaşr-ı şerìf [[S144a] tilävet olunsun. úAøabinde gülbänk-keş baúdehù muş≠ u 

sürme-dän isteyüp mübärek me≈äsinlerin hemvär idüp dìde-i ˚ayb-bìnlerine 

sürme çeküp buyurdılar ki işte úäşıø ≈u◊ùr-ı maúşùøa böyle müzeyyen gitmelüdür 

diyü cümleye1774 vedäú buyurdılar ki1775 yine bir ˚ırìv ü feryäd peydä oldı ki taúbìri 

mümkün degül. Bir zamändan ´oèra herkes dest-bùs-ı vedäú itdüklerinde 

buyurdılar ki bizüm mu≈tefì olmamuz ile ´aøınuè müteferrıø olmayıèuz1776 bu 

o˚lumuzı hemän bizüm gibi bilüè diyü herbirlerine tav´iyye ve duúä-yı ∆ayr 

buyurdılar. Cümle cänlar úäzim olup bu mehcùr da∆ı çärsù vü päzärı äteş-i iftiräø 

ile dìväne-vär geşt ü güzär iderken bu fikr geldi ki bu şìveler1777 tehì degül vaøt-i 

rı≈letlerin niçün suõäl itmedüm? úIcäleten ≈u◊ùr-ı fäõi◊ü'n-nùrlarına geldüm äh-ı 

sùz-näk ile suõäl eyledüm ki sul≠änum cenäbıèuzuè bu bu'l-úaceb ≈areketüèüz 

mesbùku bi'l-mi§l degül elbet bu tehì degüldür ammä beyän buyursaèuz vaøt-i 

irti≈älièüz? Mübärek gözlerin açup buyurdılar ki günlerden bugün nedür? Faøìr 

didüm ki pençşenbedür. Yine úayn-ı úälem-äräların yumdılar ìmälarından 

münfehim olup yine ≈u◊ùr-ı [[K128b] pür-∆ubùrlarından dil-i ˚am-näk ve dìde-i 

nem-näk ile ≠aşra oldum ol vaøt ki cänlar her biri derd-i iftiräø ile dest [[S144b]-

bùs-ı vedäú  u ∆ayr-ı himmet-∆¥äh oldılar. Herbirine her ne gùne duúäõ ile ta≈rìk-i 

şefe [[L113b] [[M143a] buyurdılar ise baúd-i zamän hemän buyurduøları gùne ®uhùr 

itmişdür. Me§elä úilm ile duúä buyurduøları cän irti≈älinden ´oèra rùz şeb úilme 

meş˚ùl olmuşdur. úAmel ile duúä buyurduøları evvel salät-ı mefrù◊aya keslän iken 

teheccüd kılma˚a ve nice iŸdiyäd-ı neväfile şurùú eyledi. Bunuè em§äli cümleye 

feväõid-i cemme ≈ä´ıl olmuşdur. Bu cümleden a˚reb cänlar tekyeye müteveccih 

olduøda ≠äõife-i nisvän u benät ≈u◊ùrlarına varurlar. Herbiri nälän u giryän dämen-

bùs-ı vedäúa müsäraúat itdüklerinde anlara da∆ı ≈ällerine münäsib ∆ayr duúä 

                                                 
1774 cümleye S: cümle L ve M: K'de yazılmamıştır.  
1775 ki S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
1776 olmayıèuz S: olmayasuz K, L ve M. 
1777 şìveler S: şìveleri K, L ve M. 
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buyurmuşlar ammä benät içinde bu bì-çärenüè bir ´ulbì øızum var idi. Nämına 

Zeyneb tesmiye itmiş idüm. Ta≈mìnen on iki yaşına varmışdı. Aèa ∆ayr duúä 

buyurmuşlar ki kızum bizi şefäúatden  unutmayasın bu ma≈alde välidesi yaøìn 

bulınur mütefekkir olup bir øälıbä ifrä˚ idemez. Şäm-ı ˚arìbända ∆äneye geldüm. 

™ä≈ibe a≈väl-i fecìúadan naøl iderken Zeyneb ≈aøøında olan güftärı da∆ı naøl 

idince derùnumdan bir äteş-i u∆räyì1778 da∆ı müşteúil1779 oldı1780 ammä ifşä 

itmeyüp teõvìl-i müsta≈sen eyledüm. İrti≈ällerinden dört ay ´oèra merøùme da∆ı 

peyrevleri olmuşdur. -Nefeúana'llahü bi-şefäúatihim-1781 da∆ı bu'l-úaceb budur ki 

ä∆irìn kerämetlerinden ve umùr-ı [[S145a] ätiyyeden [[K129a] ∆aber-där olmalarına 

[M143b] däll ve´äyä eyyämında çünki her ve´äyäyı bu müstemende itdiler. 

™ä≈ibeleri olan Ümmühänì näm `ätun ∆ıdmetinde æaravìyyü'l-a´l1782 úÁyişe näm 

bir ∆ädimesi var idi. Bunı da∆ı o˚luèuza tavsiye buyursaèuz bir ara çirä˚ eylese 

diyü mirären söylemiş. ~a◊ret-i välid kuddise sırrıhù sükùt iderler imiş. Bakmışlar 

ki mücäb olmaz bu faøìri i≈◊är eylediler ve rù-be-rù olduøda [[L114a] buyurdılar 

ki baø ´ä≈ibe ne söyler ol da∆ı didi ki şu úÁyişe'yi söylerüm o˚luèıza1783 tav´iye 

itseèüz baúdehù çirä˚ eylese sükùt ile muúämele iderler. Bu faøìr ceväbında didüm 

ki böyle vaøt-i näzikde niçün izúäc idersiz1784 evä´ıl-ı umùr-ı cüzúiyeyi bize 

tav´iyeye mi mu≈täc inşäalläh vaøti gelsün ol da∆ı ≈u´ùl-peŸìr olur diyüp iskät 

eyledüm. Merøùme da∆ı baúde'l-irti≈äl iki mäh mürùrunda ˚unùde-i ∆äk ve 

peyrevleri olmada çäläk olmuşdur. Faøìr didüm ki merøùme ∆ädime ≈aøøında 

sükùt ile muúämeleleri bir budur ki eger ifşä-yı ≈äl itseler merøùme ve ´ä≈ibeleri 

müteõellim olacaø şifähen tav´iyyeye ecell müsemmå øurbı maúlùmları olduødan 

                                                 
1778 u∆räyì K: ä∆er S: u∆rä L ve M. 
1779 müşteúil K, L ve M: müşte˚il S. 
1780 oldı K, L ve M: olur S. 
1781 Allah şefaatinden istifadelendirsin. 
1782 æaravìyyü'l-a´l L ve M: æardìyyü'l-a´l K ve S. 
1783 o˚luèıza L ve M: o˚luèa K: o˚luna S. 
1784 idersiz S: idersin K, L ve M. 
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´oèra tenbìh beyhùdedür. Bir maúnä-yı müfìd da∆ı budur ki merøùmenüè1785 ˚äyet 

∆iŸmeti şìrìn idi. Vaøt-i ä∆irlerinde maøbùl-i ≠abú-ı kerìmleri olma˚la derùnlarında 

[[S145b] bu mu◊mer ola ki bunuè ∆iŸmetine mükäfät bizler bunı úadn içre şübbän-

ı1786 cennete inkä≈ [[M144a] idelüm fikri ola. Kila't -taødìreyni1787 [K129b] ulü'n-

nühåya maúlùmdur ki øarìb-i1788 rı≈letleri maúlùm olduødan ´oèra bu a´ıl 

meúänì1789 vü kerämet ®uhùr ide ve ta´arrufda yed-i ≠ulåları ne rütbedür øıyäs olına 

bu ≈arekät-ı fecìúalarına bäúi§1790 rùz-ı va´iyetüè leylesinde beytùtet itdükleri 

∆änenüè øıble dìvärı münşaøø olup ~a◊ret-i ~äcce `änum teme§§ül idüp 

mübärek úa´äları elinde buyururlar ki o˚lum gelecek yevm-i ∆amìs bize mül≈aø 

olursun beynlerinde väfir mükälemeden ´oèra pinhän olurlar. Buèa şähidìn-i 

úädilìn budur ki ´ä≈ibeleri bìdär imiş. ~a◊ret-i välid firäşda iken øıyäm itmek 

isterler ´ä≈ibeleri bir ˚ayrı ≈areket øıyäsıyla ≠utup yatururlar bu ≈areket iki üç 

defúa [[L114b] olmuş ammä keşf-i räz itmeyüp ´ä≈ibelerine o ma≈all ∆¥äb-ı ˚aflet 

müstevlì olup merøùme ~äcce `änum ~a◊retleriyle väfir mükäleme iderler. 

Şähidüè biri da∆ı budur ki va´iyyet güni ki yevm-i ∆amìsdür `adìce näm ´ulbi 

øızıma bunı şifähen naøl iderler vaøtä ki ∆amìs-i ätiyye oldı ki fì-sene 1148 

Mu≈arremü'l-haramınuè dördünci güni1791 idi. Vaøt-i úasrda bu hicrän-keşìdelerin 

istemiş ≈u◊ùr-ı fäõi◊ü'n-nùrlarına vardu˚umda mübärek dìde-i [[S146a] ˚ayb-

bìnlerin bu bì-çäre rùyuna diküp väfir na®ardan ´oèra ˚ùyä derùnì buyurdılar ki 

pister-i rä≈ata yaturıla. Pister [[K130a] ≈ä◊ırlanup [[M144b] mübärek arøalarınuè 

üzerine yaturdu˚um saúät hemän úaläyim-i sekerät ®uhùr idüp on iki ism-i hùyla 

dem-zen olup on ikincide rù≈-ı pür-fütù≈ları ≠afra-zen-i aúlä-yı úilliyyìn olmuşdur. 

                                                 
1785 merøùmenüè S: merøùme ∆ädimenüè K, L ve M. 
1786 şübbän K ve M: siyyän L: şitäbän S. 
1787 Her iki koşulda da.  
1788 øarìb-i S: øurb-ı K, L ve M. 
1789 meúänì K ve S: maúnä L ve M. 
1790 bu ≈arekät-ı fecìúalarına bäúi§ K ve S: L ve M'de bu bölüm tebdil-tehir yapılarak bir satır 
aşağıya yazılmıştır. Ve karıştırılmıştır.   
1791 güni S: gün K, L ve M. 



