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Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, bil-
giye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin geleceğinin 
inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. Bu büyük 
birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi “müzelik bir 
emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugüne 
kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca geç-
mişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışamayan, 
tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, sağlıklı 
bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağlık ve 
tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan eserlerin, 
bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Toplumların gelişme ve kalkınmasında bilimsel ve teknolojik çalış-
malar, belirleyici bir role sahip bulunmaktadır. Yeni bilim ve tekno-
loji yatırımlarının gerçekleştirilmesi yanında sahip olunan bilimsel 
ve kültürel birikim ve mirastan yararlanılması, bunun için de söz 
konusu mirasın gün ışığına çıkarılması büyük önem taşımaktadır.

Mensubu olduğumuz Türk-İslâm medeniyetinin insanlığın bi-
limsel, teknik ve kültürel birikim ve gelişimine önemli katkıları 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, medeniyetimizin bilim ve kültür 
tarihindeki önemli başarıları ve katkılarının, egemen Batı merkezli 
bakış açısının da etkisiyle, yeterince görünür ve bilinir olmadığı bir 
gerçektir. Bu durum, tarihimizle övünmenin ötesinde hepimize bu 
zengin mirasın değerlendirilmesi konusunda yeni görevler yükle-
mektedir.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılarak bilim 
ve kültür dünyası ile gelecek kuşakların istifadesine sunulması; bi-
lim, ar-ge ve yenilikçilik konusundaki amaçlarımızın gerçekleştiril-
mesi için gerekli birikim, özgüven ve motivasyona değerli katkılar 
sağlamayı içeren önemli bir millî görevin yerine getirilmesini ifade 
etmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından başla-
tılan “Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi”, bu konuda atılmış 
önemli bir adımı oluşturmaktadır.

Matematik, astronomi, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe gibi alan-
lardan seçilmiş birçok ünlü İslâm âlimi/düşünürü/yazarı tarafın-
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dan hazırlanan eserleri bilim ve kültür dünyasına kazandırmayı 
amaçlayan bu proje, Türk-İslâm medeniyetinin bilim ve kültür 
literatürüne katkısını daha görünür ve yararlanılır hale getirecektir.

TÜBA mensuplarını bu değerli proje için tebrik ediyorum. Eser-
lerin yazarlarını hayırla yâd ediyor, eserlerin hazırlanması ve ya-
yımlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Projenin 
bilim ve kültür hayatımıza yararlı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Faruk Özlü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Günümüzde bilim ve yenilikçilik, ulusal kalkınma ile uluslararası 
rekabette göreli üstünlük sağlamada belirleyici stratejik faktörler 
haline gelmiştir. Toplumların bilim ve yenilikçilik performansı 
açısından, toplumda bilimin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların 
önemsenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ile gençlerin bi-
lim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, özel bir öneme sahiptir. 
Bu hususlar, dünyadaki muadilleri gibi Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) bakımından da öncelikli amaç ve görevler arasında yer 
alır.

Bilim ve yenilikçilik performansı, güncel imkan ve kaynaklar ya-
nında tarihsel birikim ve mirasın değerlendirilmesini de gerektirir. 
Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve de-
ğerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına sahip 
bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır kılınması, 
bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulusal hedeflerimize 
ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi, 
diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli özgü-
ven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük önem 
taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki göreli 
konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dikkate alın-
dığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir benlik/kimlik ve 
özgüven inşası ile güçlü bir motivasyon ikliminin oluşturulmasına 
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gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı ve kurumunun 
katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev olduğu açıktır.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, Akademimiz tara-
fından bu düşünceler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı’nın mali 
desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje ile, Türk-İslâm mede-
niyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilimler, dinî 
ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile diğer dillerde 
üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 eserin, imkân ve 
ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ya-
pılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür âleminin ve gelecek 
kuşakların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, çok sayıda payda-
şın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir.

Öncelikle, bilime ve projeye verdikleri çok değerli destek için Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şükranlarımızı 
arz ediyorum.

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyorum. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve tahlili-
ni yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırmacılarına 
ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. Yayına 
hazırlık ve basım sürecinde rol alan üyelerimiz, bilim insanlarımız 
ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza da 
teşekkür ediyorum.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi’nde yayımlanan 
eserlerin medeniyet ihyası/inşası süreci ile milletimizin bilim ala-
nında ve topyekün gelişimi bakımından yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı
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Almanca Neşrin Önsözü*

Başta Türkiye Türkçesinin tarihî gramerinin kronolojik bileşenleri olmak üze-
re dil tarihi alanındaki çalışmalara bundan birkaç onyıl önce başladım. Bu 
araştırma hedefinin ilk ürünü olan Jakab Nagy de Harsány’nin “transkripsiyon 
metinleri”ne hasredilmiş bir ciltte nümerik metot uygulamasıyla bazı lisanî fe-
nomenlerin daha doğru bir şekilde tanımlanmasına bir adım daha yaklaşmaya 
çalıştım.1 Daha o sıralarda bu araştırmaları daha önceki yüzyıllara ait eserlere 
teşmil etmeyi hedeflemiştim. Konan bu hedef, bu dönemlerin temsilî nitelikte-
ki metinlerini seçmeyi gerektirmişti. Benim seçimim, son yıllarda yayınladığım 
üç adet hacimli harekeli metin oldu.2 Bu yayınlar, yukarıda zikrolunan dil 
tarihi araştırmaları işinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ön çalışmayı teşkil 
etmektedir.

Neşir işine bitmiş gözüyle bakılabilir. Metinlerin dil tarihi bakımından ince-
lenmesi işi devam etmektedir.3 Bu sonuçları yakında yayınlayabilmeyi ümit 

* Kitabın Almanca neşrinin orijinal adı Die altanatolisch-türkische Übersetzung des Taẕkaratu l-Awliyā von 
Farīduddīn ʿAṭṭār (Edition der Handschrift der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften) şeklindedir. 
Eser Metin ve Tıpkıbasım olmak üzere Klaus Schwarz Yayınevi tarafından 2008 yılında iki cilt halinde 
yayınlanmıştır.

1 Gy. Hazai, Das Osmanisch-Türkische im XVIII. Jahrhundert. Untersuchungen an den Transkripti-
onstexten von Jakab Nagy de Harsány. Budapest/The Hague-Paris 1973.

2 Gy. Hazai, Ein “Iskendernāme” als politische Zweckschrift aus der Zeit von Süleymān dem Prächtigen. 
I. In: Archivum Ottomanicum 14.1995/96.223-319; 15.1997.221-308; 16.1998. 125-277; Gy. Hazai, Vors-
tudien zur altanatolisch-türkischen Version des Tazkaratu l-Awliyā von Farīduddīn ʻAṭṭār. In: Archivum 
Ottomanicum 20.2002.269-333; 21.2003.259-340; 22.2004.213-324; 24.2007.229-335; Gy. Hazai-A. 
Tietze, Ferec baʻd eş-şidde. “Freud nach Leid” (Ein frühosmanisches Geschichtenbuch). 1-2. Berlin 
2006.

3 Jakab Nagy de Harsány’nin transkripsiyon metinlerine hasredilmiş olan yukarıda zikrolunan monog-
rafiden başka bkz. Gy. Hazai, Zur Chronologie der türkischen Sprachgeschichte. In: Essays in honour 
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ediyorum. Böylelikle benim için pek çok tecrübeyle ilişkili olan bu uzun soluklu 
araştırma projesi tamama ermiş olacaktır.

Ferîdüddîn Attâr’ın Tezkeretü’l-Evliya adlı eserinin, en eski el yazması Macar 
Bilimler Akademisi’nde mahfuz bulunan Türkçe tercümesi, neşir ve dil tarihi 
tahlili için seçilen metinlerden biriydi. 14. yüzyıldan kalan Budapeşte yazması, 
Eski Anadolu Türkçesi’nin en eski abidelerinden biridir. Bu eserin neşrini bu 
kitapta Türkologlar dünyasına sunmak benim için büyük bir sevinç kaynağıdır.

* * *

Çalışmalarım yıllar boyunca meslektaş ve dostlarım tarafından desteklendi. 
Prof. Dr. Hatice Aynur, Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, Prof. Dr. Eleazar 
Birnbaum, Dr. Nevzat Kaya, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Semih Tezcan ve 
merhum Prof. Dr. Andreas Tietze’ye candan teşekkürü bir borç bilirim.

(Kısmen Kuran-ı Kerîm’den alıntılardan müteşekkil olan) Arapça ibarelerin 
metne konmasında katkıda bulunan Prof. Dr. Sándor Fodor’a bilhassa teşekkür 
ederim.

Bu ciltlerin basımını gerçekleştiren Akaprint şirketinin müdürü olan ve ortaya 
çıkmalarında büyük bir özveriyle çalışan Sn. László Freier’e de ayrıca teşekkür 
ederim.

Macar Bilimler Akademisi’nde tarafımdan yönetilen araştırma grubunun bece-
rikli çalışanları Sahla B. Fahmi ve Ilona Dorogi Hanımlarla Miklós Fóti Bey’in 
aralıksız yardımını da hayırla anıyorum.

of  Barbara Flemming I (= Journal of  Turkish Studies 26/I). Harvard University 2002, 347-352; A propos 
du vocalisme des mots d’emprunts dans le vieux turc anatolien. In: De Dunhuang à Istanbul. Hommage 
à James Russell Hamilton présenté par Louis Bazin et Peter Zieme. Turnhout 2001, 67-72; Materialien zur 
Chronologie der Entwicklung des (Y) ECEK-Futurums. In: Studies in Oriental Art and Culture in Honour of 
Professor Tadeusz Majda. Edited by Anna Parzymies. Warszawa 2006, 63-69.

14 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ
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Giriş

Araştırmaların Seyrine Dair

Burada ilkönce araştırmaların tarihine kısaca bir bakalım.

Ferîdüddîn Attâr’ın Tezkeretü’l-Evliyâ adlı eserinin Eski Anadolu Türkçesi tercü-
mesinin Türkoloji dünyasında tanınmasını József  Thúry’ye borçluyuz. Thúry, 
bir Anadolu lehçesi üzerine bir çalışmasında, bilim adamlarının bu eseri Paris 
yazmasından bildiğini, ancak daha eski bir versiyonunun da mevcut olduğunu 
zikreder.1 Bu meyanda Dániel Szilágyi’nin kütüphanesinde Hicri 741/ Miladi 
1340-1341 tarihine ait bir el yazması gördüğünü bildirir.2 Bu meşhur İstanbullu 
sahafın ölümünden sonra koleksiyonu Macar Bilimler Akademisi Kütüphane-
si’nin mülkiyetine geçmiştir.3 Bu, J. Thúry’ye, zikrolunan el yazması üzerinden 
bu eser üzerinde çalışmaya devam etme imkânını tanımıştır.

Türk dilinin 14. yüzyılın sonuna kadarki abideleri üzerine 1903 yılında yayınla-
nan araştırmasında bu eseri ve Budapeşte’deki yazmasını yeniden ele almıştır.4 
Thúry’nin Türkoloji literatüründe ilk olan bu sistematik toplu bakışı, M. F. Köp-

1 J. Thúry, A kasztamuni-i török nyelvjárás. Budapest 1885, 11. Thúry burada, eserin Uygur harfleriyle 
yazılmış ve bundan birkaç yıl sonra Pavet de Courteille tarafından neşrolunan el yazmasını kastetmiştir 
(bkz. dipnot 9).

2 a.g.e.
3 D. Szilágyi’nin hayatı ve eserlerine dair koleksiyonun bu yakınlarda çıkmış olan kataloğuna bakınız: İ. 

Parlatır – Gy. Hazai, Macar Bilimler Akademisi’ndeki Türkçe El Yazmaları Kataloğu. Ankara 2007; 
İ. Parlatır – Gy. Hazai – B. Kellner-Heinkele, Catalogue of  the Turkish manuscripts in the Library 
of  the Hungarian Academy of  Sciences. Budapest 2007. – Koleksiyonun oluşması ve D. Szilágyi’nin 
hizmetleri, bilhassa eserin İngilizce versiyonunun Introduction’unda etraflıca ele alınmaktadır.

4 J. Thúry, Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. In: Nyelvtudományi közlemények 34.1904.148-172, 
355-387.
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rülü’nün dikkatini çekmiştir. Köprülü, Thúry’nin çalışmasını Türkçeye tercüme 
ettirerek Millî Tetebbüler Mecmuası’nda yayınlatmıştır.5 Eser ve Budapeşte yazması, 
Köprülü tarafından edebiyat tarihi çalışmasında da zikredilmiştir.6 

Zaman içerisinde iki Macar bilim adamı (László Rásonyi ile András Bodrogli-
geti), bu dil ve edebiyat abidesinin Budapeşte yazmasının üzerinde çalışmayı ve 
yayınlamayı düşünmüşlerdir. Türk kültür tarihinin bu mühim kaynağına dikkat-
lerin tekrar çekilmesini onlara borçluyuz.7

Eser Hakkında

Ferîdüddîn Attâr’ın Tezkeretü’l-Evliyâsı, aynı anda hem 1221 yılında ölmüş bu 
sufinin çok meşhur bir eseri, hem de mühim bir İslam dini tarihi kaynağıdır.8 
İslam dininin evliyalarının hayat, faaliyet ve eserlerini bir araya getiren bu eser, 
yıllarca popülaritesini korumuştur.

Yayınlanan el yazmasıyla da ispat edildiği üzere eser daha 14. yüzyılda Eski 
Anadolu Türkçesine çevrilmişti. Çok sayıda nüshasının bulunması, eserin Os-
manlı öncesi ve Osmanlı döneminde oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. 
İki ayrı el yazmasının da gösterdiği üzere eser, “Doğu Türkçesi” sahasında da 
tanınmaktaydı.9

5 On dördüncü asır sonlarına kadar Türk dili yadigârları. Muharrir: Turi Jožef  [Thúry József]. In: Millî 
Tetebbüler Mecmuası 2.4.1331.81-133. Esere dair not: Teşrinievvel 1903’te Macar Akademiyası Birinci 
Şubesi ictimaında okunmuştur.

6 Köprülü Zāde Meḥmed Fu’ād, Die osmanisch-türkische Literatur. In: Enzyklopädie des Islam. 
IV.1934.1011-1033.

7 L. Rásonyi, Feridüddin Attar Tezkeret ül-Evliyasının Budapeşte yazması. In: XI. Türk Dil Kurultayında 
okunan bilimsel bildiriler. Ankara 1968, 83-86; A. Bodrogligeti, Farīdūn [böyle!] ʻAttar Tazkīratu l-Avliyâ 
adlı eserinin ilk Türkçe tercümesi hakkında. a.g.e. 87-97.

8 Attâr’ın hayatı ve eserine dair bkz. H. Ritter, Farīd al-Dīn Muḥammad b. Ibrâhīm. In: The Encyclopaedia 
of  Islam2, 752-755; H. Ritter, Attâr. In: İslâm Ansiklopedisi 2.11.1942.7-13; M. Nazif  Şahinoğlu, Attâr, 
Feridüddin. Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; B. Reinert, ʻAṭṭār, shaikh, Farīd-al-Din. The Encyclopa-
edia Iranica. Edited by Ehsan Yershater. Vol. III. London-New York 1989. 20-25; H. Ritter, Das Meer 
der Seele. Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Farīduddīn ʻAṭṭār. Leiden 1955; S. Uludağ, 
Tezkiretü’l-Evliyâ. İstanbul 1991. Ortak Arapça-Farsça-Türkçe arka plandan dolayı Attâr’ın eserinin 
başlığı, çeşitli versiyonlarda görülmektedir. Bizim neşrimizde hem Farsça asıl eser için ve hem de eserin 
Türkçe tercümesi için Tezkeretü’l-Evliyâ transkripsiyonu kullanılmaktadır. Eserin başlığı, eserin mukad-
dimesinde görülmektedir (5.B.15-16.A.1).

9 Bibliothèque Nationale’in el yazması Pavet de Courteille tarafından neşrolunmuştur (Tezkereh-i-evlia. 
Le mémorial des Saintes. Traduit sur le manuscrit ouigour de la Bibliothèque Nationale par A. Pavet 
de Courteille. Paris 1899). İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki el yazması, son yıllarda Ayşe 
Gül Sertkaya tarafından birkaç çalışmada tanıtılmıştır. Kendisi eserin bu versiyonunun bir tenkitli neşri 
üzerinde çalışmakta olup bunun yakın gelecekte yayınlanması beklenmektedir. Ele alınmış olan evliya-
ların listesini bana sunduğu için kendisine candan teşekkür ederim. Bu derleme için ilgili bölüme bkz.
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Önsözde belirtilen niyetten dolayı bu kitabın maksadı, yalnızca eserin Budapeşte 
el yazmasının yayınıdır. Bu yüzden Attâr’ın evliya menkıbelerinin muhteva bakı-
mından birbiriyle bağlantıları gözardı edilecektir.10

El Yazması

Çalışmanın temelini, Macar Bilimler Akademisi’nin Şark El Yazmaları Kütüp-
hanesi koleksiyonunda bulunan el yazması teşkil etmektedir. Yazmanın künyesi 
Török F 33 olup tarafımdan I-II olarak numaralandırılan ve muhtemelen daha 
sonraki bir tamir esnasında konmuş bulunan iki adet sayfa numarasız vikaye 
varağı ile Arap harfleriyle numaralandırılmış 334 adet varak ihtiva etmektedir. 
Metin, varak 334.B’de sona ermektedir. 89 numaralı varağın eksik olması, me-
tinde bir kopukluk olduğuna işaret eder. Ancak varağın kendisi el yazmasında 
mevcuttur: 268 ile 270 numaralı varaklar arasında bulunmakta ancak numara 
taşımamaktadır. Varak 108 numaralandırılmamıştır. 175-334 numaralı varak-
lardaki numaralandırma ise birbiri ardına düzeltilmiştir: her varakta eski varak 
numarasının üstü çizilerek muhtemelen bir Avrupalıya ait hantal bir el yazısıyla 
yeni bir numara eklenmiştir. Münferit menkıbelerde, aralarında farklılıklar bulu-
nan ve farklı ellerden çıkan ancak muayyen boşlukları olan iki adet numaralan-
dırma söz konusudur. Bir numaralama üst kenarda iken diğer numaralama sağ 
ve sol kenarda olup her seferinde menkıbenin baş aktörünün adının hizasında 
bulunmaktadır.11

İlk vikaye varağında (I.A) Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’nin mührüyle 
kitabın künyesi bulunmaktadır. Birinci ve ikinci vikaye varağında hatalı (buna 
dair bazı notlar için ilgili bölüme bkz.) bir fihrist,12 varak 1.B’de bir temellük 
kaydı (min mütemellikâti Abdü’l-fakîr es-Seyyid Muhammed Abdü’l-Kâdir) ile mühür 
(es-Seyyid Muhammed Abdü’l-Kâdir) bulunmaktadır.

El yazmasında daha sonraki tarihlere ait ve eserin kendisiyle alakası olmayan 
bazı kayıtlar da vardır.

10 Ancak burada benim şu konferans tebliğime dikkat çekmek isterim: Conceptions et pratique de l’Islam 
Ottoman à travers deux ouvrages Anatoliens des XIVe-XVe siècles. In: Actes du Colloque du Collège de Fran-
ce, Octobre 2001), Sous la direction de Gilles Veinstein. Publié avec le concours du Collège de France. 
Paris 2005, 337-352.

11 Bu sayılar, el yazmasındaki yerleri ve birbirleri ile ilişkileri bir konkordans tablosunda bir araya getiril-
miştir.

12 Bkz. İçindekiler Özeti (Elyazmasındaki Fihrist).
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Varak 334B’de el yazmasının vücuda geldiği yıla dair şu açık ibare vardır: Bi-av-
ni’llâhi ve izzi tevfîkihi ve sallallâhu alâ Muhammedin (4) ve ashâbihi ve âlihi ecma‘îne’t-tay-
yibîne’t-tâhirîn (5) ve-selleme teslîmen kesîran senete 741.

741/1340-1341 yılında vücuda gelmiş bu el yazmasını, eserin şimdiye kadarki en 
eski nüshası olarak görmek mümkündür.

Sayfa boyutları 28,5x17,8 cm, yazılı kısım boyutları yaklaşık 22x13 cm’dir. Su ve 
kullanım lekeleri, ciltlenme esnasında kırpıldığından derkenarlar ve reddadeler-
de ufak tefek kayıplar mevcuttur. Ön ve arka varaklar, el yazması uzun müddet 
ciltsiz kalmış gibi oldukça yıpranmış olup pek çok yerinde tamirler vardır. İki 
vikaye varağının kâğıdı kaliteli ince, bej, parlak olup geniş su şeritleri barındır-
maktadır.

Metin her sayfada 15 satırlık güzel bir nesih hatla yazılmıştır. Tamamen harekeli 
olan metinlerin yazımında siyah mürekkep kullanılmıştır. Vurgulamalar, fasıl 
başları, Kurʼân ayetleri vs. ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Reddadeler ilk el-
den çıkmış gözükmektedir. Bahis mevzuu edilen evliyaların vefat tarihlerine dair 
bazı derkenarlar, başka bir kişinin elinden çıkmadır (bu, el yazmasının başına 
eklenen fihristi kaleme alan şahıs olabilir).

Varaklar, el yazmasının bazı yerlerinde – muhtemelen yeni bir ciltleme esnasın-
da – karıştırılmıştır. Çalışma esnasında doğru sıralamayı yeniden oluşturdum. 
Bu hususa ilgili yerlerde çifte numaralama ile dikkat çekilmiştir. İlk rakam men-
kıbelerin doğru sıralamasına tekabül ederken ikinci, parantez içindeki rakam, 
el yazması dâhilindeki aslî konumunu aksettirir. Bu veriler aynı zamanda bir 
konkordans tablosunda da bir araya getirilmiştir.

Metnin yorumu, paralel el yazmalarının filolojik çalışmaya dâhil edilmesini ge-
rekli kılmıştır. Mevcut el yazmalarının çok sayıda olması ve coğrafi bakımdan 
dağınık halde bulunmalarından dolayı – teknik sebeplerden de dolayı – nispeten 
daha kolay ulaşılabilen yazmalarla sınırlı kalmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
Mevcut çalışma çerçevesinde ideal genişlikte ve neredeyse eksiksiz bir el yaz-
maları temeli oluşturmak mümkün olmamakla beraber konmuş olan hedefler 
bakımından gerekli de olmamıştır. Ulaşılabilen paralel metinlerle karşılaştırma 
pek çok durumda mevcut sorunların çözülmesinde yardımcı olmuştur.

Attâr’ın Tezkeretü’l-Evliyâ’sının Türkçe tercümelerinin mevcut el yazmalarına dair 
tam bir tetkik henüz yoktur.

Yalnızca Türkiye’de mevcut yazmaları kayıt altına almaya çalışan Süleymaniye 
Kütüphanesi’nin bilgisayar toplu kataloğu, 16 nüshanın varlığını haber ver-
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mektedir, ancak bu, gerçekte mevcut olan yazmaların ancak bir kısmı olacaktır. 
Türkiye dışındaki yazmalara gelince, Kahire, Londra, Leiden, Paris ve Roma 
nüshaları bilinmektedir.

Eksiklerinin hesaba katılması gerekmekle birlikte üç el yazmasıyla yapılan kar-
şılaştırma, Budapeşte nüshasındaki metnin metin tenkidine dair sorunlarının 
halledilmesinde epeyce yardımcı olmuştur. Yıllar içerisinde (İstanbul, Leiden ve 
Paris’teki) birkaç koleksiyonda bulunan başka bazı yazmaları da görme imkânını 
bulmakla beraber bu çalışmada varyantlarını ele almaktan bilinçli olarak kaçınıl-
mıştır. Bu çalışmanın genişletilmesi, mevcut bağlamda fazla uzağa götürecek ve 
ister istemez anonim tercümelerin tespiti meselesiyle uğraşmayı gerektirecekti.

Tenkitli neşir için üç metin seçildi: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi (Edebiyat Fakültesi 
No. 937) yazması, İstanbul’daki Nuruosmaniye Kütüphanesi (No. 2299) yazması ve 
Kahire Üniversitesi Kütüphanesi (No. 7022T) yazması. 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi yazması, ketebesine göre 934 (1527) yılından kal-
madır. Oldukça tam bir nüshadır. Bazı istisnalar haricinde yaprakların sıralaması 
doğrudur. Yazısı, iyi harekelenmiş bir nesihtir.13

Nuruosmaniye Kütüphanesi yazmasının (No. 2299) istinsah tarihi belli değildir, el 
yazmasının ketebesi eksiktir. Maalesef  eksik kısımları pek az değildir. Buna rağ-
men aralarında E. Birnbaum. H. Mazıoğlu ve F. İz’in de bulunduğu pek çok 
araştırmacının dikkatini çekmiştir.14 Bu son araştırmacı, meşhur antolojisinde bu 
yazmanın bazı sayfalarına da yer vermiştir.15

Kahire Üniversitesi Kütüphanesi yazması ise, E. Birnbaum’un araştırmaları sayesinde 
tanınmıştır. Kendisi tecrübelerini tercüme olarak şu şekilde özetlemektedir: “Bu 
‘anonim’in bildiğim en eski nüshası, Kahire Kütüphanesi’nde bulduğumdur 
(Yaz. 7022T, bkz. Levha 3). 4 Rebiyülahir 832/12 Ocak 1429 tarihinde İsa b. 
Nasuh tarafından o tarihte Osmanlı payitahtı olan Edrene (Edirne) şehrinde 
tamamlanmıştır.”16 Bu alıntıda, makalesinin bu yazma nüshanın bir sayfasını 

13 Bu el yazmasının mikrofilmini temin etmesinden dolayı Sayın Prof. Dr. Semih Tezcan’a candan teşek-
kürlerimi sunarım.

14 Bu hususlara dair bkz. J. Schmidt’in tespitleri, Catalogue of  Turkish manuscripts in the Library of 
Leiden University and other collections in the Netherlands. Volume One. Leiden 2000, 267-269.

15 F. İz, Eski Türk edebiyatında nesir. XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıl ortasına kadar yazmalardan seçilmiş 
eserler. I. İstanbul 1964, 200-204.

16 E. Birnbaum, Turkish collective biographical manuscripts in Cairo University Library, II. In: Journal of 
Turkish Studies 21. 1997 (= Hasibe Mazıoğlu Armağanı I). 85-86, 89-90. Yazara yazışmamızda paylaştığı 
tespitlerden dolayı çok teşekkür ederim.
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da ihtiva ettiği belirtilmektedir. E. Birnbaum bu amaçla Fahir İz’in antolojisinde 
sunduğu metnin aynısını seçmiştir.17

Bu iki yazmanın yanı sıra Farsça orijinal metnin 1974 yılında Süleyman Uludağ ta-
rafından yayınlanan Türkçe tercümesi de dikkate alınmıştır. Bu çalışma, metnin 
bazı bağlamlarının açıklığa kavuşturulmasında yararlı olmuştur.

Metnin işlenişi ve Transkripsiyon

Metnin filolojik işleniş ve emendasyonunda aşağıdaki açıklayıcı işaretler kulla-
nılmıştır:18

( ) Varak ve sayfa verileri için. Parantezler metin dâhilinde münferit harf-
lerin hatalı yazılışları veya şedde işaretinin eksikliğine dairdir.

< > Metne ekleme yapılması teklifi.

[ ] Silme teklifi.

[[ ]] Yazıcının kendisi tarafından silinmiş.

{ } Kenarda yazılmış.

| Satırın üstünde veya altında yazılmış.

« » Metin içine konan Arapça ibareler.

��� Bir kelime boyunda boşluk.

������ Daha uzun boşluk.

Transkripsiyon esas itibariyle çağdaş Türk alfabesine dayanmaktadır.19

17 F. İz ile E. Birnbaum’un yukarıda atıfta bulunulan çalışmalarındaki tespitleri, muhtemelen birkaç 
adet müstakil tercüme denemesi olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Bu, aynı devirde paralel olarak 
birbiriyle doğrudan bağlantısı olmayan birkaç Türkçe tercümenin zuhur ettiği manasına gelecektir. 
Bu meyanda F. İz’in şu mühim tespitini unutmamak lazımdır: “Bu eser bilinmeyen ya da tanınmış 
yazarlarca bazan genişletilerek, bir çok kere doğu ve batı Türkçesine çevrildiği gibi, bu türdeki başka 
eserlere de örnek olmuştur” (a.g.e. 200). El yazmalarının şeceresinin oluşturulmasında birinci derece 
önemi haiz olan bu sorunun açıklığa kavuşturulması, daha sonraki araştırmaların vazifesi olmalıdır.

18 Bu sistem, Ferec baʻd eş-şidde’nin neşrinde kullanılanla aynıdır (bkz. Gy. Hazai – A. Tietze, Ferec baʻd 
eş-şidde. “Freud nach Leid”. Ein frühosmanisches Geschichtenbuch. 1-2. Berlin 2006; burada bilhassa 
Editionsprinzipien ile Tabellen zur Veranschaulichung der Spezifika der Handschrift: Bd. 1, 35-81 bölümlerine 
bakınız).

19 Editör Notu: Prof. Dr. György Hazai’nin vefatı öncesinde kitabın Tükiye’deki yayımının oldukça sade 
bir transkripsiyon alfabesi ile yayımlanmasında mutabık kalınmıştı. Bu çerçevede tam transkripsiyon-
lu Almanca neşrinin yanında Türkçe’ye kazandırılan elinizdeki tercüme/versiyon oldukça sade bir 
transkripsiyon alfabesi ile sunulmuştur. Bu kapsamda çok özel durumlar ve hataların bazılarını nadiren 
düzeltmek dışında Almanca neşirdeki hali  korunmaya çalışılmıştır.
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İçindekiler Özeti 
(Elyazmasındaki Fihrist)*

1. Menâkıb(-ı) Ebû Muhammed Caʻfer(-i) Sâdık 7.

2. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Üveys(-i) Karanî 11.

3. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Hasan(-ı) Basrî 19.

4. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Mâlik bin Dinâr 21.

5. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Muhammed(-i) Vâsiʻ 27.

6. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Habîb(-i) Acemî 28.

7. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Hâzım(-ı) Medenî 44.

8. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Atabetü’l-Gulâm 45.

9. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Râbiʻa(-i) Adeviyye 46.

* Fihrist, evliyanın adından başka, el yazmasındaki sıra numarası ile menkıbenin başlangıcının bulundu-
ğu varağın numarasını ihtiva eder. Bir menkıbenin numarasından sonraki parantez içindeki ok, kaydın 
hangi kenarda bulunduğuna işaret eder. Bu numaralarda yazıcı bazı hatalar yapmıştır. Varak. II.A’da 
1-40 rakamları, menkıbelerin el yazmasındaki doğru sırasına uymaktadır. Takip eden kısımda bu hu-
susta yazıcının yaptığı hatalara rastlanmaktadır (krş. Elyazmasındaki Menkıbelerin Fihristi). Fihristi 
derlerken 72 menkıbe ihtiva eden bir el yazmasını esas almış, eksikleri de kenarda düzeltmek istemiştir. 
Varak II.B’de üstte 48 numaralı menkıbeye dair malumattan başka iki kayıt vardır (Nu. 62 ve 66). An-
cak menkıbelerin kendileri el yazmasında yoktur. Bu, fihristi derleyen kişinin eserin 72 menkıbe ihtiva 
eden diğer varyantından haberdar olduğuna açık bir delildir. Bu noktada karşılaştırma için seçilen el 
yazmalarının bu bakımdan Budapeşte yazması ile uyum içerisinde olduğunu belirtelim. Buna mukabil 
eserin ‘doğu Türkçesi’ varyantı 72 menkıbe ihtiva eder. Bu iki rakam sırasının (sıra numaraları ile varak 
numaraları) yazarlarının kuvvetle muhtemel aynı kişi olmadıklarını da ekleyelim.
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10. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Füzeyl bin Iyâz 57.

11. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) İbrâhîm Edhem 65.

12. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Beşr(-i) Hâfî 82.

13. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Zâ’n-Nûn(-ı) Mısrî 88.

14. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Bâyezîd(-i) Bistâmî 100.

15. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Abdullâh(-ı) Mübârek 135.

16. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Süfyân(-ı) Sevrî 142.

17. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Alî Şakîk (böyle!) 148.

18. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Hanîfe-i Kûfî 152.

19. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) İmâm(-ı) Şâfiʻî 158.

20. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) İmâm(-ı) Ahmed(-i) Hanbel 163.

21. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Dâvud(-ı) Tâyî 167.

22. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Hâris(-i) Muhâsibî 171.

23. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Süleymân(-ı) Dârânî 172.

24. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Muhammed bin Semmâk 175.

25. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Muhammed bin Eslemi’t-Tûsî 176.

26. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ahmed(-i) Harab 178.

27. Menâkıb(-ı) Hazret-i Hâtem(-i) Asam 181.

28. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Sehl bin Abdillâh(-ı) Testerî 187.

29. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Maʻrûf-ı Kerhî 193.

30. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Serîr(-i) Sakatî 196.

31. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Feth(-i) Mevsalî 201.

32. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ahmed(-i) Havârî 203.

33. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ahmed(-i) Hazreviyye 204.

34. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Turâb Nahşebî 206.

35. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Yahyâ bin Maʻâz (Maʻâd) 208.

36. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Şucâʻ (-ı) Kirmânî 215.
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37. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Yûsuf  (-ı) Hüseyn 217.

38. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Hafs(-ı) Haddâd 222.

39. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Hamdûn-ı Kassâr 228.

[39’u 41 takip etmektedir, 40 daha sonra]

41. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ahmed bin el-Antâkî 233.

42. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) {ʻAbdullâh(-ı) Canak} 235.

43. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) {Cüneyd-i Bağdâdî} (2)36.

[43’ü 45 takip etmektedir, 44 daha sonra]

45. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Bû Saʻîd(-i) Harrâz 261.

46. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebu’l-Hasan Nûrî 265.

47. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Osmân Hîrî 273.

[47’ü 47 takip etmektedir, 48 daha sonra]

49. (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Abdullâh ibni’l-Celâ 277.

44. [böyle!] (→) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) {Ebû Osmân(-ı) Mekkî 259}.

48. (↑) Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Muhammed(-i) Rüveym}. 

40. [böyle!] (←){Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Mansûr Ammâr 230}.

50. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) ibn(-i) Atâ 278.

51. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) İbrâhîm bin Dâvud(-ı) Rakkî 283.

52. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Yûsuf(-ı) Esbât 284.

53. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) İshak(-ı) Nerhûrî 285.

54. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Mecnûn(-ı) Semnûn 288.

55. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Muhammedü’l-Mürtaʻiş 291.

56. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Abdullâh Fazl 292.

57. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebu’l-Hasan Bûşnegî 293.

58. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Hakîm(-i) Tirmidî 295.

59. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Bekr(-i) Varrâk 303.

60. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Abdillâh(-ı) Menâzıl 306.
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61. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Şeyh Alî İsfahânî 307.

62. {Ebû’l-Hayr Akta}.(↑)  Noksan.

63. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Şeyh Hayr(-i) Nessâh 308.

64. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Hamza(-ı) Horâsânî 310.

65. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Şeyh Ahmed Mesrûk 312.

66. {Abdullah Raʻdî}: Turûgbâzî (?).(↑) Noksan.

67. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Abdullâh Ahmed Magribî 323.

68. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Alî Cürcânî 325.

69. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Bekr-i Kettânî 329.

70. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Muhammed-i Hafîf 330.

71. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Ebû Muhammed-i Harîrî 335.

72. Menâkıb(-ı) Hazret(-i) Mansûr Hallâc 327.
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1.B.

<Mukaddime>

(1) Bismillâhirrahmânirrahîm. (2) Şükür ve senâ ol Hâlike kim yoğıken bizi var 
eyledi, ve îmân ve ma‘rifet (3) ve ilm-i edeb rûzî kıldı, ve gendü vahdâniyetini biz 
kullarına bildürdi, (4) ve dahı gendü görklü dîzârına va‘de kıldı kim göstere. Ve 
dahı buyurdı kim: (5) herkim sâlih amel kıla, ben ana uçmak virem, ve makâmını 
firdevs içinde kılam, (6) ve gendü lutfum ve azametüm ana konşı olam, bir günde 
gendü keremümden yitmiş (7) gez ana nazar kılam – didi.

Ve çok selâm ve esenlik ve salavât ve tahiyyât (8) anun üzerine kim hulâsa-i mev-
cûdâtdur ve şefî‘i ümmet-i âsî ve refîk-i (9) ümmet-i mutî‘dür, ve çırâğ-ı zemîn ve 
âsumân, ve makbul-ı Yezdândur, ve mahbûb-ı (10) Rahîm u Rahmândur, ve fahr-i 
cümle-i enbiyâdur, ve nûr-ı âlemiyândur kim (11) anun adı Muhammed Mustafâ-
dur – «sallallâhu aleyhi ve sellem». Ve andan sonra (12) anun erenlerine kim dîn 
tamâmı bunlardur ve Peygamberümüzün yardımcılarıdur

2.A.

(1) dünyâda ve âhiretde. Ve dahı anun ehl-i beytine olsun kim ümmetü’l-mü’minîn 
ve’l-mü’minât (2) dur. Ve dahı cümle-i enbiyâ ve evliyâ ve ulemâ ervâhına rah-
met-i ilahî nâzil olsun (3) ve vâsıl olsun, ve ervâhları biz miskînlerden hoşnûd 
olsun.

Ammâ (4) ba‘du bu kitâbı tasnîf  iden merhûm mağfûr, sikatü’s-selef, bakiyyetü’l- 
(5) halef, Ferîdüddîn Hoca Attâr – «kaddesallâhu sırrahu’l-azîz» – böyle buyurur kim 
(6) Kur’ândan sonra ve Muhammed-i Mustafâ hadîslerinden sonra hîç söz yokdur 
meşâyih sözinden (7) yigrek ve latîfrak ve şîrînrek kim bularun sözi hâl dilidür, kâl 
ve (8) ayândur, beyân hâcet degüldür, ve ilm-i leddünîdür, kesbî degüldür, adda 
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benî rebbî (9) -dendür, allemanî âbîden degül. Ve bu evliyâlar kim bu kitâb içinde 
yâz kılındı, Peygamberler (10) veresesidür -aleyhimusselâm. Ve bunlar bir nicesi 
Âdem sıfatlu, ve bir nicesi İbrâhîm (11) sıfatlu, bir nicesi Mûsâ sıfatlu, ve bir nicesi Îsâ 
sıfatlu, ve bir nicesi Muhammed Mustafâ (12) sıfatludur – aleyhimusselâmu.

Ve bu kitâb düzilmeginün sebeb olıdı kim (13) bir nice dostlar ve kardaşlar ragbet 
ve heves eylediler kim bu evliyâ sözlerinden (14) nesne duyalar ve bunlarun hâl-
larından vâkıf  olalar. Bes bu kitâbı cem‘ (15) eyledüm ve muhtasar kıldum. Eger 
bunlarun sözlerini birgezden şerh itseyidüm,

2.B.

(1) söz mutavvel olurdı. Ve herkim dilerse kim bu meşâyih[[ler]] sırrından nesne 
(2) duya, «Şerhü’l-kulûb» kitâbına, ve «Keşfü-l’esrâr» kitâbına, ve «Ma‘rifetü’n-nefsi 
ve’r-Rabb» – (3) bu üc kitâba mütâla‘a kılursa, hîc söz ana gizlü kalmaya. Ve eger 
ben za‘yıf  (4) kul dahı ol kitâblar sözlerin bunda şerh eyleseyidüm, sad-hezârân 
hezâr kâğıd (5) yetmezdi. Ammâ sözi mûcez ve muhtasar eylemek sünnetdür. Ve 
isnâdı dahı (6) bırakdum.

Ve söz varıdı kim bir kitâb içinde bir şeyhden nakl olub-dururdı, (7) ve dahı bir 
kitâb içinde anun hilâfınca-ıdı. Hâliyâ gücüm yetdügince ihtiyât (8) kıldum. Dahı 
şerh eylemedügümün sebebi olıdı kim bunlarun sözleri içine (9) gendözümi derc 
eylemege lâyık görmedüm. Ve hem edeb dahı degülidi. Ve hem benüm (10) gibi 
gişinün sözini bunlarun sözine katmak hoş gelmezidi. Meger birkaç yirde kim 
(11) söz azıdı, bir şemme işâret kıldum, tâ nâmahrem gişilerün hayâlları def‘ ola.

(12) Dahı sebeb olıdı kim herkim söz şerh eylemek isterse, yigrek oldur (13) kim 
evliyâlar sözin şerh eyleye. dahı şerh eylemedügümün sebebi olıdı kim (14) bu 
meşâyihlerün bir nicesi ma‘rifet ehlidür, ve bir nicesi muhabbet ehlidür, ve bir 
nicesi (15) (mu‘)âmelet ehlidür, ve bir nicesi tevhîd ehlidür, ve bir nicesi sıfatsuzdur, 
ve saf

3.A.

(1) eylemeğine yaramaz. Eger bunları bir bir şerh itseyidüm, yavlak söz mutavvel 
olurdı. (2) Ve eger Peygamber Hazretini ve sahâbeleri zikr itseyidüm, bir kitâb 
dahı eylemek (3) hâcet olurdı. Ve ben za‘yıf  kul ol kavmun sözlerini nice şerh 
(4) ideydüm kim bunları Hakk Ta‘âlâ gendü kelâmı içinde ögübdür, ve ahbâr (5) 
içinde Peygamber Hazreti ögüb-durur. Ve âlem içinde bunlarun mertebesinden 
(6) ulurak mertebe yokdur. Enbiyâ ve sahâbe, ve ehl-i beyt-i Rasûl: bunlar üc (7) 
bölükdür. İnşâallâh bunlarunçün dahı bir kitâb eyleyeven, tâ ben miskîn (8) ve 
bîçâre Attârdan yâdigâr ola.
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Ve dahı bu kitâb düzildüginün sebebi olıdı: (9) bir nice dostlar ve kardaşlar ben 
za‘yıf  kuldan iltimâs kıldılar kim (10) evliyâlar sözlerinden işidüb fâ’ide dutalar. 
dahı bir sebeb olıdı kim (11) ben miskîn ve bîçâre kuldan yâdigâr kala ve herkim 
bu kitâbı okıya, (12) ana bu evliyâlar sırrından nesne keşf  ola, ve ben za‘yıfı bir 
Fâtihadan (13) yâd kıla, tâ ol Fâtiha berekâtında bana dahı toprak içinde feth-i 
rahmet ola.

(14) Nitekim Yahyâ-yı Ammâr Hirîde1 imâmıdı, ve üstâzı anun Şeyh Abdullâh-ı (15) 
Ensârıdı. Kaçankim ol dünyâdan nakl eyledi, anı düşde gördiler ve sordılar:

3.B.

(1) Tangrı Ta‘âlâ senünle neyledi? Ol eyitdi: Tangrım bana hitâb kıldı ve eyitdi: 
(2) yâ Yahyâ, benüm senünle katı sarp işlerüm varıdı. Velîkin bir gün bir meclis 
(3) içinde beni anarıdun. Ve bir velî benüm velîlerümden andan geçeridi. Beni 
(4) ögdüğüni ol velî işitdi. Vaktı hoş oldı ve sana du‘â kıldı. (5) Ol velînün du‘âsı 
berekâtında seni benüm dostlarumdan kıldum ve sana (6) rahmet eyledüm. Ve 
eger ne göreyidün kim sana neler kılayıdum.

Ve dahı bir sebeb (7) olıdı kim Şeyh Bû Alî Dakkâka sordılar ve eyitdiler: hîc erenler 
sözlerin işitmekde (8) işidene2 assı ve fâyide varmıdur kim işidürüz, ol sözile amel 
itmezüz? Eyitdi: (9) Erenler sözin işitmekde iki dürlü fâ’ide vardur. Evvel oldur 
kim eger (10) tâlib olursa, ol söz anı kavî himmet <kılur>,3 ve istedüğini bulur. 
İkinci (11) fâ’ide oldur kim işidenün gönlini rûşan eyler, ve Şeytân vesvesesi (12) ve 
hırs ve dünyâ sevmekligi anun içinden çıkar, ve eyüyi yavuzı (13) bilür, ve eger kör 
degülse, ol hoz görür. Nitekim Şeyh buyurur: «ve lâ-tazin (14) el-halka bi-mîzânike 
ve zin nefseke bi-mîzâni’l-murâkibîne li-ta‘leme fazlehum ve-iflâseke»;(15) eydür: 
halkı gendü terâzunıla dartmagıl, ammâ gendözüni halk terâzûsıyıla

4.A.

(1) dartgıl, tâ bilesin bunlarun fazlını ve senün eksükligüni.

Dahı Cüneyde (2) sordılar, eyitdiler: mürîde meşâyihler sözin işitmekde ne fâ’ide 
ola? – didiler. (3) Eyitdi: Bunlarun sözleri bir çeridür Hak çerilerinden. Şeytân 
çerisi (4) gâlib olursa, ol çeriyi sır. Ve <sınuk gönüllü mürîdler>4 andan meded 
bulur, ve gönli dölenür, (5) karâr dutar. Nitekim Hakk Ta‘âlâ Kur’ân içinde buyu-
rur: «Ve küllen nakussu aleyke (6) min enbâ’i-r-rusüli mâ tütebbitü bihi fu’âdeke», 
ya‘nî: yâ Muhammed, biz geçmiş Peygamberler (7) sözlerin sana anunçün eydürüz 
kim tâ anlarun söziyile senün gönlün (8) dölene.

Dahı oldur kim Peygamber(ler)5 fahrı, Muhammed-i Mustafâ şöyle buyurur (9) kim: 
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«inde zikri-s-sâlihîne tenzilu’r-rahmetü», ya‘nî eydür: sâlihlar sözleri anılduğı (10) 
yirde rahmet yağar.

Dahı bir sebeb olıdı kim bu velîler ervâhlarından (11) bu günâhlu kul rûzigârına 
meded irişe, ve ecelden öndin devlet (12) ve inâyet gölgesi ine.

Dahı bir sebeb olıdı kim Kur’ândan ve hadîsden (13) sonra bunlarun sözleri yigre-
g[[i]]-idi, ve bunlarun sözleri heb Kur’âna (14) ve hadîse muvâfıkdur. Ve ben kul 
dahı diledüm kim bu ulular sözlerine (15) şürû‘ kılam, egerçiki bunlardan degül-
ven, bârî bunlara gendözümi

4.B.

(1) <bunlara>6 benzetmiş olavan kim: «men teşebbehe bi-kavmin fe-hüve min-
hüm».

Ve dahı bir sebeb olıdı (2) kim Kur’ân ve hadîs ma‘nîlerin bilmekliğe lugat ve nahv 
ve sarf  gerek, tâ nesne (3) anlaya. Ve bu meşâyih sözleri Kur’ân ve hadîs şerhidür, 
tâ dükeli hâs u âm andan (4) fâ’ide dutalar. Gerçikim meşâyih sözleri Arab di-
lince-idi, Hoca Attâr (5) - rahmetullâhi aleyh – Pârsî dilince eyledi; ve ben za‘yıf 
hoz Türkîceye getürdüm, (6) tâ dükeli mü’minler bundan behremend olub hazz 
alalar. Ve olakim bir nice (7) kardaşlarun Pârsî dilin bilmege kudreti olmaya, ve bu 
Türkce kitâbı okıyan (8) gişi ben za‘yıf  hakîr yazuk denizinde gark olmış miskîni 
du‘âdan unıtmaya. (9) Ve bâşed ki anun du‘âsı kabûl ola, Hakk Ta‘âlâ anun du‘âsı 
berekâtında (10) bana rahmet kıla.

Dahı bir sebeb dahı olıdı kim eger bir gişi bir sözi hâl (11) hilâfınca söylerse, anun 
kanına kasd idersin, ve yıllar ol söz senün içünden (12) çıkmaz, eser ider. Ve bu 
kitâb kim hak sözlerdür işidicek senün gönlünde (13) eser itmeyemi? Beli ide! 
Nitekim Hoca İmâm-ı Kebîr Abdurrahmâna sordılar: bir gişi (14) kim Kur’ân okır ve 
ma‘nîsin bilmez kim ne dimekdür, anun hîc eseri varmıdur? (15) Pes ol ulu şöyle 
buyurdı kim: Bir gişi kim ot içer ve bilmez kim ol içdügi

5.A.

(1) ot ne nesnedür; velîkin eser ider, illetin giderür, fâ’ide ider. Pes bi-tarîk-i7 evlâ (2) 
Kur’ân kim Hak kelâmıdur, aceb okıyana eser itmeyemi? Beli kim hezârân hezâr 
(3) dürlü fâ’ideler ide. Nitekim buyurur: «hayru’l-kelâmi kelâmu’llâhi fe-innehu 
şâfi‘un muşaffa‘un (4) şâhidün musaddakun» diyüb-durur, hâssa kim ma‘nîsin bile 
ne dimekdür ve anunla amel (5) eyleye ve gözinden yazuk yaşın döke Hakka kim 
yaşınun degme bir katresine (6) Hak Ta‘âlâ bin benüm gibi âsîyi bağışlaya gendü 
fazlı-yıla.
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Dahı sebeb olıdı (7) kim ben bîçâre kul gendü gönlüme meşâyih sözinden artuk 
söz koymazıdum, (8) ve dilümile dahı meşâyih sözlerinden artuk söz söylemez-
düm, megerkim zarûret olaydı. (9) Pes meşâyih sözlerin vazîfe idindüm: olakim 
bu mâ’ide8 içinde hem kâse (10) olavan, ya‘nî bir çanakdan bile sunavan. Nitekim 
Şeyh Alî Şâh buyurur kim: Benüm (11) dünyâda iki ârzûm vardur. Evvel oldur kim 
meşâyih sözlerinden bir söz (12) işidem, veyâhûd bunlardan birisin görem. Ve 
dahı buyurdı kim: Ben bir ümmî (13) gişiven, yazmak ve okımak bilmezven. Bana 
bir gişi gerekdür, meşâyih sözlerin (14) ben eydem, ol işide, veyâhûd ol eyide, ben 
işidem. Ve eger uçmakda dahı (15) meşâyih sözinden artuk söz söylenürse, Alîye 
uçmak gerekmez.

Dahı bir sebeb

5.B.

(1) olıdı kim Ebû Yûsuf-i Hemadânîye sordılar: eger bu erenler dünyâ nikâbın yüz-
lerine dutarlarsa, (2) aceb biz miskînler nidevüz? – didiler. Ol ulu şöyle buyurdı: 
Her gün evliyâ (3) sözlerinden sekiz kâğıd okıyalar, şöyledür kim anları görürler. 
Pes gaflet (4) ehline ulular sözin söylemek ayn-ı farzdur.

Dahı bir sebeb olıdı kim ben (5) miskîn kiçiden bu tâ’ifeye muhibbidüm, ve bun-
larun sevgüsi benüm cânum içinde (6) bitübdururdı. Ve bunlarun sözlerin işidicek 
cânum sevinürdi. Ve bu (7) ümîzi de ümîzlenürdüm kim: «el-mer’ü yuhserü ma‘a 
men ehabbe», ya‘nî: er (8) sevdüğiyle kopar. Gendü tâkatum kadarınca ve gücüm 
yitdügince, bunlarun sözleriyile (9) gönlüm pâsını saykalladum. Korkum oldur ki 
şimdiki zamân içinde (10) müdde‘îler baş kaldurubdur, ve gönül ehli kızıl kibrit 
gibi azîz olubdur. (11) Nitekim Cüneyd Şiblîye didi: «izâ vecedte men yuvâfikuka 
alâ kelîmati’l-hakkı (12) fe-temessek bi-zeylihi», ya‘nî: kaçankim bir gişi bulasın 
kim ol senünle muvâfakat (13) eyleye Hak keleci üzerine, anun etegine yapışgıl, 
berk dutgıl!

Dahı bir sebeb (14) oldur kim ben za‘yıf  kul gördüm kim <âdemîlerün>9 âhir(i)10 
şerdür, âdemîlerün eyregi ol (15) velîleri unıtdılar, hîc anmazlar. Pes bu kitâbı tasnîf 
eyledüm, adın Tezkiretü’

6.A.

(1) l-Evliyâ kodum kim dünyâ ehli [ve]11 âhiret ehlini unıtmayalar, ve bucaklarda 
oturub (2) Hak(k)ıla mû‘âmele eyleyenleri isteyeler, ve bulara ragbet ideler, tâ 
bunlarun devleti (3) eserinün yili bunlara dahı değe.

Ve dahı bir sebeb oldur kim bu kitâbı (4) düzmekde birkac dürlü fâ’ide vardur. 
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[Evvel] oldur kim dünyâyı âdemîlerün gönline (5) sovıdur. İkinci oldur kim 
âhirete âdemîleri ragbet itdürür. Üçünci: Hak (6) dostlığı(n)ı âdemün gönlinde 
belürdür. Dördünci oldur kim âhiret azığını çok (7) itdürür. Pes bunun gibi sözleri 
cem‘ eylemek cümle-i vâcibâtdandur. Eyitmege (8) yarar kim dükeli âlem içre 
<ehâdîsden ve tefâsirden sonra>12 bundan yigrek kitâb yokdur. Zîrâ Kur’ân ve 
ahbâr (9) şerhidür ve dükeli sözlerün öründüsidür.

Ve eyitmege yarar kim bu kitâb muhannas- (10) ları er eyler ve erenleri arslan 
eyler. İlahâ, pâdişâhâ, perverdigâra izzün ve celâlun (11) hakkıyçün, ve Peygam-
berler ve evliyâ[[lar]] ve ulemâ[[lar]] ervâh|ı|[[ları]] hakkıyçün ben za‘yıf  (12) 
ve âciz ve günâhlu kulunı dahı bu kavumdan bî-nasîb kılmagıl! Ve ol (13) hâs 
nazarundun kim bunlara rûzî kıldun, beni dahı mahrûm kılmagıl, ve bu kitâbı 
(14) günâhlarumuza kefâret eylegil, ve son nefesde îmânumuzı Şeytân mekrinden 
(15) sen beklegil! Âmîn.

Yâ Rabbe’l-âlemîn, andan girü Hak inâyetiyle bu evliyâ[[lar]]

6.B.

(1) zikrine âğâz kılalum: «bi-avni’llâhi ve husna tevfîkihi’l-evvelü minhüm».
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{1}

(2) Ol Mustafâ milletinün sultânı, ve ol Peygamber hüccetinün burhânı; ol (3) âmil-i 
sıddık, ol âlım-ı tahkîk; ol velîler gönlinün yimişi, ol (4) Peygamberler cigerinün 
kûşesi; ol Alî-yi Murtazâ nâkıdı, ol Peygamber-i Mustafâ (5) vârisi; ol ârıf-ı âşık:

Ebû Muhammed Ca‘fer-i Sâdık
– radiyallâhu anhu. 

Biz (6) eyitdügidi kim eger peygamberleri ve sahâbeleri ve ehl-i beyti anarsavuz, 
ayru (7) bir kitâb gerek. Ve Bû Ca‘fer-i Sâdık Peygamberun ehl-i beytindendür. 
Ammâ teberrükiçün (8) evvel Peygamber aslından başladuk kim ehl-i beytde tarî-
kat sözlerin ol (9) dimişdür; ve hem rivâyet dahı andan çokdur. Anun sözlerinden 
birkaç kelime (10) getürelüm kim bunlar kamusı birdür. Çünkim anı zikr idesin, 
şöyle (11) dür kim kamusını zikr idersin. Ve eger anun zikrini idersem, dilüm anun 
(12) vasfında âciz ola, beyân kılımaya, ve ibâretüme sığmaya, ve râst dahı gelmeye.

(13) Cümle-i ulûm ve işârât ve tarîkat ve hakîkat ve ma‘rifet içinde kâmil (14) ve 
tamâmıdı. Ve dükeli velîlerün ulusı ve serçeşmesi olıdı. Ve cümle- (15) sinün 
i‘timâdı ve tekyesi anadur, ve mutlak pîşkademdür, ve dükeli Tangrı

7.A.

(1) gişilerinün şeyhidür, ve mü’minlerün imâmıdur, ve hem zevk ehline mu-
kaddemdur, (2) ve ışk ehline pîşrevdür, ibâdet ehlinün mukaddemidür, ve zühd 
ehlinün (3) mükerremidür, ve hakâyik ilmi içinde musannifdür, ve tefsîr içinde (4) 
müfessirdür. Ve ben aceblerem kim ol gişi kim ehl-i beytile ve ehl-i sünnet (5) ve 
cemâ‘at arasında fark ider, ve yaramaz hayâli gönline bıragur. Hâliyâ (6) ben bu 
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kadar bilürven kim herkim Muhammed-i Mustafâya îmânı vardur, ve (7) anun ehl-i 
beytine ve oğlanlarına ikrârı yokdur, pes Muhammede dahı <ikrârı>13 yokdur, (8) 
<ve>14 Muhammed andan bîzârdur.

İmâm-ı Şâfi‘î - radiyallâhu anhu - ehl-i beyti sevdüğiyçün, (9) ana râf‘ı(z) didiler 
ve zindâna iletdiler. Ve bu mânî içün şîr dimişdür. (10) Fi’l-cüml(e çün) hakîkat 
bilürsin kim dünyânun ve âhiretün pâdişâhı (11) Muhammed-i (Mus)tafâdur, anun 
yârânlarını ve vezîrlerini anun yirinde dutasın, (12) ve sahâbe(lerini) ve dahı ehl-i 
beyti anun makâmında bilesin, tâ senün îmânun (13) dürüst (ola), ve sünnîlerden 
olasın.

Ebû Hanîfeye – radiyallâhu anhu – sordılar: (14) Peygamber yâ(rânları)nda ve ehl-i 
beytinde kankısı artukdur? Eyitdi: kocalarda Sıddık (15) ve Fârûk, (ve yig)itlerde 
Osmân ve Alî, ve hâtûnlarda Âyişe, ve kızlarda Fâtıma.

7.B.

(1) Nakldur kim Mansûr-ı <Ammâr>15 ikinci halîfa-ıdı. Bir gice vezîrine buyurdı: 
Ca‘fer-i (2) Sâdıkı getür, öldüreyim - didi. Vezîr çok cahd eyledi ve eyitdi: Şol gişi (3) 
kim bir buçakda oturmuşdur, ve uzlet ihtiyâr kılmışdur, ve gendözin dünyâdan (4) 
çeküb ibâdete meşgûldur, halîfaya ziyânı yokdur. anı getürüb öldürmek (5) içinde 
ne fâ’ide vardur? – didi. Halîfa vezîr sözin işitmedi, Ca‘fer-i (6) Sâdıkı getürmeğe 
kullar virbidi. Ve hâsekîlerine ısmarladı: kaçan ol gelicek (7) ben tâcımı başumdan 
götürem, şolok sâ‘at başını kesün! – didi. Çünki (8) Sâdıkı getürdiler, Mansûr anı 
gördügi sâ‘at tahtından aşağa indi (9) ve karşu vardı, Sâdıkun elin aldı, nehâlisi 
üstine geçürdi, ve gendözi (10) karşusına dizin çöküb edebile oturdı. Ve bu duran 
hâsekîler ve vezîr (11) ler hep aceblediler. Pes Sâdık eyitdi: Bende ne hâcetün var-
dur kim (12) beni okıdun? Ve ben Çalabum tâ‘atına meşgûl olub-dururvan, kerem 
eylegil, (13) ayruk beni üşendürmegil! – didi. Şolok sâ‘at halîfa destûr virdi, (14) 
yüz dürlü ağırlamaklarıla ve hil‘atlarıla girü gönderdi. Ve ol gidicek halîfayı (15) 
ditremek dutdı, ve aklı şaşdı, yire dü(ş)di, aklısuz yatdı, ve üc

8.A.

(1) günedegin başın kaldurmadı, ve üc günlik namâzı kaldı. Ve kaçankim yine (2) 
aklı geldi, vezîr ana sordı: sana ne geldi kim bu hâla düşdün? (3) Mansûr eyitdi: 
Kaçankim Sâdık kapudan girdi, bir ejdehâ gördüm ki (4) bile girdi. Bir dudağı 
suffa üstinde ve bir dudağı suffa altında-ıdı. (5) Bana hamle kıldı ve eyitdi: Sâdıkı 
üşendürmegil, yoksa seni bu oturduğun (6) suffayıla bile yudarın – didi. Ve ben ol 
ejdehâ korkusından netdügüm (7) bilmedüm, ve yanına vardum, özür diledüm, 
ve aklum gitdi.
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Nakldur kim (8) bir gün Dâvud-ı Tâyî anun katına geldi ve eyitdi: i Tangrı Rasû-
lınun (9) oğlı, bana bir ögüt virgil kim gönlüm yavlak karardı – didi. Sâdık (10) 
eyitdi: yâ Ebâ Süleymân, sen bu zamânumuzun zâhıdısın, sana ögüt virmek (11) 
hâcet degüldür – didi. Pes Dâvud eyitdi: i iki gözüm çırâğı, ve i (12) Peygamber 
Hazretinün ciger kûşesi! Cümle halâyık üzerine senün hakkun (13) vardur kim 
ögüt viresin; ve dükeline vâcibdür kim senün ögütün (14) duta. Sâdık eydür: yâ 
Ebâ Süleymân, ben korkarvan kim kıyâmet güninde (15) dedem bana eyide: Neçün 
benüm sünnetlerümi halka ödemedün kim bu iş nesebile

8.B.

(1) degüldür. Belkim eyü mu‘âmele gerekdür kim Hak Ta‘âlâ Hazretine (2) lâyık 
ola. Pes Dâvud ağladı, eyitdi: i Bâr-i Hudâyâ, ol kim Peygamber (3) sülâlesidür 
ve anası Fâtime-i Betûldür,16 ol böyle hayrân olıcak Dâvud (4) ne <ola>,17 ve anun 
mu‘âmelesi Hak(k)ıla ne ola? – didi.

Nakl kim Ca‘fer-i Sâdık (5) bir gün gendü kavumlarıyıla otururdı. Eyitdi: yâ ha-
sımlarum,18 gelün, (6) biribirimüzle bey‘at idelüm, ve ahdı ve kavl(ı) berkidelüm! 
Kankımuz kim kıyâmet (7) güninde kurtılursa, girü kalanumuza şefâ‘at kılsun! 
Eyitdiler kim: yâ (8) Tangrınun Rasûlınun oğlı, sana dahı şefâ‘at kılmak ne hâ-
cetdür (9) kim senün deden dükeli halka şefâ‘at kılıcıdur. Pes Sâdık eyitdi: (10) i 
kardaşlar, ben bu amelile utanurın kim kıyâmet güninde dedem yüzine (11) ba-
kam – didi.

Ve dahı nakl kim Sâdık bir müddet halvete girdi (12) ve hîc daşra çıkmadı. Süfyân-ı 
Sevrî kapuya geldi ve eyitdi: i (13) sultân-ı vilâyet, ve i çırâğ-ı millet! Müsülmânlar 
senün mübârek nefesünden (14) mahrûm oldılar. Uzleti neçün ihtiyâr eyledün? 
Sâdık cevâb virdi (15) ve eyitdi: rûzgâr böyle takâzâ ider – didi. Ve (b)u sözi okıdı:

9.A.

(1) «Fesede’z-zamânu ve-tegayyere’l-ihvânu», ya‘nî: zamâne yavuz oldı, ve ka-
vumlar dahı (2) ayruksıdı. Herkim usluyısa, halka karışmaya – didi.

Nakldur kim Sâdıkı (3) gördiler kim ağır bahâlu don geyürdi. Eyitdiler: i Tangrı-
nun Rasûlı oğlı, (4) «leyse hâzâ min zeyyi ehli beytike», ya‘nî: bu geyesi senün 
aslun geyesisi degül (5) dür. Bu keleciyi diyen gişinün elin dutdı, koynına sokdı: 
gördi kim ol (6) kaftânun altında bir iri palâs geyürdi. Ve eyitdi: «hâzâ li’l-hakkı ve 
(7) hâzâ li’l-halkı», ya‘nî: üstindeki halkıçündür ve altındağı Hakkıçündür.

Nakldur (8) kim bir gişi Sâdıka eyitdi kim: dükeli nesne sende vardur, ve zühdün 
(9) var, keremün var, ve zâhirün aru, ve bâtınun ma‘mûr, ve Muhammed-i Mustafâ 
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(10) hânedânınun gözi çırâğısın, ammâ yavlak tekebbürsin – didi. Pes cevâb (11) 
virdi: Ben tekebbür degülven, velâkin kibrimün kibriyâsı vardur. Çün (12) ben 
kibrümi götürdüm, anun kibriyâsı geldi, benüm kibrüm yirine oturdı. (13) Gişi 
gendü kibriyâsına kibr itmek olmaz.

Nakldur kim bir gün Ebû (14) Hanîfe[den]: – raziyallâhu anhu – Sâdık su’âl eyledi 
ve eyitdi: âkıl kimdür? (15) Ebû Hanîfe eyitdi: âkıl oldur kim fark eyleye hayrıla 
şerri. Sâdık

9.B.

(1) eyitdi: Bunı yılkılar dahı bilür, yim vireni ve uranı fark ider. Pes Ebû Hanîfe (2) 
eyitdi: âkıl senün katunda kimdür? Sâdık eyitdi: Oldur kim temyîz ide (3) iki hayr 
arasında ve iki şer arasında. İki hayırdan yigregin ihtiyâr ide, ve iki (4) şerden dahı 
yigregin ihtiyâr ide19 – didi.

Nakldur kim bir gişinün bir hemyân (5) mâlı yavuvardı. Sâdıka yapışdı kim: sen al-
dun diyü, ve bilmedi kim bu (6) Sâdıkdur. Sâdık eyitdi: <mâlun>20 niceyidi? Eyitdi 
kim: bin kızıldur. Pes Sâdık (7) anun elin aldı, evine getürdi, bin kızıl ana virdi. Ve 
ol gişi sonra (8) hemyânı girü buldı, Sâdık katına geldi bin kızılı virmege. Sâdık (9) 
girü almadı ve eyitdi: anı kim biz virevüz, girü almayavuz – didi.

Ve dahı (10) nakldur kim bir gün Sâdık yolda yalunuz giderdi, Allâh, Allâh, Allâh 
dirdi. (11) Ve bir suhte gişi anun ardınca giderdi, ol dahı anun muvâfakatına (12) 
Allâh, Allâh dirdi. Pes Sâdık eyitdi: Allâh, giyesim yokdur – didi. Derhâl (13) bir 
boğ don hâzır oldı. Ca‘fer boğı şeşdi, olok sâ‘at geydi. (14) Ol sûhte gişi Sâdık katına 
geldi, eyitdi: i hoca, ben dahı Allâh (15) dimekde sana muvâfakat iderdüm; yini 
donları sen geydün, eskini bana vir! – didi.

10.A.

(1) Sâdıka bu söz yavlak hoş geldi, eski donların dervîşe virdi.

Ve dahı (2) nakldur kim bir gişi Sâdık katına geldi ve eyitdi kim: Tangrıyı bana 
göster, (3) göreyim – didi. Sâdık eyitdi: İşitmedünmi kim Mûsâ gibi gişi bu hevesi 
eyledi. (4) Ana «lenterânî» didiler, ya‘nî: görmeyesin dimekdür. Ol gişi eyitdi: bu 
millet (5) Ahmed milletidür, şâyed ki görem, göster! – didi. Sâdık buyurdı: ol gişiy(i) 
Dicle (6) ırmağına bırakdılar. Ol gişi su içinde çağırur: yâ Rasûl-oğlı, feryâd! – 
dir. Sâdık (7) eydür: yâ su, aşağa batur! – dir. Ve ol gişi niçe-kim Sâdıka çağırdı, 
Sâdık eyitdi: (8) yâ su, aşağa batur! – didi. Bugez ol gişi yavlak bunaldı, ve ümî-
din halkdan (9) kesdi, Hâlike yalvardı ve eyitdi: i Çalabum, meded sendendür, 
feryâd! – didi. (10) Buğur Sâdık buyurdı: ol gişiy(i) sudan çıkardılar. Burnından 
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ve kulağından su (11) akdı. Ve kaçankim gendözine geldi, Sâdık eydür: Tangrıyı 
gördünmi? Ol gişi eydür: (12) Niçekim feryâd senden diledüm, karşuma hicâb 
olurdı. Ve çünkim yüzümi (13) ana dutdum, bir derece gördüm, gönlüm içine açıl-
dı. Ol dereceden bakdum, (14) anı ki <senden>21 isterdüm, <anda>22 gördüm, 
illâ zarûret olmayınca ele girmedi. «e-men yuhîbu’ (15) -l-muztarra izâ de‘âhu», 
ya‘nî: kimdür Tangrıdan artuk bunalmışlara meded iren,

10.B.

(1) eger Tangrıya yalvarursa. Pes Sâdık eyitdi kim: Sâdıkı görince sıddık (2) degül-
dün. İmdi ol derece’yi saklagıl! – didi. Ve dahı Sâdık eyitdi: (3) herkim eydürse kim 
Tangrı nicedür göre, ve ne nesnedür ve neye benzer (4) ve nenün üzerinedür, ol 
kâfirdür. Ve dahı eyitdi kim: mutî‘ kul ucbıla (5) ve gendözin görmegile âsîdür, ve 
âsî kul özrile mutî‘dür. 

(2) Nakldur <kim> (6) eyitdi:23 mutî‘e ibâdet tevbesüz doğru gelmez kim Tangrı 
tevbe’yi mukaddem (7) dutubdur ibâdetden. Nitekim Kur’ân içinde yâz kılur: 
«et-tâyibûne’l-âbidûne».

(8) Ve dahı eyitdi kim: Biş gişi sohbetinden sakınun! Bir: yalancı gişiden; ikinci: (9) 
ahmak gişiden kim sana assı sana, ol hoz ziyândur; ve dahı bahîl (10) gişiden kim 
senün devletüni gidere; ve dahı yavuz gönüllü gişiden kim (11) hâcet vaktında seni 
hacil eyleye; ve dahı fâsık gişiden kim seni (12) bir lokmaya sata.

Ve dahı Tangrınun dünyede hem uçmağı vardur, ve hem tamusı (13) vardur. Uç-
mağı sağlıkdur ve âfiyetdür, tamusı <sayrulıkdur>,24 belâdur.

Ve dahı eyitdi: Eger (14) düşman sohbeti ziyân idermişse, velîlere ide-idi, ve Fir‘avn 
sohbeti Asyeye (15) ziyân ideydi. Ve dahı velî sohbetinün eger düşmana assısı var-
mışsa,

11.A.

