OSMANLI

ARAŞTIRMALARI

IX

Neşir

Heyeti -

HALİL İNALCIK -

Editori:ıl

Board

NEJAT GÖYUNC

HEATH W. LOWRY

THE JOURNAL OF OTTOMAN. STUDIES

IX

İstanbul -

l _ __

_

1989

Mİ'RAC, Mİ'RAC-NAM.E ve AHMEDİ'NİN BİLİNMEYEN
Mİ'RAC-NtAMESİ

Y a§ar AKDOGAN
İsla.mi

Türk Edebiyatında Hz. Muhammed'in bütün hayat saftek tek ve mükemmel olarak nazım veya nesir şeklinde kaleme alınmış Mevlid, Muhammediye, Ahmediy~, Siyer-i Nebi, Hilye,
Kırk Hadis vb. eserler ortaya konulmuştur. Bu tür eserler, eski edebiyatımız devresinde adeta dini bir vazife telakki edilerek işlen
haları

miştir.

Yine bu tür eserlerin Kur'an, hadis ve İslam Tarihi ışığında ele
da ilmi oluşlan açısından aynca bir kıymet taşır.
Bunlardan biri de Hz. Muhammed'in Mi'rac hadisesiyle ilgili mi'raciye ve mi'rac-nameleridir. Bilindiği gibi ıni'raciye, divan edebiyatı
nazım türlerinden olup müstakil olmayan eserlerdendir. Divan ve
mesnevilerde ·birer 'bölüm -olan mi'raciye, ·kaside veya mesnevi şek
linde özetlenmiş mi'rac mevzuudur. Mi'raciyeye hemen hemen her
divan şairinde rastlamak mümkündür.
alınmış olmaları

'islami TiJ.rk Edebiyatında mPrac hadisesiyle o kadar çok ilgiki dini bir mev.zu olan mi'rac ıstılahiarı din dışı mevzulara
da zamanla yayılmıştır. Dr. Metin Akar'ın d4 belirttiği gibi aşık ve
tekke edebiyatımııda da mi'rac hadisesine telmihte bulunulmuştur.
Hatta resme ve musi.kiye kadar girmiştir.

lenilmiş

Mi'rac hadisesini daha teferruatlı ve müstakil olarak ele alan
eseriere Mi'rac-name diyoruz. Mi'rac-nameler daha çok mesnevi şek
linde ve aruzun remel bahirlerinde yazılmıştır. Biz burada mi'racla
ilgili ayrıntıya girmeyip bilinmeyen bir Mi'rac-nameyi tanıtmak için
mi'rac hakkında kısa bir giriş yapacağız.
Mi'rac ve Mi'rac-namelerle ilgili daha geniş bilgi için Dr. Metin
·bu husustaki ciddi ve geniş araştırmasına baş vurulabi_lir.

Akar'ın
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MlRAC NEDIR

Dr. Metin Akar ilmi çalışmasında Mi'rac hakkında şu bilgileri
vermektedir: «Mi'rac, Arapça yukarı çıkmak manasma gelen «araca» fiilinin «mif'al» vezninde bir müştakıdır. Bilindiği üzere bu vezinle alet ismi, bazen de meca·zen mekan ismi yapılır. ~una göre
mi'racın iki lügat manası ortaya çıkar: Yukarı çıkma aleti, yukarı
çıkacak yer. Bazı Osmanlıca lügatierde kelimenin iki manası da birlikte verilmiştir_._ Alet ismi olarak kullanıldığı zaman mi'rac, urourniyetle «nerdüban, mirkat, süllem» gibi 'kelimelerle karşılanmak
tadır.

Istılah manası

olarak lügatierde karşılaştığımız kelimeler ise
uruc»dur; Ancak burada kasd edilen rastgele bir yükseliş değil, umumiyetle Hz. Peygamber'in göklere yükselişidir.
Mi'rac, ayrıca Hz_. Muhammed'in bir mucizesinin adıdır»x .
« göğe çıkma,

Mi'rac hadisesi, Kur'an-ı Kerim'in İsra ve Necm
geçen bir kısım ayetlerde yer almaktadı:i-2 •

sfırelerinde

lsra sfıresi, Kur'an-ı Kerim'in on yedinci süresidir. Çoğu Mekke'de nazil olmuştur. Allah'ı tesbih ederek başlar, O'nahamdile sona
erer3 •
tsra sfıresinin birinci ve altınışıncı ayetleri Mi'rac hadisesine
temas etmektedir. Birinci ayet mealen şöyledir: «Kulunu (Muhammed s.a.s.) bir gece Mescid-i Haram'dan (alıp) Mescid-i Aksa'ya
kadar götüren (Zat-ı eceile ve a'la her türLü nakisalardan) münezzehtir. (0 Mescid-i Aksa ki) biz onun . etrafına (feyz ve) bereket
verdik (ve o gece yolculuğunu) ona (o peygambere) ayetlerimizden
bazısını göstere~ diye (yaptırdık). Şüphesiz ki o, (asıl) o_ (her
şeyi) hakkıyle işiten, (her şeyi )kemaliyle görendir1 •
İsra sfıresinin altınışıncı ayeti ise mealen şöyledir: «Sana :
« Şüphesiz

Rabbin

insanları

çepçevre

kuşatmıştır»

dedik,

hatırla.

1 Dr. Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Miraç-n4meler, 1000 Temel Eser Dizisi 131, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 3, Ankara 1987.
2 a.g.e., s. 7.
3 a.g.e., s. 7.
.·
4 Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, c. 2, s. 508,
!st. 1962.
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(Geceleyin) sana. gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı biz (başka. değil) ancak insanlara. bir fitne (ve imtihan)
yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, onlarda büyük bir taş
kmlıktan başka. bir şey a.rtırmıyor» 5 •
Yine Mi'rac hadisesi, Kur'an-ı Kerim'in elli üçüncü sfıresi olan
Necm sfıresinin 1-12, ayetlerii:ıde dola.ylı, 13-18. ayetlerinde doğru
dan doğruya anlatılmaktadır :
1. Battığı dem yıldıza and olsun ki,
2. Sahibiniz (doğru yoldan) sapmadı. Batıla da. inanmadı.
3. Kendi (rey ü) hevasmdan söylemez o.
4. O, kendisine (Allah' dan) · ilka edilegelen bir vahiyden baş
kası değildir.

5. Onu müdhiş kuvvetiere malik olan öğretti.
6. (Ki o) akıl ve re':Yinde kamil (bir melek) dir. Hemen (kendi
sfıretine girip) doğruldu.
7. O, en yüksek ufukta. idi.
8. Sonra. (.Cebrail, ona.) yaklaştı. Derken ·sarktı.
9. (Bu sfıretle o, peygambere) iki yay kadar, yahut daha. yakın
oldu_da,
1{). (Allah'm) kuluna va.hy ettiği neyse onu vahy etti.
ll. Onun gördüğünü ka.lb(i) yalana çıkarmadı.
12. Şimdi si-z onun bu görüşüne karşı da. kendisiyle mücadele mi
edeceksiniz?
13-14. And olsun ki onu diğer bir :defa. da Sidretü'l-Münteha'nın
yanında gördü o.
·
15. Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.
16. O (gördüğü) zaman Sidre'yi ·bürüyordu onu bürümekte olan.
17. (Peygamber'in) göz(ü, gördüğünden) ağmadı, (onu) a.şmadı
da.
18. And olsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını
görmüştür.

5
6

a .g.e., s. 519.
a.g.e., c. 3, s. 970-973.
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HADlSLERE OORE Ml'RAO
Mi'rac J?,adisesi hadislerde de geniş yer almıştır. Dr. Metin Akar
bu hususta da şu bilgileri vermektedir: «Siret kitapları ile hadis
metinlerinde mi'rac hadisesini anlatan sahabe rivayetleri mevcuttur. · Zerkaru, mi'rac mevzuunda hadis rivayet eden kırk beş sahabenin ismini sayarak bunların rivayetlerini nakl eden siret ve hadis kitaplarını anlatır. H.afız İbn Kesir, İsra sfıresini tefsir ederken
hemen hemen ·b ütün rivayetleri nakl etmiştir. Altı sahih hadis kitabı içinde de bu rivayetler bulunmaktadır. Biz, bu mevzuda en sahih rivayetleri ihtiva eden Buhari ve Müslim'deki hadisleri esas aldık. Bu iki eserde mi'rac hadisesiyle alakah hadisler Ebu Zer Malik İbn Sa'saa, Enes İbn ~lik, Abdullah İbn Abbas, Ebu Hureyre,
C3.bir İbn. Abdullah ile Abdullah İbn Mes'ud'a istinaden nakl edilir.
Bunların hepsi ashabın ileri gelenleridir. Ebu Zer, Malik !bn Sa'saa,
Enes İbn Malik'in rivayetleri en mufassal olanlandır. Malik İbn
Sa'saa ile Ebu Zer nakl ettikleri her kelimeyi bizzat Hz. Muhammed'
den duyduklannı açıkça söylemektedirler. Bu sebepten ikisinin rivayeti ayrı bir ehemmiyeti haizdir»' .
BlLlNEN !LK Ml'RAO-NAMELER
Dr. Metin · Akar'ın bildirdiğine göre bilinen en eski mi'rac-namelere Arap ve Fars edebiyatlarmda rastlanmakta olup, en eski
arapça mi'rac-name tniam Gam:ali (505/1111) nin, en eski farsça
mi'rac-name ise Nizami (600/1203) nindir8 •
TÜRK EDEBlYATlNDA Ml' RA O-NAME
«Türk edebiyatında bilinen en eski mi'rac-name Çağatay Türkçesiyle olup Hakim Süleyman .Ata'ya aittir. 122 beyitten müteşek
kil olan bu eser, hecenin 7 + 7= 14 kalıbı ile yazılmıştır. Eserin 12.
asırda yazıldığı tahmin ediliyor» 8 •
7
8
9

Dr, Metin Akar, a.g.e., s. 13.
a.g.e., s. 91-93.
a.g.e., s. 96.
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Eski Türkiye Türkçesi sahasında yazılan ilk divan ve ~esne
vilerden itibaren mi'raciyelere de rastlamak mümkündür. Ancak şu
ana kadar te'lif tarihi bilinen en eski tarihli müstakil mi'rac-naı:İıe
Abdülvasi Çelebi'nin olarak biliniyordu1 0 • Abdülvasi Çelebi bu mi'racnameyi 817 h./14i4 m. da yaz~ğıni bildirmekte fakat kaç beyit
olduğunu belirtmemektedir.
Halihazırdaki nüshalarda beyit sayısı 566 olarak görülmektedir. Aşağıda görüleceği üzere Eski Türkiye Türkçesi'nde te'lif tarihi bilinen en eski mi'rac-name Abdülvasi'nin de çağdaşı .sayılan
Alımedi'nin yazdığı müstakil ve manzum mi'rac-namedir.