468 
 

Şeb-i Cumúa beden-i metrù≈ları müsäfir-i ∆äne olup cümle cänlar úale'´-´abä≈1792 

øıräõat ve menøabe-i la≠ìfin teŸekkür ü yäd iderken encäm-ı keläm buèa müntehì 

oldı ki bu vücùd-ı bihbùduè medfeni øanøı ∆adìøatü's-saúdäda olacaødur herkes 

maúlùmına göre bir söz söyledi. Faøìre ise tav´iyyeleri välide yanına øonmaø idi. 

Faøìr tav´iyelerini söylemezden muøaddem Dervìş Me≈med näm bir i∆tiyärımuz 

buyurdılar ki bunuè gibi úälì rütbe türbe-i mükerremeye øonılmaø väcìbdür faøìr 

didüm ki úale'´-´abä≈ baøalum eger türbe-i úadne1793 rütbede bir øabre mümkün 

yer var ise anda øoyalum ve illä-felä diyüp baúde edäõi’´-´alätü'´-´ub≈ baøılduøda 

meymene-i ~a◊ret-i Ar˚un kuddise sırrıhü'l-meknùnda bir øabri mu≈ì≠ ma≈all var 

imiş ki o vaøte øadar gùyä kimse görmemiş. Cümle taúaccüb-künän olduøda 

içimüzden biri da∆ı tefeõül-i Dìvän-ı münìfleri olmasını münäsib görmek ile 

tefeõül [[L115a] olunduøda bu beyt-i [[S146b] la≠ìf-i temennì-kerdeleri úayn-ı 

kerämet ®uhùr itmişdür.  

 

Beyt: 

[Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün Mefäúìlün] 

 

~arìm-i ∆änøähuèda olan yek-vìje-i süknä 

Baèa yegdür øu´ùrından tamämen rubú-ı meskùnuè1794  

 

[M145a] baúdehù ∆iŸmet-i ä∆irelerine teşmìr-i säø olunup baúde ´alätü'l-

cumúa cemäúat cemm-i ˚afìre namäzına ≈ä◊ır [[K130b] olup baúde edäõi'´-´alåt 

mev◊ıú-ı maúhùde va◊ú olunmuşdur. Nefeúana'llahü bi-berakätihì ämin. Yä 

                                                 
1792 úale'´-´abä≈ S: ≈atte'´-´abä≈ K, L ve M.  
1793 úadne S: úadìde K: úadn L ve M. 
1794 Ahmet Arı, Mevlevîlikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sâkıb Dede ve Dîvânı, Akçağ Yay. Ankara 
2003. K18/30. s. 133. 
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mücìbe's-säõilìn bi-≈urmeti men lehü eş-şefäúatü'l-u®mä fì'-yevmi'd-dìni ve bi-

úinäyeti erbäbi'l-yaøìni.1795  

 

MMesnevì-i Maúnevì:1796  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Reft an ≠ävùs-i úarşì sùy-i úärş 

Çun resìd ez hätifäneş bùy-i úarş1797  

 

Rù≈-ı sul≠änì zi zindänì bicest  

Cäme çi'dränìm u çun häyìm dest?1798 

 

Çunki ìşän ∆usrev-i dìn bùde'end  

Vaøt-i şädì şod çu beşkestend bend1799 

 

Sùy-i şädurvän-i devlet tä∆tend  

Konde vu zencìr rä endä∆tend1800  

 

                                                 
1795Kıyamet gününde  en büyük şefaat kendisine ait olanın (Hz. Muhammed) ve yakin erbabının 
hürmetine Allah bizi bereketiyle istifadelendirsin. Âmin ey dualara cevap veren Allah.  
1796 Mesnevì-i Maúnevì K ,L ve M: Mesnevì S. 
1797 Mesnevî, 6/3116., Kendisine gaipten gelen seslerden Arş kokusu ulaşınca o Arş tavusu Arş'a 
gitti.  
1798 Mesnevî, 5/797., Sultanın ruhu zindandan kurtuldu; niçin elbise yırtalım? Niçin el ısıralım?  
1799 Mesnevî, 5/798., Çünkü onlar din sultanlarıdır; bağı kırdıklarında sevinç vakti olur.  
1800 Mesnevî, 5/799., Talih otağına koştular; tomruk ve zinciri attılar.  
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Cän mücerred geşte ez ˚av˚ä-yı ten  

Mìpered bä perr-i dil, bì-päy-ı ten1801 

 

Cism-i ®ähir úäøıbet ∆od reftenist 

Tä ebed maúnì be∆¥ähed şäd zìst1802 

 

Beyne'l-i∆vän  Maúlùmlarıdur ki: Herkes bi-≈asebi'l-øäbiliyyetihì 

intiøällerini mümå birer väøıúa görmüşler idi. Ez-än cümle Me≈med úAlì  Dede ki 

∆ulla´-ı mürìdinden [[M145b] idi. Böyle [[L115b] müşähede-i úälem-i mi§älde1803 

iderler ki bir necm-i £äøıb vase≠ü's-semäya øadar gelüp [[S147a] oldu˚ı ma≈alden 

suøù≠ ider ≠o˚rı tekye ba˚cesine düşüp biè päre olur. Hätıfdan bir nidä gelür ki 

necmü'§-£äøıb düşdi1804 o säúat o mürìd müte◊accir olup bìdär olur.1805 Bu bì-çäre 

da∆ı efendimüè ≈asteligi imtidädına úa®ìm ma˚mùm olup näõim oldu˚umda 

görürüm bir ≈ammäma girmişüm maúlùmum1806 oldı ki ma≈all-i hemm ü ˚ammda 

va≠an ≠utaca˚uz øa◊äya rı◊ä diyüp bäb-ı teslìmde ìøäf olunduøda1807 bunlardan 

a˚reb bir ~asan näm [[K131a] øarındaşımuz var idi. Pederüè ≈ayätında meõŸùnen 

Kaúbe'ye gitmiş idi. Birøaç sene anda mücävir øalmış1808 bir gice görür:1809 

~a◊ret-i välidüè oldu˚ı ∆änenüè bacası yıøılur úale's-se≈er  anda bulunan 

                                                 
1801 Mesnevî, 5/1721., Can beden kavgasından soyunmuş, beden ayağı olmadan gönül kanadıyla 
uçuyor. 
1802 Mesnevî, 6/4871., Görünen beden sonuçta gidicidir; mana sonsuza dek neşeli yaşayacak.  
1803 mi§älde S: mi§äl K ve M: mi§äli L. 
1804 düşdi K ve S: L ve M'de yazılmamıştır. 
1805 olur K, L ve M: olup S. 
1806 maúlùmum K ve S: maúlùm L ve M. 
1807 olunduøda L, M ve S: olunduø K. 
1808 øalmış S: øalup K, L ve M. 
1809 görür K ve S: görür ki L ve M. 
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muúabbirìne taúbìr itdürür dirler ki pederüè mer≈ùm olmışdur,1810 fi'l-väøiú tärì≈ 

øor. O leylde peder intiøäl ider. Biri da∆ı budur ki Zähide näm bir ´äli≈a ∆ätun 

hem-civärımuz var idi. Däõimä teheccüd namäzı øılup üç aylar orucı ≠utar çoø 

kerre tecrübe olunmuş mükäşifesi úaynı ile ®uhùr iderdi. İrti≈älden bir hefte 

muøaddem däõimä gelüp a˚lardı. `änede vech-i bükädan suõäl eyledüklerinde bir 

hefteden ´oèra görürsüz dir imiş. O perìşänlıøda øuvvet-i ≈äfı®aya úayä1811 gelmek 

ile naøl olunan mensiyy olmuşdur. Yo∆sa yigirmi øadar kimse rı≈letlerine däõir 

väøıúa ile [[M146a] i∆bär [[S147b] olunmuşdur. Ez-än cümle cenäb-ı saúädet-

mäbları altı ay ve bir sene muøaddem ®aräfetle mükerreren ìmä buyurmuşlar idi. 

Nefeúana'llahü bi-berakäti en®ärihi'l-∆afiyyeti ämin. Yä mücìbe's-säõilìn.1812   

Bu faøìr-i pür-taøsìr baúde'r-rı≈le berävät tecdìdine İstanbul'a bir dervìş 

isräú itmiş idüm.1813 Anda bir úammì-zädemüz var idi. Baúde itmämü'l-mu´ala≈a 

bize mektùbunda yazmış ki bir øaç aydur [[L116a] väøıúada úammumuè rı≈letine 

däõir terkìbät görürüm läkin äyende vü revende ve mektùb inøı≠äúından şübhede 

[K131b] idüm. Mektùbumuzuè1814 vürùdında1815 şübhe defú oldı diyü istircäú ile 

∆atm-i keläm itmiş. Şehrde ve e≠räf-ı øa´abät u øurädan bunuè em§äli çoø ®uhùr 

eyledi läkin a≈väl-i fecìúa-i intiøälleri cümleyi mensiyy itmişdür.  