(1) Nûh ve Lût avretinün olayıdı.

Ve Sâdıkun sözleri çokdur, teberrükiçün (2) birkaç kelime getürdük ve hatm kılduk.

«Ve’l-âhir.»
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<2>

Ol tâbi‘în kıblesi, ve ol (3) erba‘în ulusı; ol gizlü güneş aydını, ol hemnefes-i rah-
mânî; ol (4) süheyl-i Yemenî:

Üveys(-i) Karanî
– rahmetullâhi aleyhi. Peygamberümüz Hazreti -sallallâhu (5) aleyhi ve sellem 
– buyurdı Üveys el-Karanî içün: «hayru’t-tâbi‘îne bi-ihsânin ve atfin». (6) İmdi ol 
gişinün kim ögücisi «rahmeten li’l-âlemîn» ola, ya‘nî Muhammed-i Mustafâ (7) ola, 
ve nefesi anun Rabbi’l-âlemîn nefesi ola, kankı dile râst gele kim (8) anı medh 
eyleye. Ve degmegez ol Hoca-i enbiyâ, Muhammed-i Mustafâ – «aleyhi (9) efda-
lu’s-selâm» – mübârek yüzini Yemenden yana dutarıdı ve eydüridi kim: (10) «innî 
li-ecidu nefse’r-rahmâni min kıbeli’l-yemeni», ya‘nî: Yemenden yanadın bana 
Tangrı nefesi (11) nün eseri – dimekdür.

Ve dahı Hoca-i enbiyâ buyurur: Hakk Ta‘âlâ yarın (12) kıyâmet güninde yit-
miş-bin firişte yarada, dükelisinün sûreti Üveys sûretinde (13) ola, tâ Üveys arasında 
uçmağa gire, hîc kimse anı bilmeye. Zîrâ dünyâ (14) sarâyında dahı Hakk kubbesi 
altında gizlü ibâdet kılurdı, ve gendüsini (15) halkdan gizlerdi. Ve âhiretde dahı 
anı kimse bilmez. Nitekim Çalab buyurur: 

11.B.

(1) «evliyâ‘i tahte kıbâbî lâ ya‘rifühum gayrî», ya‘nî: benüm velîlerüm benüm 
kubbelerüm (2) altında gizlüdür, benden artuk kimsene bunları bilmez. Ve haber-
de şöyle (3) gelmişdür kim yarın Peygamber – aleyhisselâmu – kıyâmet güninde 
mübârek başın (4) doprakdan kaldurıcak şöylekim bir nesne ister gibi, ive ive 
dört yana (5) isteye. Andan hitâb gele kim: yâ habîbüm ne istersin? Peygamber 
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– aleyhisselâmu – (6) eyide: Veysi isterven. Yine hitâb gele kim: hîc rence girme, 
Nitekim dünyede (7) görmedün, bunda dahı görmezsin – diye. Peygamber eyide: 
İlahî, bes Üveys (8) kandadur? Hakk Ta‘âlâ eyide: «fî mak‘adi sıdkın inde melîkin 
muktedirîn», ya‘nî: (9) Üveys kâdir pâdişâh katında sıdk makâmındadur – dir. 
Peygamber eyide: (10) İlahî, ol beni görmeyisermidür? Hakk Ta‘âlâ eyide: Ol kim 
beni görür, seni görmeği (11) nider? – diye. Yâ Muhammed, seni gören bizümçün 
görür. Gişi kim sensüz bizi (12) görür, seni görmek ana hâcet degüldür. Seni gör-
mek bizsüz ne fâ’idedür? (13) Veyâ bizi görmek sensüz ne ziyândur?

Ve hem Peygamber buyurubdur kim: (14) benüm ümmetümde bir er vardur. 
Kıyâmet güninde Rabî‘a ve Muzar25 kabîlesi yılkısınun (15) kılı sağışınca günâhlu 
gişilere şefâ‘at idecekdür. Ve eydürler kim:

12.A.

(1) Arab içinde bu iki kabîle bigi davarlu yokdur. Pes sahâbeler eyitdiler: yâ Rasûl- 
(2) allâh, ol ne gişidür? Eyitdi: «abdün min ibâdillâhi», ya‘nî: bir kuldur Tangrı 
Ta‘âlâ (3) kullarından. Eyitdiler: Dükelümüz kullaruz. Adı nedür? Eyitdi: adı 
Üveys-i Karanîdür. (4) Eyitdiler: <duraği>26 kandadur? Eyitdi: Yemen ilinde, Karan 
köyinde olur. Eyitdiler: seni gördimi? (5) Eyitdi: gördi, velîkin zâhir görmedi. 
Eyitdiler: bes ol nice âşıkdur kim (6) Peygamber tapusına gelmege ivmedi? Eyitdi: 
İki sebebden. Birisi hâl galebesinden, (7) ikinci şerî‘at azametinden. Ya‘nî ana-
sını koyub gelmedi, şerî‘a emrin dutdı (8) kim anası bir gözsüz karıcuğıdı. Üveys 
deve güderidi, ve hakkın anasına (9) ve hem gendü(ye)27 nafaka iderdi. Sahâbeler 
eyitdiler: bizler anı görmeyivüz?28 Eyitdi: (10) Ebû Bekr görmeye, ammâ Ömer ve 
Alî göreler. Peygamber eyitdi: ol bir <aceb>29 gişidür, (11) gevdesi kıllu, ve sağ eli 
ayasında bir akca kadar ben vardur: ak, ve ol nûr (12) dandur. Pes Peygamber 
eyitdi: anı görün, ve benden selâm degürün, ve eyidün benüm (13) ümmetüme 
du‘â kılsun!

Ve dahı Peygamber eydür: «ehabbü’l-ibâdi ilallâhi (14) el-etkıyâu el-ahfiyâu», 
ya‘nî: Tangrınun sevgülü kulları gizlü tâ‘at idenlerdür. Ve dahı (15) nakldur kim 
hoca-i enbiyâ ölüm döşegine düşicek eyitdiler kim: yâ Rasûlallâh,

12.B.

(1) murakkâ‘ı kime virelüm? Eyitdi: Veyse virün! Ve çün Peygamber Hazreti dünye-
den (2) nakl eyledi, Ömer ve Alî – radiyallâhu anhumâ – Kûfe şehrine vardılar. Ömer 
hutbe (3) içinde eyitdi: i Necd kavmı, dükelünüz örü-durunuz! Cümlesi örü-dur-
dılar. (4) Eyitdi: Karn köyinden hîc bunda gişi varmıdur? Eyitdiler: beli vardur. 
Pes bir gişi (5) virbidiler, Ömer kıyına geldi. Eyitdi: hîc Veys adlu Karan köyinde bir 
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gişi (6) varmıdur, anı bilürmisin? Eyitdi: yâ emîre’l-mü’minîn, anı ne sorarsın? 
(7) Ol bir delü ve ahmak ve yohsul gişidür, deve güder, halka karışmaz - didi. 
Ömer (8) eyitdi: Ben dahı anı isterven. Ol gişi kandadur? – didi. Eyitdiler: Arana30 
deresinde (9) deve güder, ahşam eve gelicek âdeme karışmaz, vîrâneler içine girür, 
(10) ta‘âm yimez, hîc şâzî u gam <nedür>31 bilmez. Âdemîler gülicek ol ağlar, ve 
âdemîler (11) ağlayıcak ol güler – didi. Ömer eyitdi: ben dahı anı isterven – didi.

Pes (12) Ömer ve Alî – radiyallâhu anhumâ – vardılar, anı buldılar, gördiler kim 
namâza meşgûl (13) dur; ve Hakk Ta‘âlâ bir firişte virbimiş: develeri güder. 
Namâzdan fâriğ (14) olınca durdılar. Ve çünkim namâzdan fâriğ oldı, Ömer ilerü 
vardı, selâm (15) virdi. Ol cevâb eyitdi. Fârûk32eyitdi: adun nedür? Eyitdi: Üveys 
[Abdullâh].

13.A.

(1) Ömer eyitdi: «Küllünâ abîdullâh», ya‘nî: dükelümüz Tangrı kulıvuz. Hâs adun 
nedür? Eydür: (2) Üveysdür. Ömer eyitdi: sağ elün bize göster! Gösterdi. Ve ol ak 
ben(i)33 (3) kim nûrdandur, Ömer gördi. Eyitdi: Peygamber sana selâm kıldı, üm-
metlerüme (4) du‘â kılsun! – didi. Veys eyitdi: «küllünâ abîdullâhi», ya‘nî: sen yig-
reksin (5) du‘â kılmağa. Ömer eyitdi: ben hod du‘â kılurvan, ammâ Peygamber size 
vasiyyet (6) kıldı kim ümmetlerine du‘â kılasın. Pes Veys eyitdi ki: görgil yâ Ömer, 
ayruğa (7) buyurmış ola. Ömer eyitdi: sizi nişân virdi – didi. Ve hem murakka‘ın uş 
(8) sana virbidi, geygil, ümmetlerine du‘â kılgıl! – didi.

Veys murakka‘ı aldı, (9) ve bunlarun kıyından ırâk gitdi, ve murakka‘ı aşağa kodı, 
ve yüzin toprağa vurdı, (10) ve eyitdi: Bâr-i Hudâvendâ, bu murakka‘ı geymezven, 
tâ Muhammed ümmetini küllisin tamâm (11) bağışlamayınca. Zîrâ senün habî-
bün, Muhammed-i Mustafâ – sallallâhu aleyhi ve sellem – (12) Fârûkı ve Murtazâyı 
bana virbidi, ve ben za‘yıf  kulunı şefî‘ dutundı.34 (13) Pes hitâb-i izzet geldi kim: 
buncasın sana bağışladum, murakka‘ı geygil! (14) – didi. Eyitdi: yok, tâ dükelisin 
bana bağışlamayınca geymezven. Uşbu resme (15) yüzin toprağa koyub Allâhıla 
münâcât ideridi ve hitâb işidürdi.

13.B.

(1) Pes sahâbeler gördiler kim Veys eglendi. İlerü vardılar, tâ göreler kim Veys (2) ne 
işdedür. Ve çün yakın vardılar, Veys bunlara eyitdi: Âh ivdünüz, neçün (3) geldü-
nüz? Eger gelmesedünüz, murakka‘ı geyecek degüldüm, tâ Muhammed ümmetini 
birgezden (4) yarlığamayınca. İllâ sabr eylemedünüz.

Ömer çünkim Veysi gördi <kim>35 bir <eskice>36 gilîm geyür, (5) ve başı kaba 
ve ayağı yalın. Ve Ömer yine bakdı, ol gilîm altında on-sekiz-bin (6) âlem gördi. 
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Ömer gendü halîfalığından bezdi37 ve eyitdi: kim ola-kim (7) benüm halîfalığumı 
bir etmege satun-ala – didi. Üveys eyitdi: Ol nesne (8) kim akdı yokdur, anı kim 
ala38 – didi. Bırak, kime gerekse ala. Bunda (9) satu bâzâr n’ister?

Pes Ömer halîfalığın terk eylemek istedi. Sahâbe (10) feryâd kıldılar ve eyitdiler: bir 
sâ‘at adl eyledügün Müsülmânlara yitmiş-bin yıl (11) tâ‘at kılmakdan yigrekdür 
– didiler.

Pes Üveys murakka‘ı geydi ve eyitdi kim: (12) Rabî‘a ve Muzar39 kabîlesinün yılkısı 
kılı sağışınca Hakk Ta‘âlâ Muhammed ümmetinden (13) yarlığadı bu murakka‘ 
hürmetinden.

Ve eger sorsalar kim Ömerden Veys (14) artukmıdur, cevâb budur kim artuk degül. 
Ammâ Veys tecrîdidi, dünyelikden (15) fâriğdi, ve Ömerde dükeli nesne varıdı. 
Hakk Ta‘âlâ kıyında dünyâyı

14.A.

(1) [dünyâyı] terk idenile itmiyen berâbar degüldür. Peygamber Hazreti karıcuk-
lar (2) kapusına40 gelüridi: beni du‘âdan unıtman! – diridi.

Pes Ömer yine Üveyse sordı: (3) yâ Üveys, Peygamberi neçün görmege gelmedün? 
Eyitdi: sizler Peygamberi (4) gördünüzmi? Eyitdiler: gördük. Veys eyitdi: Meger 
cübbesin gördünüz ola. (5) İmdi eger sizler anı gördünüzse, eyidün, Peygambe-
rün kaşı açukmıdı, ve (6) yâhûd çatukmıdı? Bunlar cevâb virmediler, ve nişânın 
diyümediler kim (7) Peygamberün heybeti katı-ıdı. Ve kimse nişânın virmezidi.

Pes Veys eyitdi: (8) kimsenenüz sizlerden Peygamberi severmidünüz? Eyitdiler: 
severüz. Eyitdi: dişlerü (9) nüzi gösterün! Dişlerin gösterdiler: büsbütünidi. Veys 
eyitdi: Eger (10) siz Peygamberi severmişsedünüz, <ana>41 muvâfakat idedünüz. 
Kâfirler savaşında (11) anun mübârek dişin sıdılar. Siz dahı dişünüz sıyadunuz. 
Dostlık şartı (12) budur – didi. Veys gendü dişin açdı: ağzında bir bütün diş yoğıdı, 
(13) ucdan uca sınmış.

Pes Veys eyitdi: ben anı sûret gözince42 (14) görmedüm, velîkin muvâfakat eyledüm 
kim muvâfakat eylemek dînden (15) dür – didi. Ömer ve Alî çünkim Veysün dostlığın 
ve sevgüsin gördiler,

14.B.

(1) eyitdiler: i dirîgâ, bizler dostlık idemedük – didiler ve ağlaşdılar. Bes Fârûk (2) 
eyitdi: yâ Üveys, bana du‘â kılgıl! Üveys eyitdi: Îmân içinde meyl olmaz. (3) Biz 
her gün du‘â kıluruz ve du‘âmuz içinde eydürüz: «Allâhümmagfir li-cemî‘i’l-
mü’minîne (4) ve’l-mü’minâti», ya‘nî: i Çalabum, yarlıgagıl dükeli mü’min erleri 
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ve mü’mine avretleri. (5) Eger siz îmânunuz sine selâmat iltürsenüz, du‘â hoz sizi 
bula. Ve eger (6) iltmezsenüz, du‘â size ne fâ’ide ide? – didi.

Pes yine Fârûk eyitdi: yâ (7) Tangrınun hâs kulı, bana bir ögüt [vir]! – didi. Veys 
eyitdi: yâ Ömer, Tangrıyı (8) bilürmisin? Eyitdi: bilürven. İmdi eger Tangrıdan 
ayruğın bilmeyesin, sana (9) yigrekdür. Ömer eyitdi: ögidi artur! Yine Veys eyitdi: 
Tangrı seni bilürmi? (10) Eyitdi: bilür. İmdi Tangrıdan artuk gişi seni bilmezse, 
dahı yigrekdür.

(11) Yine Ömer eyitdi: bunda durgıl, varayım sana nesne getüreyim. Pes Üveys 
(12) elin koynına sokdı, iki akça çıkardı ve eyitdi: yâ Ömer, uşbu akca’yı (13) deve 
güdmekden kazandum. Eger sen pâyendân olursan kim bu iki akca’yı yiyince 
<dek>43 (14) diri olam, varasın dahı nesne getüresin – didi.

Pes bir zamân bile (15) oldılar, Veys eyitdi: Kadem rence kıldunuz, {geldünüz}, 
imden girü dönün, makâmunuza

15.A.

(1) varun kim kıyâmet yakın geldi, yarağunuzda olun! Ve ben dahı gendü yara-
ğum (2) eylemege giderven – didi. Bunlar girü döndiler.

Buğur Üveys Karan köyinde (3) bilindi, ve hürmeti ve izzeti artdı. Eyle olsa kavm 
arasından kaçdı, (4) Kûfeye vardı. Ayruk kimsene anı görmedi.

Meger Herem ibn-i Hayyân44 Herem45 (5) eydür: Üveysün şefâ‘atı derecesin ve merte-
besin gördüm. Anun ârzûsı (6) üzerime gâlib oldı. anı isteyü Kûfe şehrine vardum, 
ve gördüm Üveysi kim (7) Furât ırmağı kıyında âbdest alurdı. Ve anun vasfın işitdü-
midi: göricek (8) bildüm, karşu vardum, selâm virdüm. Cevâbum virdi. Diledüm 
kim elin dutam, (9) öpem. Virmedi. Ve ben eyitdüm: yâ Üveys, «rahimekellâhu ve 
gafara leke», nitesin (10) ve nice geçersin? – didüm. Ve beni ağlamak dutdı anun 
sevgüsinden ve hem anun za‘yıf- (11) lığından kim tâ‘at kılmakdan benzi saru ve 
teni aruk olub-dururdı. (12) Ve hem Üveys dahı ağladı ve eyitdi: «hayyâke yâ Herem 
ibn-i Hayyân», sen dahı (13) nitesin bu dünyâ zahmetlerinden? Bes Herem eyitdi: yâ 
Üveys, beni gördügün yoğıdı, (14) benüm adumı ve atam adını nite bildün? – didi. 
Üveys eyitdi: «nebbâniye’l-alîmu’ (15) l-habîru», ya‘nî: bana seni ol gişi bildürdi 
kim hîç nesne anun ilminden

15.B.

(1) daşra degüldür. Yine Veys eyitdi: mü’minlerün cânları birbirin bilürler – (2) didi.

Pes Herem eyitdi: hîç Peygamberi gördünmi? Eyitdi: baş göziyile46 görmedüm, (3) 
ammâ görenlerden işitdüm – didi.
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Ve ben eyitdüm: yâ Üveys, bir hadîs rivâyet kılgıl, (4) işideyin! Eyitdi: Ben dilemez-
ven kim muhaddis olam, veyâ müzekkir, veyâ müftî olam. (5) Benüm ayruksı işüm 
vardur. Bu nesnelere meşgûl olımazvan – didi.

Pes (6) ben eyitdüm: bir âyet Kur’ân okıgıl! – didüm. «Euzü billâh» – didi ve ağladı. 
Ve eyitdi: (7) Hakk Ta‘âlâ buyurur: «ve-mâ halakna’s-semavâti ve’l-arza» tâ şuna 
degin kim (8) «fe-innehu hüve’l-azîzü’r-rahîmu» okıdı, birgez âh itdi ve eyitdi: i 
Hayyân-oğlı, (9) seni bunda kim getürdi?

Ben eyitdüm: geldüm kim senünle iş olavan (10) ve senün sohbetünde dinleneven 
– didi. Üveys eyitdi: Tangrıyıla iş olan (11) ayruğıla iş olmağı n’ider? Zînhâr, üns 
dutarsan, Tangrıyıla dutgıl kim (12) dinlenmek anun sohbetindedür.

Ben eyitdüm: bana ögüt vir! Eydür: Kaçankim (13) yatasın, ölümi yastuğun al-
tında kogıl! Ve kaçankim durasın, ölümi gözün (14) karşusından gidermegil! Ve 
dahı yazuk uvaklığına bakmagıl kim âsî (15) olursın! Ve eger yazuğı hor dutarsan, 
Tangrıyı horlamış olasın –

16.A.

(1) didi. Herem çün bu sözi işitdi, [ve]47 eyitdi: «üffin li-hâzâ’l-kalbi kad hâle-
tahâ’ş-şekkü (2) fe-lâ yenfa‘uhâ’l-mev‘izatü», ya‘nî: tufî gelsün bu benüm gönlüme 
kim (3) şek karışubdur, ögüt assı itmez.

Yine Herem eyitdi: ögid arturgıl! Eyitdi: (4) Uşbu sana ögüt yitmezmi kim Âdem 
kim atanıdı, ve Havvâ kim ananıdı, ve Nûh (5) ve İbrâhîm el-Halîl ve Mûsâ ve Dâvud 
ve Muhammed-i Mustafâ kim âlem anun dostlığına (6) yaratdı, bunlar heb öldiler? 
– didi. Ve ben dahı ve sen dahı ölürüz – didi.

(7) dahı eyitdi: vâh Ömer, âh vâh Ömer, âh – didi. Ben eyitdüm: «rahimekellâhu», 
Ömer dahı (8) öldümi? – didüm. Eyitdi: Çalabum bugün Ömer ölümin bana bil-
dürdi. Didi kim: (9) ol benüm karındaşum ve dostumıdı – didi, ve salavât virdi, 
ve du‘â kıldı.

(10) Ve dahı eyitdi: yâ Herem, ögüdüm sana oldur kim Kur’ân hükmini ilerü (11) 
dutasın, ve salâh ehli yolından çıkmayasın, ve bir sâ‘at ölümi unıtmaya[sın] (12) ve 
gendü kavumlaruna ögüt virmegi dirîg itmeyesin, ve bir karış doğru yoldan (13) 
çıkmayasın. Yoksa bî-dîn olursın, ve tamu azâbına giriftâr olasın.

(14) Ve birkac du‘â kıldı ve eyitdi: yâ Herem, ayruk ne sen beni göreceksin, ve 
ne ben (15) seni görecekven. İmdi sen beni du‘âdan unıtmagıl ve ben dahı seni 
du‘âdan

16.B.
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(1) unıtmayavan – didi. Ol anaru gitdi, ardınca bakakaldum. Vardı, bir dereye 
girdi, (2) ayruk haberin bilimedüm – didi.

Nakldur kim Rebî‘48 eydür: Ben dahı heves eyledüm kim (3) varam, Üveysi görem. 
Vardum, Üveysi gördüm. İrte namâzın kılurdı, ve çün (4) namâzdan fâriğ oldı, bu-
gez tesbîhe meşgûl oldı. Ben eyitdüm: teşvîş (5) virmeyeyin, tesbîhin tamâm idicek 
selâm virem – didüm. Ol hoz hîç dört yana (6) bakmadı. <Pes>49 öyle namâzın 
kıldı. El-kıssa üc günedegin durdum, hergiz namâzdan fâriğ (7) olmadı. Dördünci 
gice kulak urdum, birez ımızgandı. Olok sâ‘at yine (8) durugeldi, yimedi, içmedi, 
Hak(k)ıla münâcât iderdi. Ve eydür-idi: İlahî, (9) sana sığınurvan çok uyır gözden 
ve çok yir karından. Ve çünkim (10) bu sözleri işitdüm, [ve]50 ben eyitdüm: bu 
bana ögüt yiter, teşvîş virmeyeyin (11) – didüm, gitdüm.

Ve eydürler: Üveys ömri içinde bir gice yatub51 uyumadı, ve gice (12) olıcak eydü-
ridi: «hâzâ leyletü’l-kıyâmi», ya‘nî: bu gice ol gicedür kim bir rek‘at (13) içinde 
irteyedegin örüduram. Ve birisi gice gelicek eydüridi: «hâzâ leyletü’l (14) -rükû‘i», 
ya‘nî: bu gice ol gicedür, irteyedegin rükû‘ içinde olam. (15) Ve dahı yine bir gice 
gelicek eydür-idi: «ve hâzâ leyletü’s-sücûd», ya‘nî: bu gice

17.A.

(1) ol gicedür kim irteyedegin başumı secdeden kaldurmayam.

Ve ana sordılar kim: (2) sen za‘yıf  gişisin, nice irteyedegin örüdurursın, veyâ rükû‘ı 
ve sücûdı (3) irteye çıkarursın? Eyitdi: ben bunı anunçün iderem kim ta‘âtumı 
firişteler (4) ta‘âtına benzededüm olamı direm – didi.

Ve eyitdiler ana kim: namâz içinde (5) huşû‘ nedür? Eyitdi: huşû‘ oldur kim eger 
namâz içinde-yiken sünüyile (6) ursalar, öte yanına geçerse, haberi olmaya – didi.

Ve eydür: herkim üc (7) nesne’yi severse, Şeytân anı tizcek azdura: hoş52 yimek ve 
hoş geymek (8) ve baylarıla oturmak.

Bir gün Veyse eyitdiler: senün yörende bir gişi vardur. (9) Otuz yıldur kim sinin 
kazmışdur ve anun üzerine oturmışdur. İrte gice ağlar, (10) ve karar dutmaz. Üveys 
eyitdi: beni ol gişiye iledün, bir göreyim nice gişidür? Ve (11) çünkim Üveys ol 
gişi kıyına vardı, gördi kim aruklamış ve gözleri (12) çukura düşmiş. Olok sâ‘at 
eyitdi: «yâ fulân, şegaleke’l-kabru ani’llâhi», ya‘nî: (13) seni bu sin meşgûl eylemiş. 
Tangrı kullığından otuz yılkı ömrüni telef  geçürmiş (14) sin, ve ol sini ve kefeni 
büt53 idinmişsin – didi. Ve çün ol gişi bu sözleri (15) işidicek ana bir dürlü nesne 
keşf  oldı; na‘ra urdı, ol sine düşdi,

17.B.
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(1) cân virdi. İmdi eger sin ve kefen âdeme hicâb olursa, ayruk nesneler (2) hicâbı 
ne kadar ola? – bir kıyâs eylegil!

Nakldur kim Üveys üc gün düni (3) güni hîc nesne yimedi. Dördünc(i) gün durdı, 
yola girdi, gideridi, gördi kim yolda (4) bir kızıl altun düşmiş yatur. Almadı ve 
eyitdi: âdemîlerden düşmiş ola – didi. Ve (5) birez ilerü vardı, yirden ot dirdi 
kim nefsin kör eyleye. Gördi kim bir (6) koyun bir girde’yi ağzına dutmış gelür. 
Getürdi, Üveys önine kodı. Pes (7) Üveys eyitdi: yâ koyuncuk, bu girde’yi ayruk 
gişiden almış olasın. Koyun Çalab (8) kudretinden dile geldi ve eyitdi: yâ Tangrı-
nun has kulı, ben dahı ol gişinün (9) kulıvan kim sen anun kulısın. Bu girde senün 
rızkundur, Rezzâkun virdi (10) – didi. dahı koyun gâyib oldı.

Ebu’l-Kâsım Gurgânî – rahmetullâhi (11) aleyhi – anun zikri olıdı kim dâ’imâ Üveys, 
Üveys, Üveys diridi. Velîlerün (12) kadrin yine velîler bilür.

Ve dahı Üveys sözidür kim eydübdür: «men arafe’llâhe lâ yuhfâ (13) aleyhi şey’ün», 
ya‘nî: herkim Tangrıyı bildi, ana hîc nesne gizlü kalmaz. Ve dahı bir (14) ma‘nî 
budur kim herkim Tangrıyı bildi, bildi kim ayruk Tangrı yokdur, ana (15) kullık 
ider. Ve dahı bir ma‘nî budur kim herkim aslı bildi, fer‘î dahı bildi,

18.A.

(1) ve asl gözile fer‘e bakar. Ve dahı bir ma‘nî budur kim Tangrıyı yine Tangrıyıla 
(2) bile kim: «araftü Rabbî bi-Rabbî». Pes herkim Tangrıyı Tangrıyıla bildi dükeli 
(3) nesne’yi bildi.

Ve dahı Üveys sözidür: «es-selâmatu fi’l-vahdeti», ya‘nî: selâmatlık (4) yalunuzlık 
içindedür, ve yalunuz oldur kim vahdet içinde ferd ola. Ve dahı (5) vahdet oldur 
kim anun gönli içinde Tangrıdan artuk hîc nesne olmaya. (6) Yohsa gendüsi yalu-
nuz olub, gönli yine dünyâ endişesinde olursa, ana (7) vahdet dimezler.

Ve dahı Üveys sözidür kim: «aleyke bi-kalbike», ya‘nî: senün (8) üzerüne olsun 
gönülile olmak. Ya‘nî: gönülile olmak oldur kim gönlinden (9) Tangrıdan artuk 
nesneleri daşra bıraga, ve ayruk nesne anun gönlinde yir (10) idenmeye.

Ve dahı eyitmişdür kim: «talebtü’l-vahdete fe-vecedtühu fi’t-tevâzu‘i ve-talebtü’ 
(11) -r-riyâsete fe-vecedtühu fi’n-nasîhati ale’l-halkı (12) ve-talebtü’l-fahra fe-ve-
cedtühu fi’l-fıkhi ve-talebtü’r-râhate fe-vecedtühu fi’z-zühdi ve-talebtü’ş-şerefe 
fe-vecedtühu (13) fi’l-kanâ‘ati». Bu sözlerün ma‘nîsi ma‘lûmdur.

Nakldur kim Üveysün konşıları (14) Üveysi delü sanurlarıdı. Bir gün ana didiler 
kim: senünçün bir ev yapalum (15) - didiler. Eyti: bana ev gerekmez.

Üveys oruc dutar-ıdı, ve gendözin hurmâ
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18.B.

(1) pürçükin direr-idi, ve gice de satarıdı. Anunla nesne alurdı, orucın (2) açardı, 
ve eger nesne artarsa, sadaka virürdi. Ve çöpliklerden (3) eskiceler dirşürür-idi, 
geyesi idinürdi. Ve her mahalleye kim varur-ıdı, oğlan- (4) cuklar Üveysi taşıla 
atarlardı. Ve eydür-idi: Benüm inciğim54 incedür, (5) uvak taş atun kim incigimi55 
sımayasız ve kan akmasun kim namâzdan (6) kalmayam. Bana namâz gussasıdur, 
ayak gussası degüldür.

Âhir ömrinde kim (7) sakalı ağardı-yıdı, emîrü’l-mü’minîn Alî-yile gazâya vardı, 
savaş safında (8) düşdi, şehîd oldı.

<Radiyallâhu anhu.>56

«Ve’l-âhir.»
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{3}

(9) Ol perverde-i nübüvvet, ol hûkerde-i fütüvvet; ol Ka‘be-i amel ü ilm, ol (10) 
kıble-i vera‘ u hilm; ol velîler sadrı, ol57

Hasan-ı Basrî
– rahmetullâhi aleyhi – (11) anun hünerleri yavlak çokdur ve ilm ü amel içinde 
nazîri yokdur.

(12) Ve ol Ümm-i Seleme karavaşından doğmışıdı. Ve her vakt kim Ümm-i Seleme 
anun (13) anasına iş buyururdı, Hasan ağlardı, ve Ümm-i Seleme gögsin Hasan ağzına 
(14) kor-ıdı: Hasan emeridi, südi gelüridi. Ümm-i Seleme Peygamberümüz hâtûnıyı-
dı. Ve bu (15) derece ve mertebe kim Hak Ta‘âlâ Hasana virmişidi, cümlesi ol süd,

19.A. (Ms. 29.A)

(1) bereketindenidi.

Ve dahı Hasan oğlanıdı, bir gün Peygamber bardağından su içdi (2) Ümm-i Seleme 
evinde. Peygamber eyitdi: bu bardağum içindegi suyı kim içdi? – didi. (3) Hasan 
içdi – didiler. Peygamber eyitdi: mübârek nefesinden Hasan ne kadar kim (4) su 
içdise, küllisi ilm olsun – didi.

Ve dahı eydürler kim bir gün (5) Peygamber Ümm-i Seleme evine vardı. Gördi kim 
Ümm-i Seleme Hasanı dizine almış. Buğur (6) Peygamber gendü dizine aldı ve du‘â 
kıldı. Nekim Hasan buldı, ol du‘â (7) bereketinden buldı. Ve dahı eydürler kim 
Hasan doğıcak Ömere getürdiler. Ömer (8) eyitdi: «semmihü Hasanen fe-innehu 
Hasanü’l-vechi», ya‘nî: buna Hasan ad virün<didi>,58 [ve]59 (9) anunçün kim yüzi 
dahı görklüdür.
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Bes Ümm-i Seleme Hasanı bislemege boyın (10) dutdı ve emzürürdi, südi gelürdi. 
Ve yavlak severidi, ve du‘â kılurdı (11) ve eydüridi: «allâhümme’calhü imâmen 
yektadî bihi», ya‘nî: İ Çalabum, Hasani imâm (12) kılgıl! Sonra hoz imâm oldı, ve 
ilm içinde ana rücû‘ iderlerdi.

Evvel (13) ol güherfurûşlık iderdi, ve Rûmda gezerdi, ve kayser(-i) Rûm60 begleriyile 
(14) mu‘âmele iderdi. Bir gün Hasan kayser(-i) Rûm61 vezîri katına vardı. (15) Vezîr 
eyitdi: yâ Hasan, biz bir işe giderüz, sen dahı bile gelürmisin? – didi.

19.B. (Ms. 29.B)

(1) Eyitdi: gelürin – didi.

Pes bir at virdiler: bindi; vezîrle eşdiler. Ve çünkim yazıya (2) çıkdılar, Hasan 
bakdı, bir çâdır gördi. Rûmî dîbâcdan yazınun içinde dutmış (3) lar, tanâbla-
rı ebrîşümden ve mîhları kızıl altundan. Çünkim vezîr ol çâdıra (4) irişdi, çok 
sipâhîler geldiler, cümlesi silâhlar geyüb, ve ol çâdırı (5) yörendiler, ve yine gitdiler. 
Ve anlardan sonra birkaç nûrânî pîrler geldiler, ve ol (6) çâdırı yörendiler, ve hîc 
nesne dimediler, girü gitdiler. Ve andan sonra çok (7) karavaşlar, ay yüzlüler, her 
birisi elinde tabaklarıla cevâhirler ve kıymetî taşlar (8) dutarlar geldiler, ol çâdıra 
girdiler, ve girü çıkdılar, gitdiler. Hasan vezîre sordı (9) ve eyitdi: ben acebe kal-
dum, bu ahvâl ne resmedür ve ne kaziyyedür? Vezîr (10) eyitdi: kayser(-i) Rûmun62 
bir görklü oğlı varıdı kim dükeli hüner içinde ârâste (11) idi ve erlik içinde misli 
yoğıdı. Nâgâh sayru oldı, ve hakîmler ne (12) kadar kim mu‘âlece itdiler, dermân 
bulmadılar ve âciz kaldılar. Âkıbet öldi, ve (13) anı çâdır içinde defn eylediler. 
Yılda birgez ziyârete gelürler. Evvel sipâhîler (14) gelürler, ve çâdırı yörenürler, ve 
eydürler: i melikzâde, sana bu hâl kim geldi, (15) eger savaşıla <çâre>63 olurmıssa, 
bizler dükelümüz başumuz oynarduk, seni kurtarurduk.