AHMED!,NIN BILINMEYEN MI,RA.O-NiA.MESININ
BULUNDUGU NÜSHA
Şu

ana kadar Alımedi'nin müstakil diyebileceğimiz mi_'rac-namesinden hiç bir kaynak bahs etmemişti. Alımedi'nin sadece kaside ve mesnevi şeklinde kısa mi'raciyeleri, tesbit edilen bir çok eserinde bir divan şiiri geleneği olarak mevcuttur. Abmedi'nin ~15
beyit olarak ·belirttiği Mevlidinin yaklaşık olarak 100 beyitli
mi'raciye bölümünü teşkil eder11•
Alımedi'nin

manzum mi'rac-namesi Süleymaniye Kütüphanesi
Tekkesi 110 no.lu Türkç.e yazma İskender-namesinin 16b-28b
varakları arasında bulunup, 808 rebiü'l-ahirinin evvelinde (14051406, 26 eylül cumartesi) 490 beyit olarak yazıldığı bildirilmekte·
dir. Aslında 497 beyittir.
Şazeli

Adı geçen İskender-I!ame yazma nüshasının başlangıcından 16
b'ye kadar 615 beyit diye ·b ildirilen mevlid, mevlidin bittiği yerden
itibaren de 497 beyitlik mi'rac·- name yer almaktadır.

Bu yazma İskender-name nüshasındaki mevlid', ayrı bir risale
olup, Üniversite Kütüphanesi 921 no.lu Türkçe yazmadaki
mevlidden başlangıç bölümü itibariyle farklıdır.
vasfında

10 a.g .e., s. XI.
11 Dr. !smail ünver, Ahinedi'nin

s. 368-411, TDAY, 1977 (1978).

İskender-namesindeki

mevlid bölümü,
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Şazeli

ları

fazla

Tekkesi ll() no.lu yazma nüshadaki mevlidin ilk varakbırpalanmış olduğundan başlık okunamıyor. İlk varaktaki

münacaat olduğu bazı beyitlerinin okuna-bilmesiyle anlaşılmıştır. Yalnız, Üniversite yazma nüshasında olmayan ve 19 beyitten ibaret olan bu bölüm 19. beyitten sonra birden bire Üniversite yazmasındaki 85. beyite atlamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki eksik 66 .beyiti ihtiva eden varaklar aradan kopmuştur.
bu

kısmın

Bil yazma nüshada Mevlid ve Mi'rac-nameden sonra İskender
name başlamaktadır_. Son varağı eksik olan bu nüshanın son bir kaç
beyitiyle birlikte ketebe kısmı da mev_c ut değildir. 232 varaktan ibaret olan bu yazma nüsha 20--21bb satırlık çift sütunlar üzerine hareketi nesilıle yazılmıştır.
Diğer İskender-name nüshalarına göre hatimetü'l-kitab kısmın
dan 16 ·b eyitlik kısmı kopan bu nüsha eksik beyitleriyle birlikte
9263 beyitliktir. Halbuki en hacimli İskender-name nüshası daha
önce Üniversite Kütüphanesi 921 no.lu nüsha olarak tanıtılmıştıu .
· Kağıt cinsi ve ya.zi sitili itibariyle çok eski olan bu nüsha, müellif yazması olma ihtimalini de taşımaktadır.
Adı

araştırmacılar başka bir nüshayla
ki verdikleri 'b ilgiler bu nüshaya uymamaktadır. Dr. !smail ünver, •bu nüsha için: «Süleymaniye, Şa-zeli Tekkesi 110: Yk. 275, çift sütun, 15 satır, yazı talik ve yer yer harekeli,
istinsah yılı H. 864/M. 1459-60, müstensihi Ahmed ibiri Tursun bin
Ma'şfık>> 13 demektedir.

geçen yazma

nüshayı

karıştırmış olmalıdırlar

Ahmedi'nin 808 hicride yazdığı Mi'rac-nameyi İskender-name
tarihi ile kanştıran Bursalı Tahirı-ı in bu yanlışının mahiyetini tes-bit edemiyen araştırmacıların bir çoğu meseleyi geçiştirm.işlerdir.
Ancak Dr. İsmail Ünver: «Araştırmacılarca önemsenmeyen ve eleş
tirilen bir noktayı da mesneviye yapılan eklemeler için kamt olarak
kullanmak istiyoruz. Osmanlı Mü'elliflerinde: « .. . 808 de yazıldığı
mündericatında musarrah olan İskender-namesinin «Sözleriyle be~
12 Dr. İsmail ünver, Ahmed! İSkender-name, İnceleme-Tıbkıbasım, s. 27,
'DDK Yayınları 1983.
13 a ;g.e, s. 2:;
14 Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müelliferi, c. 2, s. 10, İstanbul,
1972.
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Iirtilen yılın gelişi güzel verildiğini sanmıyoruz. » • " demekle tebrike
şayan isabetli ·b ir tesbitte :bulunmuştur.
Alımedi'nin İskender-namesi

lin ahirinde bitiriimiş
bir mevzudur.

olması

da

ile Mi'rac-namesinin rebiü'l-evveayrıca değerlendirilmesi gereken

·

Alımedi'nin

Mi'rac-namesi Türk Edebiyatı sahasında yazılmış
diğer mi'rac-namelerden bazı değişik hususiyetler taşımaktadır.. Bu
hususiyetlerden başta geleni; Eski Türk Edebiyatı sahasında bilinen ilk Mi'rac-name oluşudur. Diğer mi'rac-namelerde Mi'rac hadisesi, şimşek ve gök gürültülerinin çok olduğu bir gecede diye ge-çmemekte, sadece Alımedi'de böyle geçmektedir. Ahmedi, Mi'rac hadisesini 497 beyitin yarısına kadar anlattıktan sonra geri kalan yarısında da temsili şer-hini yapmaktadır.
Türk-İslam tefekkürü ve Eski Türkiye Türkçesi dili hususiyetleri bakımından örnek bir eser olan Alımedi'nin Mi'rac-namesini
ilim ale~ine böylece takdim etmiş bulunuyoruz. Üzerinde yeni çalışma yapacak olanlara biraz da olsa faydalı olabilirsek ne mutlu.

TA.HKİK-İ Mİ'RAC-I

RESOL (A.S.)

Failatün 1 failatün ; failün

. . . . . ,. .--- - .-- -.16b)

1. Hamd ideli.im k'adıdur anun Kerim
HMıkfı Allahü Rahmanü'r-Rahim
2. .Aleme virdi adernden Ol wcud
Kudret anun sun' anun u lutf u cud
3. Ab u gilden kan düzüp can viren Ol
Aklı in'am idip iman viren Ol
4. Pes Nebi riihına virelüm seıam
K'ol getiirdi bize Allah'dan peyarn

15 Dr.

İsmail

ünver, a.g.e., s. 27.
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5.

Kıldı

Ol Hakk anı halka pişiva
İns ü cinne kamu Oldur mukteda

6. İndi Hak'dan ana Kur'an-ı Kerim
K'Ol dlirur Tibyan u Hudi vü Hakim
7.

Ntı.r u Zikr ü hem Mübarek hem Şifa
Hem Belag u Rab.met ü Hakk u Hüda

8. Gerçi Kur'andur behin-i :ınu'cizat
Kim tolu ayatdur u beyyinat
9. Zayi! olur kamu mu'cizler yakin
Mu'ciz-i baki ki var oldur hernin

10. Toptolu alıbardur ol gaybden
Lafz u ma'nisi · münezzeh reybden
ll. Lik ulu .mu'ciz durur Mi'rac hem
Her mühimden anı bilmekdür ehem

12. Aöa inkar eyleyen mü'min degül
.Ahiretde havfdan imin degül
işine münkir ola
Ka'·beden Aksa'ya dek ka.fir ola

13. Her ki· Mi'rac

14. . )"{alanına münkir olan mübtedi'
Olmamış olur hadise müttebi'
17a)

15. Diöle Mi'racuö sözin söyleyelüro
Kıssasın bir bir 'b eyan eyleyelüm
16. Pes idelüm anun esrarın .ayan
Şöyle k'ola şad işits'anı revan
17. Evvel eydelüm nübüvvetden ·ha:ber
K'ide 'Mi'racuö sözi cana eser
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MUKADDİME-1 DASİTAN-I

Ml'RAC

18. Bilgil insanı ki ol tendür ne can ·
Balgam u safra. ten ü sevda vü kan
19. Balgam u sevda ne durur ab u bak
Kan beva safra od u can niı.r-ı ·pak
20. Zayil olmaz gitse ten candan beka
Kim .mücerred olana irmez fena
21. Gendü gendü-y-ile ol kaim durur
Gendüye vü Halıka alim durur
22. Bildilii-ise gendü-y-ile bilür ol
Kamu ma'niyi tefekkür kılur ol
DER-BEYAN-I

MA'RİFET-t

HIFZ U

TEMY1Z
23:

Hıfz

olur çün siı.reti kılur kabiı.l
gayetin fikr olur ol

İsdeyicek

24. Birbirinden (·bu i'k,')itdükde cüda
Adı temyiz olur iy ebl~i zeka
25.

A.şikare
Hatır

olm.ag oldubda yakin
olur ad'-ıla bilgil yakin

DER-BEYAN-I MA'RlFET-1 ZlKR VE
NUTK VE GAYR
26. Çün zubiı.ra · irişür ol zikr olur
·Nutkdur ol vakt ki.n,ı dile gelür
27. Nefs durur bu kamum:ffi: menba'ı
K'ol durur ol cümle ilm.üft matla'ı

FİKR

ü
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28. Akla her nesne ki RUh-ı Kudsden
İrişe oldur nübüvvet afila sen
29.