 

æı≠úa li-müõellifihì: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Yä Rab itme säye-i merdänı farøımdan cüdä 
                                                 
1810 olmışdur L, M ve S: olmış K. 
1811 úayä K, M ve S: úanä L. 
1812 Allah bizi onun gizli nazarlarının bereketine nimetlendirsin âmin. Ey dua edenlere cevap 
veren.  
1813 itmiş idüm K, L ve M: itmiş S. 
1814 mektùbumuzuè S: mektùbumuz K, L ve M. 
1815 vürùdında K, M ve S: vardu˚unda L. 
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Dest-gìrim ola yevm-i úar◊-ı ekberde şehä 

 

İftiräø-ı mürşid-i kämil ne müşkil derd1816 imiş 

Gelmesün başına bir ferdüè ilähä rabbenä1817  

 

LLi-müõellifihì:1818 

÷ayyaúatü úumrì sìnen ◊äøa ´adrì bi'l-firäøi  

Zäde ≈arøì ve iştiyäøì seyyidì yä Müctebä1819 1820[M146b] 

 

Lehü: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Ázmùdem men hezerän ◊ayf-ı tedbìrät-ı úaøl  

Tä la≈id `äli´ keşìden ≈asreteş çün ˚ayretì1821 

 

Lehü: 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Çäre istimdäd-ı rù≈änìst üsküt yä fetä  
                                                 
1816 derd K, M ve S: L'de yazılmamıştır. 
1817 Bu kıta K'de Li-müellifi başlığı altında 9 satır yukarıda dua cümlesi ile bitişik yazılmıştır.   
1818 Li-müõellifihì K, M ve S:: Li-mu≈arririhì K. 
1819 Ey seçilmiş efendim! Ömrümü senelerce zayi ettim. Göğsüm ayrılıkla daraldı. Ayrılık ateşim 
ve özlemim arttı.  
1820 Vezni tespit edilemedi.  
1821 Ben yüzlerce akıl tedbirinin misafirliğini denedim. Bir gayret gibi hasretini mezara kadar 
çekmek imiş meğer Halis.  
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Derd-i men näsùr şod  zikrem hemìn vä firøatä1822 

   

Ol mälik-i mülk-i melekùt1823 ve ol sälik-i menhec-i ceberrùtuè ≠äõir-i 

evkär-ı úilliyyìn olup [[S148a] yine ta´arrufät-ı rù≈äniyyeleri bu ∆äkdända Fe'l-

müdebbiräti emran1824na´´-ı øä≠ıúü'l-bürhänı üzre cärì olmasını beyän ve úäşıøän-ı 

≈asret-keşìdelerine mu≈tefì olan şìve-i kerämet-ägìnlerini úayän ile bir nebŸe 

müteúa≠≠ışìn-ı ciger-sùzän-ı mürìdìn-i mu≈li´ìne äb-päş olınur. Nefúana'llahü bi-

beräkäti rù≈äniyätihim ve ´ayyerane'l-fäõizìne bi-iúäneti esrärihim ämìn yä 

mücìbe's-säõilìn. Bi-≈urmeti men lehü'ş-şefäúatü'l-úu®må ve'l-kerämetü'l-kübrä fì-

yevmi'd-dìn ve bi-úizzeti älihì ve a´≈äbihì elleŸìne fì-cihäd'i-d-dìni Ÿü'l-øuvveti 

ve't-temkìni.1825  

[L116b] ´äli≈ätdan bir ∆ätùn rı≈letlerinden üç gün ´oèra úälem-i mi§älde 

böyle müşähede ider ki äsmän-ı dünyänuè øapuları açılup içinden fevc fevc 

gürùh-ı1826 Mevleviyye bedìdär olup äheste rù-yı zemìne inerler. ~a◊ret-i välidi 

ortaya alup ibtidäõ ∆alú-ı cennet ilbäs idüp baúdehù bir müzeyyen [[K132a] beyäz 

esb-i rehväre irkäb ile [[M147a] yine äheste bulut øaløar gibi ≠araf-ı semäyä gider 

≈attå o ∆ätùnuè gözinden ˚äõib olmış olınca1827 biri da∆ı bu faøìr-i mehcùr hasret-

keşìdelerine olan mülä≠afedür ki rı≈letlerinden on gün miødärı güzerän eyledükde 

ba˚rımı när-ı ≈asret sùzän ve cigerimi äteş-i firøat büryän itmiş idi. Bir gice 

görürüm ki ∆änelerinde mübärek arøaları üzre müste≠ìl [[S148b] yaturlar. Bu faøìr 

                                                 
1822 Çare ruhani medetdir sus ey genç! Benim yaram kanadı zikrim şudur: Ah ayrılık.   
1823 mälik-i mülk-i melekùt L, M ve S: mälik-i melekùt K. 
1824 Kur'ân-ı Kerîm, 79/Nâziúat-5, Yemin olsun emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere. 
1825 Allah bizi onların ruhaniyeti ile bereketlendirsin. Onların sırlarının yardımıyla bizi 
kazananlardan eylesin. Âmin ey dua edenlere cevap veren. Kıyamet gününde en büyük şefaat ve 
en büyük keramet kendisine ait olanın hürmetine ve onun ailesinin ve din yolundaki cihatta kuvvet 
ve metanet sahibi olan ashabının izzeti için.  
1826 gürùh-ı K, L ve M : gürùh gürùh S. 
1827 olmış olınca S: olınca K, L ve M. 
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da∆ı maøäm-ı ∆iŸmetde gencìne-i esrär olan ´adr-ı pür-nùrların1828 mäliş üzre 

imişüm. Bu vaøitde ∆ä≠ırıma geldi ki1829 bunlar úälem-i beøäya rähì oldılar idi. Ol 

≠arafuè ahvälinden baú◊ı nesne suõäl ideyüm1830 didüm ki sul≠änum cenäbıèuz ne 

øadar mer≈ale yoldan teşrìf itdièüz ceväb buyurdılar ki yigirmi biè yıllıø yoldan 

geldüm yine suõäl eyledüm didüm ki sul≠änum vardı˚uèuz cäy-ı la≠ìfden bize da∆ı 

∆aber virseèüz buyurdılar ki ol yerde ol øadar ≈üsniyyät vardur ki taúbìri1831 

mümkün degil da∆ı baú◊ı şeker-rìz ve cevähir-engìz mu´ä≈ebet [[L117a] söylediler; 

läkin, faøìr fehm idemedüm. Anuè içün ki ≠araf-ı päy-i mübäreklerinde 

´ä≈ibeleriyle kùçek biräder Şey∆ Ma≈mùd var idi. Bunlar beynlerinde mücäkeşe 

peydä idüp dürüşt-i mu´ä≈abetlerinden näşì sul≠änum ≈a◊retlerinüè keläm-ı dürer-

bärları münfehem olmadı ne øadar ki işäret-i iskät eyledüm müfìd olmadı. 

[K132b] Bunlara münzecir1832 [[M147b] oldu˚umdan bìdär olmuşum biri da∆ı 

budur ki baúde'r-rı≈le bir näõib bizleri taúcìz eyledi ki pederièüè mä-melekin ta≈rìr 

iderüm bizler da∆ı mu´ırr olduø ki ta≈rìr itdürmezüz. Bu keş-ä-keşüè beyninde1833 

üç ay miødärı mürùr eyledi. Bir gice ´ä≈ibeye rù-nümä olurlar ve buyururlar ki 

[S149a] ä∆urda olan  ba˚lı näyibe virüè ve mücädeleyi øa≠ú idüè diyü emr iderler 

faøìre bu rüõyä iløä olunduøda fikr eyledüm ä∆ùrda ne ba˚l var ne ≈imär var 

bundan muräd bir miødär dünyälıø olmaø gerekdür diyü ba˚l behäsı olacaø 

miødär derähim ile defú-i ma˚la≠a eyledük biri da∆ı budur ki rebìbemüz olan 

Şemse `änum yetişüp nämzed-i ma≈allì gelmekle baú◊ı yerlerde ∆¥ähişkärì itmege 

şürùú itdiler. Bizler da∆ı baú◊ını defú baú◊ına ceväb-ı leyyin ile muøäbele iderken 

yevmen min-el-eyyäm İstanbul ≠arafından bir şäb a˚a baú◊ı mìrì iltizämlar ile 

                                                 
1828 ´adr-ı pür-nùrların K, L ve M: ´adr-ı nùrların S. 
1829 geldi ki K, L ve M: geldi S. 
1830 ideyüm L ve M: idelüm K: ide S. 
1831 taúbìri K, L ve M: taúbìr S. 
1832 münzecir S: münzecìr K: münza≈ib L: münzecib M. 
1833 beyninde L, M ve S: mä-beyninde K. 
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®uhùr idüp geldi. Merøùmeye nämzed olmaø istedükde leúalle ve sevfe1834 1835 ile 

ceväb virdük. Merøùme rebìbemüz ≈a◊ret-i välidi bir gice görür bunun avcuna 

väfir altun döküp bir eliyle da∆ı merøùmenüè avcunu yumar úale's-se≈er bu 

väøıúayı naøl eyledükde ≈ä≠ırıma baú◊ı nesne ∆u≠ùr itmekle nämzed eyledüm. Elli 

altun bir laúl yüzük virmiş idi. Baúdehù [[L117b] merøùm a˚aya dürlü dürlü 

serencäm peydä olup [[K133a] bir da∆ı gelmek müyesser olmayup kız da∆ı ä∆ere 

inkä≈ olunup altunlar ile yüzük merøùmeye [[M148a] øalmışdur. Ol1836 ma≈alde 

taúbìri münfehem olmuşdur. Avcuè1837 yumdurmaø gùyä bu senüè olacaødur dime 

ola. Biri da∆ı [[S149b] budur ki ziyäde taúaccüb olınur. úÁlem-i beøäya 

teveccühlerinden iki üç sene ´onra mesbùøu'Ÿ-Ÿikr hem-civärımuz olan Zähide 

Bäcì bir müteverriúa ∆ätùn olma˚la her müşähedesi ®uhùr iderdi bir gün gelüp bize 

dir ki saèa bir müjde iderüm baèa ne virürsün bizler ceväbında didük ki müjdeèüè 

zuhùruna göre úa≠iyyesi da∆ı olur. Baúdehù didi ki bu gice pederièüz size bir esb-i 

rehvär1838 iú≠ä eyledi suõäl eyledüm ki at1839 ne renkde idi. Didi ki bir kır at øıç 

aya˚ınuè biri sekil1840 bu ≈aberden ´oèra üç gün mürùrunda meger pederüè1841 

≈äl-i ≈ayätında on beş sene muøaddem bir çiftlik kethudäsınuè o˚lı bir ay˚ur 

atımuza binüp øaçmış idi. Bu at ®ahrında väfir dünyälıø cemú ve Edirne yanında 

æırøkilisä näm bir øa´abada teõehhül itmiş.1842 æara≈i´äriyyü'l-a´l olma˚la ´ıla 

niyyetiyle şehrimüze geldükde bize ∆aber olundı atını giden ay˚ur yerine a∆Ÿ 

eyledükde1843 fi'l-väøiú rengi øır, øıc aya˚ı sekil1844 väøıúanuè úaynı ®uhùr eyledi. 