20.A. (Ms. 30.A)

(1) Ammâ nidelüm, bu hâl sana bir gişiden gelmişdür kim ana hîc dermân ve çâre 
yokdur. (2) Böyle dirler, giderler. Ve andan sonra yazıcılar ve debîrler gelürler ve 
eydürler: (3) İ şâhzâde, bu iş kim sana geldi, hîc ilm ve tedbîr ve yazuyıla çâre (4) 
olmaz, ve cümle âlımlar ve hakîmler ve bilgeler a(n)un kıyında âcizdür. Yoksa (5) 
tedbîrler idedük ve sözler diyedük, seni kurtaraduk – dirler. Dahı giderler. Ve (6) 
andan sonra kocalar ve zâhıdlar gelürler ve eydürler: i pâdişâhzâde, bu hâl (7) 
sana Tangrıdan geldi, ve bizüm şefâ‘atümüz işitmez. Eger şefâ‘atümüz işitseyidi, 
(8) biz cümlemüz şefâ‘at ve zârîlık kıladuk, seni kurtaraduk. Ve ammâ nidelüm, 
şefâ‘atümüz (9) assı itmez – dirler, giderler. Ve ol ay yüzlü, görklü karavaşlar kim 
ellerinde (10) tabaklarıla kızıl altun ve cevâhir durtarlar, anlar dahı eydürler: İ 
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şehzâde, eger (11) bu hâl kim sana geldi, görkile veyâ mâlıla olurmıssa, dükelümüz 
cânumuzı (12) fidâ kılayıduk ve seni kurtarayıduk. Âmmâ nidelüm, bu iş sana bir 
gişiden gelmiş (13) dür kim ana mâl ve cemâl assı itmez. Böyle dirler, giderler. Ve 
andan sonra (14) kayser [ve] ulu vezîrlerle gelür[ler].64 Ve eydür: i gözüm çırâğı, ve 
i gönlüm (15) yimişi, ve i cigerkûşem oğul, benüm elümde ne varısa, heb senündür, 
üşte

20.B. (Ms. 30.B)

(1) getürdüm; ve âlımlar ve pîrler ve bilgeleri şefî‘ getürdüm; ve mâl ve cevâhir ve 
(2) görklüler getürdüm. Eger bu dükelisiyile iş bitseyidi, ve dahı ne dürlü çâre (3) 
varısa, ideydüm. Âmmâ nideyim kim bu hâl sana bir gişiden geldi kim anun (4) 
mâla ve cevâhire hâceti yokdur, ve çeriden korkusı yokdur. İmdi selâm (5) olsun 
sana gelesi yıladegin - dir ve gider.

Ve bu sözler Hasana yavlak (6) eser itdi, ve hâlı ayruksıdı. Şolok sâ‘at tevbe tedbî-
rin kıldı. Ve andan (7) durdı, Basra şehrine geldi, ve and içdi kim gülmeye dünyâ-
da. Ve gendü nefsini (8) şöyle mücâhede ve riyâzete ve tâ‘at kılmağa ve korkuya 
bırakdı kim ol (9) zamân içinde nazîri yoğıdı. Ve riyâzeti bir hadda irişdürdi kim 
aslâ yitmiş (10) yıl içinde bir gün tahâreti sımadı. Meger tahârete varurken ve uzlet 
içinde (11) şöyle oldı kim aslâ halka nazar eylemezdi, ve halkdan küllî munkatı‘ 
olub (12) dururdı. Lâcirem dükelinün ulusı oldı, ve anun azameti şuna irdi (13) idi 
kim bir gün bir gişi mecma‘ içinde örü-durdı ve eyitdi: Hasan (14) bizüm ulumuz 
neyçün oldı? Anda bir ulu hâzır-ıdı, cevâb virdi. Eyitdi: (15) anunçün kim cümle 
halâyık ana ilm içinde muhtâcdur, ve ol dünyâdan fâriğdür.

21.A. (Ms. 31.A)

(1) Ve anun bir arpa kadarı halka ihtiyâcı yokdur. Ululuğı ve fazlı bizden anunçün 
(2) dür.

Ve Hasan haftada birgez va‘z eydürdi. Ve degmegez menbere çıkub (3) va‘z eyi-
dicek Râbi‘ayı karşusına görmeyince va‘z eyitmezdi. Meger bir gün bir niçe (4) 
ulular ve begler Hasanun va‘zın işitmeklige heves eylediler, Hasana (5) ilhâh eyle-
diler kim va‘z eyide. Râbi‘a hâzır degüldi, eyitmedi. Ulular (6) eyitdiler: eger bir 
karı avret gelmezse, n’ola? – didiler. Hasan eyitdi: ol lokma’yı ki (7) fîliçün düzdün, 
karınca ağzına iste sığa? Ve hergez kim va‘z içinde germ (8) olurdı, Râbi‘aya nazar 
kılurdı ve: i gilîm geyen hatun, «hâzâ min cemrâti (9) kalbike», ya‘nî: bu senün 
gönlün issiligindendür – dirdi.

Ve Hasana bir gişi (10) sordı kim: bunca halâyık kim senün meclisünde dirneşürler, 
bunları (11) görüb şâd olurmısın? – didi. Eyitdi: Biz avâm dirildügine şâz olmazuz. 
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(12) Velîkin bir gönül ehli derdlü sûhte göricek şâz oluruz.

Ve dahı (13) sordılar kim: Müsülmenlik nedür ve Müsülmân kimdür? Cevâb vir-
di, eyitdi: (14) Müsülmânlığun şartı kitâb içindedür; ve ammâ Müsülmân toprak 
altındadur.

(15) Sordılar: dîn aslı nedür? Eyitdi: vera‘dur. Eyitdiler: ne nesnedür ki vera‘ı

21.B. (Ms. 31.B)

(1) bâtıl eyler? Eyitdi: tama‘.

Eyitdiler: cennât-ı adn ne nesnedür? Eyitdi: bir köşk (2) dür uçmak içinde kızıl 
altundan. Ve girmeye ana meger Peygamberler ve sıddıklar, (3) veyâ şehîdler, veyâ 
âdil sultânlar.

Ve sordılar ana kim: Tabîb gendüsi (4) sayru olsa, ayrukları nice mu‘âlece ider? 
Sen gendözüni mu‘âlece eylegil, (5) andan ayrukları. Eyitdi: siz benüm ilmümi 
işidün kim size assı ider, ve benüm amelüm (6) size ziyân itmez.

Ve eyitdiler: yâ şeyh, bizüm gönlümüz uyuyubdur, uyarsan, n’ola (7) kim sözün 
hîc eser itmez. Eyitdi: Kâşki sizün gönlünüz uyır olayıdı. (8) Uyur gişi tiz uyanur. 
İllâ sizün gönlünüz ölübdür. Niçekim depredür (9) ven hîc hareket eylemez.

Ve dahı sordılar ana kim: yâ şeyh, bizi katı korkudırsın (10) – didiler. Eyitdi: Eger 
bugün korkarsanuz, yarın emîn olasız – didi. (11) Vây ol gişinün hâlına kim bunda 
korkmaya!

Ve eyitdiler ana kim: (12) bir niceler gelürler, senün meclisünde söz ögrenürler, ve 
ol sözile sana (13) i‘tirâz iderler, ve senün aybun gözedürler – didiler. Eyitdi: Hakk 
Ta‘âlâ gendü (14) azametiyle halk dilinden kurtılmadı. Bana hoz ne işmâr?65 - didi.

Ve (15) dahı ana eyitdiler: yâ Hasan, halkı va‘zıla korkıdursın, illâ sen gendözüni

22.A. (Ms. 32.A)

(1) ögütlemezsin. Evvel gendü nefsüni ögütle, andan ayrukları. Cevâb virdi kim: 
<Şeytân bu ârzûdan artuk nesnede degül kim>66 (2) bu söz bizüm gönlümüzi 
bezer, tâ emr-i ma‘rûf  idevüz ve nehy-i münker kılavuz.67

(3) Ve Hasan-ı Basrînün bir mürîdi varıdı, Kur’ân ünin işidicek na‘ra (4) ururdı, 
düşerdi. Bir gün Hasan ana eyitdi: Bunı kim idersin (5) itmeyübilürmisin? Eyitdi: 
genümile degüldür. Eyitdi: Eger gensüz idersen, (6) rahmânîdür. Ve eger çağırma-
yubilürsen ki çağırasın, şeytânîdür – didi.

(7) Yûsuf  Haccâc bir âdem öldürici ve zâlim begidi. Eyitdi: varayın, Hasanı (8) 
korkudayın ve anı sınayayın – didi. Megerkim Hasan va‘z eydürdi. Kapudan (9) 
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Haccâc çok gişilerile girüb geldi ve eyitdi kim: Kanı ol Hasan? (10) Benüm anunla 
işüm vardur – didi. Hasan hergiz andan korkmadı ve (11) üşenmedi, va‘zını tamâm 
eyledi, <ve minberden>68 indi. Ve Haccâc eyitdi: eger dünyâda (12) er istersenüz 
kim göresiz, Hasanı görün! – didi. Hasana i‘tikâdı (13) oldı. Ve kaçankim [[Hasan]] 
[Haccâc] ölüm döşegine düşdi, hâleti nez‘inde eydürdi: (14) Huzâvendâ, Hasan-ı 
Basrînün yüzi suyı hakkıyiçün, sen rahmet eylegil! (15) – dirdi. Geldiler, bu sözi 
Hasana didiler. Eyitdi: ol gişi ayyârlığıla âhiret

22.B. (Ms. 32.B)

(1) dahı bulısar – didi.

Nakldur kim Alîye bir gün eyitdiler: degme olur olmaz gişi (2) menbere çıkar, 
Peygamberden yalan rivâyet ider, halkı azdurur – didiler. Alî – razi- (3) yallâhu 
anhu – Basraya geldi ve vâ‘izleri hep yiğdi ve eyitdi: bu menber (4) Peygamber 
yiridür, degme gişi âlım olmayınca çıkmasun! – didi. Ve Hasan meclisine (5) geldi, 
ve anun va‘zın dinledi. Gördi ki Hasan âlımdur, anı yığmadı. Ve eyitdi: (6) ögüt 
virmeklige bu yigit lâyıkdur – didi ve gitdi.

Nakldur kim (7) bir yıl Basra şehri kızlık oldı, ve gökden hîc bir yıladegin yağmur 
yağmadı. (8) Pes dükeli şeher kavmı iki-yüz-bin halâyık, cümle cem‘ oldılar ve 
menber (9) kodılar. Hasan menbere çıkdı, va‘z eyledi ve du‘â kıldı ve eyitdi: di-
lermisiz kim (10) yağmur yağa? Eyitdiler: beli, anunçün geldük – didiler. Hasanı 
Basra şehrinden kovun, (11) gitsün! – didi. Hasan gibi gişi şöyle diyicek vây bize 
<didiler>.69

Ve Hasan Tangrıdan (12) şunun gibi korkarıdı, sanâsız kim cellâd ile(yi)nde durur-
dı. Ömri içinde (13) hergiz anı güler gördükleri yoğıdı. Bir gün bir gişi bu hadîsi 
okıdı kim: (14) «âharu men yahrucu mine’n-nâri raculün yukâlü lehü Hennâd», 
ya‘nî: son gişi kim tamudan (15) çıka, Hunnâd adlu olasıdur. Hasan bu hadîsi işidi-
cek zârîlık-ıla ağladı

23.A. (Ms. 33.A)

(1) ve eyitdi: kâşki ol Hannâd ben oladum – didi. Ve ana eyitdiler: yâ Hasan, (2) 
bu dirlik kim senün vardur, neçün bu keleciyi dirsin – didiler. Eyitdi: korkarvan 
(3) kim ilmsüz bir iş itmiş olavan, veyâhûd bir kadem daşra yolumdan (4) çıkmış 
olavan, ve Çalab dergâhına lâyık olmayam, ve Çalabum bana eyide kim: (5) yâ 
Hasan, gitgil kim bizüm dergâhumuza lâyık degülsin! – diye, – didi.

Nakl (6) dur kim bir gün Hasan savmı‘ası damı üstinde namâz kılurdı. Ve bir (7) 
gişi savmı‘a kapusında oturur-ıdı. Hasan şol kadar ağladı kim gözi (8) yaşı akdı 
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kim ol savmı‘a kapusında oturan gişinün üstine döküldi. (9) Ol gişi eyitdi: Aceb 
bu ne sudur? Murdârmıdur, donumı yuyayınmı? – didi (10) kim namâzdan yığar70 
– didi. Yokarudan Hasan eyitdi: yugıl <ol suyı> [ol] kim71 âsî (11) gişinün gözi 
yaşıdur – didi.

Ve dahı Hasan bir gün bir cenâzeye vardı, (12) namâzın kıldı. Ve çünkim anı sine 
kodılar ve toprağıla örtdiler, Hasan ol (13) sin üstinde şolkadar ağladı kim ol sin yaş 
oldı. Ve eyitdi: (14) i Müsülmânlar, «el-kabru evvelü menzilin min menâzili’l-âhi-
reti ve-âhiru menziletin min menâzili’d-dünyâ», (15) ya‘nî: sin âhiret menzilinün 
evvelidür ve dünyâ menzilinün âhiridür – dimekdür.

23.B. (Ms. 33.B)

(1) Çünki dükelümüz son ucı uşbu sine girecegüz, dünyâda neçün gülevüz? – (2) 
didi. Ve ol andağı cemâ‘at birgezden ağlaşdılar.

Nakldur kim meger Hasan (3) oğlanlık hâlında bir yazuk eyleyüb dururdı. Hergez 
ki yini gönlek geyürdi, (4) ol yazuğı yakasında yazardı, ve degmegez kim ol yazuyı 
görürdi, (5) şol kadar ağlardı kim ol yazu ıslanurdı ve bozılurdı.

Bir gün (6) Abdü’l-Azîz Hasana biti yazdı ve eyitdi kim: yâ Hasan, bana bir ögüt 
(7) virgil kim anunla ögütlenem ve amel idem. Pes Hasan biti ardında yazdı kim: 
(8) yâ mü’minler begi, eger Tangrı senün kıyundayısa, neden korkarsın? (9) Ve 
eger senünle degülse, kime ümîz dutarsın? – didi. Ve bir gün yine (10) ol Hasana 
biti yazdı kim: yâ Hasan, ölümi – sana geldi – dut! Ol biti (11) Hasana gelmezden 
öndin cevâb yazdı kim: ben dünyâyı hergiz olmamış (12) gibi dutarın, ve âhireti 
hemîşe-yidi gibi dutarın – didi.

Ve bir gün (13) Hasan Bû Sa‘îd-i Cübeyrîye ögüt virürdi. Eyitdi kim: Üc nesne’yi (14) 
işlemegil! Evvel: begler arasına girmegil! İkinci: avretlerile hîc sohbet eylemegil, 
(15) eger Râbi‘a-i Adeviyye dahı olursa. Ve üçünci: kulağunı çalgulara ve çeng

24.A. (Ms. 34.A)

(1) ve çagânaya virmegil,72 eger velîlerden dahı olursan ki âfetden hâlî olmaya{-
sın}.

(2) Mâlik bin Dînâr eydür: bir gün Hasana sordum kim dünyâ içinde sarb (3) nesne 
ne ola? Eyitdi: gönül ölmekdür. Ve gönül neden ölür? – didüm. (4) Eyitdi: dünyâ 
sevmekden.

Nakldur kim Abdullâh [ibn-i Mübârek] eydür: Bir gün irte namâzın (5) kılmağa Ha-
san mescidine vardum. Gördüm kim kapusı bağludur. İllâ Hasan (6) içinde du‘â 
kılur ve çok kavumlar âmîn dirler. Bir zamân sabr itdüm, kapu (7) açıldı, yalunuz 
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mescidden Hasan çıkdı. Ve ben mütehayyir kaldum. Pes Hasana (8) sordum: Hak 
dîzârın göresiniçün doğrusın degil! – didüm. Eyitdi: Kimseneye (9) dimegil! Her 
âzîne güni sabâh perîler gelürler ve benden du‘â [kılurlar] [isterler].73 Ve ben (10) 
du‘â kılurvan; ve bunlar âmîn dirler.

Nakldur kim bir gün Hasan du‘â (11) kılurdı; ve Habîb-i Acemî âmîn dirdi, ve elin 
getürürdi, ve eydüridi kim: (12) icâbet olduğın görürem – diridi.

Bir dîn ulusı böyle dirdi kim: (13) Biz birkac gişiyidük, Hasana yoldaş olduk, hacca 
varduk. Yolda susaduk, (14) ve bir kuyı üstine varduk, illâ koğa yokdur kim su 
çıkaravuz. Biz (15) eyitdük kim susuz kalduk. Hasan eyitdi kim: ben namâza şürû‘ 
kılayın,

24.B. (Ms. 34.B)

(1) siz su içün! – didi. Pes Hasan namâza durdı, su daşdı, kuyu üstine (2) geldi, biz 
su içdük. Aramuzda bir gişi bir bardak su oğurlayın aldı-ıdı, su (3) kurıdı. Hasan 
namâz kıldı ve eyitdi kim: siz Tangrıya inanmazsız – didi.

(4) Ebû Amrû74Kur’ân şeyhiyidi. Ve andan Kur’ân okırlardı. Bir oğlan, görklü (5) yüz-
lü, girüb geldi ve Ebû Amr75 katında Kur’ân okıdı. Ebû Amrû76 ol oğlanı (6) göricek 
İblîs vesvese eyledi. Ve çün âdemîler gitdi, oğlanı gitmeğe (7) komadı, ve tama‘ 
itdi kim oğlanı öpe. Henüz dahı yakın varmadı-ıdı, okıduğı (8) Kur’ânı hep unıtdı, 
bir elif  gönlinde kalmadı. Pes Ebû Amrû77 itdüği (9) işine peşîmân oldı; ve içine 
od düşdi. gussalu durdı, Hasan katına (10) vardı, hâlın anlatdı. Hasan eyitdi: hacc 
vaktıdur, durgıl, hacca vargıl! Ve (11) çün hacdan fâriğ olasın, mescid-i Hayfaya 
vargıl! Mihrâbda bir koca (12) göresin, <anda>78 oturur. İllâ zînhâr sabr eylegil, 
namâzından fâriğ olıcak eyitgil, (13) sana du‘â kıla. Ve çün Ebû Amrû79 hac kıldı, 
mescid-i Hayfa(ya)80 vardı, gördi kim (14) bir koca [[gördi kim]] oturur, ve çok 
kavm yöresinde oturur. Ve ben bir (15) bucakda oturdum. Bir zamândan sonra 
gördüm kim bir gişi geldi: ak

25.A. (Ms. 35.A)

(1) donlu görklü yüzlü. Dükeli halk ana örü-durdılar ve hürmet eylediler, ve karşu 
(2) varub selâm kıldılar. Ve bir zamân oturdılar, ve çok keleci itdiler. Ve namâz 
(3) vaktı oldı, namâz kıldılar. Ve çün namâzdan fâriğ oldılar, ol ak donlu (4) gişi 
durdı, gitdi; ve cemâ‘at dahı dağıldı. Ve ol pîr mihrâbda oturu- (5) kaldı. Vardum, 
selâm virdüm ve eyitdüm kim: Allâh, Allâh, bana feryâd irgil! (6) Ve hikâyetümi 
eyitdüm. Gussalandı ve gözi ucıyıla göge bakdı. Ve henüz (7) başın indürmedi-idi, 
yine cümle Kur’ân bana ma‘lûm oldı. Ve cânum (8) sevindi. Ve ol pîrün eline ve 
ayağına düşdüm. Ve bana eyitdi: beni sana kim (9) kulavuzladı? Ve ben eyitdüm: 
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Hoca Hasan-ı Basrî. Bunı işitdi, tebessüm (10) eyledi ve eyitdi kim: ol beni rüsvây 
eyledi, ben dahı anı rüsvây ideyin – (11) didi. Ve ol benüm perdemi yırtdı, ben 
dahı anun perdesin yırtayın – didi. Ve (12) eyitdi: Ol ak donlu gişi kim mescide 
geldi, ol Hasan-ı Basrîdür – (13) didi. Her gün öyle namâzın Basra şehrinde kılur, 
andan bunda gelür, bizümle (14) keleci ider, ve ikindü namâzın bizümle kılur, yine 
varur, ahşam namâzın Basra (15) şehrinde kılur. İmdi herkimün kim Hasan-ı Basrî 
gibi imâmı vardur, anun

25.B. (Ms. 35.B)

(1) bizüm du‘âmuza ne ihtiyâcı vardur?

Nakldur kim Hasan zamânında bir gişinün (2) atı ziyâna vardıyıdı. Ol gişi mis-
kîn ve fürumânde kaldı ve mütehayyir oldı. (3) Pes durdı, Hasan katına vardı, 
ve gendü hâlıni didi. Hasan ol erden (4) ol yitmiş atı satun-aldı dört-yüz akcaya. 
Ve ol gişi akca’yı aldı, (5) gitdi. Ol gice ol gişi düşinde gördi kim uçmak içinde 
bağ ve bağçeler (6) içinde ol atı kim yitürmişidi, dört at olmış. Sordı: bu atlar 
kimünder?81 (7) Eyitdiler kim: senünidi, şimdi Hasanundur – didiler. Ve çünkim ol 
gişi (8) uykudan uyandı, yügürdi, Hasan kapusına vardı ve çağırdı: yâ İmâm, ben 
(9) peşîmân oldum, atı satmazın – didi. Hasan eyitdi: Gitgil! Ol düşi (10) kim sen 
bu gice gördün, ben geçen gice gördümidi. Ol gişi yavlak gussalu (11) oldı, gitdi. 
Ve ol gice Hasan düş gördi, uçmak içinde çok (12) köşkler ve sarâylar gördi. Sordı: 
bu kimündür? Eyitdiler: bu ol gişinündür (13) kim satu bâzâr ide, yine peşîmân 
olursa, akcasın yine vire, virdügin (14) yine ala – didi.

Nakldur kim Hasanun bir gevür konşı(s)ı varıdı Şem‘ûn (15) adlu. yitmiş yıl Hasana 
konşıyıdı. Ve ol gevür ölüm döşegine düşdi.

26.A. (Ms. 36.A)

(1) Bir gişi Hasana eyitdi: i azîz, vaktıdur kim konşılık hakkın yirine getüresin, (2) 
ve ol konşun gevüri sorasın – didi. Pes Hasan içerü girdi, anun (3) kıyında oturdı, 
gördi kim od ve dütün içinde yatur. Oda dapıcıydı. (4) Hasan eyitdi: Tangrıdan 
korkgıl kim yâ Şem‘ûn, ömrüni oda dapmakda (5) geçürdün ve Tangrıyı incitdün. 
İmdi gel, odı terk eyle, îmân getür! – didi (6) kim Çalab sana rahmet kıla – didi. 
Gevür cevâb virdi: Beni üc nesne (7) îmân getürmekden yığar – didi. Evvel oldur 
kim siz dünyâyı sırsız, satarsız, (8) yine dünin günin anı istersiz. Ve ikinci: eydürsiz 
kim ölüm hakdur, yarağın itmezsiz. (9) Üçünci oldur kim yarın Çalab dîzârın 
görürüz – dirsiz, bugün anun (10) rızâsı hilâfınca iş işlersiz – didi. Hasan eyitdi: 
Bu sözlerden Müsülmânlık (11) kokusı gelür – didi. Mü’minler eger bu nesne’yi 
itmezse, bârî Tangrınun birligine (12) ikrâr iderler, senün gibi degüllerdür kim öm-
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rüni oda dapmakda geçürdün. (13) Od sana vefâ idecek degüldür. Yitmiş yıldur 
kim oda yalvarursın, seni (14) esirgemez, göyündürür. Ammâ benüm Tangrım 
dilerse, odun zehresi olmaya kim (15) bir kılımı göyündüre – didi. Gevür eyitdi: od 
seni göyündürmezmi? – didi. Eyitdi:

26.B. (Ms. 36.B)

(1) Tangrım buyurursa, göyündürmez – didi. Pes Hasan elin oda sokdı, (2) hîc 
göyünmedi. Gevür bu hâlıgördi, mütehayyir oldı ve eyitdi: yâ Hasan, eger (3) pâ-
yendân olursan kim Hak Ta‘âlâ beni uçmağa givüre, bunun üzerine (4) bana bir 
biti virgil, îmân getüreyin – didi. Pes Hasan biti yazdı, (5) gevür eline virdi. Gevür 
eyitdi: yâ Hasan, nedür diyeyin? Eyitdi: eyitgil: (6) «eşhedü en lâ-ilâhe illâ’l-lâhu 
vahdehu lâ şarîke-lehu ve-enne Muhammeden abduhu (7) ve rasûluhu». Gevür 
îmân getürdi, ve cân teslîm kıldı. Ve çok kavumlar (8) anun namâzın kıldılar ve 
hakkına kodılar. Hasan ol gice hîç uyımadı, (9) ve irteyedegin namâz kıldı ve zârîlık 
itdi, ve itdügi işine peşîmân (10) oldı. Ve eyitdi: Ne işdi kim ben işledüm! Ve Çalab 
Hazretinde (11) küstâhlık eyledüm, ve ben gendözümi kurtardummı kim ayrukla-
ra biti (12) virürdüm? – didi. Ve katı korkdı, ve zârîlık birle ağladı. Nâgâh uykuya 
(13) vardı, düşinde gördi kim Şem‘ûn başına bir tâc geymiş, ve yüzi nûrlanmış, (14) 
ve dürlü dürlü uçmak hullelerin geymiş, uçmak bağçeleri içinde cevlân (15) kılub 
gezerdi. Hasan eyitdi: yâ Şem‘ûn, nitesin? Eyitdi: Ne sorarsın,

27.A. (Ms. 37.A)

(1) uş göre-durursın. Çalabum bana rahmet eyledi, ve uçmağına givürdi. (2) İmdi 
sen pâyendânlıkdan çıkgıl, virdügün bitiy(i) girü algıl! – didi. (3) Ve çün Hasan 
uykudan uyandı, bitiy(i) avcında buldı. Ve eyitdi: Bâr-i Huzâyâ, (4) senün işün 
illetile degüldür, illâ fazl ve keremile – didi.

Nakldur (5) kim Hasan bir gün Dicle ırmağına âbdest almağa vardı, bir kara yüzlü 
(6) gişi gördi kim bir avretile oturur, ve öninde bir kıraba komış, içeridi. Hasa-
nun (7) öginde(n)82 geçdi kim eger bu kara süci içmese, benden yigidi – didi. Ve 
(8) Hasanun ‘âdeti olıdı kim hîc kimseneyi gendüden alu görmezdi. Bu (9) fikr 
içinde-yiken Hasan, nâgâh iki gişi suya gark <oldı>.83 Ol kara segirtdi, (10) ol iki 
gişiy(i) iki ayağıyıla sudan çıkardı ve çağırdı: yâ Hasan, (11) sen benden yigisen, 
ben iki gişiy(i) kurtardum, sen dahı bir gişi kurtargıl! – (12) didi. yâ Hasan, bu avret 
benüm anamdur, ve bu önümüzde duran sudur. Ben (13) seni sınarıdum, göreyim, 
gözlümisin, yâ gözsüzmisin? – didüm. Pes Hasan vardı, (14) ol karanun eline ve 
ayağına düşdi, ve özr diledi. Ve eyitdi: Nitekim bu iki (15) gişiy(i) sudan kurtardun, 
beni dahı yavuz gümândan kurtardun – didi. Ve Hasan
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27.B. (Ms. 37.B)

(1) tevbe kıldı kim ayruk hîç mahlûkdan gendözini yig görmeye. Tâ haddı bir 
gün (2) bir uyuz it geçeridi. Eyitdi: İlahî, beni bu ite bağışlagıl kim bu it benden 
(3) yüz derece yigrekdür – didi. Bir gişi bu keleciyi işitdi, meger Hasan eydür ola 
(4) kim, eger ben tamuya girürsem, bu it benden yigrekdür kim bu tamuya (5) 
girmez – didi.

Nakldur kim Hasan bir gün dört gişinün sözinden acâyibe (6) kaldı. Birisi oğla-
nıdı, birisi esrügidi, ve biri muhannasıdı, ve birisi (7) avretidi. Hasan eydür: Bir 
gün yolda giderdüm, etegüm dirşürdüm. Bir (8) muhannas eydür: i hoca, benüm 
hâlum dahı bellü olmadı, sen etegüni (9) dirşürme kim iş ayrukdur, ve işi Tangrı 
bilür ancak. Ve dahı bir (10) esrügi gördüm kim dört yana düşer-idi ve ayağı üstine 
durmaz-ıdı. Ben (11) eyitdüm: ayağunı berk bas kim düşmeyesin – didüm. Eyitdi: 
Eger ben düşerisem, (12) geyise, kaftanum balçık ola, bir kesek sabunıla arınur, giri 
duram. İllâ vây (13) sana, eger sen düşersen, ayruk durmayasın – didi. Ayaklarunı 
sen berk (14) basgıl kim benüm işüm seheldür – didi. Ve bu söz bana yavlak eser 
eyledi. (15) Yine bir gün bir oğlan elinde çırâğ dutarıdı. Ben eyitdüm: bu aydınlığı

28.A. (Ms. 38.A)

(1) kandan getürdün? Ve ol elindegi çırâğı söyündürdi ve eyitdi: sen eyit (2) kim 
bu aydınlık kancaru gitdi, tâ ben dahı eyidem kim bunı kandan getürdüm. (3) Ve 
dahı bir avreti gördüm kim yüzi açuk ve başı açuk kakımış (4) gideridi. Ve azîm 
görklü-idi, ve erinden şikâyet ider-idi. Ben eyitdüm (5) kim: yüzüni ört! Cevâb 
virdi kim: Ben bir mahlûk dostlığından gendö{zümi} (6) unıdub yürirven. Eger 
sen: ört yüzüni! – dimesen, bâzâradegin şöyle açuk (7) gideridüm. Sen kim: Hâlık 
dostıyam – dirsin, benüm yüzüm açuklığın nite (8) bilürsin?

Nakldur kim Hasan her vakt kim menberde gendü yâranlarından (9) bir gişi, ve 
iki ve üc gişi görse, eydüridi: «helümme nenşüru’n-nûra», ya‘nî: (10) gelün, size 
nûr saçayın – diridi. Ve bir gün yâranlarına eyitdi: «mâ eşbehekum (11) bi-ashâbi 
rasûlillâhi», ya‘nî: sizler Peygamber yâranlarına benzersin.84 Dükelisi bu sözden 
(12) sevindiler. Hasan eyitdi: sakalunuz ve yüzünüz benzer, ayruk nesnenüz (13) 
benzemez. Eger siz ol sahâbeleri gör(ey)dünüz, dükelisi size delü bigi gözükeydi. 
(14) Ve eger bular sizi göreleridi, birünüzi Müsülmân dutmayalardı kim bunlar 
(15) varduğı yola sizler varımazsız kim bunlar mukaddemler-idi, ve bunlar doğru

28.B. (Ms. 38.B)

(1) yola giderleridi, kuş gibi ve yıldırım bigi. Ve bizler hayvân bigi gendü nefsümüz 
(2) meşgûllığına kalub-dururuz.
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Nakldur kim bir gün Hasan katına bir Arâbî (3) geldi, sabrdan sû’âl eyledi. Hasan 
eyitdi: Sabr iki dürlüdür. Birisi belâya (4) sabr itmekdür, ve birisi nesne dilemege 
sabr itmekdür. Arâbî eyitdi: «mâ ra’eytü (5) ezhedü85 minke», ya‘nî: ben senden 
zâhıdırak ve sabrlurak görmedüm – didi.

Ve (6) Hasan sözidür kim eyitdi: ere ilm nâfi‘ gerek; nâfi‘ amel ve ihlâs (7) bile; ve 
kanâ‘at gerek: tamâm sabr bile.

Ve dahı eyitdi: koyun âdemîlerden (8) bilge-rekdür. Bir çupan çağırmağıla otla-
makdan nefsini yığar, cupan dilegince (9) olur. Ve âdem Tangrı Ta‘âlâ söziyile 
gendü nefsi dileginden yığlınmaz.

Ve eyitdi: (10) herkim bir gişiy(i) süci içmege kığıra, anı yigrek severven kim dünyâ 
istemege (11) kığıra.

Ve eyitdi: uçmak ebedliği bu birkaç günlik amel-ile degüldür, illâ (12) eyü niyeti-
ledür.

Ve eyitdi: fikr bir gözgidür; yazuğı, müzdi gösterür.

Ve (13) eyitdi: kimün kim sözi hikmetden degüldür, bellü <bilgil kim>86 âfetden-
dür.

Ve eyitdi: (14) herkimün kim fikri yokdur, dek-durduğı gafletdendür. Ve her nazar 
kim (15) ibretden degüldür, pes lehv ü zelletdür. Ve Tevrit içinde yazılmı(ş)dur:

29.A. (Ms. 19.A)

(1) herkim kanâ‘at iderse, azîz ola ve halka hâceti olmaya; ve herkim (2) halkdan 
uzlet iderse, selâmat ola; ve herkim nefsin sırsa, âzâd ola; (3) ve herkim hasedi terk 
iderse, dinlene.

Sordılar Hasana kim: vera‘ nedür? Cevâb (4) virdi kim: Vera‘ içinde üç makâm 
vardur. Evvel oldur kim kul (5) Hakdan artuk söz söylemeye. İkinci: gendü endâ-
mını harâmdan yığa. Üçünci: kul (6) anda ola kim Hak rızâsı andadur. Bir zerre 
vera‘ yigrek yüz yıl vera‘suz (7) orucdan ve namâzdan. Ve cümle ameller yigregi 
fikirdür ve dahı vera‘dur.

Ve (8) dahı eydür: Üc gişiye mesâvî eylemek kayurmaz. Evvel: zâlim beglere, 
ikinci: (9) nefsine uyanlara, üçünci: fâsıklara. Miskîn âdemoğlanı dünyâda üc nes-
ne{ye} (10) doymaz. Evvel: mâl dirşürmege. İkinci: uzun sağışlara, gelesi yıl böyle 
(11) idem ve şöyle idem – dir. <Ammâ>87 irermi, bilmez. Üçünci: ömre doymaz. 
Bolsadı dünyâdan (12) hîc gitmeyedi. İllâ nâçâr gitmek gerek.

Bir gişi cân dartarıdı. Biregü (13) eyitdi: bu miskîn zahmet çeker, genezliğile ölse, 
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kurtılurdı. Cân (14) dartan eyitdi: neçün eyle dirsin, benüm dünyâda henüz çok 
dürlü (15) işlerüm vardur – didi.

Ve dahı eydür: kurtıldı ol gişi kim yüki yeyni ola,

29.B. (Ms. 19.B)

(1) ve helâk olısar ol gişi kim yüki ağırdur.

Ve eydür: Tangrı yarlıgar ol (2) gişiyi kim dünyânun anun katında kaderi yokdur. 
Ve zîrek mü’min oldur kim (3) bu harâb dünyede âhireti ma‘mûr ide.88 Ve ahmak 
oldur kim dünyâ(yı) imâret (4) eyleye, âhiretin harâb eyleye. Tangrı sevmeklik 
nişânı dünyâyı terk (5) itmekdür. Herkim altunı ve gümişi azîz dutarsa, Hak anı 
hor (6) eyleye.

Ve her namâz kim huzûrıla olmaya, ukûbete yakın ola.

Eyitdiler: (7) huşû‘ nedür? Eyitdi: huşû‘ korkudur.

Eyitdiler: yâ şeyh, bir gişi vardur kim (8) altı yıl oldı kim cemâ‘ata gelmez ve halka 
karışmaz. Hasan anun katına (9) vardı, eyitdi: yâ fulân, namâza neyçün gelmezsiz, 
ve halka neyçün karılmazsız? (10) Eyitdi: yâ şeyh, beni ma‘zûr dutgıl kim ben 
meşgûlvan. Eyitdi: neye meşgûl- (11) sın? Eyitdi: Hîc nefsânî işler benden gelmez, 
ne benden nefse râhat degir, (12) ve ne nefsden bana zahmet degir. Anun şükrine 
meşgûl oldum, otururın – (13) didi. Hasan eyitdi: sen benden yigmişsin, hemîşe 
böyle olgıl! – didi.