RUh-ı Kudsüfı adı

durur Cebrall
Ne durur ol kuvvet-i Rabbü'l-Celil

30. Çün İlahi kuvvet oldı ol ayan
Ne arazdur pes ne cevher bi-güman
17·b)

31. Çün işitdüfı bunı bilgil kim Resul
Kim bulup durur ev edna'ya vusul
.A.GAz-1 KISSA-İ Mİ'R.A.C-1 RESÜL (A.S.)

32. Bir gice kim ra'd u berki
Kamu halk uyur uyanuh

çoğ-ıdı
yoğ-ıdı

33. Ne R,esUl uyurdı ne bidar-ıdı
Aklı vü hissi anufi. hüşyar-ıdı
34. Hub suretl'afia geldi Cebrail
K'anı afta Yirmiş-idi Ol Celil

35. Lailah'illallah
Yazılu

36-.

Oldı

37.

Altı

alnında

ayan

niı.r-ı bi-gü.ınan

yüzinden anun ev tolu niı.r
Makdeminden can u dil buldı sürUr

Guş

38.

yüzinde

yüz bin kanadı var-ıdı dür
dut ·bu ·g evhere ne kadredür

Var-ıdı geysfisı yitmiş

Kim

kızıl

yakUt

bm ternam
iy hümam

bezenmiş

39. Geldi vü öpdi ResUlilli gözlerin
Pes didrand'aii.a ki Cibril-i Emin
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40. Dur ki

olmışam

Buşma k'odı

41.

sana ben pişva
hacetüii ·c ümle reva

Korhu-y-ıla durdı

İtdi

yi;rinden Resul
Ruhü'l-Kuds didügin kabUl

42. Pes didi

korhuyı

Kardaşuii

ko vü ·bellü bil
Rühü'l-Eminem Cebrail

43. Dur ki Hakk ohıdı sini hazrete
Oldun ol hazretde layık kurbete
44. Didi yolda düşmenüro vardur benüm
Korhar andan göfilüm ü canum tenüm
45. Didi sinüfile bileyem dutma gam
Dur yüri vü :hoş-dil ol bi-ters hem
46. Yüridi ardınca anun şüfte-var
Geldi bir merkeb öiiine ralı-var
47. Ademi

şeklinde

İki ayagı

48.

l8a)

vü adı Burak
uzun u yüzi ak

Atdan-ıdı

alçak eşekden yüce
Bindi peygamber Buragı ol gice

49. Ser-keş-idi ol BurAg u bed-ligam
Liki Rühü'l-Kuds anı itdi ram
50. Çün Buragı biniben oldı revan
Taglardan Mekke'nüii ·geçdi devan
51. Bir kişi irişdi ardınca ive
Didi varma bu yola dön tiz eve
52. K'o.l
Aklı

yolı

kimse dahı görmiş degül
olan bu yola girmiş degül
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53. Ucdan uca bu yol afetdür tolu
. Emn yoh bu;nda maP,afetdi,ir tolu
54:. Didi Rühü'l-Kuds ana vir me cevab
Kim işitme ge yaramaz bu · hitab

55. Pes oradan gitdi yolına girü
Geldi bir avret did'aiia ça:gıru
56. Hub avretdi vü pes
Kamu gönüllerde ol

~ahbub-ıQ.ı.

.·

~~rgf:ıb-ıdı

57. Sözi bu kim ·b ir nefes göygil l;ıaiia .
Kim söziiı:ri var sö:yleyeyüm ben sana
58. Çünki devlet itmiş-idi aiia nef' .
RUh-ı Kuds andan a:nı d~h' itdi def'
59.

Anı dahı koyıban

andan Resul
ol dem vusf:ıl

Kıldı :Seyti'l~Makdis'e

60. Bir

kiş'irdi

Dutmış-ıdı

andan aiia pür-ferah
ik'elinde üç kadah

61. Biri tolu şir-idi vü biri ab · ·
Bir kadah dahı tolu-y-ıdı şarab
62. Didi nuş eyle bu üçden bir kadah
Kim ola c&nuii. u gönlüii pür-ferah
63. Hamra el sunmalı diledi ol Resf:ılı .
.Didi Rf:ıhü'l-Kuds anı itme kabUl
64. Pes

anı

içdi ki

tolu·y-ıdı şir

K'ol-ıd.~ -~iia gıda-yı

65. Çünki
Vardı

dil-pezir

irişdürür anı Kudse yol
gördi Mescid-i Aksayı ol
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66. Mescid içre hazır-ıdı enbiya
Çoh melayik dahı vü çok evliya
67. Mescide girdi k'ide arz-ı niyaz
Bir mü'ezzin ohıdı bang-i namaz
68. Enbiya vü: ol firiştehler ternam
Ol Resılle virdiler anda selam

69. Didiler kim •merha.ba iy pak-i din
Kad bu'iste rahmeten lil-alemin
l8b)

70.

71.

Olıban anda imam u mukteda
Enbiya itdiler aiia i'ktida
Kamusı me'mfun olup ol imam
Ol namaz'a.nufi.la itdiler ternam

72. Çün namazı kılıban oldı revan
Gördi yirde dikilü bir nerdüban
73. Nerdüban on ·p aye-y-idi bi-kelam
Bir ucı yirde ;biri gökde ternam

74.

Bişi altun pfuyenüii b işi gümiş
Devlet anufı k'itmeye hergiz kem iş

75. Oradan dünyi gögine irdi ol
Gök kapuları açılup oldı yol
76: Gördi bir alem tolu nıir u safa
Bir küdfı:ret anda yoh cümle ziya
77. Bir melek gördi orada hiıb-pak
Yarsı anun şem' ·b igi tab-nak
78. · ya,rsı" anufı muzlim ü
Ol melekden yir yüzi

bi-nıir-ıdı

ma/miı.r-ıdı
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79. Gah eriyüp havf-ıl'olurdı fena
Geh beka bulurdı irişüp reca
80. Gördi İsmail'i anda ol imam
Bu afta vü ol buna virdi selam
81.

Anda-y-ıd' Adem
Anı dahı

ki oldur bu'l-beşer
görmege buldı zafer

82. Pes ol aradan dahı gidüp ResUl
Vardı ikinci göge kıl<4 vusül
83. Bir firişteh gördi anda ol imam
Hilkati gayet acib ilmi temam
84. Kamu gaybı bilür-idi ol ayan
Bi-züban iderdi her sözi .beyan
85.

Yarsı .. anun od-ıdı yarusı

Ol iki

zıd ··b ir

kar
arada saz-kar

8&.:,Ol firişteh dahı. vird'aiia selam .

Didi 'k im ehlen ve sehlen

i~

imam

&7. Müjde k'öldı ~amusı devlet senüfi
Hem li'ka vü kwbet ü va·s lat senüö
8~.

Anda gördi !si vü Yahya'yı :hem
Oradan üçüneiye urdı kadem

89. İTd' üçünd ·göge ..gördi ıbir melek .
. Anda pes ziba vü ser-ta-ser bezek
90. HU.b-şeki ü huh-va~· u hub-rüy
Başdan ayaga kamu reng-ile buy
19a)

91. Hakdan almış bir tecelli-yi cemal
K'ol cemale fitnedür ehl-i ·kemal
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92. RUh u teyhan anda vü iş ü tarab
Yohdur anda mihnet ürencü ta'ab

93. Sim Ü· zer tolu vü hulli vü harir
Nev-bahar anda veli ·hi-zemherir
94.

Veşy

95.

Buldı

96.

ü tib ü ni'met ü naz u na'im
Cümle hazır yoh fenadan anda him
dörd ırmag dahı ol pak-bin
Clly:-ı hamx u cuy-ı " şir ü engübin
Clly-ı Karur-ıla cuy-ı
CUy-ı

Tesnim-ile

Zencebil
Selsebil

cuy-ı

97. Cenneti gördi .tolu hür u kusür
Ne kusUr ana sevildi vü ne hür

98:

İtse-y-idi

cennet ü hüra nazar
ma-zaga'l-basar

Olmaya-y-dı adı

99. Hak diyen· kim olmaya anda 'kusür
Güldur hür afia vü zindan kusur
100. Her ki rıdvanuıı. minaUahı bile
Cennet ü hüra naz'ar nice kıla
101. Kurbetinden Hakklın ider halk dür
Meyli bag-ı cennet ü hür u kusür
·102. Har dir Ruld'ufi gül ü reyhanma
Aşık olan ol Hakufi rıdvanına
103. Menzil-i ukbi durur dar-ı mukiın
RUh u reyhandur u -cennat u naim

104. Muhlisüfi ·kim ola çün ihlası has
Ne durur Hazretde kurb-ı ihtisas
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105.

Anı

isde sende himmet var-ısa
Can u göftlüii aşık-ı didar-ısa

106.

Yfısuf-ı Sıddika
Ço)ı. acayib dahı

107. Oradan seyr
Görd'otı,ırmış

108.

anda irdi ol
anda gördi ol

oldı

dördünci felek
anda bir ulu melek

Nfı.rdan altmda yüce taht-gah
Taht üzre ol nitekim padişah

109. Vali-i her-mülk ü sS:hi:b tac-ıdı
Çarh u encüm nfırma muhtac-ıdı
110. Kuvvet ü izz ü siyasetde ternam
Devlet ü baht u riyasetde müdarn
111. Zir ü ·b ala cümle olm.ış aiia ram
Ol dah:ı virdi ResU.le çoh selam
19b)

112.