                                                 
1834 vesevfe K, L ve M: vesvese S. 
1835 Olabilir de olmayabilir de, umulur ki olur.  
1836 ol S: o K, L ve M. 
1837 avcuè S: avuç K, L ve M. 
1838 rehvär K ve S: rehväre L ve M.  
1839 at K ve S: esb L ve M. 
1840 sekil K ve S: sekili L ve M. 
1841 pederüè S: peder K, L ve M. 
1842 itmiş L, M ve S: idüp K. 
1843 eyledükde S: eyledük K, L ve M.  
1844 sekil K ve S: sekili L ve M. 
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úAcäyibden1845 biri da∆ı budur ki däõimä ∆ä≠ıra ∆alecän-dih bir maúnä idi ki bizler 

älùde-i dünyä ve bu øadar meş˚ale-i dünyeviyye ile ser-gerdän ve úamä-i ba´ìret 

ile pìş ü pesi farø itmezüz øande øaldı ki ervä≈-ı úäliye ile äşinäyì. Bir gün bir 

dervìş-i dil-rìş-i hezär-zärì ile [[K133b] didi ki [[M148b] bu gice välidièüz 

≈a◊retlerinüè [[S150a] ´adäsını işidürüm cenäbıèuzla [[L118a] mu´ä≈abet ider 

meger sizüè oldu˚uèuz ma≈alüè penceresi ardında imiş. Mä-beyninde bir 

çärçeveye øä˚ıdı var bundan münfehem oldı ki daõimä anlaruè na®ar-ı 

rù≈äniyyeleridür ki ne vaøt muräd-ı úaliyyeleri olsa feryäd-res olacaølar. Läkin 

bizüm gibi nä-şüste-rùlar kemäl-i küstä∆ìden, dùr olup na®ar-ı mer≈amet-

e§erlerinden mehcùr olmuşuz. Ve beyne'd-dünyä ve'l-ä∆ire perde-i raøìøa oldu˚ı 

mel≈ù® läkin enäniyyet-i beşeriyyet1846 ˚ıl®at virüp tù-ber-tù1847 olmuş ervä≈-ı 

úäliye äşinäyı itmeden seyr olmuş zìrä säliküè riyä◊at u mücähede ile ≠araf-ı 

rù≈äniyeti ˚älib olmalı ≈attå anlar ile münäsebet ta≈´ìl ide bizler ki ≈äliyä úabdü'l-

ba≠n ve'l-ferc oldu˚ımuz ≈älde evøät-güzäruz. Anlar ile ne münäsebetimüz ola 

≈ayf-´ad-≈ayf úömr-i girän-mäye ˚aflet üzere güzerän ≠ùl-i emel ise girìbän-ı 

bedeni elinden1848 øomaz işte bu üslùb üzere yine hevä vü hevesde ser-gerdän ve 

úummän-ı nefs-i emmäre-i ten-perverde şinäverì iderüz úäøıbet-i kär Şey∆ Saúdì 

~a◊retleri'nüè buyurdu˚ı maúnädur.  

 

Beyt:  

Tersem neresì be-Kaúbe ey Aúräbì 

                                                 
1845 úacäyibden S: úacäyib K, L ve M. 
1846 enäniyyet-i beşeriyyet K ve S: enäniyyet ü beşeriyyet L ve M. 
1847 tù-ber-tù K, L ve S: topraø M. 
1848 elinden S: elden K, L ve M. 
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Ín reh ki tu mìrevì be Türkistän est1849 1850 

 

Biri da∆ı isti˚räb olınanlardandur ki irti≈ällerinden on ≠oøuz sene mürùr ve 

sene-i merøùme mäh-ı ÿi'l-≈iccesinde [[M149a] bir şeb-i deycùr-ı melälet ®uhùrda 

[S150b]1851 rù-nümä olurlar. Ve faøìr-i pür-taø´ìre yarım demet meläs-ı du∆änì1852 

[K134a] inäle iderler. Faøìr da∆ı mütebehhic olup yed-i mübäreklerinden a∆Ÿ 

iderüm. Bìdär oldu˚umda fikr eyledüm du∆än meräreti münticdür.1853 İki üç gün 

mürùr itmedin şehrimüzde çiçek mara◊ı e≠fäle [[L118b] müstevlì idi. úAbdu'lläh 

näm bir ferzend-i dil-bendüm var idi. On yedi gün mezbùr hastelikden ´ä≈ib-i 

firäş olup äşinä-yı rù≈äniyyeti ve øurb-ı infikäkı ≈asebiyle on ≠oøuz aylıø iken 

dünyädan seyr ve niyä-yı rù≈-perverine cän atmışdur. Behhecena'llähü bi-≈ubùri 

şefäúatihì fi'l-ä∆irati 1854 baúdehù maúlùm oldı ki ≠ıfl-ı ∆urd mu´ìbeti nı´f rütbedür. 

Yarım demet buèa işäret imiş. Hezär böyle işäretleri der-kär idi läkin ta≈te 

nesìcü'n-nisyän1855 øalmışdur ve e≠räf-ı biläd u øa´abät u øurädan øatı çoø ä§är-ı 

rù≈äniyyeleri ®ähir olup1856 läkin ferden ferden ta≈rìr1857 bäõi§-i sùõ-i ®ann-ı ≠araf-ı 

                                                 
1849  Behey bedevi, varamayacaksın Kâbeye 

Gittiğin bu yol götürür seni Türkistan'a  
 
Saúdî-i Şirâzî, Gülistân, (çev. Mehmet Kanar), İstanbul: Şule Yay., 2010,  s. 75. II. Bâb Dervişlerin 
Ahlakı, Hikâye 6.  
Ganjoor net'te şu şekildedir:https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab2/sh6/ 
 

Tersem neresì be-Kaúbe ey Aúräbì   
Kìn reh ki tù mìrevì be Türkistän est 
 

1850 Vezni tespit edilemedi.  
1851 Elimizdeki pdf dosyasında S nüshasında 150 ve 151. fotoğraflar aynı varakları mühtevidir. 
Fotoğraflar mükerrer çekilmiştir. Nüshada mükerrer yazım söz konusu değildir.  
1852 meläs-ı du∆änì L, M ve S: meläs-ı cänı K. 
1853 münticdür L, M ve S: müstecid K. 
1854 Allah onun şefaatinin neşesiyle ahirette yüzümüzü güldürsün.  
1855 Unutma perdesinin altında. 
1856 olup S: oldı L ve M: olur K. 
1857ta≈rìr L ve S: ta≈rìri K ve M. 
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faøìr olur mülä≈a®asıyla -øa≠retü-min-el-yemm-1858  -≈afnetün  úale'l-beyder-1859 

ile iktifä olınmuşdur.  

 

LLi-mu≈arririhì:1860  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

   

Án hümä-yı bä-saúädet reft reft  

V'än Neciyy-i Nù≈-ı vaøteş bùd reft1861 

 

Eyyühel ihvän än demhä çe bùd 

K'enderän evøät ˚av§em bùd reft1862 [M149b] 

 

Yä enìsì ente rù≈ì fi'l-beden  

æälıbem rä bì-e§er bü'gzäşt reft1863  

 

Mä nihänì derd-i ≈asret mì-keşìm  

U ∆ıramän ber øa´ùr-ı úadn reft1864  [S151a] 

    

`ali´ä däõim ta≈assür tä be key  

                                                 
1858 Denizden damla. 
1859 Bir avuç (buğday) harmana (delil) olur.  
1860 li-mu≈arririhì K: øı≠úa L ve M: S'de yazılmamıştır. 
1861 O saadetli hüma gitti gitti. O vaktin Nuh Neciyullah'ı idi, gitti.  
1862 Ey kardeşler o anlar ne idi? Ki o vakitlerde gavsım idi, gitti.  
1863 Ey dostum sen bedenimde ruhum idin. Kalıbımı esersiz bıraktı(n) gitti(n).  
1864 Biz gizlice hasret derdini çekeriz. O ise mutluca cennet sarayına gitti. 
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Şäfiúem goft est u näzän reft reft1865  

 

Mu≈ayyiretü'l-úuøùl ve müvellihetü'l-fühùmdan biri da∆ı budur ki: 

Sälifü'Ÿ-Ÿikr mürìd-i mu∆li´ Me≈med úAlì  Dede [[K134b] iftiräø-ı cän-güdäz-ı 

kämil-i1866 mükemmele ≠äøat getüremeyüp terk-i va≠an ile úacabä tesliyye bulur 

mıyum diyü İstanbul'a [[L119a] rähì olup anda ta´affu≈-ı kütüb ile ve seyr-i 

emäkin-i diyär u a˚yär ile evøät güzär iken ≈a◊ret-i mürebbì rù-nümä olup biz 

saèa tenbìh itmedük mi ki `änøäh-ı Kütähiyye'den ayrılmayasın bìdär olduøda 

endämına lerze düşüp välih olur anda bu şìve müteúaddid väkiú olup rähatı 

endìşeye tebdìl olup1867 Burusa'ya çıøar anda da∆ı mek§ idemeyüp yine `änøäh-ı 

~a◊ret-i Ar˚un'a rùmäl olup çend mäh iøämet baúdehù täziyäne-i sevdä1868 

sevøiyle äsitäne-i saúädete rùmäl bir iki säl bevväblık ∆iŸmetiyle úatebe-i úaliyyede 

miyän-bend-i ∆idemät-ı mebrùre üzre iken säõiø-i taødìr Edirne meşì∆ati ≠avø-ı 

gerdenì idüp iki sene da∆ı anda däd-ı meşì∆ati edä ve ne øadar tekyenüè ∆aräbı 

[M150a] var ise maúmùr idüp yine ≈a◊ret-i mürşid celäl-´ıfat görünmege ibtidä 

itmekle anda da∆ı rù-yı rä≈at görilmeyüp meõŸùnen meşì∆ati terk yine ∆änøäh-ı 

øadìme úavdet çend mäh sükùnla yine fikr-i ä∆ir ®uhùrı sav≠-ı ta≈rìk-zen olup 

[S151b] yine äsitäne-i saúädete rù-mäl bu defúa Æarìøatì ∆iŸmetiyle müşerref olup 

çend säl mek§ ile mürşid ü mürebbìlerinüè tav´iyyeleri da∆ı ferämùş olma˚la yine 

úälem-i mi§älden rù-nümä olurlar. Ammä celäl-[[K135a]´ıfat biz saèa çend-bär 

tenbìh eyledük ki `änøäh-ı øadìm1869 ~a◊ret-i Ar˚un kuddise sırrıhü'l-meknùnda 

                                                 
1865 Ey Hâlis daima tahassür/hasret ne zamana kadar? Şafiim dedi ve nazlı gitti gitti.  
1866 kämil-i S: mürebbi-i kämil ü K, L ve M.  
1867 olup S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
1868 sevdä K, L ve M: süväd S. 
1869 øadìm S: øadìmüèdür ki K, L ve M. 
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ser-sebz olursun ve illlä cümle-i úälemi devr eyleseè rù-yı rä≈at u infiräc1870 u 

inkişäf ≈ä´ıl olmaz úunvänıyla taúabbüs-i ˚a◊ùbäne turş-rùyì iderler ki dinilmişdür.  