(14) Ve Hasan(a) sordılar kim: yâ şeyh, hîc senün gönlün hoş olub, şâd olduğun (15) 
varmıdur? Eyitdi: Bir dam üstinde oturur-ıdum. Bir avret eriyile savaşurdı,

30.A. (Ms. 20.A)

(1) ve eydüridi: İ er, senün dükeli güclerün götürdüm, ve elli yıldan berü senün 
(2) evünde ac ve eger tok zahmetüne katlandum, ve senün adunı ve nâmusunı 
bekledüm, (3) ve senden kimseneye gile eylemedüm. Bu güclerüni anunçün götü-
rürdüm kim beni koyub (4) ayruk avret sevmeyesin. İmdi çünkim benüm üstüme 
ayruk avret getürdün, (5) bu işüne katlanmazvan – didi. Hasan eydür: Bu söz 
bana yavlak hoş geldi, ve vaktum (6) hoş oldı. Şâz oldum, ve bu sözün nazîrini 
Kur’ân içinde istedüm. Bu âyetde (7) buldum kim: «inna’llâhe lâ yagfiru an yuşreke 
bihi ve-yagfiru mâ dûne zâlike li-men yeşâ’u», (8) Hak Ta‘âlâ eydür: Kullarumun 
dükeli yazukların afv iderin, ve aybların yüzlerine (9) vurmasun.89 Mâdâmki beni 
bir bile, ve bende[n] [[?]] |gayri| ayruğı ihtiyâr eylemeye. Ve kaçankim (10) beni 
koya, ayruğa tapa, ve bana şirk getüre, ayruk kulumun ol gücine katlanma(z)ın, 
(11) yarlıgamazın – dir.
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Bir gün Hasana sordılar kim: nitesin ve hâlun nitedür? (12) Eyitdi: bir gişi kim 
deniz içinde ola, ve gemisi sına, ve gendözi bir tahta üstinde (13) kala, anun hâlı 
nola? Eyitdiler: katı hâldur. Eyitdi: Benüm hâlum anun bigidür – (14) didi. İmdi 
şunun gibi gişi eyle dir: vây bize.

Ve dahı eydürler kim: (15) Bir gün bayram güniyidi. halkı gördi kim gülerler ve 
oynar-ıdı. Eyitdi: aceblerem ol

30.B. (Ms. 20.B)

(1) gişiy(i) kim güle, ve hâlı ma‘lûm degül.

Nakldur kim bir gişi bir gün sinlede (2) etmek yiridi. Eyitdi: ol gişi münâfıkdur. 
Eyitdiler: neçün? Anunçün kim (3) bu dükeli ölüler anun ileyindedür, bunları 
görüb ibret almaz. Pes ol (4) gişinün gönli ölübdür, âhireti unıdubdur. Münâfıklık 
nişânıdur.

<Ve nakl->90 (5) dur kim münâcât içinde eydüridi: İlahî, bana ni‘met virdün, 
şükrin (6) yirine getürmedüm. Ve belâ virdün, sabr idemedüm. Ve bu dükeliyile 
beni arturmadun. (7) İlahî, senden keremden artuk ne ola?

Ve çün ana ölem91 hâlı geldi, (8) tebessüm eyledi, güldi. Ve ol hâla-degin kimsene 
anun güldügin gördügi (9) yoğıdı. Ve eydüridi: kankı günâh, kankı günâh, ve cân 
teslîm eyledi.

Ve anı (10) bir gişi düşde gördi kim sordı: yâ şeyh, dünyede güldügün yoğıdı; ölüm 
hâlında (11) güldügün sebebi neyidi? Ve dahı eydürdün kankı günâh, kankı günâh. 
Bu sözün (12) dahı sebebi neyidi. Şeyh eyitdi: Ol hâlda bir ün işitdüm. Eydür: «yâ 
melekü’l-(13) mevti şeddid aleyhi fe-kad bakıye aleyhi zenbün», ya‘nî: katı dut anı 
kim yazuk92 (14) anda kalupdur. Bu keleci bana hoş geldi, güldügüm olıdı. Ve ben 
eyitdüm: (15) kankı yazukdur?

Ve ol gice kim şeyh dünyâdan gitdi, bir ulu anı düşinde

31.A. (Ms. 21.A)

(1) gördi kim buraka binmiş ve tâc başına urmış. Ve eydürleridi kim: Tangrı (2) 
Hasandan hoşnûz oldı, ve Tangrısına irişdi – didi.

Rahmetullâhi aleyhi.

(3) «Ve’l-âhir.»
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{4}

Ol mütemekkin-i hidâyet, ol mütevekkil-i vilâyet; ol pîşvâ-yi râstîn, (4) ol mukte-
dâ-yı râhibîn; ol mahrem-i esrâr, ol mukaddem-i ebrâr; ol sâlik-i (5) tayyâr:

Mâlik bin Dinâr
– rahmetullâhi aleyhi – Mâlik-i Dinârun93 yârı-ıdı. Evvel (6) atası kullığında-ıdı. 
Ve anun kerâmetleri meşhûrdur ve riyâzeti mezkûr- (7) dur. <Dinâr>94 anun atası 
adıdur. Gerçi-kim <kul>95 oğlıydı, illâ iki cihândan âzâdıdı.

(8) Ve bir niceler eydürler kim bir gün Mâlik gemiye bindi. Su ortasına (9) varıcak 
gemici hak diledi. Mâlik eyitdi: akcam yokdur. Olkadar urdılar (10) kim ussı gitdi. 
Ve çünkim ussı geldi, yine dilediler, ve eyitdiler: eger (11) gemi hakkını virmezsen, 
ayağundan aluruz seni, bu denize bıraguruz – didiler. (12) Pes Mâlik balıklara işâret 
eyledi. Her birisi sudan başın çıkardı, (13) ağzından da birer kızıl altun dutarlarıdı. 
Mâlik elin sundı, iki kızıl (14) aldı, gemiciye virdi. Ve cünkim gemici ol hâlı gördi, 
Mâlikün ayağına düşdi. (15) Ve Mâlik bugez gemiden çıkdı, su üstince gitdi. Bu 
sebebden ana Mâlik-i

31.B. (Ms. 21.B)

(1) Dinâr didiler.

Ve anun tevbesi sebebi olıdı kim azîm görklüyidi, ve dünyâ (2) severidi, ve çok 
mâlı varıdı. Ve Dimişk şehrinde-idi. Ve Dimişk (3) mescidin Mu‘âviye eylediyidi. Ve 
anun vakfı çoğıdı. Mâlik tama‘ eyledi kim (4) ol mescidün velîligini ana vireler. Pes 
vardı, bir bucakda seccâde bırakdı, (5) ve bir yıl tamâm ibâdet eyledi, ol ümîde 
kim velîliği ala. Herkim anı (6) göreyidi, namâz içinde bulurdı. Ve eydürleridi kim 
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bu münâfıkdur. Gice gice (7) işret iderdi. Ve bir gice içmege meşgûlıdı.Yâranları 
uyumışıdı, ve (8) mûm yanarıdı. Ve ol kopuz çalarıdı, ve ol çalduğı kopuzdan ün 
(9) gelüridi [ki]: «yâ Mâlik, mâleke illâ tetûbe», ya‘nî: ne geldi sana kim tevbe (10) 
eylemezsin? Ve çün anı işitdi, içine korku düşdi, tevbe eyledi ve durdı, (11) mescide 
girdi, ve gönli içinde eyitdi kim: bir yıldur kim riyâyıla ibâdet (12) eyledüm, andan 
girü ihlâsıla Tangrıya ibâdet ideyin – didi, ve eger tevliyet (13) virürlerse, alma-
yayın – didi. Ve bu niyyeti eyledi, Tangrısına doğru oldı. Ve ol (14) gice ihlâsıla 
namâza meşgûl oldı. Yarındası ulular geldiler, mescide (15) girdiler ve eyitdiler: bu 
mescid dîvârları heb harâb oldı, buna bir eyü

32.A. (Ms. 22.A)

(1) gişi mütevellî gerek – didiler. Pes ittifâk eylediler kim Mâlik ibn-i Dinâra müte-
vellîlik (2) vireler. Durdılar, Mâlik katına vardılar, gördiler kim namâza meşgûlıdı. 
Sabr (3) eylediler kim fâriğ oldı. Eyitdiler kim: bizler dükelümüz şefâ‘ata geldük 
(4) kim sen tevliyet kabûl kılasın – didiler. Mâlik eyitdi: İlahî, bir yıldur kim (5) 
sana ibâdet kılurıdum riyâyıçün, hîc kimse bana bakmazıdı. Bugez kim ben (6) 
gendözümi sana virdüm, ve i‘tikâdumı dürüst eyledüm kim bu işi eyleyeven, (7) 
yigirmi gişi virbirsin kim bu işi benüm boynuma saralar. Senün izzetün hak(k)
ıyıçün (8) eylemeyeven – didi. Ve durugeldi, mescidden çıkdı, ve yüzin Hak(k)a 
dutdı, ve (9) mücâhede ve riyâzet kabûl itdi. Lâcirem şöyle mu‘teber oldı.

Nakldur kim (10) bir mâldâr gişi Basra şehrinde öldi ve mâlı çok kaldı. Ve anun bir 
(11) görklü kızı kaldı. Ve ol kız durdı, Sâbit-i Bennân96 katına geldi, ve eyitdi: (12) i hoca, 
dilerven kim Mâlik-i Dinâra avret olavan – didi, ve bana (13) tâ‘at ögrede – didi. Pes 
Sâbit bu sözi Mâlike didi, Mâlik cevâb (14) virdi: Ben dünyâyı üc talâk boşadum. 
Avret hoz dünyâdur. Hîc olamı (15) kim üc talâk boşaduğumı yine alam? – didi.

Nakldur kim bir gün

32.B. (Ms. 22.B)

(1) Mâlik bir dîvâr gölgesinde yaturıdı, bir yılan gelib nergis budağıyıla anı üşe-
lerdi.

(2) Nakldur kim Mâlik bunca yıl-ıdı kim gazâ ârzûsın iderdi. (3) Pes ittifâk düşdi 
kim gazâya vardı. Savaş güni olıcak Mâliki ısıtma (4) dutdı, şöylekim çadırdan çı-
kamadı ve katı özi göyündi. Ve eyitdi: eger (5) benüm Tangrı kıyında menziletüm 
varmıssa, bugün beni ısıtma dutmayadı, ve gazâvat (6) ideydüm – didi, ve uykuya 
vardı. Ve düşinde ana didiler: Eger sen bugün gazâya (7) varsadun, yesîr olurdun, 
ve donuz itin yirdün, kâfir olurdun. İllâ bu ısıtma (8) sana Çalabdan inâyet oldı – 
didiler. Uykusından uyandı, çok şükr (9) eyledi.
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Nakldur kim Mâlik bir gün bir dehriyile çekişdi, bahs eyledi. (10) Dehrî eyitdi: 
ben hakvan. Mâlik eyitdi: ben hakvan. İttifâk eylediler kim (11) ellerin biribirine 
saralar, oda sokalar, kankısı kim göyne, ol bâtıl ola. (12) Ellerin oda sokdılar, hîc 
birisi göyünmedi, od kaçdı. Pes eyitdiler: ikisi (13) dahı hakdur. Mâlik perîşân oldı, 
evine geldi, ve yüzin yire kodı, münâcât (14) itdi ve eyitdi: yitmiş yıldur kim îmâna 
kadem urdum, bir dehriyile berâbar oldum (15) – didi, ağladı. Âvâz işitdi: yâ 
Mâlik, ol senünle kanda berâbar olacakdur?

33.A. (Ms. 23.A)

(1) İllâ anun eli senün elüne dokunduğıyıçün od göyündürmedi – didi. İmdi azîz 
(2) bir dehrinün eli Mâlik eline dokınduğıyiçün od göyündürmedi. Sen kim Mu-
hammed-i (3) Mustafâ etegine yapışdun, ve anun ümmetisin, eger tamu odı seni 
göyündürmese, (4) hîc aceb degüldür.

Nakldur kim Mâlik sayru oldı, şöylekim ölüm (5) haddına yitdi. Yine hoşırak oldı, 
İllâ gönli bir nesne diledi. Kimsenesi (6) yoğıdı kim bâzâra virbiye-idi. Durdı, 
bâzâra gendü vardı. Megerkim (7) bâzâr içinden bir ulu beg geçeridi, kulları halkı 
savul diyüb kovarıdı. (8) Mâlik za‘yıf  olub dururdı, savulumadı. Bir kul Mâliki 
kamcıyıla yağrını ortasında (9) urdı. Mâlik eyitdi: «kata‘allâhu yedeyke», ya‘nî: 
elüni Tangrı kessün! – didi. (10) Yarındası gün ol kul suçlu oldı, elin kesdiler.

Nakldur kim bir (11) yigit varıdı, yavlak fesâd ehliydi. Ve Mâlik anun konşısıyıdı, 
anun işinden (12) incinürdi. İllâ sabr iderdi, nesne dimezdi. Bir gün anun elinden 
Mâlike (13) şikâyete geldiler. Mâlik durdı, anun katına vardı, tâ emri ma‘rûf  eyleye. 
(14) Ol yigit yavlak cebbârıdı ve tekebbür-idi. Eyitdi kim sultan gişiven, kimün (15) 
zehresi vardur kim beni bu işden yığa? – didi. Mâlik eyitdi: sultâna eydürüz – didi.

33.B. (Ms. 23.B)

(1) Ol eyitdi: sultân benüm tarafum komaz – didi, ne kim ben idersem, sultân râzî 
(2) dur – didi. Mâlik eyitdi: eger sultâna dimege yaramazsa, Rahmâna diyevüz – (3) 
didi. Ol yigit eyitdi: anun bir adı Kerîmdür – didi. Mâlik sergerdân (4) kaldı, çıkdı, 
gitdi. Ve bir gün anun fesâdından yine şikâyete geldiler. (5) Mâlik durdı, vardı 
kim anı edebleye. Yolda gideriken bir ün işitdi kim: (6) yâ Mâlik, elüni bizüm 
dostumuzdan dart! – diyü. Mâlik acâyibe kaldı, ve ol (7) yigit katına girdi. Yigit 
kakıdı: yine neye geldün? – didi. Mâlik eydür: yâ yigit, (8) bugez ayruksı işiçün 
geldüm. Yolda işitdügini yigite didi. Yigit bu sözi işidicek (9) tevbe eyledi, ve fesâd 
işden döndi, ve yüzin Hak(k)a dutdı. Mâlik eydür: (10) Bir zamândan sonra anı 
Mekkede gördüm ki aruklamış, ve riyâzete meşgûl olmış, (11) ve cân dudağına 
gelmiş. Eydürdi kim: Dost, Dost, Dost.
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Nakldur (12) kim Mâlik bir ev kiriye dutdı-idi. Ve anun karşusında bir Cühûdun 
sarâyı (13) varıdı. Ve [bu] Mâlik evinün kıblesi ol Cühûd sarâyına karşu-ıdı. Ol (14) 
Cühûd bildi, bir delük kazdı kim Mâlikün mihrâbina çıkarıdı, ve ol (15) delüge 
harâblık eyleridi. Mâlik bunı bildi, illâ sabr iderdi, hîc kimsesine

34.A. (Ms. 24.A)

(1) dimezdi. Bir gün ol Cühûd Mâlik katına geldi ve eyitdi: yâ şeyh, hîc (2) mih-
râbuna necâset kokusı gelürmi? – didi. Eyitdi: gelür, illâ sabr iderven – (3) didi. 
Ve eyitdi: hîc kakırmısın? Eyitdi: kakımazvan. Bu âyeti okıdı kim: (4) «ve’l-kâ-
zimîne’l-gayza ve’l-âfîne», ya‘nî: herkim kakıduğın yudarsa, ve âdemîlerün (5) 
suçın geçürürse, Tangrı andan hoşnûd olur – didi. Cühûd bunı işidiçek (6) derhâl 
Müsülmân oldı.

Nakldur kim Mâlik bir gün namâz içindeyiken, (7) gönli et arzûladı. Ol gün sabr 
eyledi. Yarındası yine nefsi takaza (8) eyledi. Durdı, başcı dük(k)ânına vardı, bir 
iki paça aldı, yinine koydı. (9) Ve başcı acebe kaldı, bir şâgirdni ardınca virbidi: 
görgil, n’ider? – didi. (10) Bir zamândan sonra şâgird girü geldi ve eyitdi: Çünkim 
bundan (11) paça aldı, bir halvete vardı, paça’yı çıkardı ve bir iki gez yiyledi. (12) 
Pes eyitdi: i nefs, bundan artuk sana nesne virmezin – didi. (13) Ol paça’yı dervîşe 
virdi ve eyitdi: İ za‘yıf  ten, bu zahmeti (14) kim [bu zahmeti kim]97 ben sana 
iderven, sanma kim düşmanlık iderven. Belkim (15) sana dostlık iderven. Eger 
bunda zahmet çekersen, anda râhata iresin – didi.

34.B. (Ms. 24.B)

(1) Nakldur kim kırk yıl Basra şehrinde idi, hurmâ yimedi-di. Meger bir gün (2) 
nefsi yaş hurmâ ârzûladı. Şeyh ne kadar kim cahdı98 eyledi ki nefsin yığa, ârzûsı 
(3) dahı artdı. Nefs elinden âcız oldı. Uyku içinde ana didiler: yaş hurmâ (4) yimek 
gerek ve nefs takâzâsından kurtılmak gerek. Pes nefs fursat buldı ve (5) feryâd 
eyledi. Mâlik eyitdi: i nefs, dilersin ki yaş hurmâ yiyesin. Bir hafta (6) oruc dut, ve 
gice dahı nesne yime, ve irteyedegin namâza meşgûl ol! – didi. (7) Nefs ana râzî 
oldı, ve çün bir hafta oruc dutdı, ve gice irteyedegin tâ‘ata (8) meşgûl oldı. Bugez 
hurmâ satun-aldı, ve bir mescid içine girdi kim yiye. (9) Bir oğlan çağırdı kim: 
Cühûdun mescid içinde ne işi vardur? İ baba, bir (10) Cühûd yaş hurmâ aldı, 
mescide girdi kim yiye – didi. Olok sâ‘at oğlan ve (11) atası mescide geldiler kim 
göreler, Cühûdmıdur veya degülmidür? Şeyhi gördiler, (12) utandılar. Mâlik eyitdi: 
bu ne sözdür ki bu oğlan didi? Oğlan atası eyitdi: yâ (13) şeyh, ma‘zûr dut kim 
bizüm mahallemüzde Cühûdlar vardur, gündüzin yirler, ve biz (14) oruc dutaruz. 
Bu oğlan eyle sandı kim herkim gündüz yirse, Cühûddur. Bu sözi (15) afv dutasın 
kim tıfl oğlandur. Mâlikün içine od düşdi ve bildi kim
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35.A. (Ms. 25.A)

(1) bu söz oğlan sözi degüldür, hâl dilidür. Eyitdi: İlahî, hurmâyı henüz yimedin 
adımı (2) Cühûz eyledün. Eger yirsem, kâfir adın urasın – didi. Hurmâyı dervîşe 
virdi, (3) ve ahd eyledi kim ayruk ölince hurmâ yimeye.

Nakldur kim bir gün Basra şehrine (4) od düşdi. Mâlik asasın ve na‘linin aldı, ve 
bir depe üstine cıkdı, temâşâ (5) iderdi. Ve şehr kavmı kimi segirdür, kimi davarın 
kaçurur, kimisi oğlın kızın (6) kaçururıdı. Pes Mâlik eyitdi: «Necâ’l-muhaffifûne 
ve-halaka’l-mutakkılûne», ya‘nî: (7) yiyni yüklüler kurtuldı, ve ağır yüklüler helâk 
oldı. Kıyâmet güni dahı (8) böyle olacakdur.

Nakldur kim Mâlik bir gün bir sayru(yı)99 soravardı, (9) gördi kim cân dartar. Ne 
kadar kim cahd eyledi, imân arza kıldı ve şehâdet (10) telkîn eyledi. illâ sayru 
eydüridi kim: on, on-biş – dirdi. Pes ol (11) sayru eyitdi: yâ şeyh, ne kadar kim 
cahd iderin kim imân getürem, önümde (12) bir dağ vardur oddan. Ol od bana 
hamle ider, beni îmân getürmege (13) komaz – didi. Şeyh anun pîşesinden sordı. 
Eyitdiler kim malın ribâya (14) virürdi – didiler, ve kilesin eksük dutardı – didiler.

Nakldur kim Ca‘fer (15) ibn Süleymân eydür: ben birgez Mâlikile Ka‘beye vardum. 
Çün Mâlik

35.B. (Ms. 25.B)

(1) «lebbeykellâhümme lebbeyke» diridi ve ussı giderdi, düşerdi. Ve çünki gendö-
zine (2) geldi, sordum: yâ şeyh, nedür kim ussun gider, düşersin? Eyitdi: çünkim 
«lebbeyke» (3) dirin, korkarın kim cevâb işideven: «lâ lebbeyke, lâ lebbeyke».

Nakldur kim (4) kaçankim «iyyâke na‘büdu» ve «iyyâke nesta‘înu» dirdi, korku-
sından ussı giderdi, (5) düşerdi. Sordılar kim: sebeb nedür ki ussun gider? Eyitdi: 
<İlahî>,100 sana taparuz, (6) dirüz; nefsümüze taparuz. Sana sığınuruz, dirüz; 
ayruklar kapusına varuruz, (7) şükr ve şikâyet iderüz – didi.

Nakldur kim Mâlik gicelerde hergiz uyumazdı. (8) Bir gişi ana eyitdi kim: birezcük 
uyusan, n’ola? Eyitdi: korkarvan, ansuzda (9) devlet gele, beni uyur bula – didi. 
Ve eyitdiler ana kim: nitesin? Eyitdi: Tangrı (10) ni‘metin yirven, Şeytân buyruğın 
dutarvan – didi. Ve eyitdi: eger bir gişi (11) mescid kapusından çağırsa kim: yavuz 
gişi sizde kimdür, çıksun! – dise, (12) hîc kimsene benden evvel çıkmayadı – didi.

Bir gün bir avret Mâlike (13) eyitdi kim: yâ mürâ’î! Mâlik eyitdi: Yigirmi yıldur kim 
beni hîç kimsene (14) adumıla kığırmadıdı. Zihî kim benüm adumı bildün – didi. 
Ve eyitdi kim: (15) beni halk ögdüginden sögdügin yig severin – didi. Eyitdiler: 
neçün? Anunçün

64 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



36.A. (Ms. 26.A)

(1) kim ögmek gönli sevindürür; anı bana gerekmez. Sögmek gönli sındurur; (2) 
anı bana gerek – didi.

Ve eydür: ol kardaşlardan ve yârânlardan kaçgıl kim (3) sana dîn içinde fâ’idesi 
olmaya.

Ve eydür: bu zamân halkı bâzâr aşına benzer, (4) kokusı gökcek, illâ dadı eksük.

Ve eydür: sakınun dünyâdan kim cümle (5) âlemlerün gönlini kapmışdur.

Ve eydür: herkim Hakkıla münâcât itmegi sevmeye, (6) halkıla söylemekde bilüsi 
artuk ola, gönli ola ve ömri zâyi‘ ola.

(7) Ve eydür: Benüm katumda ameller yigregi oldur kim amellerin araya ve ya-
zukların (8) ana-dura. Ve Hak Ta‘âlâ vahy kıldı Mûsâ Peygambere ve eyitdi: yâ 
Mûsâ, demürden (9) bir na‘lin idingil, ve bir asâ idingil, ve yir yüzinde yürigil, ve 
benüm hikmetlerü{m} (10) görgil, ve ni‘metlerüm görgil, ve ibret dutgıl, na‘linün 
yıpranınca <ve>101 asan (11) sınınca.

Ve Mâlik eydür: Tevrît içinde yazılıb-dur kim Hak Ta‘âlâ kullarına (12) eydür: 
müştâk oldum ben size, siz bana müştâk olmazsız.

Ve eydür: Muhammed (13) ümmetine iki nesne virdi kim hîc kimseneye virmedi, ne 
Cebrâîle, ve ne (14) Mîkâîle, ve ne kalan firiştelere. Evvel oldur kim Tangrı Ta‘âlâ 
eydür: «üzkürûnî (15) ezkürküm», ya‘nî: anun beni, tâ ben dahı sizi anayın – dir. 
İkinci oldur kim

36.B. (Ms. 26.B)

(1) Çalab eydür: «ud‘ûnî estecib leküm», ya‘nî: dilen benden kim diledügünüzi 
vireyin – dir.

(2) Ve eydür: Tevrît içinde eyitmişdür kim: i benüm sıddıklarum, tena‘‘um idün (3) 
ve zevk eylen dünyede benüm zikrümile kim benüm zikrüm dünyede ulu ni‘met-
dür (4) ve âhiretde kurtılmakdur.

Ve eydür: dünyâyı seven âlımlarun gönüllerinden benüm (5) zikrüm zevkini gi-
derem – dir. Ve Mâlik sözidür: herkim nefsin yinerse, dîvler (6) andan kaçar – dir 
– ve Şeytân andan fâriğ olur.

Ve bir gişi andan ögüt istedi. (7) Eyitdi: Çalab emrinden daşra olmagıl, ve sana 
virdügine kanâ‘at eylegil, ve şükr (8) kılgıl!

Ve kaçankim Mâlik dünyâdan gitdi, bir ulu düşinde gördi, eyitdi: Çalab (9) senün-
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le n‘eyledi? Eyitdi: Çok yazuklarıla Hak(k)ı gördüm. Ammâ eyü gümânum kim 
(10) varıdı Hak hakkına, cümle yazuklarumı girü yoydı, ve bana rahmet eyledi.

(11) Ve dahı bir dîn ulusı düşinde gördi kim kıyâmet kopmış ve münâdîler kığırdur-
lar (12) kim: Muhammed-i Vâsi‘i ve Mâlik-i Dînârı getürün, uçmağa givürün! – diyü. 
Bakdum (13) kim görem, kankısı ilk uçmağa girür. Mâlik ilkin girdi. Ben eyitdüm: 
Muhammed Vâsi‘ (14) âlımrakıdı, öndin neçün girmedi? Eyitdiler: Muhammedün 
dünyede iki gönlegi varıdı, (15) ve Mâlikün bir gönlegi varıdı. Bir gönleklüyile iki 
gönleklü berâbar

37.A. (Ms. 27.A)

(1) degüldür – didiler.

Rahmetullâhi aleyhi.

«Ve’l-âhir.»
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<5>

Ol zâhıdlar mukaddemi, (2) ol âbidler ulusı; ol ârıf-ı kâmil, ol âlım-ı âmil; ol zâ-
hıd-ı kâni‘

{Muhammed-i V(âsi‘)}
(3) [[Mâlik bin Dînâra]] – rahmetullâhi aleyhi – Peygamber sahâbelerine çok kullık 
idüb-dururdı. (4) Ve mütekaddim meşâyihlerile sohbet eyleyüb-dururdı. Ve şerî‘at 
ve tarîkat ve ma‘rifet (5) ve hakîkat içinde nazîri yoğıdı. Ve riyâzet içinde firişte 
sıfatıdı. (6) Ve eydüridi: herkim kanâ‘at iderse, halkdan bî-niyâz ola. Ve münâcâtı 
(7) içinde Çalaba yalvarurdı: İlahî, beni hemîşe ac ve yalın dutgıl! – dir-idi. Ve 
eydüridi: (8) ne bahtludur ol gişi kim gice ac yata, ve irte döşeginden ac dura, ve 
ol (9) hâla râzî ola.

Ve bir gişi andan ögüt istedi. Eyitdi: Dilersin ki dünyâda (10) bay olasın, ve kim-
seneye muhtâcun olmaya: kanâ‘at eylegil ve sabr eylegil! (11) Ve dilersin ki azîz 
olasın, ve dükeli halk seni seve: halkdan tama‘un (12) kesgil! Herkim böyle olursa, 
âhiret sultânı <ola> – didi.

Muhammed-i Vâsi‘ün (13) bir oğlı varıdı, atası kıyına geldi, nâzlanurdı. Oğlına 
eyitdi: İ oğul, ananı (14) iki-yüz akcaya satunaldum, ve atan hoz benven. Benden 
yaramaz gişi yokdur, (15) sen kime nâzlanursın? – didi.

Ve bir gişi ana sordı kim nitesin? Eyitdi: nite olayın

37.B. (Ms. 27.B)

(1) kim ömrüm eksilür ve yazuğum artar. Ve dahı ol hakîkat içinde kıl yarardı 
(2) ve eydüridi: «mâ ra’eytü şey’an illâ ve ra’eytü’llâhe fîhi», ya‘nî: her neyi kim 
görürsem, Tangrıyı (3) anun içinde görürven – diridi.
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Ve ana sordılar: Hak(k)ı bilürmisin? Hîc dınmadı, (4) ve başın aşağa bırakdı. 
Cevâb vir – didiler. Eyitdi: herkim Hak(k)ı bildi, sözi (5) kısa oldı. Ve başun aşağa 
neçün bırakdun? – didiler. Eyitdi: Herkim dîzâr (6) görmek ister, andan <artuk>-
102yire bakmaya, ve andan artuk hîc kimseneyi ihtiyâr (7) eylemeye. Ve sıddıklar 
makâmına er ol vakt irer kim ümiz dutduğı nesne (8) den korka, ve korkusı ve 
ümizi berâbar ola.

Ve anun sözidür kim eydürdi: (9) giçi yazuğı hor dutman! Eyitdiler: nite? Eydür: 
anunçün kim od ilk çakmakdan (10) çıkıcak azacuk çıkar, varduğınca büyür, bir 
şehri yakar.

Ve anun sözi dâ’im (11) buyıdı kim eydüridi: «Rabbi tebbit kademiyya 
ala’s-sırâti’l-müstakîmi», ya‘nî: i Çalabum, (12) ayaklarumı dölendürgil doğru 
yola, ve tayındurmagıl doğru yoldan! – dirdi.

Rahmetullâhi aleyhi. (13)

«Ve’l-âhir.»

68 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



{6}

Ol velîyi kubbe-i gayret, ol sâfîyi perde-i vahdet; ol (14) sâhib yakîn-i bî-gümân, ol 
halvet-nişîn-i bî-nişân; ol fakîr-i ademî: (15)

Habîb-i Acemî
– rahmetullâhi aleyhi – sâhib-i sıdk ve himmetidi. Ve anun kerâmeti

38.A. (Ms. 28.A)

(1) ve riyâzeti tamâmıdı.

Ve anun evvel hâlında mâlı çoğıdı, ve mâlın ribâya virürdi. (2) Ve Basra şehrinde 
otururdı, ve her gün borclularına varurdı ve takâza iderdi. (3) Eger akca assısın-
dan virürlerse, alurdı, ve eger virmezlerse, ayak derin (4) alurdı. Ve anun nafakası 
bunun gibiyidi. Ve bir gün bir borclusı evine vardı. (5) Evinde bulmadı, avretin-
den ayak derin diledi. Avret eyitdi: Erüm evde (6) yokdur, ve bende nesne yokdur 
kim sana virem. Evümde bir koyın boynı var; (7) eger dilersen, vireyim – didi. 
Eyitdi: getür berü ol boynı! aldı, evine getürdi (8) ve eyitdi: bu assıdandur, aş 
urgıl, yiyelüm – didi. Avret eyitdi: etmek (9) dahı yokdur, ve odun ve havîc dahı 
yokdur. Vardı, borclularından etmek (10) ve odun getürdi. Ve avret aşı bişürdi ve 
çanağa koydı. Ve bir (11) dervîş kapuya geldi: «şey’an lillâhi» – didi. Ve dervîşe 
karşu kapusın yapdı. (12) Ve ol dervîş mahrûm girü döndi. Avret diledi kim aşı 
girü çanaga koya. (13) Gördi kim çölmek içi kana dönmiş. Avret erine geldi, benzi 
sararmış, (14) Habîb elini dutdı, ve çölmekdeki kanı gösterdi, ve eyitdi: senün riban 
(15) şomlığından gör, neye uğraduk – didi. Habîb çünkim bu hâlı gördi, cânına

38.B. (Ms. 28.B)
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(1) od düşdi, ve ol od ayruk söyünmedi. Avretine eyitdi: yâ avret, (2) ben ayruk hâla 
geldüm ve tevbe kıldum – didi. Yarındası duru geldi, mu‘âmele (3) lerin istedi, 
ve yolda oğlancuklara uğradı. Ve ol oğlancuklar biribirine eydüridi: (4) Habîb-i 
Ribâhor gelür, savulun kim anun şomlığı ve ayağı tozı bize (5) degmesün! – dirleri-
di, – ve biz dahı anun gibi bedbaht olmayalum! – dirleridi. (6) Ve bu söz Habîbün 
yüreginde dağ oldı: durdı, Hasan-ı Basrî kıyına geldi, (7) ve anun elin dutdı, tevbe-i 
nasûh eyledi, ve Tangrısına döndi. Ve Hasan meclisinden (8) girü evine giderdi, 
yolda bir borclusına uğradı. Ve ol borclusı Habîbi (9) göricek kaçmağa kasd eyledi. 
Habîb eyitdi: Neye kaçarsın? Şimdiyedegin sen (10) benden kaçardun, imden girü 
ben senden kaçarın – didi. Ve andan dönicek yine (11) ol oğlancuklara uğradı ve 
ol oğlancuklar Habîbi göricek eyitdiler: savulun kim (12) Habîb-i Tâ’ib geçer, tâ 
kim bizüm tozumuz anun üstine oturmasun kim (13) Tangrıya âsî olmayalum – 
didiler. Habîb eyitdi: İlahî ve Seyyidî ve Mevlâî, (14) birgez kim senünle barışdum, 
adumı eyülerden çıkardun – didi. Pes şarda (15) kığırtdı: kime kim Habîbden nesne 
almak geregise, gelsün! – didi. Ve ol 

39.A.

(1) çok mâlı(nı)103 küllî üleşdürdi ve müflis kaldı. Ve sonra gelene avreti çarın (2) 
virdi. Ve bir gişi yine ana gendü gönlegin virdi, ve gendü yalıncak kaldı.

(3) Ve Furât kıranında bir savmı‘a yapdı, ve ol savmı‘aya girdi, ibâdet itdi. (4) Ve 
düni güni Hasandan ilm ögrendi, ve Kur’ân ögrenürdi, anadegin hîc nesne (5) 
bilmezidi. Habîb-i Acemî anunçün didiler. Ve çünkim Habîb müflis oldı, (6) avreti 
andan nafaka istedi, ve eksük gerek istedi. Habîb çıkdı, (7) savmı‘aya vardı, tâ‘ata 
meşgûl oldı. Ve çün gice oldı, yine (8) avreti katına geldi. Avret sordı: kanda işle-
ridün kim nesne (9) getürmedün? – didi. Habîb eyitdi: ol gişi kim ben anun işin (10) 
işlerin, cumard gişidür. Anun kereminden utandum kim nesne dileyeven.104<E-
vet eyitdi:>105 (11) degme bir on günde bir işmâr idem, hak(k)un virem – didi. 
Gendüsi (12) her gün ol savmı‘aya varurdı, tâ‘ata meşgûl olurdı. Ve çünki (13) on 
gün tamâm oldı, ve öyle vaktı geldi, ve namâz kıldı, ve gönli (14) içinde endîşe 
eyledi, bu gice aceb avretüme nedür diyem? – didi. Ve (15) gönli dar oldı. Derhâl 
Hak Ta‘âlâ kudreti hazînesinden yağ u bal,

39.B.