Kıldı

çoh d ürlü işaretler ana
Virdi çoh dürlü -beşaretler afia

113. Gördi hem İd.ris'i anda ol imam
Bu ana. vü ol bufia virdi selam
114. Didi yürigil, ioy ulu yoluna
· Kim viripdür Hak kamu hayrı saiia
115. Sen Muhammed Ahmed ü Mahmfı.dsın
Aferinişden kamu maksudsın.
116. Nedür ucdan uca alem bir şecer
Ol şecerden sini itdi Hak semer
ll7. La.-mekan tahtmda
Sinüii-içün döşemiş

Sultan-ı Kıdem
hfrn-_ı . k~rem
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118.' Niçe ·han kiı,n yoh durur aiia keran
Anı yiyen zinde ·kalur cavidan
119.

işbu hanları
Kohusından

yiyen tuhme olur
mürd'anuft zinde olur

120. Her ki bile kim nedür han-ı kerem
Gözine görinmeye aş-ı kelem
121. Ol ki ola yidügi me'kiıl-i
Sine mi hergiz ana nan-ı
122. Çün
Yidi
123.

nfır
tenfır

iletd'anı biŞinci

çarha yol
orada gördi ol

tamuyı·

Agacı zakkfıın-ıdı

Sayesi

yiri cahim
hamim

yahmfım-ıdı suyı

124. Kamu halk anda girif.tar-ı bela
Her -biri biii renc ü derde mübtela
125. Ol felekde irdi Harün'a imam
N e acayib varsa hem göTdi ternam
126. Bir firişteh gördi anda tünd-ruy
Kini ana cevr-ile kalır olmışdı huy
127. Ol

dahı

ana

tahıyyet

Vardı altıncı

idiben
gög'andan gidiben

128. Anda görin'aiia Milsi-yi Kelim
Kim kelam iderdi anuiila Kerim
129. Bir melek görd'anda çün itdi nazar
Ol melek altında bir kürsi-i zer
130.

Şugl'-anuii tesbilı-ile

terncid-idi

Dahı

talımid-idi

hem takdis-ile
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131.

Bu1dı

anda bir vilayet cümle niır
Ucdan uca rahat u zevk u süriır

132.

Toptolu-y-ıdı
Yog-ıdı

20a)

sa'adet ser-te-ser
anda nühusetden eser

133. Her sa'adet kim yir-ile gökde var
Ol melek itdi Resul'anı nisar
134. Ol aradan çün iletdi anı yol
Rast irişdi yidinci göge ol
135. Gördi bir kürsi kızıl yakUtdan
Bir melek ol kürsiyi itmiş vatan
136. Heybetinden yir ü gök tolmış-ıdı
Kamu andan korhulu olmış-ıdı
137. Virdi ana müjde-i emn ü eman
Didi kiin devlet senüfıdür cavidan
138. . And'anuiila ·görişüp didi Halil
Fuzte bi'l-kurba mine'r-Rabbi'l-Celil
139. Yüri kim Hak safia virdi ihtisas
Kim bulasın Hazretinde kurb-ı has
140. Pes avalimdeı,ı biri k'oldur misal
Vardur anda cümle silretden misal
141. Anda ervah u hakfuyıkdan berü
Alem-i ecsamdan dah'iy ulu
142.

Siıreti var her birinüfı muttasıl
Old'anufi adı hayal-i munfasıl

143.

Keşf

old'ol alem ana ol gice
Gördi la-büd her ne var ucdan uca
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144:. Oradan dahı gidip ol mukteda
Sidre'ye irdi ki oldur münteha
145. Gördi bir alem ser-a-ser tolu nfır
Hiç zulmet bulmamış anda zuhur
146. Anda rUhani firiştehler tolu
Cebrayil'e didi ol •kim iy ulu
147. Kim durur bunlar didi ·bunlar temam
Halikuii şavkında hayrandur müdam
148. Savma'a i düpdür ·bular.uii her
İşbu gördüğilii fezadan bir yiri

ıbiı·'l

149. Birisi gitmez yirinden bir nefes
Zikr ü tesbih işleri takdis pes
150. Bu

firiştehler

İşleri

ne durur cümle nür
tenzih ü ta'at bi-fü,tfır

151. Ol aradan dahı gidiben ResUl
Bir agac'irgürdi na-geh anı yol

152. Sayesinde-y-d'encüm ü eflak hem
Hiç kimse urmamı.Ş afia kadem
153. Oradan cezb itdi anı ol Celil
Lev-denevtü diyü kaldı Cebrail
20b)

154. Oradan dahı ilerü gitdi ol
Dört deryaya irürdi anı yol
155. Her biri ·b ir dürlü likin bi-keran
Tolu rUhani firiştehler ayan
156. Ol firiştehler afta. virüp selam
Didiler kim hayre makdem iy imam
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157. Ol aradan dahı olup ol revan
Ugradı •b ir ·bahre dahı bi-keran
158. Bir
Anı

firişteh

•bahrden suyı alur
bir arga döküp cari kılur

159. Oradan çok ırah irilip ayan
Her .birisi bir yana olur revan
160. Girü bir vadiye i-rd'ol mukteda
K'anda ne mebde' var u ne münteha
161. Bir firişteh anda dutınışdı makam
Kuvveti çok 1zzet ü kadri ternam
162. Ol melek katına ohıdı anı
Sardı .ol dah'ol ~irişteh adım
163. Didi Mika'il dimişdür Hak bana
Gel ki bunca vakt göyerdüm ·b en safıa
164.. Müşkilüfı var-ısa bafıa söylegil
HacetüD v·a r mı bafıa arz eylegil

165. Didi ol kim bahrda her katreyi
Bilür ü berde dahı her zerreyi
166. Yirde gökde her ne kim var bi-güman
· İlınine gün bigi almışdur ayan
167.

Göfıline halkufı

ne nesne kim gelür
Gelmedin hem gelesin dahı bilür

168. Bilür ol kim hacetüm oldur hernan
Hazz-ı nefs ü rUh yoh bende ayan
169. Andan artuh arzU. yohdur ·b ana
Hacetüm
budur kamu
didüm saiia
.
.

~83.

170. Bu vücudı kılmışarn mahv-ı fena
Kim bularn ·a nun vücudı-y-la ·b eka
171. Çünki .bu söz'aiilad' andan ol . melek
Kim söz ol Hazretde ol resm~·-gerek
172. Didi .erni diyü Mus'itdi hitab
Len terani diyü. i;rd'aiia
173.

Hazz-ı

nefsam komamışdı Kelim
ana tecelli ol Kerim

Vaşfı-Pitd'

174. Pes kelam-ıl'anı mahzfız eyledi
TUrda anun-ıla söz söyledi
21a)

175.

Hazz-ı

RUhaniden anda çün beka
len teraniden nida

Var-ıd'irdi

176.

177.

Hazz-ı :rUhun çünk~ terkin .. urmadı
La-büd ol halvet-ser&.ya irmedi
Hazz-ı
Zat-ıla

ı78.

ruhani çü senden oldı dfu:
ider tecelli uş zuhur

Sana koyulmışdı bu han-ı kerem
Girü saiia oldı rUz1 la-cirem

1:79. İsdedi bulmadı bu ham Kellın
istemedin virdi saii'anı Kerim
180. ·K imse kimse kısmetini yiyimez .
Kimse Hakk emrine niçün diyimez
181. Devlet isdemeg-ile gelmez ele
Devlet ol_kim seni isdeyü gele
182.

RUzı olmadugın

itmegil taleb . .
Ne durur bi-fayide renc ü ta'ab
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183. Ol melek girü elin
Perdeleri götürüp

alıp
oldı

ayan
revan

184. Bir yire vardı ki ·anda yoh zaman
N e anasır ne felek ne hod mekan
185. Fehm ü vehm ol arada hayran-ıdı
Akl dahı anda ser-gerdan-ıdı
186. Ol makama çünki ·bulundı vusfıl
Heybete d~di ol arada Resiı.l
187. K'ol Gani-yi Mutlak-ıdı bu fakir
La-büd oldı heybet elinde esir
188. Heybetinden Rabbü'l-erbabufi türab
Ne aceb ger eriyiben olsa ab
189. Çünki virdi yire vü göge vücfıd
Bu rükii•a vardı ol itdi sücfı.d
190. .Çün rükfı.' -ıla sücfı.dı kıldılar
Heybetinden şöyle hayran kaldılar

191. Ha:zretinden çün anufi destür ire
Bu

rükfı.'

u ol

sücfıdından

dura

192.. Korhıp andan her ki heybet almaya
.Afuna anı k'ehl-i iman olmaya
193. Hakdan irişdi nida kim gel berü
Perde yohdur arada durma girü
194. Çünki senden gitdi varlıh ser-te-ser
Kaldı Birlik ikilikden yoh eser
195. Ol nida anı eyle ıbi-hfış eyledi
Her--ne kim gördi feramfı.ş eyledi
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21b)

196.

Giıtdi

vehm ü fehm ü hem hiss ü hayal
Hiss afia perde vü akl-ıdı ikal

197. Zayil

oldı

andan

evsaf-ı beşer

Varlıgından kalmadı

her.giz eser

198. Çünki oldı varlıgı malıv-i fena
Aiia gösderdi cemalını beka
199.

Kıldı

Buldı

menzil Kurb-ı ev-ednayı ol
sübhanellezi esrayı ol

200. Girii irişdi ana Kakdan nida
Merhaba gel iy Habibüm merhaba
201. Ol nidadan sahve irişdi imam
Mahv ogidüp .geld'aiia Hakdan selam
202. N'ol nidada var-ıdı savt u sada
· Ne selamında anuii harf-i hica
203.