 

MMı´raú:1871 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

İki úälemde ta´arruf ehlidür rù≈-ı velì 

 

[L119b] Bu bì-çäre kendü zuúmında øıyäs idermiş ki eşref-i emäkine ilticä 

ile şeref-yäb ola emr ise bi'l-úaksdür. Şerefü'l-mekän bi'l-mekìndür. Hemän bir 

´ä≈ib-i himmet, şùre-zemìne bùriyä-endäz olsa ol1872 ma≈all-i tekye-i úälì olur. Bu 

şıøødan ∆abìr olmayan nüfùs-ı úälemde dil-≈¥ähì üzre bir cä-yı rä≈at bulamaz kär-ı 

eŸkiyä-i muúteber ise1873 nefs-i mürebbìden ser-i mù ta∆allüf itmemekdür. Na≈nü 

[M150b] bi-´adedihì1874 Me≈med úAlì  Dede a≈välidür. Bu väøıúadan ˚äyet teõ§ìr 

ile yine ≠arafımuza teveccüh idüp æırø Sekiz tärì≈inden Altmış Yedi tärì≈ine 

gelince beyhùde-gerd ü nice tecrübe-i germ ü serd idüp tärì∆-i merøùmda `änøäh-

ı ~a◊ret-i Ar˚un’a rù-mäl olma ile ibtidä kerem-i ´ùrì Altmış Sekiz Rebìü'l-

ùläsında bir bäkire-i dede-zäde ile tezevvüc itmişdür. Nefs-i ≈a◊ret-i mürebbì üzre 

mek§ olduøça1875 rù≈änì neler ®uhùr [[S152a] idecekdür. E®'®ähiru úunvänü'l-bä≠ın 

ile øıyäs eyle. Eger der-∆äne kes est, yek ≈arf bes est.1876 Ma◊mùnı bu menøabede 

                                                 
1870 infiräc L, M ve S: infirä≈ K. 
1871 Mı´raú L, M ve S:: K'de yazılmamıştır. 
1872 ol L, M ve S: o K.  
1873 kär-ı eŸkiyä-i muúteber ise S: kär ise K, L ve M. 
1874 Bizim sadedimiz.  
1875 olduøça S: olınduøça K, L ve M. 
1876 Anlayana sivrisinek saz.  
A. Naci Tokmak, Telaffuzlu Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü, İstanbul: Simurg Yayıncılık, 
2001, s. 126. 
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çoø ma≈all-i iútibär vardur. Eger Ÿerre-i derd dämen-gìr ise leyälì-i ≠uvälde 

tedebbür-i ke§ìr eyle! Ve-illä fe-lä1877 [[K135b]  

 

Me§nevì-i Şerìf:1878  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

  

Evliyä rä hest øudret ez İläh 

Tìr-i ceste bäz ärendeş zi räh1879 

 

"Keyfe medde'®-®ılle"1880 naøş-i evliyäst 

 K'ù delìl-i nùr-ı ∆urşìd-i `udäst1881 

 

Säye-i Yezdän buved bende-i `udä 

Morde-i in úälem u zinde-i `udä1882  

 

Æabú-ı näf-i ähùst an øavm rä     

Ez burùn ∆ùn u derùnişän mişkhä1883[L120a] 

                                                                                                                                      
Deyimin "eger" sözcüğünün yer değiştirmiş şekli şu şekildedir: 
Der-∆äne eger kes est, yek ≈arf bes est. 
1877 Değilse olmaz.  
1878 Me§nevì-i Şerìf K ve S: Me§nevì L ve M. 
1879 Mesnevî, 1/1670., Velîlerin Allah'tan -gelen- güçleri vardır. Fırlamış oku yoldan geri 
çevirirler.  
1880 Kur'ân-ı Kerîm, 6/En'âm-76., Gölgeyi nasıl uzattı. 
1881 Mesnevî, 1/426., "Gölgeyi nasıl uzattı" ayeti, velilerin tasviridir. Zira ışığın delili Allah'ın 
güneşidir.  
1882 Mesnevî, 1/424., Hakk'ın gölgesi olur, Allah'ın kulu. O, bu alemin ölüsü, Allah'ın dirisidir.  
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Ez ≈adì§-i evliyä nerm u duruşt    

Ten mepùşän z'änki dìnet räst puşt1884 [[M151a] 

 

Germ gùyed serd gùyed ∆oş begìr 

Tä zi germ u serd bechì vez saúìr1885 

 

Germ u serdeş nevbahärı zidegìst 

Mäye-i ´ıdø u yaøìn u bendegìst1886 

 

Dämen-i ù gìr zùter bìgümän  

Tä rehì der dämen-i ä∆ir zemän1887 

 

Bu faøìre olan imdäd-ı rù≈äniyyeleri da∆ı isti˚räb olınacaø1888 

muúäyenedendür näõib-i vaøt bizi ma≈kemeye daúvet idüp bize úar◊ ider ki bir 

mı´raú yapdum tärì∆-i intiøäl-i peder olmaø üzere hem ziyäde ve hem hezeyän-ı 

ma≈mùme1889 müşäbih ve hem bize teklìf ider ki bu mı´raúı besleyesin bize da∆ı 

bu teklìf girän gelüp mütefekkir oldum gùyä bir nidä-yı ∆afì geldi ki sen ma∆´ù´ 
                                                                                                                                      
1883 Mesnevî, 1/476., O toplulukta ahu göbeği kabiliyeti vardır; dışarıdan kan ama içlerinde 
miskler.  
1884 Mesnevî, 1/2055., Velilerin yumuşak ve sert sözüne vücudunu örtme, çünkü dinine dayanaktır.  
1885 Mesnevî, 1/2056., Sıcak söyler, soğuk söyler, hoşça al; sıcak ve soğukla cehennemden 
kurtulursun.  
1886 Mesnevî, 1/2057., Sıcağı ve soğuğu hayat ilkbaharıdır; sadakat, kesin biliş ve kulluğun 
kaynağıdır.  
1887 Mesnevî, 1/425., Çabuk şüphe duymadan onun eteğini tut, böylece ahir zamanda kurtulursun.  
1888 olınacaø K ve S: olıcaø L ve M. 
1889 ma≈mùme L, M ve S: mecmùúa K. 
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tärì≈ [[S152b] yapsaè olmaz mı mütevekkilen úale'llähi şürùú olındı ammä `udä-yı 

Müteúäl úÁlim'dür. O vaøte gelince ne ˚azel ne øı≠úa ne tärì∆ söylenmemiş; ≈attå, 

≈äl-i ≈ayätlarında gähì emr buyururlardı ki sen da∆ı meşø eyleseè bu faøìr da∆ı bu 

beyt ile muøäbele iderdüm. 

 

Beyt:1890  

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

 

Şiúr goften gerçi dürr soften buved  

Lìk fehmìden be ez goften buved1891  

 

İmdäd-ı øudsiyyeleri man®ùr-ı ∆ä´´ u úäm olsun içün ta≈rìr olundı. 

Minh:1892 Mebnì-úale'l-≈ikäyedür ki rı≈letleri günden øırø güne varınca ya˚mur 

ya˚mışdur. Mütevelliyyen gùyä äsmända da∆ı úazäsı ≠utılmış.1893 1894 [[M151b] 

 

Tärì≈ li-müõellifihì:   [L120b] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün]    

 

Cäm-ı pür-zehr-i firäøuè ey dil-äräm-ı cihän   

Neşõe-ba∆ş-ı merd ü zendür belki eyyäm-ı şuhùr  

 
                                                 
1890 Beyt S: Mı´raú L ve M: K'de yazılmamıştır. 
1891 Şiir söylemek inci dizmek gibidir. Ancak anlamak söylemekten iyi olur.  
1892 minh S: K, L ve M'de yazılmamıştır. 
1893 ≠utılmış L, M ve S: ≠utılmış ola K. 
1894 Mihh bölümü K ve S'de sah kaydı ile derkenara yazılmıştır. M'de normal metin akışı içinde 
fakat ara söz/cümle şeklinde verilmiştir. L'de yazılmamıştır. 
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Dìdeler ∆ùn-bär u sìne dä˚-ber-dä˚ olmada  

Näzenìnüm neylesün çün müttekä ä˚ùş-ı ∆ùr 

 

Áh gùyän sìne kùpän zümre-i erbäb-ı dil  

Beyt-i a≈zän içre ˚arø-ı ba≈r ism-i Yä ™abùr  

 

Şeb-çerä˚-ı bezm-i cemú-i Mevlevìdür ol güher 

æadr-i fa◊lın úäleme ifhäm içün itdi úubùr 

 

`¥än-ı ya˚ma idi úilm ü fa◊lı Ÿät-ı päkinüè [[K136a]   

Bu'l-úaceb ˚adr eyledi bu rùzgär-ı kär-ı zùr  

 

Cümle-i ev◊äú u e≠värı úadìmü'l-mi§ldür 

Æäúinen inkära ∆äcet ne hüveydä hem-çü nùr  

 

æu≠b-ı úälem ˚av§-ı ädem Şey∆ £äøıb välidüm  

Nevvera'lläh øabrahù ´ära ilä däri's-sürùr1895 

 

Sırr-ı aødes dest-gìri `äli´ä tärì∆ine  

æaddesalläh sırrahù mä-däme züvväru'l-øubùr1896 

                                                 
1895 Allah onun kabrini nurlandırsın. O sevinç yurduna gitti.  
1896 Kabir ziyaretçileri devam ettiği müddetçe Allah onun sırrını mukaddes kılsın.  
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Sene 1148 

 

Dest der-úArabì yedd est. Yedd der şümär-ı ebced çär-deh est. Çün tärì∆eş 

rä dest-gìrì kuned. Tärì∆ tamäm mì-şeved ki ìnest.1897  

Ve Duväz-deh beyt da∆ı [[S153a] mer§iyye olmaø [[M152a] üzre şikeste-

beste mütetmim-i1898 menøabe-i la≠ìfeleri olmaø içün rişte-keş-i silk-i ta≈rìr 

øılınmışdur. El≈amdü li'llähi'lleŸì hedenä li häŸä ve mä künnä li-nehtediye lev lä 

en hedäna'lläh.1899 Ve mä tevfiøi illä bi'lläh.1900 Ve lä ≈avle velä øuvvete illä 

bi'lläh.1901  

 