(1) ve havîc, ve yüzilmiş koyun birkac hammâllar götürmiş. Ve bir ak yüzlü ak (2) 
giyesilü gişi ileyince geldi ve Habîb kapusın kakdı. Avret karşu (3) geldi, ve ol yigit 
eyitdi: Bu dükelisini ol gişi virbidi kim senün erün (4) anun işin işler. İmdi erün 
eve gelicek eyitgil ana kim sen işüni (5) arturgıl kim biz dahı atâmuzı arturalum 
– digil! Bu sözi didi, gitdi. (6) Ve çün gice oldı, Habîb evine geldi ve utanu kızaru 
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kapuyı açdı. (7) Ve etmek aş kokusı evden çıkardı. Pes avreti karşu çıkdı ve Habîbe 
(8) yeldendi ve kılınc eyledi, şöylekim hergiz anun bigi kılınc eyledüği yoğıdı. (9) Ve 
eyitdi: i er, ol gişi kim sen anun işin işlersin, yavlak eyü (10) gişimiş kim bir gökcek 
yüzlü yigidile dürlü dürlü ni‘metler ve bir çıkın (11) akca virbidi. Ve eyitdi: Habîb 
gelicek eyitgil kim bu virdüklerümüzi kabûl (12) eylesün. Eger ol işin arturursa, biz 
dahı atâmuzı arturavuz – didi. (13) Habîb bu sözi işidicek zevke düşdi ve eyitdi: On 
gün Çalabuma (14) kullık itdüm, bu lutfları itdi. Ve eger dahı artuk kullık idersem, 
aceb <ne>106 (15) ide? – didi.

Bugez yüzin beküllî Tangrıya dutdı, ve dünyâdan yüz dönderdi,

40.A.

(1) ve ibâdete meşgûl oldı, ve dîn ulusı oldı, ve du‘âsı müstecâb oldı, (2) ve du‘âsı 
sınanmışıdı. Tâ haddı kim bir gün bir avret geldi, ve şeyhün eline (3) ve ayağına 
düşdi, ve çok ağladı. Ve eyitdi: Bir oğlum varıdı, gâ’ib oldı, (4) ve benüm anun 
firâkından tâkatum tâk oldı. İmdi sen Hak ışkına du‘â (5) kılgıl kim benüm oğlum 
yine gele – didi. Şeyh eyitdi: hîc akcan varmıdur? Eyitdi: (6) iki akcam var – didi. 
Al berü! – didi. Akca’yı aldı, dervîşe virdi ve du‘â (7) kıldı. Var, sen işüne git, oğlun 
sana gele – didi. Avret henüz evine gelmedi, (8) oğlını gördi kim anasına karşu 
geldi. Avret şâz oldı, ve sevinü sevinü oğlın (9) aldı, şeyh katına geldi ve eyitdi: 
oğlum budur – didi. Şeyh oğlana sordı: kandayıdun? – (10) didi. Eyitdi: Bugün 
ben Kirmân şehrinde-idüm, üstâzum beni bâzâra virbidi (11) idi kim et alam. Eti 
elüme aldum, eve giderdüm. Nâgâh bir yil kopdı, (12) ve bir ün işitdüm kim: yâ 
yil, oğlanı götür, evlerine bırak Habîb du‘âsı (13) berekâtında, ve ol iki akca sadaka 
berekâtında.

Nakldur kim Basrada (14) şeyhi buğday güni görürleridi, ve Arefe güni Arafâtda 
görürlerdi.

Ve bir (15) yıl Basrada kızlık oldı, şeyh viresiye çok ta‘âm aldı, ve dervîşlere

40.B.

(1) virdi. Ve bir kîse dikdi, katında kodı. Ve çünkim takazaya gelürlerdi, (2) elin 
kîseye sokardı, ne kadar kim dilerse, akca çıkarurdı ve borcına (3) virürdi.

Ve anun Basrada yol üstinde evi varıdı. Ve bir kürki varıdı: (4) yay ve kış anı ge-
yürdi. Bir gün âbdest almağa vardı-dı, kürkin yol (5) üstinde bırakdı, gitdi. Hasan-ı 
Basrî geldi, gördi kim Habîbün kürki (6) yatur. Eyitdi: Habîb bu kadar bilmezmi kim 
kürki yol üstinde bırakmak gerekmez (7) kim alurlar – didi. Kürki bekledi Habîb 
gelince. Habîb geldi, selâm (8) virdi ve eyitdi: yâ Müsülmânlar İmâmı, <bunda>107 
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neyçün durursın? Hasan eyitdi: i (9) Habîb, bilmezmisin kim kürki bunda komak 
gerekmez, zâyi‘ olur. Kime inandun, (10) kodun, gitdün? Habîb eyitdi: ol gişiye 
inandum kim seni kürkimi beklemeğe (11) virbidi – didi.

Nakldur kim bir gün Hasan Habîb kıyına vardı, iki (12) arpa kursasını birez tuzıla 
Hasan elinde kodı. Hasan yimeğe başladı. (13) Kapuya bir sâyıl geldi, Habîb ol iki 
kursa’yı Hasan öninden aldı, dervîşe (14) virdi: Hasan şöyle kaldı. Hasan eyitdi: i 
Habîb, sen eyü gişisin, (15) eger birez ilm okımış-mısan108 kim konuk elinden aldun 
sâyile virdün,

41.A.

(1) bir nicesin sâ’ile virmek gereğidi, <ve birezin konuk öninde komak geregidi>.109 
Habîb cevâb virmedi. Bir sâ‘atdan (2) sonra bir kul geldi, ve bir honce başı üstinde 
götürmiş. Ve honce (3) içinde helvâ ve etmek ve biş-yüz akca Habîb ileyinde kodı. 
Ve Habîb (4) akca(yı)110 dervîşlere üleşdürdi, ve honi Hasan öninde kodı. Ve Hasan 
(5) yir-idi. Pes Habîb eyitdi: yâ üstâz, sen eyü gişisin, eger birez (6) yakînun varmıs-
sa, dahı yigidi kim yakînsuz ilm işe gelmez – didi.

(7) Bir gün Hasan Habîb mescidine geldi Habîb ahşam namâzına. Hasan (8) ikâmet 
getürdi. Ve çün namâza durdı, elhamdulillâhi diyümedi, elhamdu didi. (9) Hasan 
eyitdi: Habîb ardında namâz dürüst degüldür – didi. Habîbe (10) uymadı ve paşına111 
namâz kıldı. Hasan ol gice yatdı, düşinde Tangrı (11) Ta‘âlâ ana hitâb eyledi ve 
eyitdi: i Hasan, benüm hoşnûzlığumı buldunudı, (12) yine yavı-kıldun – didi. Hasan 
eyitdi: Bâr-ı Hudâyâ, senün rızânı ben nice (13) yavı-kıldum? Eyitdi: Eger Habîb 
ardınca namâz kılsadun, benüm rızâmı (14) bulmış olurdun, ve dükeli namâzlar 
kim ömrün içinde kıldun, Habîb (15) ardınca kılduğun namâz bereketinde makbûl 
olacağıdı. Ammâ seni lafz egrisi

41.B.

(1) niyyet doğrulığından girü kodı. Dil doğrusıyıla gönül doğrusı arasında (2) çok 
fark vardur – didi.

Nakldur kim bir gün Haccâc gisileri Hasanı isterdi. (3) Hasan savmı‘aya girdi, 
gizlendi. Habîbe sordılar kim: Hasanı gördünmi? Eyitdi: (4) gördüm kim uşbu 
savmı‘aya girdi. Pes ol gişiler savmı‘aya girdiler, istediler, (5) bulmadılar. Hasan 
eydüridi: Yidi gez ellerin bana yukadılar, görmediler. [Ve]112 (6) [Hasan eydüridi.]113 
Pes girü çıkdılar, Habîbe eyitdiler: i şeyh, neçün yalan (7) söylersin; bize gülermi-
sin? – didiler. Nekim Haccâc Hasana ideceğidi, revâdur kim (8) sana ide – didiler. 
Habîb eyitdi: Ol benüm kıyumda uşbu savmı‘aya girdi. (9) Eger siz görmedünüzse, 
benüm ne suçum vardur? Ol avânlar yine içerü (10) girdiler, istediler, bulmadılar, 
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çıkdılar, gitdiler. Ve çünkim Hasan çıkdı, Habîbe (11) eyitdi: üstâzlık hakkı böyle-
mi geregidi kim beni avânlara çakdun? – didi. (12) Habîb eyitdi: i üstâd, doğru 
söylemek berekâtında kurtuldun, yohsa (13) avân aralarında giriftâr olurdun – 
didi. Hasan eyitdi: n’eyledün kim (14) bunlar beni görmediler? Eyitdi: dokuz-gez 
«âyetü’l-kürsî, ve âmene’r-rasûl, ve kul (15) hüva’llâhu ehad» okıdum, Hasanı sana 
ısmarladum – didüm, i Çalabum, sen saklagıl!

42.A.

(1) – didüm.

Nakldur kim Hasan-ı Basrî bir gün bir yire giderdi. Dicle ırmağı (2) kırağına geldi, 
gemi bulımadı kim geçe. Pes Habîb geldi, sordı kim: yâ üstâd, (3) bunda n’ey-
lersin? Eyitdi: bir yire gitsem gerek, illâ gemi yokdur – didi kim geçem. (4) Pes 
Habîb eyitdi: i üstâd, ne var? Eger ilmün çoğısa,114 hasadı (5) gönlünden gider, ve 
dünyâdan yigren, ve belâları ganîmet dut, ve dükeli işi (6) Hakdan gör! Kaçankim 
böyle ola, ayağunı suya ur, gec! – didi. Pes Habîb (7) ayağın Dicle ırmağına urdı, 
geçdi. Hasan ağladı ve aklı gitdi, düşdi. (8) Çünkim aklı geldi, ana didiler kim: 
yâ İmâm, sana ne geldi? Eyitdi: Habîb (9) benüm şâgirdümdür, beni melâmat 
eyledi, ve su üstinden geçdi, gitdi, ben (10) kaldum – didi. Ve eger yarın Sırât 
köprisinde dahı dükeli halk geçüb (11) giderlerse, ve ben kalursam, n’idem? – didi. 
Pes Habîbe sordı: bu mertebe’yi neyle (12) buldun? – didi. Eyitdi: i üstâz, ben 
gönül ağardurvan, sen kâğıd karardur{sın} (13) – didi. Pes Hasan eyitdi: «ilmî mâ 
yenfa‘unî ve-yenfa‘unî gayri», ya‘nî: benüm ilmümden (14) ayruklara fâ’ide degir, 
bana fâ’ide degmez – didi.

Nakldur kim bir gün Ahmed-i (15) Hanbel ve Şâfi‘î otururlarıdı. Habîb bir bucakdan 
çıkageldi. Ahmed eyitdi:

42.B.

(1) [eyitdi]115 ben buna bir suâl ideyin – didi. Şâfi‘î eyitdi: bu kavma suâl itmek (2) 
gerekmez – didi. Ahmed eyitdi: çâre degüldür, suâl ideyin, göreyin – didi. (3) Pes 
Ahmed eyitdi: ne dirsin ol gişiye kim biş vakt namâzdan birisin (4) fevt eyledi, illâ 
bilmez kim kankı vaktdur? Habîb eyitdi: «hâzâ kalbi gâfilun (5) an allâhi fe’l-yu’ed-
dibühu», ya‘nî: bu bir gişi gönlidür kim Tangrıdan gâfildür, (6) edeblemek gerek. 
Bu cevâb içinde mütehayyir kaldılar. Pes Şâfi‘î eyitdi: ben (7) sana dimedüm-midi 
kim bu kavma suâl eylemek gerekmez?

Ve bir gün Habîb (8) evinde karanuyıdı, igne yavu-vardı. Olok sâ‘at ev içi aydın 
oldı, (9) igne’yi buldılar.
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Ve eydürler kim Habîb evinde bir karavaş dutardı, otuz (10) yıl içinde yüzin tamâm 
görmeyüb dururıdı. Bir gün karavaş daşra (11) hâcete çıkarıdı. Habîb kapuda du-
rurıdı: ne avretsin? – diyü (12) sordı. Karavaş eyitdi: otuz yıldur senün evündeven, 
beni nite (13) bilmezsin? – didi. Habîb eyitdi: otuz yıldur ben Tangrımdan artuk (14) 
kimsene yüzine bakduğum yokdur, seni nite bileyin? – didi.

Ve rivâyet (15) eylerler kim bir kûşede otururdı ve eydüridi: herkim senünle hoş

43.A.

(1) degül, hergiz hoş olmasun. Ve herkimün kim gözi senünle rûşan (2) degül, her-
giz rûşan olmasun. Ve herkimün senünle ünsi yok, hergiz (3) işi olmasun.

Ve bir gün ana eyitdiler kim: sen bâzirgenligi terk eyledün. (4) Eyitdi kim: pâyen-
dânum berkdür.

Ve eyitdiler kim: Tangrınun rızası kanda? Eyitdi: (5) ol gönülde kim münâfıklık 
tozı olmaya.

Nakldur kim kim kaçan-kim Kur’ân okıyalardı, (6) olkadar ağlardı kim aklı giderdi. 
Eyitdiler ana kim: Sen acemî gişisin, (7) ve Kur’ân ma‘nîsin bilmezsin. Bu ağladu-
ğun nedendür? Cevâb virdi kim: «lisânî (8) acemiyyun ve-kalbî arabiyyun», ya‘nî: 
gerçi kim dilüm acemîdür, ve116 gönlüm arabîdür.

Bir (9) dervîş eydür: Ben şeyhi gördüm, ulu mertebe ıssı olmış. Gönlümden geçdi 
kim (10) bu bir acemî gişidür, bu mertebe buna kandan geldi ola? – didüm. Hâtif-
den (11) âvâz işitdüm kim Habîb acemî-yise, ne var? illâ habîbümüzdür, ya‘nî: 
dostumuzdur.

(12) Ve bir gün bir kanluyı öldürmege iltürler-idi. Şeyhe uğradı. Şeyh ana gözi (13) 
ucıyıla bakdı. Ve çünkim anı depelediler, ol gice gördiler kim uçmak içinde (14) 
mürgizârlar içinde seyrân iderdi. Hulleler geyüb ana didiler: yâ falân (15) dünyede 
sen bir âdem öldürüci zâlim gişiydün, bu mertebe’yi neden buldun? Eyitdi:

43.B.

(1) Şol vaktın kim beni öldürmege iltürleridi, Habîb bana uğradı ve gözi (2) ucuyıla 
bakdı. Bu dükeli mertebe’yi ol bir nazardan buldum – didi.

«Ve’l-âhir.»
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(3) Ol muhlis-i müttakî, ol muktedâ-yı muktedî; ol şem‘-i sâbıkân, ol subh-i (4) 
Sâdıkân; ol fakîr-i ganî

Ebû Hâzım-ı Medenî117

– raziyallâhu anhu – mücâhede (5) ve müşâhede ve riyâzet içinde bî-misl-idi, ve 
niçe şeyhlerün pîş- (6) revi-yidi. Ve Ömer ve Osmân-ı Mekkî anun hakkına mübâlaga 
eylerleridi. Ve (7) anun sözi cümle gönüllerde makbûlıdı. Ve cümle müşkillerün 
kilîdi-idi. (8) Ve anun sözleri çokdur, illâ biz ihtisâr eyledük, ve birkaç kelime te-
berrükiçün (9) getürdük kim ol tâbi‘în ulusıyıdı. Ve Peygamber sahâbelerinden (10) 
çok gişi görmişidi. Anes ibn-i Mâlik, ve Ebû Hüreyre, ve Huşşâm ibn-i Abdu’l- (11) Melik 
bunlarunla sohbet eyleyüb dururdı.

Nakldur kim bir gün Ebû Hâzımdan (12) sordılar kim: ol nedür kim biz anunla 
necât bulavuz? Eyitdi: akca’yı (13) helâldan kazangıl, ve helâl yire harc eylegil!

Ve ol gişi kim tamudan (14) kaça ve uçmak isteye – eyitdi – Tangrınun rızâsı içinde 
olsun.

Ve dahı (15) ol eyitmişdür kim: sakınun bu dünyâdan kim Fir‘avn ve Nemrûd ve 
Şeddâd ortağıdur,

44.A.

(1) ve bu dünyâda hîc şâd olacak nesne yokdur.

Ve eydür: bu dünyâ bir eski kârvân-|sarâ|dur: (2) ahşam kârvân konar, irte olıcak 
yine göçer, gider.

www.tuba.gov.tr



Ve dahı Hâzım sözidür: (3) benüm katumda âkıl oldur kim dünyâda anun eline 
dünyelik girürse, sevinmeye; (4) ve eger elinden dünyelik çıkarsa yirinmeye.

Ve dahı anun sözidür kim (5) âkıl oldur kim iki nesnede hîc zahmet çekmeye. 
Evvel ol nesne kim (6) ana gelecekdür, ana gelür, istemek hâcet degül. Ve ol nesne 
kim ana gelecek (7) degüldür, yüz-bin cahd iderse, ol ana gelmez.

Bir gişi ana sordı kim: (8) senün mâlun nedür? Eyitdi: benüm mâlum Hak rızâsı-
dur, ve halkdan bî-nîyâz (9) olmakdur.

Ve bir gün Ebû Hâzım bir kassâb kıyından geçdi. Ve ol kassâbun semiz (10) eti 
varıdı. Eyitdi: uşbu etden algıl. Hâzım: akcam yokdur – didi. Kassâb (11) eyitdi: 
algıl, akcesine güyem – didi, ve sabr idem – didi. Hâzım eyitdi: ben (12) nefsüme 
sabr idem, andan yigrekdür ki sen bana sabr idesin – didi.

(13) Bir gişi hacca varmak isteridi. illâ bir karıcuk anası varıdı. Anı koyub gide-
mezdi. (14) Eyitdi: Ebû Hâzıma varayın, ne dirse, anı dutayın – didi. Pes durdı, Ebû 
Hâzıma (15) vardı ve uyur buldı, uyanınca sabr eyledi. Ve çünkim uyandı, eyitdi:

44.B.

(1) ben uşbu sâ‘at düşümde Peygamberi gördüm kim sana selâm kıldı ve eyitdi (2) 
kim a(n)a hakkını saklamak sana yigrekdür hac itmekden – didi. İmdi vargıl, (3) 
anun rızâsın istegil kim Tangrı rızâsı andadur.

Rahmetullâhi aleyhi.

«Ve’l-âhir.»
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(4) Ol sûhte-i cemâl, ol şûrîz-i visâl; ol bahr-i vefâ, ol kân-ı safâ; (5) ol hoca-i eyyâm:

Atabetü’l-Gulâm118

– rahmetullâhi aleyhi – dükeli gönül ehlinün makbûlıdı, (6) ve anun aceb verzişi 
varıdı, ve dükeli dillerde ögülmişidi. Ve Hasan-ı Basrînün (7) şâgirdiyidi.

Bir gün Hasan-ı Basrîyile deniz kıranında âbdest alurlarıdı. Atabe (8) su üstinde 
revân oldı. Hasan acebe kaldı ve eyitdi: yâ Atabe, bu mertebe’yi (9) neyile buldun? 
Eyitdi: Sen otuz yıldur kim anı işlersin kim ol buyurur. (10) Ve ben otuz yıldur kim 
anı işlerin kim ol diler – didi.

Ve anun tevbesinün (11) sebebi olıdı kim evveli hâlında zinâ işlerdi. Meger bir 
gün bir görklü avret (12) başın dereceden çıkarub daşra bakarıdı. Atabenün gözi ol 
avretün (13) gözine duş oldı. Megerkim ol avret kara gözlüyidi, gönül ana kapıldı. 
(14) Pes bir gişi virbidi kim ol avreti ele getüre119 ve murâdına değe. Ol avret (15) 
mestûre-yidi, Atabe gişisine cevâb virdi kim: Atabe benden ne diler? – didi.

45.A.

(1) Eyitdi: anun gözi senün gözüne duş gelmişdür, senün gözün karalığı ana (2) 
eser eylemiş – didi. Pes avret gözin çıkardı, bir tabaka koydı, Atabeye virbidi. (3) 
Ve eyitdi: gözümi sevdün, al gözümi, sana olsun! – didi. Ve çünkim Atabe (4) ol 
hâlı gördi, ihlâsıla tevbe eyledi. Ve durdı, Hasan tapusına geldi, ve (5) anun kıyın-
da olurdı, ve gendü eli(y)ile arpa ekerdi, (y)iridi. Ve günde bir arpa (6) kursasın 
yiridi ve ibâdete meşgûl olurdı. Ve eydüridi: Kirâmen kâtibinden (7) utanurvan. 
Haftada birgez su dökerdi.
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Nakldur kim bir gün Atabe’yi gördiler (8) kim bir yirde oturmuş, dere gark olmış, 
ve teninden su gibi der akarıdı. Eyitdiler: (9) bu ne hâldur? Eyitdi: evvel hâlumda 
evüme konuklar geldi-yidi. Konşı dîvârından (10) bir kesek aldumıdı kim konuk-
lara gerek oldı-ıdı. Şimdi her vakt kim anı (11) anarvan, hacâletden der dökerven, 
gerçi ki özrin ve helâllıgın [dilerin ve] bunca (12) gez dilemişven – didi.

Nakldur kim bir gün Abdü’l-Vâhid-i Zeyd kıyında birkac ulular (13) otururlarıdı. Söz 
çıkdı, birisi eyitdi: aceb bunda hîc gişi olamı kim Tangrıya (14) meşgûldur, halka 
meşgûl degüldür? Abdü’l-Vâhid-i Zeyd eyitdi: sabr idün, (15) ancılayın gişi şimdi 
gele – didi. Şolok sâ‘at Atabe çıkageldi. Sordılar kim: 

45.B.

(1) ne yirden geldün? Eyitdi: bâzâr içinden geldüm. Bâzârda kimi gördün? – didi-
ler. (2) Eyitdi: kimsene görmedüm – didi.

Nakldur kim Atabetü’l-Gulâm hem120 yiyesi yimezidi. (3) anası eydüridi kim: eger 
yalunuz yimezsen, yoldaşlar bulayım, bile yiyesi (4) yigil! – diridi. Atabe eydüridi 
kim: Ben bir gişiyile yoldaş oldum kim yiyesi (5) yimekden münezzehdür. Ana 
karşu ben utanmadın nice yiyeyin? – diridi.

Nakl (6) dur kim hergiz bir gice uyumadı ve eydüridi: Eger sen bana azâb idersen, 
(7) ben seni severin. Ve eger afv idersen, hem severven. <Ve eger>121 ben ayıblu 
kul her (8) ne hâldayısam, senünven eski ayıblu issinün122 – dirdi.

Nakldur kim Atabe (9) bir gice seyrinde bir hûrî gördi. Ol hûrî eyitdi: yâ Atabe, 
ben sana âşıkvan, (10) Sakıngıl kim beni koyub ayruğa avret istemegil, tâ ben sana 
harâm olmayayın – (11) didi. Atabe eyitdi: Ben dünyâyı üç talâk boşadum. Gişi üc 
talâk (12) boşaduğın nice ala? – didi.

Nakldur kim bir gün bir gişi Atabetü’l-Gulâm (13) kıyına geldi ve eyitdi: yâ Atabe, 
bana kerâmet göstergil! – didi. Atabe eyitdi: (14) ne dilersin? Yaş hurmâ dilerin – 
didi. Kış günleriydi, vardı bir zenbîl yaş (15) hurmâ getürdi, öninde kodı.

Nakldur kim Muhammed-i Semmâk ve Zâ’n-Nûn-ı Mısrî

46.A.

(1) Râbi‘a-i123 katına geldiler. Nâgâh Atabe dahı girüb geldi. Ve bir yini gönlek 
geyürdi. (2) Muhammed-i Semmâk eyitdi: yini gönlek geyüb ne hoş salınu yürürsin 
– didi. (3) Atabe eyitdi: benüm adum gulâmdur; kul gişi cebbârlık idermi? – didi, 
düşdi, cân (4) virdi.

Ve anı bir ulu düşinde gördi kim yüzinün bir yanı kabkara olmış. Eyitdi: (5) ne 

78 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



sebebden böyle oldun? – didi. Eyitdi: bir gün üstâzum kıyına vardum- (6) idi. Bir 
güzel oğlan geldiyidi, birgez bakdumıdı. Hak Ta‘âlâ beni uçmağa (7) buyurdı. Yo-
lumda tamu varıdı, bir yılan çıkageldi, gendözin üstüme (8) bırakdı, ve bir yanumı 
göyündürdi. Ve eyitdi: «nefhaten bi-nazratin», ya‘nî: birgez (9) bakmağa birgez 
urmakdur. Eger artuk baksan, ben dahı artuk urısardum.

(10) «Ve’l-âhir.»
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Ol muhaddere-i hâs, ol mesture-i ihlâs; ol suhte-i (11) ışk ve iştîyâk, ol şifte-i kurb 
ve ihtirâk; ol sâniye-i Meryem-i Safiyye:

(12) Râbi‘a-i Adeviyye
– rahmetullâhi aleyhâ.

Eger eydürlerise kim Râbi‘a’yı (13) erenler saffında neye zikr eyledün? – cevâb 
virevüz kim Peygamber buyurur: (14) «innallâhe lâ yenzüru ilâ suveriküm ve-lâkin 
yanzüru ilâ kulûbikum», ya‘nî: Tangrı sizün sûretlerünüze (15) bakmaz, belkim 
gönlünüze bakar. Ve çünkim avret Tangrı yolında erdür, ana

46.B.

(1) avret dimek revâ degüldür. Arasât güni olıcak evvel erenler saffında duran (2) 
Meryem olasıdur.

Ve kaçankim Râbi‘a Hasan meclisinde hâzır olmayıcak va‘zı (3) terk iderdi. Bir 
nesne’yi kim Hak Ta‘âlâ kabûl ide: irkeklik dişilik tefâvüt (4) degüldür. Nitekim 
nübüvvet ayn-ı izzetdür: beglik ve ululık ve kiçilik anda (5) tefâvüt dutmaz. Pes 
velîlik dahı eyledür. Hâssa Râbi‘a gendü zamânında (6) Hak Ta‘âlâ mu‘âmelesi 
içinde ve ma‘rifet içinde nazîri yoğıdı, ve dükeli (7) velîler gönlinde makbûlıdı.

Nakldur kim ol gice[ki]Râbi‘a doğdı, (8) atası evinde dünyelikden hîc nesne yoğıdı. 
Ve anun atası yavlak dervîşidi. (9) Râbi‘aya dürtmeğe evinde yağ yoğıdı. Ve bir ke-
sek biz pâresi bulunmadı (10) kim Râbi‘aya saralardı. Ve anun üc kızı varıdı. Dör-
dünci Râbi‘ayıdı. (11) Anunçün Râbi‘a didiler. Pes avret eyitdi kim: fulân konşıya 
vargıl, (12) birez yağ dilegil kim çırâğ yanduravan. illâ anun eri ahd eylemişdi kim 
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(13) hîc kimseneden nesne dilemeye. Pes kapudan çıkdı, ve ol konşınun kapusına 
(14) vardı, ve elin kapuya yokadı. Girü geldi; kapuyı açmadılar – didi. Pes avret 
(15) ağladı, ve gussalu yatdı ve uyudı, Peygamber Hazretini düşinde gördi. Ana

47.A.

(1) eyitdi: gussâ yimegil kim bu doğurduğun kiz seyyidedür. Yitmiş-bin gişiye (2) 
benüm ümmetlerümden şefâ‘at idecekdür. Ve eyitdi: Yarın erüne digil: Îsâ-yı 
(3) Nâdân124 katına varsun kim Basra begidür. Kâğıda yazsun ve eyitsün kim: (4) 
şol nişânıla kim her gice Peygambere yüzgez salavât getürdün, geçen âzîne (5) 
gicesi salavât getürmedün. İmdi anun kefâreti bu bitiy(i) viren gişiye kim (6) Râbi‘a 
atasıdur, dört-yüz dînâr virsün! Ve çünkim avret düşinden (7) uyandı, bu düşi 
erine didi. Eri bu haberi bitiye yazdı, vardı Basra begine <iletdi. Basra begi>125

(8) 
bitiy(i) okıdı. Ağladı ve gendüsi durdı, ol bitiy(i) getüren katına geldi, <eyitdi:>126 
ol (9) benüm kıyıma gelmek gerek127 – dimedi. Ve eyitdi: Peygamberümüz hazreti 
benden sana (10) dört-yüz dînâr buyurdı. İmdi uş ben sana Peygamber hürmetine 
on (11) bin dînâr virürin – didi. On-bin kızılı Râbi‘a atasına virdi (12) ve çok özürler 
diledi. Ve eyitdi: dahı her ne hâcetün olursa, bana (13) bildürgil! – didi. Pes Râbi‘a 
a(t)ası on-bin kızılı aldı, evine geldi, (14) ve eksük geregin tamâm eyledi.

Pes Râbi‘a ulaldı, ve atası anası <öldi>,128 yetime (15) kaldı, ve kalan kızkardaşları 
dağıldı. Ve meger Basra şehri katı kızlık

47.B.

(1) oldı. Bir zâlim Râbi‘ayı altı akcaya satdı. Ve Râbi‘ayı alan gişi Râbi‘aya (2) iş 
buyurdı. Ve ol işe varurken düşdi, bir eli sındı. Yüzin yire (3) kodı, eyitdi: Bâr-i 
Huzâyâ, garîbem, ve atam anam yokdur, ve ben yesîr oldum. (4) Bu dükeline 
gussam yokdur. illâ senün rızân isterven, ve dilegüm oldur kim (5) sen benden 
hoşnûd olasın. Pes bir ün işitdi kim: yâ Râbi‘a, (6) seni bir mertebeye irgürem kim 
gökdegi firişteler heb sana küseyeler129 – didi. (7) Râbi‘a çünkim bu âvâzı işitdi, 
gönli dölendi, durdı, hocası evine (8) geldi, ve gündüzin oruc dutarıdı, hocasına 
kullık iderdi, ve gice irteyedeg (9) namâza meşgûl olurdı.

Bir gice hocası uykudan uyandı, kulağına (10) ün geldi. Ev derecesinden bakdı, 
Râbi‘ayı gördi kim başın secdeye (11) urmış, ve Hakkıla münâcât kılur ve eydür 
kim: İlahî, sana ma‘lûmdur (12) kim ben küllî gönlümi sana virmişven. İllâ n’ide-
yim kim sen beni mahlûka görümlü (13) eyledün. Ve eger iş benüm elümdemisse, 
bir sâ‘at senün kullığundan hâlî (14) olmayayıdum – diridi.

Ve bir zencîrsüz kandil anun üstinde yanardı, ve ev içi (15) rûşan olub-durur-ıdı. 
Hoca çünkim bu hâlı gördi, korkdıı, gendü
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48.A.

(1) yirine geldi ve fikre batdı. Ve çünkim irte oldı, Râbi‘ayı kığırdı ve ohşadı (2) ve 
âzâd eyledi. Ve Râbi‘a eyitdi: İmdi bana destûr virgil! – didi. Destûr (3) virdi.

Çünkim andan gitdi, bir savmı‘aya girdi, ibâdete meşgûl oldı. (4) Ve bir zamândan 
sonra hac ârzûsın kıldı. Ve anun bir eşegi varıdı. Ol (5) eşege seccâdesin ve azığın 
yükletdi, yüzin Hakka dutdı, ber(r)iyye içine girdi, (6) revân oldı, gitdi. Giderken 
eşecügi öldi, ve anun yoldaşları (7) eyitdiler: senün yüküni götüri-virelüm – di-
diler. Eyitdi: ben size inanub gelmedüm (8) – didi, siz işünüze gidün! – didi. Pes 
yoldaşları kodılar, gitdiler; Râbi‘a (9) anda yalunuz kaldı. Ve yüzin secdeye bırakdı 
ve eyitdi: İlahî, pâzişahlar (10) böyle itmez olur. Beni gendü evüne kığırdun, yolda 
eşecügimi öldürdün, ve (11) beni yazıda kodun – didi. Bu sözi henüz tamâm di-
meyüb dururdı, eşegi (12) ölmişiken durugeldi. Ve Râbi‘a yükin yükletdi, ve birkac 
gün gitdi. Pes (13) yine Hakkıla münâcât eyledi. Eyitdi: İlahî, senün ışkun benüm 
gönlümi (14) dutdı, ayruk gidemezven, ol taş evüni bunda getürsen, n’ola? – didi. 
(15) Pes Hak Ta‘âlâ ana hitâb eyledi ve eyitdi: yâ Râbi‘a, on-sekiz-bin alemün

48.B.

(1) katına girürsin – didi. Pes Râbi‘a birez ilerü vardı, gördi kim (2) Ka‘be[yi]130 ana 
karşu gelür. Eyitdi: bana Ka‘benün issini gerekdür. Ben bu (3) evi niderin? – didi. 
Peygamber Hazreti buyurur: «men tekarrebe ilâllâhi şibran tekarreballâhu (4) 
ileyhi zirâ‘an», ya‘nî: herkim Tangrıya bir karış ilerü varursa, Hak Ta‘âlâ (5) ana 
bir arşun ilerü varur – dir. Meger İbrâhîm-i Edhem – rahmetullâhi aleyhi – (6) 
Ka‘beye sefer idüb dururdı, on-dört yılıdı kim ber(r)iyye sökeridi, ve degme (7) 
bir adımına iki rek‘at namâz kılurdı. Ve çünkim Ka‘beye irdi, gördi kim Ka‘be (8) 
anda yok. Birgez âh eyledi ve eyitdi: aceb bu ne hâldur, megerkim gözümde (9) 
halel vardur – didi. Pes hâtifden bir ün işitdi kim: yâ İbrâhîm, senün (10) gözünde 
halel yokdur. Ammâ bizüm bir karavaşumuz vardur, bize yüz dutdı, gelürdi, (11) 
biz Ka‘bemüzi ana karşu virbidük – didi. Pes İbrâhîm gayretlendi (12) ve eyitdi: 
aceb bu ne dürlü avret ola kim anun mertebesi ve nâzı Çalab (13) dergâhına böyle 
geçe? – didi. Pes girü yügürdi, Râbi‘ayı gördi kim gelür, ve Ka‘be (14) yirine vardı. 
İbrâhîm çünkim Râbi‘ayı gördi, [ve] eyitdi: yâ Râbi‘a, bu ne (15) şûrdur kim cihâna 
bırakdun? – didi. Ben on-dört yıldur kim bunca dürlü

49.A.

(1) meşakkatıla, ve her bir adımuma iki rek‘at namâz kıldum, Ka‘be ışkına geldüm, 
(2) Ka‘be hoz sana karşu vardı? – didi. Râbi‘a eyitdi: yâ İbrâhîm, sen (3) namâz eyle-
dün, ve ben nîyâz eyledüm – didi.
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Râbi‘a çün haccın tamâm eyledi, (4) girü döndi, Basra şehrine vardı, ibâdete meş-
gûl oldı. Ve bir yıl üstine (5) geçdi, yine Ka‘be seferin ârzûladı. Ve eyitdi: eger bıldır 
hac bana karşu (6) geldiyise, bu yıl ben hacca karşu varayın – didi. Ve çünkim yola 
girdi, Şeyh-i (7) Bû Ali-yi Tirmidî131 eydür: Râbi’a ber(r)iyyeye giricek yidi yıl tamâm 
yanî üzerine (8) yuvalandı, tâ Arafât dağına yitişdi. Pes hâtifden âvâz işitdi kim: 
(9) yâ müdde‘iyye, bu ne resmdür kim sen bizi istersin? Eger dilersen kim (10) bir 
tecellî idevüz, tâ sen durduğun yirde eriyesin? – didi. Râbi‘a eyitdi: (11) Hudâven-
dâ, ben eksüklü karavaşun ol mertebesi yokdur kim tecellâya (12) katlana. Senün 
tecellâna dağlar katlanmadı, pâre pâre oldı. Bana hoz ne (13) mahal(l) ola? Ammâ 
fak(rda)n132 bir nokta dilerven – didi. Nidâ geldi: yâ Râbi‘a, ulu (14) nesne diledün. 
Fakr bizüm kahrumuzun133 eseridür kim erenler yolında komışuz. (15) Sen henüz 
yitmiş hicâb geçsen gerekdür, tâ fakr makâmına iresin – dir.