Nutk-ı
Nutk-ı

cismaniye olur savt u zarf ·
nefsani degül· muhtac-ı haırf

irişdi nida
Ol Resllie kim baiia itgil sena

204. Pes girü Hazretden
'

205. Didi iy ehl-i Celal ü Kibriya
idem:ezem ben sana 18ıyık sena
206. Sana. layık mahmedet gelmez öge
Pes kişi· sini ne resm-ile öge
207. Anda kim yohdur budud-ıla rüsUın
Aciz ü bi-bal ü per kalur uıu.m
208. Anda kim hayret düşer akl u dile
Söz buradan irişi bilür dile

286
· ·. 209. Savt u harf olm ış durur her söze·· zarf
Zarf olamaz pes senilli vasfuiia sarf
210. Müntehidür · söz

sıfat

İremez la-yentehi~e

la-yentehi
müntehi

211. Her sena kim harf ü ·savt-ıla gelür
Layık-r kilili vü ya cüzvi olur
212. Sen ne külli vü ne cüzvisin _ayan
Pes senanı kim ide böyle :})eyan
213. Medh iden ·memduhını bilse gerek
· Pes aiia layık sena kılsa gere'k
214. Çün senilli Zatufu kimse bilemez
La-cirem kimse senanı kılamaz
215. Nicesi .ide sena :bir zerre hak · ·
Kim safia layık ola iy Zat-ı p8.'k
216:· Akl ·- künhillide ~enilli bi-bal ü per ·
Nefs zikrünqe senilli •bi"'pa vü ser

22a)

217. Bizde acz ü fakr u sendedür gına
Pes sen it girü sana 18ıyık sena
218.. Çün, senadan acz gösterdi ResUl
Ol senanun yirine oldı kabUl
219: Anda kim kudret var u iZz. ü be-ka
Tuhfe nedür -acz ü fakr..ıla fena

220: Pes did'ana Hak ki maksudufi digil
Hacetilli neyse ·bana arz eylegil
221. Didi senden sini ~sderem yakin
Hacetüm kim var yakin budur hernin

28?
222. Ümmetüme rahmet eyle iy Gaffır
Kıl olardan lutf idüp kabrufu dfır
223.

Hasıl oldı

Bin icabet

anda cümle haceti
buldı her bir da'veti

224. Vahy olan oldı ana ol gice
Kimse ol vahyi bilemez kim nice
225. Vahy iden bilür anı vü ol hernin
Kimse bilmez dahı ol razı yakin
226. Söz ki ol bi-savt u lafz u harf ola
Akl am ne kıyas-ıla bile
227. Farz oldı ol gice savm u salat ·
Dahı hacc u ·hem cihad-ıla zekat
228. Ol gice k'olmışd'aöa -her nesne arz ·
Ümmete elli namaz olurdı farz
229. Bin kezin derg8:ha itdi ol niyaz
Ta ki elliden bişe ir.di namaz
230. Bu havas-ı zahire çün oldı biş
Şükr çün farz oldı 'ol.ne kem ne biş
231. Ümmete va'de oldı anda ma:gfiret
Nusret ü feth ü zafer hem memleket
232. Çün mübarek olup ana ol sefer
Buldı kamu arzfısın'ol zafer
233. Ol seferden döndi ol gice girü
Kamusını .görüben geldi berü
234. Subh kim geldi salıibe ser~te·ser
Virdi ;Mi'r~c işin anlara haber
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235. Ka'beden ta-Mescid-i Aksa ternam ·
Her ne kim gördi-y-se yolda ol imam
236. Ademi vü tayr u vahş u karvan
Kanda-y-ıdı her birin didi ayan
237. Çün tefahhus idüp eyle buldılar
Sılılıat-i Mi'racı riı.şen bildiler
22b)

238. Her ki Mirac işine münkir ola
Mü'min olmaya yakinJ,{ afir ola
239. Çünki var bu hale ayat u hadis
A.fia münkir mülhid ola vü habis
240. Zi

.Resfı.lullah

. Anı

241.

242;

kim

k'aiia virdi Kerim
vü Kelim

·bulmadı İsi

Tfı.rı perde itd'aii.a bir
Kurbdan ·b ir sözi itdi
Uş -Resfı.lullah şol
Nfı.r oldı nfı.r'irüp

şu'le nfır

bunı dfı.r

resme ki şem'
dut söze sem'

243. Çün didü.m Mi'racdan cismaniyi
Şerh ideyim işid uş rfı.haniyi
DER-BEYAN-I KEŞF-İ ESRAR-I
Mİ'RAC-I RESüL
244. Bu didügüm sözde var dürlü ·rümfız
Ol rümfı.z içre bakayıkdan · künfı.z
245. Gic'anuii-çun -oldı ıM:i'·rac-ı Resfı.l
Ta ki bula Kudse bir dernde vusfı.l
246. Bi-z.aman irecegi yire ire
Bi-mekan varacagı yire .vara
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247. Gicede çünkim şevagıl hem olur
Nefs meyli mebde-i muhkem olur
248. Mani'-i 'his gice olur munkatı'
Perde-i eşgal dahı mürtefi'
~49.

Olsa nefs al8ıyiş-i tenden arı
Hem alayık payıbendinden beri

250. Bir nefesde buradan bi-intikal
Mebdei ide bilür·-ol ittisal
251. Hiss-i hab u akldur bidrlıh
Hem anundur dayima hüşyarlıh
252. Ya'ni akl u hiss arasında yakin
Cezb itdi -anı Rabbi'I-alemin
253. Berk u ra'd ol kim yuhariıdan iner
fui.p oldı zayil evsaf-ı beşer
254. .Alem-i ulvideii irişüp sebeb
Gitdi andari şehvet ü hırs u gazab
255.

Hazz-ı
Hazz-ı

256.

Rfıh-ı. KudS: geldügi afta na-gehan
Lailah'illallah alnınd'ayan

257. Ya'ni
Sırr-ı

23a)

nefsanMen olıban arı
ruhaniden oldı hem ·b eri

anuii

yüziİıdeki n ak Ş u ni.gar
tevhidi iderdi aşi'kar

258. Gider-idi
İkiliksÜz

şekk ü gelürdi yakin
vahdet olurdı hemili

259. Düxr-:ile y~tdah ol h§.l ü per
K'a:nda var-ıdı nedür iy İıam-ver
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260. Ya'ni

anı nakşa

Bu)ma-y-dı

getürse hayal
anda bu resme cemal

261. Ol ki Riihü'VKuds didi dur. örü
Niçe oyatursın uyan u gel berü
262. Dimeg-idi terk it bu gafleti
Kim bulasın cavidane devleti
eyl~ Kuddfı.si taleb
Kim talebdür matleb'irmege sebeb

2&3. Kudse kasd it

264. Alem-i Kudse heves itgil müdarn
Kim duracah yir degüldür bu makam
265. Metinden nefsüii olursafi :beı;-i
Vardufi oldun Kuds ehlinüii biri
266.

Nişe

k;aldufi ko bu fani kül-lıanı
NicedÜr gel .gör ·bu b~ .gül-şeni

267;

Kardaşım

didügi afia Cebra'il
Korhufu gider dimekdür bellü ;!;>il

268. Kardaş olan kardaşa hem~cins olur
İns ünsi cinsden hasıl 'kılur

269., Çün melekde çog olur heybet azim
Düşer anı görenüfi göfiline bim
270.

Kardaşum didi Resfı.l'e la-cirem ·
Kim gide göfilinden anufi havf u gam

271. Korha;ram didügi. düşmenden Resul
Kim cevabını ResUlüfi yirdi ol
272. Dimeg:.idi vehm k'9ldur düşmenüii
Şerı;in~ ben def idem senden atıufı
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273. Vehm durur div Şeytan-ıRacim
Sahlay'andan sini Ralıman-ıRahim
274.

Ha.fızadur

göfilüiie bizariılı
Zakiredür canuna hüşyarlıh

275.

Yoldaş eyle ol ikiyi .gendüfie
Ta ola İ:min yoluii önden sona

267. Vehm ugrı Vü haramidür hayal
Geç bulardan maksada buldun mecal

23b)

277.

Rtıh-ı

Kuds ardınca ne-y-di •g itdügi
Alem-i hissiyi ol terk itdügi

278.

A:kl-ı fa'al ola didügü.m ıBurak
Kim .aıyagı yüce-y-idi yüzi ak

279. İki ayagı uzun'ol kim bu akl
Tiz ider idecegi yire nakl
280. Ana ne hayyiz var u ne hod mekan
Mebdeye irişe bilür bi-zeban
281. Atdan alçah oldug'i~ekden yüce
Diyeyim ma'nisini -a nun nice
282. Ma'ni ol kim a:kl-ı küldendi alu
Uk -cümle akl-ı cüzviden ulu
283. Ol ukUJ.-ı aşrdendür bu biri
Kamil ü kamu rezayiiden beri
284. Ehl-i hikmet dir afia akl-ı kamer
RUh andanalur ebdan-ı beşer
285. Afia Kur'an Riıh-ı A'zam urdı ad
Anı kim Kur'an d idi kıl i 'tikad
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286. Çün anuiila rastdur insan işi
Ol gerekdi k'ola anuii yoldaşı
287. Çünk'olama:z rast merkebsüz sefer
Me:r'keb adın urd'afia Peygamber
288.