Ma≠laú-ı mer§iyye-eş ìnest li-müõellifihì:  [L121a] 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün] 

   

Tìr-i dildùz-ı firäøet cän-ı märä kär kerd  

Çün ∆ırämìdì verä-yı nüh øubäb-ı äsmän1902  

 

™ad dirì˚ä øadr-i çün tu úärifì ne'şnä∆tìm  

Nä-şinäsì kem şoden ärìd ∆ayfä vä fi˚än1903  

                                                 
1897 Dest Arapçada yedd'dir. Yedd ebced hesabında 14'tür. Çünkü tarihi elde edilirse tarih bununla 
tamam oluyor.  
1898 mütetmim-i K: tetmìm-i L: tetemmüm-i M: S'de yazılmamıştır. 
1899 Kur'ân-ı Kerîm, 7/Araf-43., Bizi buna hidayet eden Allah'a hamd olsun. Allah'ın bizi hidayete 
erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. 
1900 Kur'ân-ı Kerîm, 11/ Hûd-88., Başarım ancak Allah'tandır.  
1901 “Güç ve kuvvet ancak Allahtandır." Muhammed İbn İsmâîl el-Buhârî,Sahîh-i Buhârî ve 
Tercemesi (mütercim Mehmed Sofuoğlu), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1987. C 2, s. 664. Buhârî, 
Ezan, 7. Bâb, 11 numaralı hadis. 
1902 Senin ayrılığının kalbi delen oku canımıza işledi. Gökyüzünün dokuz kubbesinin ötesine sen 
gidince.  
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™ad hezärän säl ger efläk däõir mìşeved  

Perveriş näred be-mäned-i tu ìn köhne cihän1904  

 

İndiräs-ı úilm ü dìnest ez-memät-ı úälimän  

`od çe úälim ìn bude devrän ra øu≠b-ı1905 zamän1906 

 

Yek-be-yek a≈väl-i ù ma≈◊-ı ta´avvuf bùde hìn  

Der-≠arìøa≠ ser-firäzì ∆atm şod ber-vey hemän1907  

 

Mù-şikäf-ı pend ü nu´≈eş kümmelìn rä rehnümä  

Pìş-i esb-i ≈ikmet ü däniş Felä≠ùn-ı cehän1908 1909 

 

Müşkilät-ı dìn ü esrär-ı ≠arìøat bäz-mänd 

İ∆tifä-i úärifì zìn bìşter däred ziyän1910 

 

                                                                                                                                      
1903 Yüzlerce yazık senin gibi bir bilginin kıymetini bilmedik. Kadri bilinmeyen birisinin azalması! 
Ah figan ve yazıklar getiriniz.  
1904 Yüz binlerce yıl eğer felekler devr eylese de, bu eski dünya senin gibi birini yetiştiremez. 
1905 devrän ra øu≠b-ı M ve S: devrän  aø≠ab-ı K: devränez øu≠b-ı L. 
1906 İlim ve dinin kaybıdır alimlerin ölümü. Kendi nasıl bir alim imiş ki devrana bir zamanın kutbu 
imiş.  
1907 Bir bir onun hâlleri tasavvufun kendisiymiş işte. Tasavvufta başı dik tutma onun ile bitti 
hemen.  
1908 Felä≠ùn-ı cehän S: Felä≠ùnhä devän K, L ve M. 
1909 Kılı kırk yaran öğüt ve nasihatleri kamillere rehber. Onun hikmet ve bilim atının önünde 
Eflatunlar sıçrar.  
1910 Tarikatın sırları dinin müşkilleri geri kaldı. Bir arifin kaybı bundan daha çok zararlıdır.  
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~ı◊r-ı vaøteş bùd ≠a≈te’l-øubbe an úälìcenäb  

Ez sülùkeş øuvvet-i bäzù-yı Mevlänä úayän1911  

 

Va◊ú u  ≠avr u dil-firìb pür-kerämet ançünän  

Çün øabä-yı teng ber-øaddeş bürìde ez-cinän1912  

 

úÁrif-i ägäh u ˚avvä´-ı bi≈är-ı Me§nevì  

Dürr-i yektä-yı maúärif ser-≠arìø-i Şemsiyän1913  

 

Säõilì güftä çe gùne bùd än nädir-®uhùr  

Rev be Dìvän u Sefìne dest zen bìnì-úayän1914 

 

Cümme va´´afän-ı ù läl ämede ez mid≈ateş 

Der edä-yı ≈add-i tav´ìfeş çe bäşed yek zebän1915 1916 

                                                 
1911 Vaktinin Hızır'ıydı kubbenin altında o alicenab. Onun yolunda Mevlana'nın pazısının kuvveti 
belli olur.  
1912 Gönül çelen, öylesine keramet dolu tavır ve vaziyeti, cennetten boyuna göre uygun kesilmiş 
kaftan gibi.  
1913 Mesnevî denizinin dalgıcı ve bilgili arifi, Şemsîler baş yolunun maarifin tam incisi.  
1914 Sual sahibi dedi ki nasıldı o az zuhur eden. Git Divana ve Sefîneye el at açık bir şekilde 
görürsün.  
1915 Onu medhetmekte bütün vasfını beyan edenlerin dili tutulmuş. Onun vasfının sınırlarını çözme 
noktasında bir dil ne olur ki?  
1916 L ve M'de Mersiyye'den (buradan sonra) sonra Temmet gelmekte onun ardından ise Şeyh 
Gâlib'in yazmış olduğu tarih manzumesi gelmektedir.  
  [M152b] Temmet 
Harrarahi'l-faøìr ~äfı◊ Mu≈ammed `ulù´ì Sene İ§nä ve `amsìn ve Miúeteyn ve Elf. Min-Şaúbäni'l-
Muúa®®am.  
 [[M1523a] Tärì∆-i İrti≈äl-i Müõellif-i Ín Menäøıb Şey∆ A≈med `äli´ Efendi æuddise Sırrıhù 
[L121b] 
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[[K136b] [S153b]ve pùşìde nemäned ki1917 1918 Biè Yüz Yetmiş ™aferü'l-∆ayrınuè 

on yedinci erbiúä gicesi baúde't-teheccüd úälem-i mi§älde ≈a◊ret-i välid ile bir 

∆änede imişüz. Anlar ´adr-ı ∆änede bizler pìş-i känùnda bu üftäde-i derd-i hicrän 

didüm ki sul≠änum bir ∆ä≠ıra gelür derùnuma ki her mütezevvic øaçan ehliyle 

cimäú eyledükde ol ma≈alde a∆läø-ı ≈asene ve reddiyyeden her ne ile mutta´ıf ise 

                                                                                                                                      
[Feúilätün Feúilätün Feúilätün Feúilün] 
 
`äli´ A≈med Dede ol kämil-i £äøıb-zäde 
æıldı bu mesnedi çil säldan efzùn meõmen 
 
Pùte-i úaşøda øäl eyledi cism-i ´äfın  
Pederinden olup iksìr-i na®ar täb-efgen  
 
Şäh-ı nev-sikke-i iølìm-i ma≈abbet oldı  
Me§nevì nùrı idüp naøş-ı revänın rùşen  
 
Nuøre-i øalbi úaläyıøla degüldi ma˚şùş  
Kän-ı i≈sän idi úirfän idi maúden maúden 
 
Kìmyä gibi úadìm idi cihända mi§li  
Yaúnì hem fä◊ıl [u]*  hem şäúir-i sencìde-sü∆än 
 
Sür∆-ı rùyı mihek-i tecrübe-i mevt oldı  
Täm miúyär idi pür-øadr idi ol* nädìre-fen 
 
Şeş cihetden gelür äväz-ı teõessüf ˙älib  
Naød-i `äli´ gibi A≈med Dede çıødı elden 
 
1191 
 

 Şeyh Gâlib’e ait olan bu târih manzumesi Şeyh Gâlib Dîvânı'nda "Hâlis Ahmed Dede 
Hazretlerinin Dâr-ı Cemâle Teşrîflerine Târîhdir" başlığı ile verilmiştir. Birkaç kelime ve 
tamlama haricinde Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri’l-Mevlevî’nin L ve M nüshalarının 
sonundaki târih manzumesi ile  Şeyh Gâlib Dîvânı'ndaki târih manzumesi aynıdır. bk. 
Muhsin Kalkışım, Şeyh Gâlib Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 2013, s. 132, T/49. 

 [u] L ve M'de yazılmamıştır. Şeyh Gâlib Dîvânı'nda yazılmıştır.  
 ol L ve M: hem Şeyh Gâlib Dîvânı. 

 [[L121b] TTemmet 
Dergäh-ı Sul≠än Dìvänì Dervìş Mu´≠afiyyü'l-Mevlevì. Säkin-i ˙ala≠a.1285 
1917 Ve gizli kalmasın ki.  
1918 Bu paragraf K ve S'de yazılmıştır. L ve M'de bu paragraftan önce metin tamamlanmıştır.  
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veled da∆ı o ∆ulø üzre neşv ü nemä bulur. Bu fikrüè ∆a≠ä vü ´aväbını1919 ifäde 

buyuruè didügümde buyurdılar ki fi'l-väøiú böyledür ki dinilmişdür: El-veledü 

sırrı ebihì. 

  

Beyt-i Ferd li-mu≈arririhì:1920 

[Fäúilätün Fäúilätün Fäúilätün Fäúilün]  

 

Ín seg-i kùy-ı tu ez derd-i firäket ∆ùn girìst  

Çün segän-ı bìhùde ez-der merän rùz-ı cezä1921 1922  

 

Temmet 

æad vaøaúü'l-ferä˚ min-ta≈rìri häŸihi'n-nüs≈ati'ş-şerìfe úalå-yedi úAbdü'l-

faøìr Filibevì es-Seyyid Dervìş ~üseyin ~amdiyyü'l-mevlevì es-säkini fì-mevlevì-

∆äne-i bäb-ı cedìd et-türbedär fì-∆an-øähi'l-mezbùr fì et-täsiú ve'l-úışrùn min-

rama◊äni'ş-şerìfi li-sene i≈dä ve selä§ìn ve miõeteyn ve elf.  