49.B.

(1) Şimdi sana degmez kim fakr sözin anasın, velîkin bir yokaru bakgıl! – didi. (2) 
Râbi‘a başın kaldurdı, yokaru bakdı, kandan bir deniz gördi kim havâ yüzinde (3) 
mu‘allak durur. Eyitdi: Bu deniz âşıklarumuzun gözleri yaşıdur kim bizüm visâ-
lumuzı (4) isteyü-geldiler-idi. Dükelisi ilk menzil içinde batdılar, hîc nişânları dahı 
(5) belürmez oldı. Bizüm hazretümüzde yoklık makâmına irmeyince var olmaz 
– didi. Pes (6) Râbi‘a eyitdi: Bâr-i Huzâyâ, ol erenler devletinden bir şemmesin ben 
za‘yıfe (7) karavaşuna göster! – didi. Bunı diyicek fi’l-hâl avretler özrin gördi, ve (8) 
hâtifden âvâz işitdi kim: yidi yıl yanıyıla Ka‘beye varanun makâmı (9) budur – didi. 
Pes Râbi‘a sergerdân u hayrân oldı. Eyitdi: Pâzişâhâ, (10) ben öndin senün evüne 
i‘tibâr eylemedüm, illâ seni diledüm. Bugez evüne girmeğe (11) dahı lâyık olma-
dum – didi. Döndi, Basraya vardı, bir savmı‘aya girdi, (12) ibâdete meşgûl oldı.

Nakldur kim bir gün iki dîn ulusı Râbi‘aya (13) ziyârete geldiler. İkisi dahı acıdı. 
Birbirine didi kim: bize ta‘âm yidürsün (14) kim bunun ta‘âmı helâldur – didiler. 
Râbi‘anun bir fûtası varıdı, iki girdeye (15) dutıya kodı kim bunlarun önine getüre. 
Pes kapuya bir dervîş geldi,

50.A.

(1) Allâh didi. Râbi‘a iki girde’yi dahı dervîşe virdi. Bunlar melûl oldılar, (2) illâ hîc 
nesne dimediler. Bir sâ‘atdan sonra bir karavaş geldi, bir yığın (3) etmek getürdi 
ve eyitdi kim: bu etmegi hâtûnum virbidi – didi. Râbi‘a (4) etmegi saydi, gördi kim 
on-sekizdür. Karavaşa eyitdi: Sakıngıl kim (5) etmek bu kadar degüldür, yigirmi 
etmek olsa gerekdür. Karavaş hod (6) etmegün ikisin gizledi-idi; çıkardı, Râbi‘a 
öninde kodı. Bu iki gişi acâyibe (7) kaldılar. Pes eyitdiler kim: yâ Râbi‘a, bu ne 
sırdur kim biz senün etmegün yimege (8) geldüg-idi, önümüze koduğun etmegi 
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getürdün, sâ’ile virdün, ve hem ol (9) karavaş getürdügi etmeklerden eksügin bil-
dün? Râbi‘a eydür: Çünkim siz (10) ikinüz geldünüz, karnunuz acıduğını bildüm, 
iki girde’yi getürdüm, önünüze kodum. (11) Kapuya sâ’il geldi; ben eyitdüm: bu 
iki girdeyile bunlarun karnı doymaya. (12) Çalab Tangrı eydür: birine on virem 
– dir; iki etmegi sâ’ile virdüm. Hak (13) Ta‘âlâ yigirmi etmek virbidi, illâ karavaş 
on-sekiz getürdi. Ben eyitdüm: (14) birine on-[sekiz] gerek <yigirmi>134 – didüm. 
Karavaş ikisin yine virdi.

Nakldur kim (15) Râbi‘a bir gün savmı‘a içinde hasta oldı ve uykuya vardı. Bir

50.B.

(1) oğrı girdi, çarın aldı kim gide, çıka. Yol bulumadı, çarı aşağa bırakdı. (2) Yol 
gözükdi, çarı yine aldı. Yol yine bulımadı, çarı yine kodı. Elkıssa (3) buncagez çarı 
aldı, yine kodı. Pes ev bucağından bir ün işitdi kim: (4) i er, zahmete girme! Râbi‘a 
bunca yıldur kim gendözin bana ısmarlayubdur, İblîsün (5) zehresi yokdur kim 
anun yöresine yörene. Eger ol dostumuz uyursa, (6) biz Dost uyanukuz – didi. 
Oğrı bunı işidicek işine tevbe (7) eyledi.

Nakldur kim bir gün Râbi‘a hâdımı iç yağın doğrardı kim (8) aş bişüre. Çok zamâ-
nıdı kim aş aslın görmedileridi. Soğan hâcet (9) oldı. Hâdım eyitdi: konşudan 
dileyeyin – didi. Râbi‘a eyitdi: ben ahd (10) eylemişven kim ayrukdan hîc nesne 
dilemeyeven. Bu söz içindeyiken, havâdan (11) bir kuş geldi, bir deste soğan arı-
dılmış cömlege bırakdı. Râbi‘a (12) eyitdi: mekirden îmîn degülven. Soğanıla yağı 
bırakdı, etmegin kurula (13) yidi.

Nakldur kim bir gün Râbi‘a ağlayu yola girdi ve dağa giderdi. (14) Ve çok geyikler 
ve dağ cânavarları yöresine üşüb-dururlarıdı, ve Râbi‘aya (15) nazar iderleridi, ve 
elin ayağın yalarlardı. Nâgâh Hasan-ı Basrî çıkageldi,

51.A.

(1) ve Râbi‘ayı gördi kim geyiklerile oturur. Geyikler Hasanı göricek ürkdiler, kaç-
dılar. (2) Râbi‘a yalunuz kaldı. Hasan melûl oldı, eyitdi: yâ Râbi‘a, bunlar benden 
neçün (3) kaçarlar, ve senünle iş olurlar? Râbi‘a eyitdi: sen bugün ne yidün? Eyitdi: 
iç (4) yağın yidümidi. Eyitdi: bunlarun içleri yağın yimişsin; nice kaçmasunlar? – 
(5) didi.

Nakldur kim bir gün Râbi‘a Hasan evi kıyından geçeridi. Hasan dereceden (6) başın 
çıkarub ağlarıdı. Hasanun gözi yaşı Râbi‘aya dokundı, sandı kim (7) yağmur suyı-
dur. Ve çün bildi kim Hasan gözi yaşıdur, yüzin Hasana eyledi (8) ve eyitdi: İ üstâd, 
bu ağlamak ra‘nâlıkdan ve nefs galebesindendür. Gözün yaşını (9) içünde saklagıl 
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kim halk görmesün ve riyâdan emîn olasın – didi. Hasana (10) bu söz katı geldi, 
ammâ dek-durdı, nesne dimedi. Bir gün Râbi‘ayı gördi kim (11) su kıyında dururı-
dı. Hasan kıyına vardı ve seccâdesini su üstinde bırakdı. (12) Ve eyitdi: i Râbi‘a, gel, 
iki rek‘at namâz kılalum – didi. Râbi‘a seccâdesini (13) havâya bırakdı kim üstine 
bindi. Eyitdi: İ Hasan, ol sen itdügüni (14) bir balık dahı ider; ve bu ben itdügümi 
bir sinek dahı ider. İş bu ikisinde degül (15) dür, işe meşgûl olmak gerek – didi.

Nakldur kim Hasan eydür: Bir gün

51.B.

(1) Râbi‘a kıyında-yıdum hakîkât ve tarîkat ve ma‘rifetden söz söyledük. İkimüz 
dahı gönli (2) ışkdan şöyle doldı kim ne ben gendözümi bilürdüm kim erven, ve 
ne ol (3) gendözini bilürdi kim avretdür. Ve çün meclisden durduk, gendözümi (4) 
müflis gördüm, ve Râbi‘ayı muhlis gördüm.

Nakldur kim bir gice Hasan birkaç (5) yârânlarıla Râbi‘a kıyına vardılar. Râbi‘anun 
evinde çırâğı yoğıdı. Bunlar çırâğ (6) istediler. Râbi‘a barmağına dükürdi: ol gice 
irteyedegin barmağı yanarıdı. Ve bunlar (7) sohbete meşgûlıdı.

Eger bir gişi sorarsa kim barmakdan nice aydınlık çıka, (8) cevâb eydevüz kim: 
Mûsâ eli bigi. Eger eydürse kim ol peygamber-idi, cevâb (9) eydevüz kim: herkim 
peygamberlere mütâba‘at ide, anun peygamberlik eserinden nasîbi ola. (10) Ni-
tekim Peygamber buyurur: «men yerudde dânikan mine’l-harâmi ilâ sâhibihi 
fekad nâle (11) deraceten mina’n-nübüvveti», ya‘nî: herkim bir dâng harâmdan 
yine issine virürse, peygamberlik (12) derecesinden bir dereceye irişe – dir. Râbi‘a 
dirligi hoz ma‘lûmdur.

���<Nakldur>135 (13) kim bir gün Râbi‘a Hasana üç nesne virbidi: bir mim ve 
bir igne ve bir kıl. (14) Ya‘nî: mûm gibi olgıl, âlemi münevver eylegil; ve igne bigi 
yalıncak olgıl; hemîşe işde (15) olgıl, ve kıl bigi ince olgıl ma‘nîlerde; ve riyâzet 
çekgil kıl bigi olınca.

52.A.

(1) Nakldur kim bir gün Hasan Râbi‘aya eyitdi: hîc ragbet idermisin kim sana (2) 
nikâh idevüz? Eyitdi: Nikâh vücûd üzerine dürüstdür, bende vücûd yokdur. (3) 
Yok nesneye nikâh nite idersin? – didi. Eyitdi: bu yoklığı neden buldun? (4) Eyitdi: 
gendözümi yavu-kılmakdan buldum – didi. Bes Hasan eyitdi: anı nite (5) bilürsin? 
Eyitdi: nitesüz ve niteliksüz bilürven – didi.

Nakldur kim bir (6) gün Hasan Râbi‘a savmı‘asına vardı ve eyitdi kim: yâ Râbi‘a, (7) 
şol ilmden kim sana mahlûk öğretmedi, belkim Hâlik senün gönlüne (8) bırakdı. 
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Ol ilmden bana dahı bir harf  ögretgil! – didi. Râbi‘a eyitdi: (9) birkaç kelâve iblik 
egirdümidi kim satam ve kût idinem. Hâliyâ iki (10) akcaya satdum. Birisin bir 
elüme aldum, birisin bir elüme aldum, korkdum kim (11) biribiri üstine koyam, 
cift ola, tâ beni yoldan çıkara. Dörd akcâyı biribiri (12) üstine koyan bu ilimden 
ögrenmez – didi.

Nakldur kim bir gün Râbi‘aya (13) eyitdiler kim neçün evlenmezsin? Eyitdi: Üc 
nesne size sorayım. Eger (14) bilürsenüz, siz didüğünüz dutam. Evvel oldur kim 
ölüm vaktında îmânumı selâmat (15) sine iltemmi veyâ iltemeyemmi? Eyitdiler: 
bilmezüz. İkinci: yarın kıyâmet güninde

52.B.

(1) bitimi sağumdanmı sunalar, veyâ solumdanmı sunalar? Eyitdiler: bilmezüz. 
Ve dahı yarın (2) halk iki bölük olduğında kim bir bölügini tamuya süreler, ve bir 
bölügini uçmağa (3) süreler, Nitekim Çalab Tangrı buyurur: «farîkun fi’l-cenneti 
ve-farîkun fi’s-sâ‘iri». Ben kankı (4) bilügde136 olavan? Eyitdiler: bilmezüz. Eyitdi: 
İmdi ol gişiye kim gice gündüz (5) bu kaygu ola, gelinlik kaygusı nice ola? – didi.

Ve ana eyitdiler: kandan (6) gelürsin? Eyitdi: ol cihândan. Ve eyitdiler: kanca 
gidersin? <Eyitdi>:137 ol cihâna (7) giderven. Ve eyitdiler: bu dünyede n’eylersin? 
Eyitdi: peşîmân yirven.138 Eyitdiler: (8) n’ite? Anunçün kim fânîdür, bâkî degül-
dür. Eyitdiler: Hak(k)ı severmisin? Eyitdi: (9) beli. Şeytânı düşman dutarmısın? 
Eyitdi: yok. Eyitdiler: necün? Anunçün kim (10) Rahman sevgüsi içümde şöyle 
dolupdur kim Şeytân düşmanlığı sığmaz.

Râbi‘a (11) eydür: Bir gün Peygamberi düşümde gördüm. Eyitdi: yâ Râbi‘a, beni 
severmisin? Eyitdüm: (12) yâ Rasûlallâhi, seni kim sevmeye? Velîkin Hak sevgüsi 
beni şöyle kablayubdur kim (13) hîc dostlık ve düşmanlık <yiri>139 kalmayubdur.

Nakldur kim hemîşe Râbi‘a ağlardı. (14) Eyitdiler: bunca n’ite ağlarsın? Eyitdi: 
Tangrıyıla üns dutub-dururvan, ayrulıkdan (15) korkarvan. Olmaya kim ölüm 
vaktında nidâ gele kim seni bana gerekmez – diye.

53.A.

(1) Eyitdiler: kuldan Tangrı Ta‘âlâ ne vaktın hoşnûz ola? Eyitdi: şol vaktın kim (2) 
virdügine şükr eyleye, ve belâsına sabr ide, ve hayrı şerri Tangrıdan bile.

Ve ana (3) eyitdiler: yazuğı ne nesne giderür? Eyitdi: tevbe ve peşîmenlik. İllâ 
tevbe oldur kim (4) ayruk tevbesinden dönmeye. Ve tevbe oldur kim Hakdan gele 
tevfîk-ile. Ve eydür: (5) herkim kapu kakarsa, tiz ola kim ana kapuyı açalar. Bir 
gün Râbi‘a bir gişi gördi (6) kim vây kaygudan diridi. Râbi‘a eyitdi: eyle dimegil, 
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vây kaygusuzlıkdan (7) digil!

Nakldur kim Râbi‘a bir gişiyi gördi kim regbendile başını bağlamış. Eyitdi: (8) 
neçün bağladun? Eyitdi: başum ağrır. Eyitdi: kac yaşundasın? Eyitdi: (9) otuz 
yaşumdavan. Eyitdi: Otuz yılıdı kim sağıdun hîc şükr rekbendin (10) başuna 
bağlamadun. Şimdi kim birkac gün sayru oldun, şikâyet rekbendin (11) başuna 
bağlayu-kodun. Dostlık böylemi gerekdür? – didi.

Ve bir gün on-dört (12) akca virdi bir gişiye: gilîm satun-al! - diyü. Ol gişi eyitdi: 
ne dürlü (13) alayın, karamı, veyâ kızıl, yâ yeşil-mi, ak-mı? – didi. Eyitdi: gilîm 
henüz geyilmedin (14) rengi çıkdı – didi, akca’yı girü vir! – didi. Akca’yı aldı, Dicle 
ırmağına (15) bırakdı.

Bir gün, ilk yaz günleri-idi, Râbi‘a bir karanu eve girdi, başın

53.B.

(1) aşağa bırakdı. Râbi‘anun bir avret hizmetkârı varıdı. Ol avret eyitdi: (2) yâ sey-
yide, daşra çık kim Tangrınun sun‘ın göresin. Râbi‘a eyitdi: içerü (3) gir kim sâni‘i 
göresin. Ve bu sözi didi: «şegalenî müşâhedetü’s-sâni‘ an- (4) mütâla‘ati-s-sun‘ı», 
ya‘nî: sânî müşâhedesi beni meşgûl eyleyübdür, sun‘ına bakmakdan.

(5) Bir gün birkaç gişi anun katına vardılar, gördiler kim dişile bir nesne doğrarıdı. 
(6) Eyitdiler: yâ seyyide, bıçak neçün götürmezsin? Eyitdi: bıçak kesicidür, ben 
dahı (7) kesilmekden korkarın, ne evde ve ne gendözümde bıçak dutarın – didi.

Ve (8) Nakldur kim Râbi‘a dünin ve günin {yidi gün} oruc dutdı, ve hîc nesne yi-
medi, (9) ve uyumadı. Aclığ haddan geçdi. Bir gişi bir çanak aş getürdi, kıyında (10) 
kodı. Râbi‘a aşı aldı, eve girdi. Ev karanu-ıdı. Vardı kim çırâğ yandura. Girü (11) 
gelince çetük aşı dökmiş. Girü vardı kim su getüre, orucın aça. Su (12) getürince 
çırâğı söyünmiş. Bugez durdı kim su içe. Karanuyıdı. Düşdi, (13) boduç sindi, su 
döküldi. Bugez Râbi‘a birgez âh itdi ve eyitdi: senün (14) elünden yine sana feryâd 
iderin – didi, uşbu ne işlerdür ki bana (15) idersin – didi. Hâtifden âvâz işitdi kim: 
yâ Râbi‘a, feryâd eyleme! Eger

54.A.

(1) dilersen, dünyâ mâlını, hep sana vireyin, illâ benüm sevgümi gönlünden (2) 
çıkar! Dünyâ ni‘metiyile benüm sevgüm bir yirde sığmaz – didi. Râbi‘a çün (3) bu 
hitâbı gördi, birgezden gönlini dünyâdan götürdi, ve otuz yıl şunun (4) bigi ibâdet 
eyledi kim namâza durmakdan incikleri şişüb-dururıdı. (5) Ve eydürler kim Râbi‘a 
dâ’im zârîlıkıla inleridi. Eyitdiler kim: i âhiret hâtûnı, (6) görürüz kim zâhir has-
talığun yokdur. Neçün böyle inilersin? Eyitdi: Benüm (7) zâhir hastalığum yoğısa, 
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bâtınumda bir derd vardur kim hîc tabîb ol derde (8) mu‘âlece idemez. Ve benüm 
derdümün dermânı Dost visâlıdur – didi.

Ve (9) bir gün birkac gişiler Râbîa’yı görmege vardılar. Ve Râbi‘a bunlarun biri-
sine sordı: (10) sen Tangrıya neçün taparsın? Eyitdi: yidi tabaka tamusı vardur, 
korkarın kim (11) beni tamusına bıraga – didi. Ve |birisi| dahı eyitdi: azâbından 
korkarın – didi. Pes (12) Râbi‘a eyitdi: Tangrıdan tamudan korkub, veyâ uçmağına 
tama‘ idüb (13) tapmak gerekmez – didi. Eyitdiler: eger sen tama‘ itmezsin, neye 
taparsın? – didiler. Eyitdi: (14) eger tamu ve uçmak olmasa, Tangrıya ta‘ât gerek-
mezmidi? Tangrıya tama‘suz (15) kullık eylemek hâslar işidür – didi.

Nakldur kim bir gün bir ulu anun kıyına

54.B.

(1) geldi, ve anı sınamağiçün söze çekdi, ve eyitdi: yâ Râbi‘a, ne bunca ululanursın? 
(2) Âhir avretsin, hergiz avrete Peygamberlik gelmedi, ve dükeli fazîlet erenlere (3) 
gelmişdür, ve Peygamberlik tâcını erenler başına urub-dururlar, ve kerâmet (4) 
kuşağını erenler biline kuşadub-dururlar – didi. Râbi‘a eyitdi: Bu didüklerün (5) 
hep vardur, ammâ menlik da‘vîsini hergiz avret eylemedi, ve «ve enâ rabbukü-
mü’ (6) -l-a‘lâ» da‘vîsi erden gelmedi, ve hîc avret muhannaslık adın dakınmadı. 
Muhannaslık (7) ve benlik hep erdedür – didi.

Nakldur kim Râbi‘a bir gün katı sayru oldı. (8) Ve ana sordılar kim: ne hâldur? 
Eyitdi: «nazartü’l-cennete eddebenî rabbî», ya‘nî: uçmağa (9) bakdumidi, Çala-
bum beni edebledi - didi.

Abdülvâhid ve Süfyân Râbi‘ayı (10) sormağa vardılar-ıdı. Süfyân eyitdi: yâ Râbi‘a, katı 
hasta olmışsın, (11) bir du‘â kılsan, Hak Ta‘âlâ bu hastalığı senden giderse? Cevâb 
virdi kim: (12) yâ Süfyân, sen bilmezmisin kim bu renci bana Tangrı virdi? Eyitdi: 
Beli. İmdi (13) çünkim ol virdi, girü ol ala; şikâyet nice ideyin? – didi.

Yine Süfyân (14) eyitdi: yâ hâtûn-ı âhiret, gönlün hîc nesne dilermi? Eyitdi: yâ 
Süfyân, sen (15) âlım gişisin, velîkin câhılâne keleci idersin. Ben on-iki yıldur kim 
hurmâ

55.A.

(1) ârzû iderin. Sen bilürsin kim Basra hurmâ üstine durur: henüz yimedüm. 
Ben kulvan, (2) kul gişinün ârzûyıla ne işi vardur? Eger bir nesne’yi ben dilesem, 
Huzâvendüm: dilemezin (3) – dise, ben ne cevâb vireyin? Pes [[cû]] imdi anı 
itmek gerekdür kim ol dileye – didi. (4) Pes Süfyân eyitdi: çünkim senün işünde 
söylemeğe yaramaz-ımış, bârî benüm (5) işümde söylegil! – didi. Râbi‘a eyitdi: 
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sen eyü gişiyidün, eger dünyâyı sevmezmisen,140 (6) <Eyitdi>141 dünyânun nesini 
sevdüm? – didi. Eyitdi: Hadîs rivâyet idersin, ve anunla fahrlanursın (7) ve ulula-
nursın. Bu nesneler heb dünyâ sevmekdür – didi. Pes Süfyân ağladı (8) ve eyitdi: 
Huzâvendâ, ben miskînden râzî olgıl – didi. Râbi‘a eyitdi: (9) Utanmazmısın? Bir 
gişi rızâsın dilersin kim ol senden râzî degüldür – didi.

(10) Nakldur kim bir gün Mâlik-i Dînâr Râbi‘a kıyına vardı. Ve gördi kim (11) bir 
eski hasîri döşenmiş, ve bir kerpüci yastuk idinmiş, ve bir sınuk bardakdan (12) 
âbdest alurıdı. Özi göyündi ve eyitdi: Benüm bilişlerüm vardur, baylardur. (13) 
Eger dilersen, varayın, sana örti döşek getüreyin – didi. Pes Râbi‘a (14) eyitdi: yâ 
Mâlik, beni yaradan benüm hâlumı bilürmi, veyâhûd bilmezmi? Eyitdi: (15) bilür. 
<Eyitdi>:142 İmdi, çünkim ol eyle diler, biz dahı eyle <iderüz ve eyle>143 dilerüz 
kim ol diler.

55.B.

(1) Nakldur kim bir gün Hasan, ve Şakîk, ve Mâlik üçi bile Râbi‘ayı sormağa vardılar. 
(2) Ve Râbi‘a sayruyıdı. Hasan Râbi‘ayı göricek eyitdi: «leyse bi-sâdıkın fî da‘vâhu (3) 
men lem yesbir alâ darbi Mevlâhu», doğru degüldür ol gişi da‘vîsi içinde, eger (4) 
katlanmazısa Mevlâsı zarbına. Râbi‘a eyitdi: bu sözden kibr kokusı gelür, didi. (5) 
Pes Şakîk eyitdi: «leyse bi-sâdıkın fî da‘vâhu men lem yeşkur alâ darbi Mevlâhu, 
(6) lehu» doğru degüldür gendü da‘vîsi içinde ol gişi kim Efendisi urduğına (7) şükr 
eylemeye. Râbi‘a dek-durdı. Pes Mâlik eyitdi: «leyse bi-sâdıkın fî (8) da‘vâhu men 
lem yetelezzed alâ darbi Mevlâhu», ya‘nî: doğru degüldür gendü da‘vîsi (9) içinde 
ol gişi kim lezzet bulmaya Mevlâsı zarbından. Râbi‘a eyitdi: dahı (10) yigrek gerek, 
didi. Eyitdiler: bugez sen eyit! Râbi‘a eyitdi: «leyse bi-sâdıkın (11) fî da‘vâhu men 
lem yense’d-darbe fî müşâhedeti Mevlâhu», ya‘nî: gendü da‘vîsi (12) içinde girçek 
degüldür ol gişi kim zarbı unıtmaz Mevlâsını müşâhede (13) ide-dururken – didi. 
Râbi‘a eydür: Mısır avretleri Yûsuf  bigi mahlûkı (14) gördükleriçün gendülerin unıt-
dılar, ellerin doğradılar. <Gişi>144 eger Hâlik müşâhedesine (15) irdüginde hayrân 
olub gendözin unıdursa, aceb degüldür.

Nakldur kim

56.A.

(1) bir gün Basra ulularından Râbi‘a kıyına bir gişi geldi, ve dünyâyı yavlak horladı. 
(2) Râbi‘a eyitdi: Sen dünyâyı yavlak seversin, didi. Eger sevmeyedün, bunca (3) 
anmayadun, didi. Kumâşı sıyan145 gişi alıcı olur. Eger sen dünyâdan fâriğmisse-
dün (4) dünyânun eyüsine, yavuzına dümükmeyedün. «Men ehabbe şey’en aktera 
zikrehu», herkim (5) bir nesne’yi sevse, anı çok anar <olur>146 – didi.
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Bir gişi eydür: Bir gün ikindü vaktında (6) Râbi‘a kıyına vardum. Diledi ki be-
nümçün nesne bişüre. Bir kesek eti çölmeğe (7) bırakdı, ve su koydı, ve ayruk 
çölmek kıyına varmadı. Ve söze başladuk, ma‘nîye (8) daldı. Ve ahşam irişdi, 
namâz kılduk. Ve namâzdan sonra Râbi‘a çölmek (9) kıyına vardı. Ben dahı bile 
vardum, gördüm kim çölmek Tangrı kudretinden kaynar: (10) hîc altında odun ve 
od yoğıdı. Çömlegi aşağa indürdi, yidük. Anun (11) lezzeti gibi ömrüm içinde aş 
yidügüm yoğıdı. Pes Râbi‘a eyitdi: herkim (12) sıdkıla Çalabısı kullığına meşgûl ola, 
lâ-cirem anunçün bunun gibi aş (13) bişürürler – didi.

Süfyân eydür: Bir gün Râbi‘a kıyına vardum, gördüm (14) kim mihrâba girmiş, 
namâza meşgûl olmış. Ben dahı bir bucakda namâza meşgûl (15) oldum. Çün 
sabâh oldı, ben eyitdüm: yâ Râbi‘a, gel berü, şükr idelüm kim

56.B.

(1) Hak Ta‘âlâ bize <bu>147 tevfîki virdi kim irteyedegin namâz kılduk. Râbi‘a 
eyitdi: şükrümüz (2) ol olsun kim bugün oruc dutalum.

Ve dâ’im Râbi‘a münâcâtı içinde eydürdi (3) kim: İlahî, eger ben sana tamudan 
korkub taparısam, beni tamuya koygıl! (4) Ve eger uçmak ümîziyiçün taparsam, 
uçmağı bana harâm eylegil! Ve eger (5) sana senden ötrü taparsam, dîzârunı bana 
rûzî kılgıl! – diridi. Ve dahı (6) eydüridi kim: İlahî, ne kim dünyâda bana vireceksin, 
düşmanlara virgil! Ve âhiretde (7) ne kim vireceksin, dostlara virgil! Ve eger yarın 
beni tamuya koyacağısan, (8) feryâd idem senden sana kim Dost dosta böylemi 
ider olur? Pes hâtifden (9) âvâz geldi kim: «Yâ Râbi‘a, lâ tazunnî binâ zanne’s-sû’i», 
ya‘nî: bize yavuz gümân (10) iltmegil kim yarın sen benüm konşılığumda olasın, 
dîdârum göresin. Aramuzdan (11) hicâb götrile, sen bana söyleyesin, ve ben sana 
söyleyeven, ortamuzda hîc (12) vâsıta olmaya. Pes Râbi‘a(nun)148 hâtırı bu hitâbı işit-
mekden mutma’in (13) oldı ve eyitdi: Huzâvendâ, Pâzişâhâ, Perverdigârâ, benüm 
işüm ve ârzûm (14) dünyâ sarâyında senün zikründür, âhiretde senün likândur. Ben 
za‘yıfdan (15) budur kim hâlum. Eyitdüm: bâkî sen ne kim dilersen, anı kılgıl!

Ve çünkim

57.A.

(1) ana ölüm vaktı geldi, başı ucında âdemîler otururlarıdı. Eyitdi: durun, (2) çı-
kun, ve beni halvet eylen kim Çalabumun ilçileri gelürler – didi. Pes (3) cümlesi 
daşra çıkdılar ve âvâz işitdiler kim: «yâ eyyetuha’n-nefsü’l-mutma’innetü (4) ırci‘î 
ilâ rabbike râziyeten marziyyeten fe-udhulî fî ibâdî ve-udhulî cennetî». (5) Pes 
bir zamân geçdi, hîc âvâz gelmez oldı. Girdiler, gördiler: ol aru cânın (6) Hak(k)
a ısmarlamış.
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Ve öldüginden sonra anı bir ulu düşde gördi [kim]149 ve sordı (7) kim: Münkir ve 
Nekîr senden ne sordı? Eyitdi: Çünkim ol iki firişte (8) geldiler: «men rabbüke?» 
didiler. Ben eyitdüm: Giri dönün, Hakdan sorun ve eydün kim: (9) i Çalabum, 
şimdiyedegin ben seni bilmedümise, bundan böyle kaçan bilem kim (10) gişiler 
virbirisin, «men rabbüke?» didiler.

Rahimaha’llâhu Ta‘âlâ.

«Vel’-âhir.»
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{10}

(11) Ol tâ’ibler mukaddemi, ol kerem ve ihsân kânı, ol irfân ve vera‘ (12) denizi, ol 
kim eyleyübdür dünyâdan i‘râz, ol kutb-i vakt:

Füzeyl (13) bin Iyâz
– rahmetullâhi aleyhi – tarîkat ayyârı ve akrân ihtîyâr-ıd(ı),150 (14) riyâzet ve kerâ-
met içinde yüce mertebelü-idi, ve tevâzzu‘ ve alçaklık içinde (15) misli yoğıdı.

ve ol ilk hâlında Merv yazusında çadır dutub, ve palâs

57.B.

(1) geyüb, ve gice151 tâkiye başına urub, ve boynına tesbîh dakub, dünin günin 
namâz (2) kılurıdı. Ve bu dükeliyile harâmîlar başıyıdı. Ve anun çok yoldaşları va-
rıdı, (3) kârvân ururlarıdı, Füzeyle getürürleridi. Ve Füzeyl kumâşı bunlara kısmet 
(4) eylerleridi. Ve hergiz namâzdan ve cemâ‘atdan hâlî degüldi. Ve kankı yoldaşı 
(5) kim namâz kılmayadı, kıyından kovarıdı.

Bir gün meger ağır kârvân (6) gelüridi. Yâranları kârvânı gözetdiler, vardılar, 
bisya152 girdiler kim yağma ideler. (7) Megerkim kârvân içinde bir gişinün on-bin 
kızıl altunı varıdı. (8) Altunı aldı, kârvân içinden çıkdı: varayın bu altunı gizle-
yeyin, kalan (9) kumâşum alurlarsa, bu bana kala – didi. Elkıssa ol gişi giderken 
Füzeyl (10) çâdırına uğradı, gördi kim bir zâhıd gişi oturur, tes(b)î(h) okıyudurur. 
(11) anı göricek şâd oldı, ve ol altunı çıkardı, ana sımarladı, ve eyitdi (12) kim: 
harâmîlar kârvânumuz urdılar, bu senün katunda emânet olsun (13) – didi. Füzeyl 
eyitdi: altununı şol bucakda kogıl, gelesin, alasın – didi. (14) Vardı, bucakda kodı 
ve gitdi. Vardı, gördi kim heb kârvân urılmış, ve cümle (15) kumâşı gitmiş, ve 
cümle yoldaşlarınun elleri bağlu-ıdı. Dükelisinün ellerin
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58.A.

(1) şeşdi. Ve girü kalanın dirşürdiler, gitdiler. Ol gişi döndi, Füzeyle geldi (2) kim 
altunın ala. Gördi kim harâmîlar ulusı buyımış, kumâş üleşdürü- (3) durur. Gön-
linde(n)153 geçdi kim gendü elümile harâmîya virdüm – didi. (4) Füzeyl anı göricek 
çağırdı, eyitdi: altunun almağamı geldün? – didi. (5) Eyitdi: evet. İmdi var, kodu-
ğun yirden girü al! – didi. Vardı, aldı, (6) sevinü sevinü gitdi. Yoldaşları eyitdi: biz 
kârvân kavmında nakd (7) bulmaduk; altunı neye virürsin? – didiler. Eyitdi: Bu 
gişi beni eyü gişi diyüb (8) virdi, ve hem emânet kodı. Emânete hıyânat yokdur. 
İnşâallâh bunun (9) berekâtında Hak Ta‘âlâ bana dahı tevbe rûzî kıla – didi.

Bir gün kârvânı (10) urdılar ve ta‘âm yimege oturdılar. Kârvân kavmınun birisi 
bunlara (11) sordı kim: sizün ulunuz kimdür? Eyitdiler: bizüm ulumuz bile de-
güldür, şol (12) yana bir ağac vardur, anun dibinde su vardur, anda namâz kılur 
– didiler. (13) Eyitdi: namâz vaktı degüldür. Eyitdiler: tatavvû‘ namâz kılur. Eyitdi: 
sizünle etmek (14) yimezmi? Eyitdiler: oruc dutar. Eyitdi: Ramazân ayı degül-
dür. Eyitdiler: tatavvû‘ (15) orucın dutar. Eyitdi: ne aceb. Kıyına vardı, gördi kim 
huşû‘ıla namâz

58.B.

(1) kılur. Sabr eyledi fâriğ olınca, ve selâm virdi. Eyitdi: «ez-zıddâni lâ tectami‘â-
ni», (2) ya‘nî: oruc ve namâz ve harâmîlık bir yire sığmaz. Füzeyl eyitdi: Kur’ân 
bilürmisin? (3) Hakk Ta‘âlâ buyurur: «ve âharûne‘tarafu bi-zünûbihim halatû 
amelen sâlihan». Ol gişi (4) cevâb virmedi, acebe kaldı.

Nakldur kim Füzeylün şunun bigi himmeti ve (5) mürüvveti varıdı kim vasfa sığ-
maz. Kankı kâfile içinde avret olayıdı, (6) ana yörenmezidi. Ve borclularun ve 
kem sermâyelerün davarların almazıdı. Ve (7) hemîşe anun meyli salâhiyyete-yidi. 
Ve ol evvel hâlında bir avrete âşıkıdı, (8) nekim ele getürürse ol avrete virürdi.