Anuii-ıçun geldi ol silretden ol
Ta gönülden meyl ide afta ResUl

289. lllet-i zam çünki .cinsiyyet gelür
Meyli cinsü:fi rast cinsiyye olur
290'. Alem-i hisside-y-i:ken ol imam
Ol Burak olmadı hergiz afta ram
291. Hiss durur akl boynında kemend
Maksada irmekden afta pay-bend
292. Hiss

_şerrinden olıcah

nefs dür
Ayine. -olup gay·b ider anda zuhur

293. Nefse kim Kudsi durur min kilili bab
Hırs u şehvetdür ki almışdur hicab

294. Anı Riıhü'l-Kuds hissinden temam
Çıharup itdi Burak'ı ana ram
295. Ol

kişi

Anı

kim afia dur gitme didi
gey bilgil ki div-i vehm-idi

296. Diler-idi k'am maksaddan koya
Haşa muhlis kul ki ol dive. uya
297. Vehm ·-a:filagıl 'k i ol vesvasdur
Vesvese işi adı harmasdur .
298.

Külhan-ı
Gülş·en:-i

süfli durur divü.ii yiri
Kuds ehlidür andan beri

293
299. A:fia dur diyen zen-i sahib-cemal
Kim durur tahkik-ıla sorsan h~yaı
24a)

300. Hüsni var likin müzevver-rengdür
Rengine aldanan anuii nengdür
301.

Taşı hoş-reng

içi na-pak ü pelid
Her belaya dam u her şerre kilid

302. Hem firib-ende durur bed-abd u riv
Hem yalancı bi-vefa şöyle ki div
303. Alem-i sifliye virüp reng ü buy
Anı ·a rz itd'aiia ol ·bi-şerm-i my
304. Ta ki bunda kala itmeye sefer
Kudse irişmege bulmaya zafer
305. Bunda kala zar u anda gitmeye
Diledügi maksadına yitmeye
· 306.

Uymadı sözine ma-zaga'l-basar
Gitdi RUhü'l-Kuds öiiince rah-ber

307. Göyse-y-idi anda aiia ol ResUl
Dünyayı i.tmiş olur-idı kabUl
308.

309.

Aldamı~ olurdı anı ol hayal
Dünyiye anun sevisidür vebal

İhtiyar

Terk

idibenilli bu külham

itmiş olur-ıd'ol gülşeni

310. Daver-idi la-crrem <;h'fu'l-hayat
Dünyide u.kbide hem <;h'fu'l-memat
311. Üç kadeh kim biri şir-idi yakin
Biri ab u biri hamr iy dilr-bin
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312. Su durur rtıh-ı ta:bi'i ·b i-güman
Kim nema vü neşvdür andan ayan
313.

~amr
Şir

ne durur riıh-ı hayvani durur
ne durur rUh-ı nefsan~ durur

314. Haİnr·a benzer rüh~ı hayvani yakin
Şehvet ü hırs anda vü hem kalır u kin
315.

Şire

benzer

riıh-ı

nefsani

şerif

Kim gıdadur ol müfid ü hem latif

316.

RUh-ı hayvaniye ·k im hanir-ıdı ol
Meyl eylemek dilemişdi Resul

317.

İçınege komadı anı rah-ber
Virdi şeı:Tinden anufi.. ana haber

31~.

Her müsa.fir kim bula dana-delil
olmaya her.giz zelil

Yoldaiı azıp

319. Çünki müşfik ola vü dana refik
Togru düşer n'ireye varsafi tarik
320. Ol ki§iye kim ide azm-i sefer
Şartı ol kim o bula gey rah-ber
24b)

321. Hamrdan içse ResUl-i Kirilikar
RUh-ı hayvaniyi itmişd'ihtiyar
322._

İşbu zulmetde
Kuds mülkine

kalurdı

la-cirem
kadem

ura,mazdı

323. Çünki tevfik-idi a,iia hem.,.t arik
Komadı ~ı bu alemde ref~
324.

RUh-ı

Iiefs3.:niyi itdi ihtiyar .
La.-büd irdi maksada ol bahtiyar
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3·25.

RUh-ı

nefsani işidür lutf u hilm
Dahi fazl u ilm

Dahı evsaf-ı

326. .Arziı.sı alem-i nür-u ziya
Şev~ u zevk u barJ.ogah~ı tKibriya
327.

Hışm-ı şehvet rtıh-ı hayvanı işi

K'ol iki-y-ile helak olur

kişi

328. Cehldür rlı.h-ı t~bi'i pişesi
Yatmag u içmek }'imek endişesi
329. Har olur rtıh-ı tabi'iye uyan
Var behayim bigi uyı.ma uyan

3'30.

Rith-ı
RUh-ı

hayvani durur div-i la'in
nefsani · melek durur yakin

331. Dive uyma vü behayipıden kesil
Var meleklerle felekde celve kıT
332. Mescid-i Aksa ne nesnedür dimag
K'ol arada yahılur ·akla çirag
333. Ol mü'ezzin didügümdür zakire
K'ol getürür kamu bayrı hatıra

334. Kuvvet-i fikriyye durur ol imam ..
Enbiya .b~-yi kuvvetdür ternam
335. Ma'ru ol kim akla mecmiı.'-ı kuva
Tabi'i-y-di ol olara pişiva

336. L.a.-büd ana kimse mam' olmadı
Maksada irdi burada k·almadı
337. Akla tabi' olsa gerek bu kuva
Ta ki yolun urmaya div-i heva
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338. Ko hevayı vü kuvadan ho§ kesil
Bir melek oldun mukarreb bellü bil
339. Oh -bilürken firi§teh hayf ola
Kim kişi özin behayimden kıla
340. Penc-hiss ü §e§-cihetden ol beri
Ger dilersen kim bulasın ol Biri

25a)

341.

Çıhdugı ol on ayahlu nerdıüban
Hiss-i zahirdür ü batın bil ayan

342.

Oldugı-y-ıçun ıgere'klü
Gümiş

343.

Basılup

Kuds-i
344.

bu havas
altun did'.afta ol Hak-şinas
geçilmeyinc'ol .nerdüban
irilmez bi-güman

Kuddf.ıse

İşbu

om ayagufi. altına al
K'iresin-bir millke k' afta yoh

zevaı

~ilik

345.

nice mülk ucdan uca nUr
RUh u r eyhan cümle vü zevk u süriir

346.

Çarh-ı

*
evvelde göründügi melek
Malıdur g~y a:ö.la anı dutma §ek

347. Yarusı günden anun ıpür-nnr olur
· Yarsı peyveste anun muztim kalur
348. Ta bileler herçi anun altında var
Bi-karar olur u hem na-payidar
349. Niçün İsma'il şeklinde afta
Ol 'kamer nefsde görind'eydem sana
350.

Anu:ö.-ıçun k'ola müste'nes Resiii
Kim anun nesiinden-idi bi-§ek Ol

29.7"
351. 01. ikinci gökde g&.rdügi melek
Ol Utariddi yakin bilmek gerek
352. Sa'd olur çünki sa'da ire ol
N ahs olur çünki nalısa bula yol
353. La-cirem yarS:ınun adı oldı kar
Ne didiler dahı yarusına nar
354. Ol k'olıca:h yolı üçünci ıfelek
Görd'oturur anda bir ziba-melek
355.

Hazır

anda rahat u zevk u sürfır
Ntırdan yapılu ·a nda çok kustır

356. La-cirem cennet didi ana Resili
Zühreye Rıdvan bu sözi kıl kabili
357. Gördügi dördünci gökdeki melek
Ş.ems durur şems anı bilmek gerek
358. Ol kevaki·b padişahıdur yakin
Taht u kişver anun u tae u nigin
359.

İzz ü rif'at anun u ntır u ziya ·
Kudret ü hem kuvvet ü zib ü baha

360. Sa'd u he:m sahib-firaset durur ol
Ehl-i kadr ü hem riyaset durur ol
361. Ol Resiile virdi bu evsafda:n
Ol kadar kim geçdi ol ez'afdan
362. Anda gördügi nebi İdris-idi
Şuglı ilm ü hikmet ü tedris-idi
&5b)

363.

Varıban bişinci

Malik-i

tamuyı

çarha ol imam
.gördügi temam

298
364. MevZi'-i Merrih haneer-dardur
K'ehl-i zulm ü cevr ü kalır u nardur
365. Ehl-i hubs u fuh.şdur ol hem sitem
Katı ü kin ü nehb ü .garet hışm u hem
366.

üldugı-y-·çun

anda, çol:). teşviş ü ;birn
Afia Mali·k didi yirine cahim

367. Oradan buldı şeca'at hem zafer
K'itdi kiliri kalır-ıla zir ü zeber
368. Gördügi

altıncı

gökdeki melek
aiia bezek

Müşteridür k'oldı nfır

369. Amir ü muslihdür ü hem adil ol
Nig-hulk u alim ü hem amil ol
370. Bu. şerif-evsafdan ucdan uca
Afia çok kısmet virildi ol gice
371.. Ol yidinci gökde gördügi melek
Kamudan yüce Zühaldur dutm~
J.72 . . NaQsdür Sa' d aiia itdükde nazar
Çog olur anda sa'adetden eser..
373. Bu su'ud-ıla ki var ucdan uca
· · ittisal-i sa'd itmişd'ol gice
374. Ol sa'adetden

an'itmişd'iktisaib

olamazdı

muhit aöa hisab

Kim

375. Cümlesin itdi Resille ol nisar
Zi sa'adet ·k'oldı Hakdan aiia yar
376. Sidre durur ol sekizinci felek
Ucdan uca toptolu . durur melek

şek
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377. Adıdur Kürsi vü hem Zati'l..bürU.c
Aiia iderler firiştehler urlı.c
3'78. Ol melayikdür sevabit k'anda var
Her biri bir yirde itmişdür karar
379. Mıntaka-y-la hem cenub u hem şima.I
Olmış anlara savami' malı u sal
380. Her .b iri bi:-hadd ibadet eylemiş
Zikr-ile tesbihi adet eylemiş
381. Yohdur anlarda fütUr irte gice
Zikr-ile takdisdür ucdan uca
382. Ol sevabit hem Resille bi-şümar
İtdiler anda sa'adetden nisar
383. Andagı rUhaniler ucdan ternam
Virdiler aiia tahiyyetle selam

26a)

384. 01 agaç. kim rif'at-idi payesi
Yir-ile· gök tolu-y-ıdı sayesi
385. Çarh-ı A'zamdur zemin ü asüman
Kamusı anun içinde uş aıyan
386. Dört derya süret 'ü madde yakin
Cevheriyyetdür ü cismiyyet hernin
387. Ol melayik.k'anda görmişd'ol ·gice
Zikr ü tesbih iş~eri ucdan uca
388. Ol nüffıs-ıdı mücerred cümle pak
Nür-ıla olmış latif ü. t8:b-nak
389. Maddenilii alayişinden her biri
Dahı her şehvetden olmışdı beri
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390.