                                                 
1919 ´aväbını K: §eväbını S. 
1920 Beyt-i Ferd li-mu≈arririhì S: Ferd li-mu≈arririhì K: L ve M buradan önce tamamlanmıştır.  
1921 Senin köyünün bu köpeği ayrılık acısından kan ağladı. Boş köpekler gibi hesap gününde 
kapıdan kovma.  
1922 S nüshasında bu beyitten sonra ttemmet gelmektedir. K'nüshasında ise metin  6 satır daha 
devam etmekte ardından ttemmet gelmektedir. [[K136b]:Tärì∆-i evläd ve biè iki yüz on yedi 
™aferü'l-∆ayrınuè eväsı≠ı Şey∆ A≈med'de dünyäya geldi. Ol rùz vefät eyledi. Allähü úa®ìmü'ş-şäõn 
şefäúatci eyleye ämìn. Bi-≈ürmeti's-seyyidi'l-mürselìn. Ve biè iki yüz on sekiz senesi mäh-ı rebìü'l-
ä∆irinüè [[K137a] yigirmi altıncı gicesi ki ~alìme `änum dünyäya ®uhùr itmişdür. Allähü a®ìmü'ş-
şän ~a◊retleri ≠ùl-i úömrile muúammer eyleye ämìn bi-≈ürmetihì ≈a◊ret-i pìr øuddise sırrıhü'l-
münìr. Ve bi-≈ürmeti seyyidi'l-mürselìn. el-evvelìne ve'l-ä∆irìn. Ve merøùme on sekiz gün 
muúammer olup istişmäm-ı räyi≈a-i aúlä-yı firdevs eylemişdür.  
Tamäm  
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SSONUÇ 

Ahmed Hâlis Dede H 1113/M 1701 tarihinde doğmuş, H 1191/M 1777 

yılında vefat etmiştir. Kaynaklardan iyi bir eğitim aldığını öğrenmekteyiz. Arapça 

ve Farsçayı bu dillerde şiir yazacak kadar iyi bilmektedir. Tufeylü Menâkıbi'l-

Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî isimli eseri 

Mevlevî çevrelerce çok ilgi görmüş ve okunmuştur. Bir asitane olan Kütahya 

Arguniyye Mevlevîhanesinde kırk üç yıl şeyhlik görevinde bulunmuş bunun 

haricinde babası Sâkıb Dede'nin kırk sekiz yıllık şeyhliği döneminde de ona 

müşavirlik yapmıştır. Ahmed Hâlis Dede, babası Mustafa Sâkıb Dede'yi oğlu 

Abdurrahîm Atâ Dede'ye bağlayan ve Sâkıb Dede hânedânının oluşmasında en 

önemli role sahip şahsiyettir. Ahmed Hâlis Dede, babası Sâkıb Dede'den gördüğü 

terbiye ve usülle Anadolu eyalet merkezi olan Kütahya'da devlet idaresiyle sıkı 

münasebetler kurmuş ve Mevlevîhaneyi babasının bıraktığı yerden daha ileriye 

taşıma gayreti içinde bulunmuştur. Biz Bu çalışmamızda Ahmed Hâlis Dede'nin 

hayatını, eserlerini, Türk edebiyatındaki yerini ve Mevlevî çevrelerdeki 

konumunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

Menâkıbnâmeler ile ilgili sonuçlar 

Çalışmamızda İslam edebiyatında ve Türk edebiyatında menâkıbnâmelerin 

teşekkülü, Türk menâkıbnâmelerinin içerisinde Mevlevî menkabelerinin yeri ve 

Mevlevî menâkıbnâmeleri arasında Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân ve Tufeylü 

Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî'nin 

konumu üzerinde durulup Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'nin Bektâşî ve 

Sünnî menâkıbnâmelerle benzer ve farklı yönleri motifler özelinde tek tek ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan geniş bir tablo araştırmacıların 

hizmetine sunulmuştur.  
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AAhmed Hâlis Dede'nin hayatıyla ilgili sonuçlar 

Ahmed Hâlis Dede H 1113/M 1701 tarihinde, babası Mustafa Sâkıb 

Dede'nin Afyonkarahisar Mevlevîhanesi mütevelliliği zamanında Afyonkarahisar 

Asitanesi’nde doğmuştur. Pek çok tarikat şeyhinin doğum tarihi kesin olarak 

bilinemezken bu hususta Ahmed Hâlis Dede şanslıdır. Çünkü Sâkıb Dede bütün 

çocuklarının doğumuna tarih düşürmüştür. Bu sebeple  onun doğum tarihi kesin 

olarak tespit edilebilmektedir. Bu tarih manzumelerine Sâkıb Dede'nin hem Dîvân 

hem de Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân'ında rastlamaktayız. Ahmed Hâlis Dede 

hayatının ilk yıllarını Afyonkarahisar Sultan Dîvânî Mevlevîhanesi’nde 

geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Kütahya Arguniyye Mevlevîhanesine 

dönmüştür. H 1148/M 1735 yılına kadar Sucı Dede'yle birlikte babasının 

yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu vazifeyi almasında ağabeyi Mehmed 

Muhlis'in on yedi yaşında vefat etmesinin etkisi büyüktür. Annesi Havva Hanım, 

Mevlevî soyundan gelmektedir. Dolayısıyla Ahmed Hâlis Dede ve hanedanı 

kendilerini Konya Mevlânâ dergahına nispet eden ünvanlar kullanmaktan 

çekinmezler. Babası Sâkıb Dede üç defa evlenmiştir. Bunlar çoklu evlilikler 

olmayıp annesinin vefatından sonra gerçekleşen ayrı ayrı iki evliliktir. Ahmed 

Hâlis Dede'nin bu evliliklerden on üç kardeşi olmuştur. Bunların hayatlarına dair 

bilgiler Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'de dağınık olarak fakat geniş 

sayılabilecek ölçüde verilmiştir. Biz de bu hayat hikâyelerini eser incelemesi 

bölümünde vermeye çalıştık.  

H 1148/M 1735 yılına kadar babasının yanında Mevlevî adab ve erkânını 

öğrenen ve uygulayan Ahmed Hâlis Dede, bu tarihten sonra Arguniyye 

Asitanesi’nin Şeyhi olduğunda 34 yaşındadır. Babasının vefat tarihi aynı zamanda 

onun şeyhliğinin başlangıç tarihidir. Ahmed Hâlis Dede Tufeylü Menâkıbi'l-
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Kibâri’l-Mevlevî'de H 1148/M 1735 yılından yaklaşık on varaklık bir yekünde 

geniş geniş bahseder; çünkü bu tarih babasının vefat tarihidir. Bu yıldan sonra 

Ahmed Hâlis Dede, Kütahya Mevlevîhanesi’ni bulunduğu konumdan daha ileriye 

taşıma gayreti içinde olmuştur. Babasının vefatından duyduğu teessürle 34 

yaşında şiire başlamıştır. Arguniyye Asitanesi’nin işlerini yürütürken şehrin 

idareci sınıfıyla, yargının ileri gelenleriyle ve ilmiye sınıfıyla sürekli münasebet 

içerisinde bulunmuştur. İdareci sınıfından Menlikli Hacı Ali Paşa'nın kendine 

hediye ettiği ümmü veled cariye Rukiyye'den oğlan ve kız olmak üzere toplam on 

adet çocuğu olan Ahmed Hâlis Dede'nin çocuklarının bazılarının kendi sağlığında 

vefat ettiğini yine Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî'den öğreniyoruz.  

Ahmed Hâlis Dede her ne kadar babası Sâkıb Dede'den daha fazla süre 

şeyhlik yapmış olsa da hem kendisi hem de eseri babasının ve eserinin bir açıdan 

gölgesinde kalmıştır. Vefat ettiği H 1191/M 1777 yılında Sâkıb Dede hanedanına; 

oğlu ve torunlarına kurulu bir düzen, sağlam bir asitane ve güzel bir ev 

bırakmıştır. Vefat tarihine dair Şeyh Gâlib bir mersiye/tarih yazmıştır. Bu 

manzume hem Şeyh Gâlib Dîvânı’nda hem de çalışmamızın tenkitli metnine dahil 

ettiğimiz L ve M nüshalarının sonunda yer almaktadır.  

AAhmed Hâlis Dede'nin eseriyle ilgili sonuçlar 

Ahmed Hâlis Dede'nin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti 

Hazreti'ş-Şeyhi's-Sâkıbi'l-Maúnevî isimli menâkıbnâmesinin haricinde 

Dîvân/Dîvânçe’sinin olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Biz Tufeylü Menâkıbi'l-

Kibâri’l-Mevlevî'de Ahmed Hâlis Dede'ye ait olan 82 beyit tespit ettik. Bu 

beyitler eserin geneline dağıtılmış olup yeri ve zamanı geldiğinde nesirlerden önce 

ya da sonra yazılmıştır. Bu beyitlerin 42'si Farsça, 38'i Türkçe, 2'si Arapçadır. 

Tezkirelere alınan şiirleri ise menâkıbnâmesindeki şiirlerden farklı olarak 

şûhânedir. Bütün bunların ışığında Hâlis Dede'nin bir Dîvânı/Dîvânçe’si mevcut 
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olabilir kanaatindeyiz. Şiire başlaması ise babası Sâkıb Dede'nin vefatıyla 

olmuştur. H 1148/M 1735 senesinde 34 yaşındayken şiire başlamıştır.  

Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti'ş-Şeyhi's-

Sâkıbi'l-Maúnevî eldeki veriler ışığında Ahmed Hâlis Dede'nin tek eseri olarak 

görülmektedir. Beş nüshasını tespit edebildiğimiz bu eserin müellif nüshası kayıp 

tır. Biz eserin dört nüshasını karşılaştırarak tenkitli metnini hazırladık. Bu 

çalışmanın asıl konusu olması sebebiyle eser müstakil bir bölüm hâlinde ismi, 

yazılış sebebi, şekil özellikleri, muhteva özellikleri gibi başlıklar ve bu başlıkların 

alt başlıkları altında detaylı bir şeklilde incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:  

Ahmed Hâlis Dede'nin Tufeylü Menâkıbi'l-Kibâri’l-Mevlevî isimli eserini 

babası Sâkıb Dede'nin  Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân isimli eserine zeyl olarak 

yazdığı görülmektedir. Ahmed Hâlis Dede’nin bu eseri Mevlevî çelebilerini, 

dedelerini ve dervişlerini babası Sâkıb Dede'nin bıraktığı yerden başlayarak eserin 

yazıldığı tarihe kadar anlatmaktadır. Eser içerisinde Sâkıb Dede'nin menâkıbı ve 

Kütahya Mevlevîhanesi’nin tarihi ile Kütahya şehrindeki sosyal hayat da detaylı 

bir şekilde aktarılmıştır.  Eser  Mevlevî büyüklerinin ve Sâkıb Dede'nin menâkıbı 

ismini taşısa  da tarihî, coğrafî, dinî, ictimâî vb. konularda bahsettikleriyle 

dönemin XVII. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı hayatı hakkında çok önemli bilgiler 

içermektedir. Özellikle Kütahya vezirleri hakkında verdiği bilgiler sebebiyle eser 

âdeta bir Hadikatü'l-Vüzerâ zeyli olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir.  
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ŞŞAHIS, ESER, YAZAR VE YER ADLARI DİZİNİ 

(TUFEYLÜ MENÂKIBİ’L-KİBÂRİ’L-MEVLEVÎ’DE GEÇEN) 

A 
 
Af˚äniyän, 402, 428 
A˚a-zäde Efendi, 440 
A≈med, 205, 223, 245, 339, 489 
A≈med `äli´, 181, 488 
A≈med `äli´ Dede, 380 
A≈med ~ammämì, 281 
A≈med Efendi, 207 
A≈med Efläkì, 181 
A≈med Kù§ec, 206 
A≈med Kù§ec Tekyesi, 206 
A≈med näm, 277 
A≈med näm Maúnì ma∆la´, 457 
A≈med Paşa, 265, 308 
A≈medì, 182 
 

A≈med-i £äli§, 301 
Alaybegi-zäde, 296 
An≠aliyye, 296, 431, 458 
Ana≠olı, 292, 293, 427, 432 
Ana≠olı æa◊ıúaskeri İs≈äø Efendi, 

429 
Aø´u, 275, 356 
Aøşehr, 209 
Aøşemse'd-dìn, 447 
Ar˚un, 287, 446, 468 
Arslanapa, 277 
Aslanapa, 352 
Aúcäm, 219, 403 
Aydın, 278, 297, 356, 455, 503 
Aydın Türki, 455 
 

úA 
 
úA≠≠är, 368 
úAbdì Paşa, 290, 291, 393, 404 
úAbdu'lläh, 196, 200 
úAbdu'lläh (çocuk), 477 
úAbdu'lläh Paşa, 197 

úAbdü’l-vehhäb-ı Hemedänì, 182 
úAbdü'l-≈alìm nämına, 363 
úAbdü'l-bäøì (ket∆udä yeri), 353, 355 
úAbdü'l-bäøì Emìr Şey∆-zäde, 362 
úAbdü'l-faøìr Filibevì es-Seyyìd 

Dervìş ~üseyin 

~amdiyyü'l-mevlevì, 489 
úAbdü'r-ra≈ìm, 380, 381 
úAcem, 196, 204 
úAcem Seferi, 311 
úAlì (Halife), 368  
úAlì näm, 277 
úAlì Paşa, 301, 305, 306, 383, 426 
úAlì Şäkir, 380 
úAlì Şìr Neväyì, 360 
úArab, 305 
úÁrif A≈med Paşa, 308 

úÁrifì, 430 
úÁrif-i Kùçek Me≈med Efendi, 265 
úArnavud, 296 
úÁyişe, 272 
úÁyişe näm bir ∆ädime, 466 
úAynaroz, 236 
 

B 
 
Ba´ra, 289 
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Ba˚dad, 185, 263, 290,  267, 347, 
348 

Ba˚däd Välisi ~asan Paşa, 290 
Bäb-ı Cedìd, 264, 271, 361, 379, 489 
Bäb-ı Cedìd `änøähı, 264 
Başıbüyük Mu≈ammed A˚a, 324 
Bäyezìd-i Bistämì, 188 
Bayøara, 253 
Bektaşì, 267 
Bektaşiyän, 218 
Bektaşiyye, 219 
Belde-i Æayyibe, 210 
Belde-i Kütähiyye, 288 
Belgrad, 303 
Beşik≠aş, 262, 291 
Beyä◊ Mu´≠afå, 461 
Bo˚az≈i´är, 215 
Bolı, 209 
Bosna, 224 
Bù-bekr (Halife), 368 
Burusa, 204, 289, 299, 479 
Burusalı Æälib Efendi, 279 
Bùstän, 208, 246, 247, 253, 265, 268, 

284, 286, 349, 377 
Bùstän Efendi, 247, 253, 284, 349 
Bùstäncı Başı Mu´≠afå Paşa, 288 

CC 

 
Cämì, 194, 360, 395, 418 
Cebel-i Æomanic, 380 
Celäl, 196, 200 
Celäle'd-dìn-i Rùmì, 276, 356 
Celälì, 273 
Cem, 230 
Cibrìl, 234 
Cidde, 301, 305 

 

Ç 

 
Çehrin æalúası, 203, 340 
Çehrin Seferi, 201 
Çelebi Bùstän Efendi, 253, 286 
Çelebì Bùstän-ı £änì, 208 
Çelik Me≈med Paşa, 458 
Çerkes Me≈med Paşa, 294, 391, 434 
Çeşme, 216, 217 
 

D 

 
Dämäd İbrähìm Paşa, 310 
Därä, 230 
Dävùd (Peygamber), 436 
Dävùd (Hizmetçi), 357 
Dazøırı, 296 
Defter Ket∆udäsı Mu´tafå A˚a, 354 
Deli ~äcì, 285 
Dergeh-i ~a◊ret-i Ar˚un, 233 
Dervìş Ebùbekr, 378 
Dervìş el-~äcc Mu≈ammed, 241 
Dervìş Me≈med (İhtiyar), 468 
Dervìş Mu´≠afå, 221 
Dervìş Mu≈ammed, 242 
Dervìş Nù≈, 284, 349 
Dervìş Rasùl, 368 
Dervìş úAlì, 208, 378, 450 
Dervìş úAlì Lä-mekän, 208 
Dervìş úAlì (İzmirli), 378 
Dilkü Mùså, 366 
Dìvän-ı Mı´riyye, 241 
Dolmaba˚çe, 223 
Durmuş Çelebi, 278 
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EE 

 
Ebe-zäde (Şey∆ü'l-İsläm), 446 
Ebu’l-~asen-i ~araøänì, 188, 385 
Ebùbekr Efendi, 379 
Ebù-bekr (Mürid), 361 
Edirne, 211, 212, 223, 241, 361, 378, 

475, 479 
Efrenc, 184 
Ekräd, 267, 356, 431 
el-~äcc İbrähìm A˚a, 209 
el-~äcc İsmaúìl Efendi, 187 
el-~äcc Mu≈ammed Dede, 241 
el-~äcc úAlì Paşa, 295, 302, 307 
el-~äcc úÁrif Me≈med Efendi, 378 
Elmalılı `alìl Efendi, 206, 208, 253 
Emìr Şey∆-zäde, 274 
Emìr Şey∆-zäde úAbdü'l-≈alìm, 373 
Enderùn, 291, 435 
Endülüs, 184 
Eskişehr, 256 
eş-Şey∆ Me≈medü'l-Mu∆li´ü'l-

Mevlevì, 374 
Eträk, 206, 219, 322, 352, 446 
Eträk-i æonya, 206 
Eyälet-i Ana≠olı, 404 
Eylice, 320 

F 

 
Fä≠ıma Kùçek, 380, 381 
Fä◊ıl Ahmed Paşa, 200 
Fa◊lì, 266 
Felä≠ùn, 313, 486 
Fevzì Efendi, 194, 196, 201, 202, 

203 
Fey◊u'lläh (Müftì), 238 
Filibe, 223 
Fu´ù´, 207 
Fürs, 204 

 
G 
 
Gelibolı, 224, 226, 234 
Germiyän, 275, 277, 348 
Germiyän Medresesi, 356 
Germiyän-zäde, 352 
Gülbùy, 383 
Gülek Mì∆älıcı, 299 
Gülistän, 377 

˙ 

 
˙ala≠a `anøähı, 382 
˙ala≠a `änøähı 214, 377 
˙ala≠a Tekyesi, 291, 348 
˙av§ì A≈med Dede, 214, 221, 222, 

248, 256 
˙onçe, 284 
 

~ 

 
~a◊ret-i ~äfı◊, 335 
~a◊ret-i ~avvä, 307 
~a◊ret-i Ar˚un, 267, 347, 377, 406  
~a◊ret-i Ar˚uniyye, 392 
~a◊ret-i Çelebi, 246, 253, 256 
~a◊ret-i `ünkär-ı Ekber, 248, 253 
~a◊ret-i Me§nevì, 231, 268 
~a◊ret-i Mehdì, 206 
~a◊ret-i Mevlevì, 183, 186, 203, 264 
~a◊ret-i Pìr, 185 
~a◊ret-i Süleymän, 182 
~a◊ret-i úAlì, 234 
~äcce Fä≠ıma `änum, 265, 267, 268, 

269,  279, 284, 
292, 332, 350, 351, 
379, 467 

~äcı Bùstän Çelebi Efendi, 268 
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~äcì `alìl A˚a, 372 
~äcì æıran ~asan Paşa, 289, 366, 

371, 394 
~äcì Bektaş-ı Velì, 219 
~äcì Bostän Efendi, 412 
~äcì Bùstän Çelebi Efendi, 265 
~äcì İbrähìm, 194, 215 
~äcì İbrähìm A˚a, 194, 195 
~äcì Me≈med, 217 
~äcì Mu≈ammed Dede, 241 
~äcì úAlì (Mütesellim), 454 
~äcì úAlì Paşa, 296 
~afì®, 204 

~aleb, 290, 291 
~alìme, 184, 185, 187, 489 
~alìme `änum 380 
~alvetì Tekyesi, 207 
~amìd, 205, 226 
~ammämì A≈med, 278 
~ammämlı (øarye), 380 
~arem, 307 
~asan Aydınì, 357 
~asan, 470 
~asan, 277, 278, 380 
~avvä `änum, 268, 379 
~aydar, 296, 

367 
~ekìmbaşı-zäde úAlì Paşa, 403, 431 
~ı◊r, 193, 241, 280, 487 
~oton, 404 
~üseyin A˚a, 268 
~üseyin Bayøara, 394, 418 
~üseyin (Çocuk), 380 
 

`̀ 

 
`¥äce-i A∆rär, 230 
`adìce, 415 
`al∆älì, 196, 200 

`äli´, 205, 472, 484 
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