Şehvet_i

terk it ki rahat 'bulasın
Zulmet-i cismi ko kim niır olasın

391.

Kalmagıl

bu lezzet-i cismaniye

K'irişesin rahat-ı ı:Uhaniye

392. Ko heyfıli naksını buldun kemal
N e kemal ol kim aiia irmez zeval
393. Ol aradan dahı .gidiben ResUl
Buldugı -ol ulu deryaya vusül
394. Ol

firişteh

Anı

395.

kim alup deryadan ab
bir arga dökerdi bi-hisab -

Akl-ı Evveldür ki Hakdan feyz alur
Nefs-i Külliye anı fayiz kılur

396. Pes nüffıs-ı cüzviy'am nefs-i kül
Feyz ider söı; .razı neyse isde bul
397. :aaliktqi feyzidür ol derya ayan
Kim ana ne gavr vardur ne keran
398. Hein ebed toludur andan hem ezel
Mevc durur La-Yezal ü Lem-Yezel
399. Ol. sudur k' ana tecelli itdi Zat
Za.tdan_.aiia bagışiandı hayat
400.

Balır-ı mescfır

Kim

ol deöizdür ·bil anı
yad ol Gani

kelamınd'eyledi'

401. Silret-i ecsamdur mevci kamu
Dürlü mevcfıdatdur ol toptolu
402. Bu kamu sular ki vardur unsurı
Ol sunun oldugı-y-ıçun maZharı
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403.

Oldı

anun

vasfı-y-ıla muttasıf

Şöyle kiın kalmadı

nesne muhtelif

404. .Alem-i cismani andanbi-güman

Zir ü bala her ne var
26b.)

oldı aıyan

405. Akl-ı Evvel Adem'e oldı misal
Nefs-i !Kül Havva'ya •benzer la-muhal
oldı her nesn'aşikar
Akl u nefs ü cism ü cevher bi-şümar

406. Ol iken

407. Evvel eflak ü olar

dahı

Hem nii:ffi..s ol .ikiden
408. Pes

ukfi1
husUl

buldı

anas_ır

Dahı

pes maadin pes nebat
hayvan u ne kim vardur nebat

409. Oldi insan ahirü'l-eın.I- aşikar
Akl u nefs-il'itd anı Hakk ihtiyar
1

410. Dayire ol noktad'irdi ahire
.Kim oradan başlamışd'ol dayire

411. Ol ulu derya ki göi:'ılıişdi ayan
··K'ana hergiz yo.g~ıdı ka'r u geran
412.

Dahı Şöyle

anun ibtidasi yog-ıdı
kim hiç intiliası yog-ıdı

413. Ol Vücfı.d-ı Mutl-ak olUT bi-kelam
Ari her mecmu' varlıhda.:i:ı. ternam
414. Bahr-ı mescur oldı Rahman'a nefes

Hem heyUli ol kamu mevcud pes
415. Suret-i ecsam durur ana mevc

Kim.' .g elür gider görürsin fevc fevc
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.416. Didügüm vadi k'ana yohdur keran
Görmemişdür kimsene andan nişan
417. Akldan aiiarudur ·b ir ulu tavr
K'afia her.giz ne keran varu ne gavr
418. Oldur ol vadi bu söze dutma reyb
Vadi-ıyi hayret hem oldur mülk-i gayb
419. Ol durur ol vadi k'oraya ukfıl .
itmemişdür itmeyesidür. vusi'il
420.

Gayb-ı

gayba .rast andan vanlur
ol melek k'anda olur

Reh-nüınadur

421. Hak ne.k'anda varan yanar oda
Ya yile varur ya ·gark olur suda
422. Hacib-i .dergah durur ol melek
Ne oraifiencüm ne vardur hod felek
423. oı ·melek didi ·ana k'evvel fena
Ol bu varlıhdan ki görine be;tça
424. Ol

be$.ayı

İşbu

kime kim .bulmalı gerek
varlıhdan fena olmalı gerek

425.. Gitse ·bu varlıh ki olmışdur hicab
Götrilfu: mahbfı.:b yüzinden n~fub
27a)

426. Gaybet itmeyince s~nden bu vücfı.d
. Nice hazır olısar sana şühfı.d

427. Gendümiili kıl fena didüiise hfı.
Küllü şey'in halik'illa:h vechehfı
428. Yanmasa pervane

şem'i bulımaz

Şem' yalıılmaz-ısa nfır olımaz
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429. Katre-i nisan niçe kim katredür
Berde bürr ola mı vü deryada dür
430.

İremez

isbat olm~yınca mahv
Sükr olur ilerü vü safira sahv

431.

Şerr.

Çün

432.

ü hayr evvel gerek mahv-ı sıfat
gide irer mahv-ı zat

sıfatlar

Dahı

kalmaz anda kesretden nişan
Vahdet-i Mutlak kalur bi-şek hernan

433·. Pes. Resili ü ol firişteh bi-hisab
Perdeler kat' itdiler min külli b3:b
434. Ol melekle bir yire vardı Resili
K' anda. kimse bulmadı bulmaz vusiü
435.

NCır

u zulmetden çü yi_tmiş bi:fi hicab
Keşf aldı vü .götürildi ni;J.s8,b

436.

İrdi

anda k'ol durur mülk-i ·be;tc.a

Üdnü minni geldi and'afia nida

43-7.

Olıp

anda gendüliginden beri

Gördi ıfı,şen şöyle ~im var ol yiri
43-8. Ol

}*.ayı

Şpıyle

439.

·g ördügi sadık durur ·
k'anuii Zat~na layık durur

N~ cihet var-ıdı anda ·ne mekan
Hem ne hayyi~ var-ıdı ne had zaman

440. Ne meta var~ıdı vü ne keyf ü kem .
Ne izafet var-ıdı ne vaz' hem
441.

Yog-ıdı

in yef'al ü en yenfa'il

· Mutt.asıl . yog-ıdı vü hem munfasıl
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442.

İnfi'al
Dahı

443..

ü fi'ldendi Ol beri
.c ismiyyetden olm.ışdı

arı

Yog-ıd'anda kurb u bu'd u kabl ü ba'd
Yevm ü leyl ü fevk u taht u nahs u sa'd

444. Hem melek fikr itdüginden hem beser
Yog-ıd'ol Hazretde bir zerre eser
27b)

445. Ol vücftd'urmışdı imkan-ı kadem
Mutlaka olm.ış vücftb-ıla kıdem
446.

Varlıg

Gayet-i

içinde

güneşden

lutfı-y-la

ol ayan
kamudan nihan

447. Bafia yahın gel .didügi Hakk afia
N e demekdür diyeyim gftş ol •bana
448. Ya'ni gayı_i ko ki binüm olasın
N efsiliii terk it ki bini bulasm
449. Kur.b iki dürlü dir ehl-i ma'rifet
Kurb-ı menzil biri kurb -ı menzilet
450.

Kurb-ı menzil ol arada yoh durur
Menzilet kurbı keransuz çok diırur

451. Hem yücelik ikidür bilgil ayan
Bir mekanet ·~celigi bir mekan
452. Yüce bilgil sen m~kanetl'ol yiri
· Kim mekan yüceligindendür beri
453. Ol Nebi kim hil'ati lev-Iakdür
Nerdübanı pasyesi eflakdür
454:.. K'ol .giGe k'afia viril4i mertebet
Hem mekahet ·buldı vü hem menzilet
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455. Orada Hazretden irdügi nida
Ol Resftle kim baiia itgil sena
456.

Şü:kr-i

ni'met isdemekdür ol ayan
Ni'metine had anun yalıdur keran

457. Acz. ol kim şü:k:r-i ni'met devleti
Hakdan isder iki dürlü ni'meti
458. Ni'met-i tevfik u sıhhat bi-güman
K'ol ikisüz şükr olamaz ay.an
459. Her bidn'anun iki leş'ker girü
Vacib olur şük:r idenlere kamu
460. Pes anun şükrini itmekdür muh8.1
Aczdür çare dahı yokdur mecal
461. La-cirem kim didi la-uhsi sena
Çün sena itmek hitab aldı aöa
462. Hak ki Milsi-yi Kelime söyledi
S'öyledügin aşikare eyledi

463. Ol agaçdan sfı.z u a..ıı u bu-y-ıdı
Rast kim inni enaet dir-idi ·
464. Mustafa'ya çünkiİn ol Hak söyledi
Halkdan ol sözi pinhan eyledi
465. Nicesi esrar-ıdı ol iy aceb
·Kim ·a nun ibfasm itdi Hak taleb

28a)

466. Kuds ehlinden dahı itdi nihan
Kimse bilmedi anı hergiz ayan
467. Kimsene ol raza mahrem olmadı
Cüz ·Muhammed anı kimse bilmedi
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468.

Var-ıclı Mfısi'de
Yog-ıdı

469.

gendüden haber
benlikde Ahmed'den eser

Anufi-ıçun

Musi'ye mu'ciz-iasa
Didi Ahmed anda la~uhsi sena

470. Gendünün yohlugın ı.Zııar eyledi
Ol senadan acze iJ_crar eyledi
471. Ol senay'itdi halff'Allahi ol
Hak~i pak olmahlıga ol-ıdı yol
4:72.

Mfısi'nün çün sözde yiTi
Mustafa'nun yiri -bahr-ı

TU.r-ıdı

n:fır-ıclı

4:73. Haline bab. bu iki peygamberüfi
Ta bilesin- efdalı kim anlarufi
4:74. Müsi'nün teky'itdügi olclı asa
Ahmed'ün lutf-ı Celal ü Kibriya
4:75.

H~büJk'Allah

bu söze rUşen-delil
Söz ki ola bi-delil olur zelil

476. Mu'ciz-i Müsi agaçdandı ayan
Mu'cizatı Ahmed'ün nutk u beyan

4:77. Bu beyan ulvi .agaç sifli olur
Ol çürür gider :bu uş baı<i kalur
478.

Vasf-ı
Uş

4:79.

Hakdur hil yakin nutk u beyan
agaç bir cismdür cansuz hernan

N:fırdan

İrdügi

geldi beyan u nür olur
yir nlir-ıla ma'm:fır olur

480. Lu'b u lehvüii aleti durur agaç
Nutk n:fırufi ayetidür gözüfi aç

307
481.

Nur Kur'an uş nidadadur asa
msa

ı~ mıetn lem y.est:mrıi' laa:tılli

482. Her birin afila neden müştak durur
Kim bilesin anı kim ol Hak durur
483-. Didügi kim irdi bir heybet bana
Kim unıtdum gördügüm önden sona.
484. Dimek olur çünki vahdaniyyete
Düşüp oldum garka ferdaniyyete
~85.

Çiin ibal.ca gitdi =b~a deryası ·cu.ş

idip oldı mahv benden akl hu.ş
~86.

Gidiben ·benden enaniyyet kamu
hergiz arada gayr-i hu

Kalmadı

28b)

487.

Varlıg

ol durur ne kim var az u çoh
Andan artuh hlç arada nesne yoh

488. Ahmedi Mi 'rac esrarın sana
Keşf itdi gfış olduiisa afia
489. Vahdetüii çoh dürlü .razın bilesin
Göfilüfii balır-ı hakayık ·kılasın
490.

İşbu esrarı
U.ş

'

ki candandur nihan .
sev8:b-ıçun sana itdüm ayan

491. Ta Resfılüii rütbetini bilesin
Gendüziliii a:fiş, pey-rev kılasın
492. Ta ola sana kıyametde şefi'
Menzilüii Firdevsde ola refi'
493.

ca..n u

dilden zikr ider Ahmedi
Rahmet Ümmidine dayim Ahmedi

1

ı

.. , .. •

:'~
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494. Dünyi Uk}?id'anı Hak şad eyleye
K'Ahmedi'yi hayr-ıla yad eyleye
495. Evveli-y-idi Rebi'ü'l-ahirüii
K'oldı ıkdı nazm işbu -gevherüii
496. Ol Nebinüii hlcretinden ·b il ayan
Yıl sekiz yüz sekkiz-idi ·bi-güman
497.

Barmagufı

akdinde işbu ıkd-ı dür
Dört yüz dane-y-le toksan danedür

BAZI BEYİTLERDE GEÇEN VE AçıKLAMA GEREKTiREN
ARAPÇA iFADELER
31, 199. Ev-edna: «hatta daha yalrni». Necm süresi, ayet. 9'dan.
Tamamı: «(Böylece aralarındaki yaklaşma mesafesi) iki
yay arası kadar hatta daha yakın oldu.»
Ev-edna, Tasavvufta bir mertebedir. Ahadiyyet-i Zatiyye'
den ibarettir. Kul ve Tanrı arasındaki ıtemeyyüz ve itibari olan ikiliğin ortadan kalktığı için bu makama Evedna denmiştir. Bu makam Kurb-i Zatidir.
69.

K ad bu'iste rahmeten til-alemin: «Biz, seni (Habibim)
alemlere (başka .bir şey için değil) ancak rahmet için gönderdik». Enbiya sfıres~ ayet 107'ye istinaden.

98, 306. Ma;-zaga'l-basar: «göz(ü, gördüğünden) ağmadı, (onu) aş
madı da». Necm süresi, ayet 17'den.
100.

138.

Rıdvanun

minallah: «Alla:h'ın bir rıdvanını (rızasını) ».
Tevbe süresi, ayet 72'den olup, ayetin tamamı: «Allah mümin erkeklere de, mün:iin 'kadınlara da kendiieci, içinde
ebedi kalıcı olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetlerini ve çok .g üzel meskenler vaad· etti. Allah'ın bir rıd
vanı (rızası) ise daha ·b üyüktür, iŞte bu, asıl bu, en büyük
saadettir.»
,
Fuzte bi'l-kurba mine'r-Rabbi'l-Celil: «Yüce Rabbine yakınlık kazandın.»

309

Lev-denevtü :.. «yaklaşmış olsaydım». Tamamı: «Lev-denevtü en meleten le-ahraktü» Şayet bir parmak ucu öteye
yaklaşmış olsaydım yanardım» . (Sidretü'l-münteha'dan
ötesi için Cebrail'in Hz. Muhammed'e söylediği söz olarak
bilinir.)

153.

172, 175. Erini: «Didarını ·bana göster». Aslı: <<'R abbim ·bana didaxı~
nı göster» Len terani: «Sen beni görmeyeceksin». A'raf
süresi, ayet 143'den.
Sübh3:nellezi esra : « : .. götüren münezzeh» !sra süresi,
ayet 1'den olan bu kelamulla.hın ·tamamı: «Kulunu (Muhammed s.a.v) bir gece Mescid-i Haram'dan (alıp) Mescid-i Aksa-ya kadar götüren (Zat~i ecelle ve a'la her tür· lü nakisalardan) münezzehtir. (0 Mescid-i Aksa ki) biz
onun etrafına (feyz ve) bereket verdik (ve bu gece yolculuğunu) ona (o peygambere) ayetlerimizden bazısını
gösterelim diye (yaptırdık). Şüphesiz ki O, (asıl) O (her
şeyi) hakkiyle işiden, (her şeyi) kemaliyle görendir.

199.

283.

·

Ukfıl-i aşer:
dız,

On· a'kıl (felek-i a:ksa, felek-i sevabit, yedi
kürre-i arz veya felek-i tahte'l-kamer).

yıl-

293, 433. Min külli bab : «Her bir kapıda:n » . Ra' d süresi, ayet 23-'den.
Tamamı: «Ki o sonuç) Adn cennetleridir. Onlar-ataların
dan, zevcelerinden, zürriyetlerinden salalı efbabı olanlar
da beraber olmak üzere onlara girecekler, melekler de her
bir kapıdan onların yanına sokulacaklar (ve şöyle diyeceklerdir:) .
297.

Vesvas: «Vesv~seler». Hannas:
ayet 4'den..
.

310.

Dı'fu'l-hayat, dı'fu'l-memat:

«Şeytan».

Nas süresi,

«Dirimin de katmerli ölümün
de katmerli ola:nı» . !sra süresi, ayet 75. Ayetin tamamı:
«Ü takdirde ise biz dirimin de katmerli, ölümün de katmerli (acısını) sana tattıracaktık muhakkak. Sonra bize
karŞı kendin için hiç bir yardımcı da bulamayacaktm».
olup ·bir önceki ayet şöyledir': «Eğer sana sehat vermiş olmasaydık, and olsun ki, sen onlara (belki) biraz meyl
edecektin.»

310
Ş77.

Zati'l-bü:riı.c : «Bur~ların bulunduğu felek». Kur'an-ı Kerim'in Bü:riı.c sitresi, ayet 1'de: «And olsun burçlara malik
olan göğe» sözü geçmekte olup (tefsir: On iki yıldıza
«Beyzavi, Celaleyn, Medarik». Yahut ayın menzillerine,
yahut büyük yıldızlara, yahut gök kapılarına. «Beyzavi».

385.

Çarh-ı

420.

Gayb-ı

A'zam : <<Dokuzuncu kat gök».

·gayb : Tasavvufçulara ·göre alemin •beş derecesi
Buna hazerat-ı hamse derler. Gay.b-ı gayb, gay. bü'l-guyO..b v~ya mertebe-i ahadiyyet bu makamlardan
biri olup bu makamda Cenab-ı Hak, ululuğunun ve istiğ
nasının kemalindedir. Hakikate bakılırsa bu makamda ne
makam, ·ne isim, ne resim, ne sıfat, ne mevsuf ,vardır. Bu
mertebede Hakk'ın (Zat)ı her şeyden münezzehtir. Henüz
(Esma ve Sıfat) ~airesine tenezzül etmemiştir. iBütün
isimler ve resimler ~kk'ın Zatında müstehlektir.
vardır.

427.

Küllü şey'in halik'ill3:· vechehu : «O'nun zatinden başka·
her şey helak olucudur.» Kasas sitresi, ayet 88'deki «Küllü şey'in haHkün illa vechehw~ iken vezin zaruretiyle «halikün»1«balik» şeklinde tasarruf edilmiştir.

436.

Üdnü minni: «Bana

441.

İn

453.

yaklaş».

yef'a ü en yenfa'il : «Yapmak ve

ya:pılınak».

Lev-lak : «Sen olmasaydın». «Sen olmasaydın sen olmasaydın ·ben alemleri yaratmazdım». Sahih olmayan kutsi
. hadislerdendir.

.

.

461, 469. La-uhsi sena: «Sana

layık

övgüyü

sayınakla

bitiremem».

463.

İnni 'enaetü: Te'enni üzereyim,

mutedilim» manasında
olup Ta:ha sitres-i, ayet 10'da:ki «inni anestü>> üadesine
işaret olunmaktadır.
·

471.

Halif'Allahi :

475.

Hasbük'Allah: «Allah sana kafidir.» Enfal siı,resi, ayet
64. ';['amamı: Ey peygamber, sana da mürninlerden senin
izince ·gidenlere de Allah yeter».
. __.,.·

481.

İnne men lem-yestemi' kavli asa: «SÖzüme kulak verme-

yen,

«Allah'ın

isyandadır. »

halüesi.»