Nakldur kim (b)ir gün Füzeyl (9) busuya girüb kârvân yolın önerdi. Kârvân yakın 
geldi, ve (10) kârvân halkından bir gişi bu âyeti okıdı kim «elem ye‘n li’l-lezîne 
âmenû (11) en tahşa‘a kulûbühüm li-zikri’llâhi ve-mâ nezele», ya‘nî: vaktı geldi 
kim gaflet uykusından (12) gönlünüz uyarasız – dir. Füzeyl eydür: sanasın kim bu 
âyet bir okıdı kim (13) yüregüme dokundı.154 Veyâhûd bu âyeti Füzeyl hakkına 
geldi kim: yâ Füzeyl, niçeyedegin (14) yol urasin ve Müsülmânları incidesin? Vakt 
oldı kim bize dönesin. (15) Pes yüreğine od düşdi, başın secdeye kodı ve ihlâsıla 
tevbe kıldı.

59.A.
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(1) Ve kârvân kavmı geldiler, bir yire dirildiler. Bir nicesi eydür: gelün, gidelüm! 
(2) Ve bir nicesi eydür: Füzeyl uş önümüzdedür, kanca gidersiz? – dirler. Füzeyl (3) 
çünkim bu sözi işitdi, eyitdi: yâ kârvân kavumları, size beşâret (4) olsun kim Füzeyl 
harâmîlığa tevbe eyledi – didi. Kârvân kavmı sevindiler, (5) geçdiler, gitdiler.

Pes Füzeyl <harâmîlığa>155 dâ’im ağlardı. Ve gezeridi, ve kavmı gendözine (6) 
hoşnûz eylerdi. Tâ haddı Bâverd156 şehri içinde Cühûd kalmadı kim (7) ol helâllık 
dilemedi. Pes Cühûdlar eyitdiler: yâ Füzeyl, dilermisin kim sana (8) itdügüni helâl 
idevüz? Şol depe ki karşuda vardur, vargıl, anı yirinden (9) kopargıl! – didiler. Fü-
zeyl vardı, ol depeyi kazarıdı, ve pâre pâre koparurdı. (10) Ve çünkim kazmakdan 
âciz kaldı, Hak Ta‘âlâ gendü kereminden seher vaktında (11) bir yil virbidi, ol 
depe’yi zerre zerre eyledi, şöylekim hîc eseri kalmadı. (12) Cühûdlar anı gördiler, 
mütehayyir oldılar. Ve yine Cühûdlar eyitdiler: biz and içüb (13) dururuz, tâ bize 
mâl virmeyince helâl itmezüz – didiler. Meger Cühûdlar bir hasîr (14) altına kum 
döküb-dururlarıdı. Füzeyleo eyitdiler: uşbu hasîr altında (15) altun vardur, elün 
sok, çıkar, bize vir, bizüm andumuz sınsun! – didiler.

59.B.

(1) Füzeyl Tangrı adın diline getürdi, ve elin hasîr altına sokdı, bir avuc kızıl (2) 
altun çıkarugetürdi, Cühûdlara sundı. Cühûdlar anı göricek eyitdiler: (3) yâ Fü-
zeyl, dilermisin kim sana helâl idevüz? Bize îmân arza kıl! – didiler. (4) Dükelisi 
Füzeyl öninde îmân getürdiler ve eyitdiler: yâ Füzeyl, biz Tevrît içinde okıyub (5) 
dururduk: herkimün kim tevbesi kabûl ola, elin toprağa vurursa, altun ola. (6) Biz 
hoz seni halka düşürmegiçün hasîr altına kum dökdüğidi. Çünkim (7) sundun, 
altun oldı. İmdi senün tevben kabûl oldı, ve dînün hak (8) dîndür – didiler.

Nakldur kim Füzeyl bir gişiye eyitdi kim: benüm ellerüm bağlagıl, (9) ve boynuma 
ip dakgıl, ve beni sultân katına iletgil kim bana hadd ursun (10) kim had vâcib 
olubdur. Çünkim ol gişi anı eli bağlu sultâna iletdi, (11) sultân anı göricek bildi kim 
Tangrıya dönmiş, ve salâhiyyeti nişânları (12) yüzinde belürmiş. Sultân buyurdı: 
anı yüz-bin hürmet ve izzetile evine (13) iletdiler. Ve çünkim evi kapusına vardı, 
avreti feryâd eyledi, sandı (14) kim harâmîlıkda zahm yimiş. Füzeyl eyitdi: yâ avret, 
girçeksin, katı zahm (15) yidüm. İllâ zahmum katıdur: yüregime dokundı – didi. 
Pes içerü girdi

60.A.

(1) ve eyitdi: yâ avret, ben hacca giderven; eger dilersen, sana talâk vireyin. (2) 
Avret eyitdi: sen kandayısan, [ve]157 Ben dahı andayın – didi. Pes Mekkeye git-
diler, (3) Hak Ta‘âlâ yolı bunlara genez eyledi. Ve çünkim Mekkeye irişdiler, anda 
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(4) mücâvir oldılar, ve ibâdete meşgûl oldılar. Ve bir zamân dahı Ebû Hânîfe (5) 
sohbetinde oldılar. Ve anun mertebesi ve kadrı yavlak yüceldi.

Nakl (6) dur kim bir gün Harûnu’r-Reşîd bir hâsekîsine eyitdi kim: bu gice beni bir 
(7) gişiye ilet kim bana nesne göstere ki gönlüm yavlak melûldur – didi. (8) Pes ol 
hâsekî halîfayı aldı, Süfyân katına geldi. Kapu kakdılar. Süfyân (9) eyitdi: kimdür? 
Eyitdiler: halîfadur. Eyitdi: Neçün kadem rence kıldunuz? İşâret (10) itsenüz, 
ben hoz varurdum – didi. Pes Harûn hâsekisine eyitdi: Ben (11) istedügüm gişi bu 
degüldür – didi. Bu dahı bizcileyin bir gişiyimiş – didi. (12) Pes Süfyân eyitdi: siz 
istedügünüz gişi Füzeyldür, anun katına varun! (13) Pes durdılar, Füzeyl kapusına 
vardılar, gördiler kim ol bu âyeti okırdı kim (14) «em hasibe’l-lezîne’cterahu’s-sey-
yi’âti an nec‘alehüm ke’l-lezîne âmenû ve-amilu’s-sâlihâti». (15) Âyet ma‘nîsi 
oldur kim Tangrı Ta‘âlâ eydür: şöylemi sanurlar şol çok yazuk

60.B.

(1) işleyenler, ben bunları yazuk işlemeyenlerile berâbar dutam? Halîfa çün bu 
âyeti (2) işitdi, bu bana yiter – didi. Pes kapu kakdılar, Füzeyl eyitdi: kimdür? Eyit-
diler: (3) halîfadur. Eyitdi: halîfanun bunda ne işi vardur? – didi. Hâsekî eyitdi: (4) 
halîfaya mûtî‘ olmak gerekdür – didi. Eyitdi: teşvîş virmen! Eyitdiler: destûrunıla 
(5) içerü girelümmi? Eyitdi: destûr yokdur, eger hükmile girürsenüz, girün! – didi. 
(6) Harûn içerü girdi, Füzeyl çırâğı söyündürdi, tâ halîfanun yüzin görmeyeyim (7) 
diyü. Harûn Füzeyl elin dutdı, Füzeyl eyitdi: «mâ elyenü (sic!) hâzâ’l-keffü (8) lev 
necâ mine’n-nâri», ya‘nî: ne yumşacuk eldür bu, eger oddan kurtılursa. Bunı (9) 
didi, dahı namâza durdı. Harûn gendü hâlından döndi, çok ağladı. (10) Ve şeyh 
çün namâzdan fâriğ oldı, bu sözi didi: «el-imâretü yevme’l-kıyâmeti’ (11) -n-nedâ-
metü», ya‘nî: beglik kıyâmet güninde peşîminlikdür. Harûn eyitdi: (12) artur. Füzeyl 
eyitdi: Abdulazîz halîfalığa oturdıyıdı, Sâlim Abdillâh (13) oğlını, ve Recâ Hayât oğlını, 
ve Muhammed oğlını kığırdı, ve eyitdi kim: Ben (14) uş mübtelâ oldum. Bu belâya 
tedbîr nedür? Bana eydivirün! Gerçikim ayruklar (15) bu begliği ni‘met bilürler, ve 
ben mihnet bilürven – didi. Bir ulu eyitdi: eger

61.A.

(1) dilersin158 kim yarın kıyâmet güninde azâbdan emîn olasın, Müsülmânlar ko-
calarını (2) gendü atan gibi dutgıl, ve yigitlerini kardaşun gibi dutgıl, ve oğlanlarını 
gendü (3) oğlun gibi dutgıl, ve bunlarunla bir dirlik eylegil, Nitekim gendü oğlun 
ve kızun (4) ve atan ve ananıla idersin – didi. Benüm korkum oldur kim senün 
(5) gökcek yüzün oda göyne, ve azâb içinde giriftâr olasın. Hakdan (6) korkgıl, ve 
Hak cevâbını hâzır dutgıl! Ve ra‘iyyetleri Çalab sana ısmarladı, (7) yine senden 
soracakdur. Tâ haddı: eger bir karıcuk evinde yaraksuz yatursa, (8) yarın senün 
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yakanı dutub Çalab Hazretinde senünle çekişecekdür. Harûn (9) çün bu sözleri 
{işitdi}, şol kadar ağladı kim aklı zâ’il oldı. Pes (10) ol hâsekî Harûna eyitdi: yiter, 
imdi dur, gidelüm. Füzeyl eyitdi: (11) yâ, sen ve dahı senün gibi gişilerdür kim 
halîfayı helâk iderler. Pes (12) halîfa hâsekisine eyitdi: beni yirine, ve seni Hâmân 
yirine dutdı – (13) didi. Pes Harûn bin kızıl çıkardı, Füzeyl önine kodı ve eyitdi: bu 
(14) atamdan kalmış helâl akçadur, kabûl it. Şeyh eyitdi: yâ Harûn, sana (15) hîc 
ögüdüm assı itmedi, yine benüm kıyumda zulm eylemege başlarsın, ve zulmı

61.B.

(1) gendözüne pîşe idinmişsin. Halîfa eyitdi: Ne zulm eyledüm, eydür! Ben (2) 
sana necât dilerven, sen beni belâya koyarsın, bu zulm degülmidür? Ben (3) sana 
eydürven, issine virgil, sen ayruğa virürsin. Altunı. Füzeyl (4) <altunı>159 aldı 
daşra bırakdı. Halîfa durdı, çıkdı ve eyitdi: (5) <Hâzâ’r-racûlü sultânü’l-âhiret>,160 
ya‘nî: bu gişi âhiret sultânıdur – didi.

Nakldur kim (6) Füzeylün dört yaşar oğlancuğı varıdı. Elinde dutardı, gögsine 
basdı. (7) Ve ağızcuğın yüzine kodı ve eyitdi: yâ baba, beni severmisin? Eyitdi: (8) 
severven. Ve Tangrıyı dahı severmisin? Eyitdi: severven. Eyitdi: (9) bir gönülde iki 
sevgülü nice olur? Ve şeyh bildi kim söz Hak gayretindendür, (10) oğlan sözi degül-
dür. Tevbe eyledi, ve oğlan sevgüsin gönülden çıkardı, (11) ve yüz Hak(k)a dutdı.

Nakldur kim bir gün Füzeyl Arafât dağında (12) dururdı, ve zârîlık ve ağlamak 
birle eyitdi: aceb bu dükeli halk kim bunda (13) dirilipdür, dükelisi birgezden bir 
gişi kıyına varsa, ve her birisi buçuğar akca dilese, (14) acabâ ne diyeyidi? Biregü 
eydür: eger cumardısa, nevmîd göndürmeyedi – didi. (15) Füzeyle bu söz yavlak 
hoş geldi ve eyitdi: İmdi benüm Çalabum cumardlarun

62.A.

(1) cumardıdur. Bu dükeli halk kim bunda gelibdür, her birinün bir dürlü hâceti 
vardur. (2) Çalabum her birinün hâcetin bilür, ve dükelin yarlığar, ve mahrûm 
göndürmez – didi.

Ve (3) Nakldur kim Arafâtda bir gişi ana sordı kim: bu halk hâlın nite görürsin? (4) 
Eyitdi: dükeli yarlığanurdı, eger ben bile degülmissem.

Ve eyitdiler: hîc korkulu gişi (5) görmezüz. Eyitdi: eger korkulumıssadunuz, kor-
kulular sizden gizlü olmayadı – (6) didi. Derdlü gişinün derdini yine derdlü bilür 
– didi.

Ve eyitdiler: sen ne (7) dirsin ol gişi hakkına kim lebbeyk dimeğe korka, lâ lebbeyk 
diyeler diyü. Eyitdi: (8) gendözin böyle bilmek dükelisinden yigrekdür – didi.
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Eyitdiler: dîn aslı nedür? (9) Eyitdi: akl. Akl aslı nedür? Eyitdi: hilm. Hilm aslı 
nedür? Eyitdi: sabr.

(10) Ve dahı eydür: herkim ululık isteye, gendözin hor eylesün – didi.

Ve bir gişi (11) andan ögüt istedi. Eyitdi: ayak olgıl, baş olmagıl, bu ögüt sana 
yiter – didi.

(12) Bir gün Bişr-i Hâfî andan sordı: zühdmi yigrekdür, veyâ rızâmı? Eyitdi: (13) rızâ 
yigrekdür. Eyitdi: nite? Eyitdi: anunçün kim bir gişi râzî olıcak ayruk (14) menzilet 
istemez.

Nakldur kim bir gice Süfyân-i Sevrî anun katına vardı. (15) İrteyedegin Kur’ân ve 
hadîs ve ahbâr ve meşâyih sözlerin söyleşdiler. Ve çünkim

62.B.

(1) irte oldı, Süfyân eyitdi: ne kutlu ve mübârek giceyidi bu gice kim irteye dek (2) 
vaktumuzı hoş geçürdük – didi. Şeyh cevâb virdi ve eyitdi: ne yaramaz (3) giceyidi 
bu gice. Süfyân eyitdi: niite? Anunçün kim sen endîşe iderdün kim (4) aceb ne söz 
diyem kim buna hoş gele. İkimüz dahı bu endîşelerile Hakdan (5) girü kalduk-ıdı. 
Yalunuz ol iş yalunuzlıkda-dur.

Nakldur kim bir gün bir gişi (6) Füzeyl katına geldi. Ve Füzeyl ana eyitdi kim: neye 
geldün? Eyitdi: geldüm (7) kim senün sohbetünde dinlenem ve iş olam – didi. Şeyh 
eyitdi: Vallâhi (8) yalunuzlık bana yigregidi andan kim sen geleyidün. Anunçün 
kim sen (9) benüm dilegümce olmak istersin, ve ben dahı senün dilegünle olmak 
isterin, (10) ortada Tangrı dileği (g)elür. Ve ben minnet dutaram ol gişiye kim ben 
(11) sayru olam, soragelmeye. Ve gice olıcak sevinürven kim halk dükelisi yatur, (12) 
ve ben halvet kalurvan. Ve herkim bu ben didügümden kaçarsa, lâcirem halka 
(13) karışa ve selâmatlıkdan ırak ola. Ve herkim Hakdan korka, halkdan (14) secile, 
Hâlike döne. Ve Tangrı Ta‘âlâ kankı kulın kim seve, anı âhiret endîşe (15) sine bı-
raga, ve kankı kulın kim sevmeye, anı dünyâ endîşesine bıraga. Ve her nesnenün

63.A.

(1) zekâtı vardur. Akl zekâtı endîşesinde âhiret olmakdur.

Ve eydür: biş (2) nesne bedbahtlık nişânıdur: gönül katılığı, ve göz yaşarmaduğı, ve 
hayâsuzlık, (3) ve dünyâya ragbet eylemek, ve uzun endîşe eylemek dünyâyıçün.

Ve eydür: (4) Kaçankim kulun gönli korkulu ola, işe yaramaz söz diline gelmeye, ve 
ol (5) korku şehvet odını söyündüre, ve dünyâ sevgüsini içinden çıkara. Ve herkim 
(6) Tangrıdan korka, dükeli nesne andan korka, ve herkim Tangrıdan korkmaya, 
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(7) hîc kimsene andan korkmaya. Ve kulun Tangrıdan korkduğı Tangrıyı bildüği 
(8) kadarıncadur. Ve dünyâda âhireti dahı ragbeti kadarınca bula.

Ve şeyh eydür: eger (9) bu dünyâyı hep birgezden bana virseler, ve eyitseler kim 
hisâbsuz helâldur, ben (10) anı şöyle dutayıdum kim siz murdâr dutarsız.

Ve eydür: Dükeli yavuzlığı (11) dirşürdiler, ve bir eve koydılar, ve anun kilîdini 
dünyâ sevmeklikde kodılar. (12) Ve dükeli eyüligi dürdiler, bir eve koydılar, ve anun 
kilîdini dünyâyı yigrenmek161 (13) kodılar.

Ve eydür: dünyâya girişmek genezdür, ve illâ giri çıkmak sarpdur.

Ve eydür: (14) Bu dünyâ bir bîmârhâneye benzer, ve halk anun içinde delülere 
benzer. Delüleri (15) zencîre dartmayınca ussı gelmez.

Ve eydür: Hîc kimseneye dünyâ virmediler, illâ âhiretinden

63.B.

(1) yüz olkadar kesdiler. İmdi herkim bu işe râzî-ısa, dünyelik dirsün.

(2) Ve ol eydür: yumşak dona ve tatlu yiyesiye dadanmagıl, yarın dondan ve yiye-
siden (3) dad bulacak degülsin.

Ve eydür: Hemîşe alçak gönüllü olgıl kim Tangrı (4) Ta‘âlâ alçak gönülleri sever. 
Ve Hak Ta‘âlâ dükeli dağlara vahy kıldı, ve (5) eyitdi kim: ben sizlerden birü-
nüz üstinde bir Peygamberile keleci idecekven – didi. (6) Pes dükelisi tekebbürlik 
eyledi, illâ Tûr-i Sînâ alçaklık eyledi. Lâcirem anun (7) üstinde Hak Ta‘âlâ Mûsâ 
Peygamberile keleci eyledi. Ve herkim gendözini kıymetlü (8) duta, anun tevâzu‘dan 
nasîbi olmaya.

Ve eydür: Üc nesne şimdiki <zamanda>162 (9) az bulına. Evvel oldur kim bir âlım 
kim ilmi içinde ameli ola, az bulınur. (10) İkinci: ihlâsıla amel az bulınur. Üçinci: 
aybsuz gişi az bulınur.

Ve eydür: (11) herkim bir Müsülmânı diliyile severin diye, ve gönliyile sevmeye, 
anun Müsülmânlık (12) içinde nasîbi olmaya.

Ve eydür: herkim {bir eyü ameli terk iderse, halk gönlinden <ötürü, ol riyâdur; 
ve herkim>}163 bir eyü amel işlerse, halk beni (13) görsün diyü, ol dahı. Ve bu 
ikisin terk eylerse, ihlâsdur.

Ve eydür: (14) Tevekkül oldur ki Tangrıdan artuk gişiye ümîz dutmaya ve kork-
maya.

Ve eger (15) bir gişi sana sorsa kim Tangrıyı severmisin, epsem olgıl! Eger sevme-
zem
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64.A.

(1) dirüsen,164 kâfir olursın. Ve eger severem, dirsen, Tangrıya lâyık amelün ol-
maz{sa}, (2) yine sevmemek gibidür.

Ve eydür: uslu gişiyile savaş eylemek yigrekdür ki (3) ahmak gişiyile helvâ yiyeler. 
Herkim cânavarlara la‘net iderse, ol (4) cânavar eydür: la‘net ana kim Tangrıya 
[Tangrıya]165 âsîdür.

Ve eydür: Eger bana (5) hayr gelse, senün du‘ân müstecâb oldı. Ben ol du‘âyı Mü-
sülmânlar (6) sultânına virem ve gendözüme virmeyem. Eyitdiler: neçün? Anun-
çün kim (7) eger yalunuz bana olursa, benüm salâhımiçündür. Ve eger sultâna (8) 
virürsem, dükeli Müsülmânlar salâhıyiçün olur. Zîrâ sultân Tangrı gölge{sidür}, 
(9) halkun dinlendügi ve dinlenmedügi sultân ucındandur.

Ve eydür: üc (10) nesnedür kim gönli öldürür: çok yimek, ve çok uyımak, ve çok 
söylemek, (11) meger Kur’ân yâ hadîs <ola>.166

Ve eydür: İki nesne eblehlikdür. Bir: acâyib görmedin (12) gülmek, ve dahı sorma-
dın haber virmek.

Ve bir gün bir gişi andan ögüt (13) diledi. Eyitdi: «e-erbâbun müteferrikûne hay-
run emi’llâhü’l-vâhidü’l-kahhâru».

Bir gün (14) gendü oğlını gördi kim altun dartarıdı kim bir gişiye vire, ve altun nak-
şındağı (15) kircügezleri arıdurdı. Eyitdi: i oğul, bu sana yüz hacdan ve umreden

64.B.

(1) yigrekdür – didi.

Ve münâcâtı içinde eydürdi: İlahâ, Pâzişâhâ, sen rahmet (2) eylegil bana kim 
âlımsın ve benüm hâlumı bilürsin. Ve azâb eylemegil bana (3) kim kâdirsin, ve 
benüm za‘yıf-lıgumı bilürsin.

Nakldur kim otuz yıl oldı-ıdı, (4) hergiz güldügi yoğıdı. Meger şol vaktın kim oğlı 
öldi, anda tebessüm (5) eyledi. Eyitdiler: yâ şeyh, şimdiyedegin güldügün yoğıdı. 
Bu ne vaktdur kim (6) gülersin? – eyitdiler. Şimdi bildüm kim Çalabum benden 
hoşnûz oldı, (7) oğlum öldi. Bir gişiden kim Çalab Tangrı hoşnûd olursa, güldügi 
(8) acebmidür? – didi.

Ve eydüridi kim: Peygamberlerden korkum yok, zîrâ bunlar (9) dahı Sırat geçer-
ken ve kıyâmet ahvâlında ve sin karanulığında ve tamu (10) korkusında benümile 
berâbar dururlar. Ve dükelisi nefsî, nefsî diyüb, her birisi (11) başı kayusı olacak-
dur. Ve firişteleri dahı gönilmezven, zîrâ bunlarda (12) nefs yok, ve âdem derdi 
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yok. Velakin anı gönilerven kim anasından (13) doğmadı, ve bu yalancı dünyâya 
gelmedi.

Nakldur kim çünkim anun eceli geldi, (14) iki kızı varıdı. Avretine vasiyyet eyledi: 
Ben ölicek bu iki kızı algıl, (15) ve Kubeys dağına iletgil, ve yüzüni gökden yana 
dutgıl, ve eyitgil kim: İ

65.A.

(1) [i] Bâr-i Huzâyâ, Füzeyl bana vasiyyet eyledi kim ve eyitdi: Niçekim ben diri 
(2) oldum, bu emâneti götürürdüm. Ve çünkim beni dünyâdan giderüdün emâ-
netüni (3) girü sana ısmarlarvan – digil! Ve çünkim Füzeyli defn eylediler, avret bu 
vasiyyeti (4) dutdı, ve Kubeys dağına vardı, ve iki kızın bile iletdi. Ve Füzeyl ne kim 
(5) didiyise, yirine getürdi. Megerkim Yemen pâzişâhı iki oğlıyıla geçerdi, ve ol (6) 
avreti ve kızları gördi, ve ahvâlı nite-idi bildi. Pes ol beg (7) eyitdi: uşbu iki oğluma 
kızlarunı virürsen, birin birisine ve birin dahı (8) birisine, kâbin idelüm – didi. 
Avret râzî oldı, şolok sâ‘at ol (9) iki kızı iki oğlına kâbin eyledi, Yemene gitdi.

<<Ve’l-âhir.>>
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<11>

(10) Ol sultân-ı dünyâ ve dîn, ol simürg-i Kâf-i yakîn, ol genc-i âlem-i (11) uzleti,167 
ol gencîne-i sarây-ı devlet, ol pâzişâh-ı ekâlîm-i a‘zam, (12) ol perverde-i be-lutf  u 
kerem:

İbrâhîm-i Edhem
– rahmetullâhi aleyhi – müte‘ayyin (13) ve sıddık-ı zamânıdı, ve rûzigâr ehlinün 
hücceti-idi, ve mû‘amelet ve hakâyik (14) içinde tamâm hazzı varıdı, ve dükelinün 
makbûlıyıdı, ve çok meşâyihler (15) yüzin görüb-dururdı, ve İmâm[-ı]168 Ebû Hanî-
feyile sohbet idüb dururdı. Ve

65.B.

(1) [ve]169Cüneyd anun hakkında diyübdür kim İbrâhîm ‘Mefâtihü’l-ulûmdur’, 
ya‘nî: ilm kilîdi (2) dür.

Bir gün İbrâhîm Ebû Hanîfe katına vardı. Ebû Hanîfenün yârânları (3) ana hor gö-
zile bakdılar. Ebû Hanîfe eyitdi: seyyidunâ, İbrâhîm – didi. Yârânları (4) eyitdi: bu 
seyyidliği neyile buldı? Eyitdi: Dâ’im Hak(k)ıla meşgûl (5) buldı – didi. Ve biz 
gendözümüze meşgûluz.

Ve ol evvel hâlında Belh şehrinün (6) pâzişâhıyıdı. Ve anun pâzişâhlığınun tanta-
nası şol kadarıdı kim kırk (7) altun kalkan ardınca ve kırk altun biledigin170 ileyince 
dutarlarıdı. (8) Ve bir gice sarâyında yaturıdı, dün bucuğında nâgâh dam üstinde 
(9) ayak ünin işitdi. Çağırdı: kimsin kim uşbu vaktın benüm sarâyum (10) üstinde 
gezersin – didi. Ol eyitdi: deve yitürdüm, deve isterven – didi. (11) Eyitdi: i câhıl, 
deveyi dam üstindemi istersin? – didi. Cevâb virdi (12) kim: i gâfil, Tangrıyı atlas 
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döşekler içindemi isterler? – didi. (13) İbrâhîm bu sözi işitdi, cânına od düşdi, ve 
irteyedegin oturdı, (14) ve uykusı ucdı. Ve çünkim irte oldı, tahta bindi, ve gönli 
gussalu (15) ve endişelü oturdı. Ulular ve begler ve erkân-ı devlet geldiler. Her 
birisi

66.A.

(1) yirlü yirinde oturdılar, ve kullar saf  bağlayub durdılar. Nâgâh bir heybetlü gişi 
kapudan (2) girüb geldi, şöylekim hîç kimsene ana diyümedi kim: sen ne gişisin, (3) 
ve ne yirden gelürsin? Dükelinün dili dutıldı. Ve ol gişi geldi taht (4) kıyınadegin. 
İbrâhîm eyitdi: ne dilersin, eydür! Kârvânsarâdur, konarın (5) – dir. İbrâhîm eydür: 
Bu sarây benümdür. Sen delümisin kim geldün kârvân (6) sarâydur – dirsin. 
Eyitdi: senden ilerü kimündi? Eyitdi: atamunıdı. (7) Atandan öndin kimünidi? 
Eyitdi: dedemünidi. Dedenden öndin kimünidi? (8) Eyitdi: fulânun, ve andan ile-
rü fulânun. Pes bunlar kanca gitdiler? <Ve öldiler mi?>171 Eyitdi: (9) öldiler. İmdi 
kârvânsarây degülmidür kim birisi gelür, birisi gider? – didi, (10) ve gözükmez 
oldı. <Meger>172 ol hoz Hızırıdı – aleyhisselâmu. İbrâhîm bu hâlı (11) göricek hâlı 
ayruksıdı, ve karârı kalmadı, ve derdi artdı. Aceb bu ne (12) hâldur? – didi. Ve 
buyurdı kim: Tiz at eyerlen kim şikâra giderem. Bugün (13) bana nesne irişübdür, 
avda gönlüm açılaydı olamı? – didi. Pes (14) at bindi, ve yüzin sahrâya dutdı, 
serâsîme olub gitdi. Ve şöyle (15) hayrân oldı kim hîc neyledügin bilmezidi. Ve ol 
sahrâ içinde gezerken

66.B.

(1) nâgâh çerisinden ayru düşdi, yalunuz gideridi, bir ün işitdi kim (2) eydür: «in-
tebeh!», ya‘nî: uyan! – dir. İşitmeze urdı ve yine atın sürdi. (3) Yine ün işitdi kim: 
«intebeh!». Dinlemedi, atin sürdi. Üçüncigez ün (4) işitdi kim eydür: «intibehun 
kable en-tüntebih!», ya‘nî: uyan ölümden öndin! Bugez (5) bunı işidecek birgez-
den dünyâdan elin yudı, ve atın ilerü sürdi. (6) Nâgâh bir geyik önine çıkageldi. Ve 
kasd eyledi kim geyigi kova. Pes (7) geyik söze geldi ve eyitdi: yâ İbrâhîm, «bi-hâzâ 
hulıkte em bi-hâzâ umirte», ya‘nî: (8) seni av avlamağıçünmi yaratdılar, veyâhud 
av işinemi buyurdılar, hîc ayruk işün (9) yokmıdur? – didi. Bugez İbrâhîm fikre 
batdı, i aceb bu ne hâldur? – didi. (10) Geyik andan yüz döndürdi, işine gitdi. 
Bugez eyer üzenüsinden ün (11) işitdi. Yavlak korkdı ve ditremek dutdı. Bugez 
yakasından ün (12) işitdi, ve hâlı ayruksıdı, ve keşfi artdı. Ve gözine firişte gözükdi, 
(13) ve ağlamağa başladı. Şol kadar ağladı kim cümle geyesileri ve atı ıslandı. (14) Ve 
nasûh tevbesin kıldı, ve bir yana yüz dutdı. Giderken yolı (15) bir çupana uğradı. 
Ol çupan bir keçe takye ve kepenek geyerdi, ve pâzişâhun

67.A.
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(1) kulıyıdı. Gendünün ol pâzişâhâne donların çıkardı, çupana virdi, (2) ve çupan 
takyesini başına geydi, ve keyigi173 dahı egnine bırakdı, ve koyunları (3) hep çu-
pana bağışladı. Ve İbrâhîmün hâlına firişteler nazzâre kılurlardı (4) ve eydürlerdi: 
zihî saltânat ve pâzişahlık kim İbrâhîme yüz dutdı kim dünyâ (5) donların çıkardı, 
âhiret donların geydi – didiler.

Pes İbrâhîm ol aradan gitdi, (6) Merv şehrine irişdi. Ve anda bir köpri vardur. Bir 
gişi geçeriken köpriden (7) aşağa düşdi. İbrâhîm anı gördi, çağırdı: «allâhum-
ma’hfızhu» – didi. Ol (8) gişi havâda mu‘allak durdı, suya düşmedi. Vardılar, 
çıkardılar [çıkardılar], ve andagı (9) halâyık İbrâhîm işine hayrân kaldılar: aceb bu 
ne gişidür? – dirleridi.

Andan (10) gitdi, Nîşâbûra geldi, bir halvet yir isteridi kim tâ‘ata meşgûl (11) olaydı. 
Vardı, bir mağâraya girdi, dokuz yıl tamâm anda tâ‘at eyledi. Ve ol (12) mağâra 
meşhûrdur; şimdi dahı ana İbrâhîm Mağârası dirler. Pencşenbe (13) güni çıkardı, 
ve bir yük odun direridi. Ve sabâh vaktında Nîşâbûr (14) şehrine varurdı ve anı 
satarıdı. Ve anun bahâsına etmek alurdı, yarısını (15) dervîşlere üleşdürürdi, ve 
yarısını bir haftayadegin nafaka idinürdi.

67.B.

(1) Ve her cuma gün cuma namâzına gelüridi, odunı satardı, girü varurdı, (2) ibâ-
dete meşgûl olurdı.

Nakldur kim bir gün katı sovuk oldı, zemherîr (3) günleriyidi, gusl vâcib oldı. Pes 
buzı deldi, gusl eyledi, ve irteyedegin (4) namâz kılurdı. İllâ sovuk katı koydı, şöy-
lekim helâklık korkusı oldı. (5) Öginden geçdi kim birez od varmıssa – didi. Ve bir 
eski kürki varıdı, (6) egnine bırakdı, teni kızdı, gözi uykuya vardı. Çünkim uyandı, 
gördi kim (7) gün doğmış. İşine peşîmân oldı. Bakdı, gördi kim kürki içinde bir 
(8) ejzehâ yatur, her bir gözi bir üskere bigi kanın dönmiş. İbrâhîm bildi kim (9) bu 
dükelisi od istedügindendür, ve sıcak kürke girüb uyuduğındandur. Ağlamağa (10) 
başladı. Ve ol ejdehâ İbrâhîm öninde yüzin yire sürdi ve gaib (11) oldı.

Nakldur kim çünkim âdemîler İbrâhîmün hâlından haberdâr (12) oldılar, Şeyh Bû 
Sa‘id ol mağâraya İbrâhîmi görmege vardı. İbrâhîm (13) hoz, beni kimsene bilmesün 
diyü, şöhret korkusından mağâradan çıkdı, (14) yüzin ber(r)iyye dapa tutdı, gitdi-
yidi. Şeyh Bû Sa‘id çünkim mağâraya (15) irdi, gördi kim İbrâhîm gitmiş, ve mağâra 
içi dopdolu müşk kohusı ve anber

68.A.

(1) ve gülâb kohusı dolmış. Şeyh Bû Sa‘id eyitdi: Sübhânallâhi, eger bu mağâra (2) 
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dolu müşkmisse, böyle koku çıkmayaydı – didi, illâ Tangrınun hâsları eseri (3) bu 
mağâraya sinmiş – didi. Ve İbrâhîm anda bulmaduğına yavlak özi (4) göyündi ve 
te’essüf  yidi.

Pes İbrâhîm ber(r)iyye içinde giderken (5) bir gişiye uğradı kim Tangrınun İsm-i 
A‘zâmın okırdı. İbrâhîm dahı İsm-i (6) A‘zâm ögrendi. Ve İbrâhîm çünkim İsm-i 
A‘zâmı okırdı, Hızr – (7) aleyhisselâmu – İbrâhîm kıyına gelüb selâm virdi, görişdi, 
eyitdi: yâ İbrâhîm, (8) ol gişi kim sana İsm-i A‘zâmı ögretdi, benüm kardaşumıdı – 
didi. Ve aralarında (9) cok dürlü sözler söylendi. İbrâhîmün evvel şeyhi Hazardur.174 
Ve Hazr175 ana (10) cok dürlü nasîhatlar virdi ve gâyib oldı.

İbrâhîm çünkim be(r)riyye (11) içinde giderken Zâti’l-ırka yitişdi, gördi kim yitmiş 
murakka‘-puş dervîş, (12) cümlesi cân virmişler, ve burunlarından kulaklarından 
kan akardı. İbrâhîm bunlarun (13) kıyına vardı, gördi kim birisi henüz kımıldar, cân 
dartar. Sordı kim: i (14) yigit, bu ne hâldur? Eyitdi: i Ezhem-oğlı, «aleyke bi’l-mâ’i 
ve’l-mihrâbi», ya‘nî: senün (15) üzerüne olsun kim dünyâda suyıla mihrâbdan 
artuğın kabûl itmeyesin. Eger

68.B.

(1) [eger] yakın gelürsen, rencûr olursın, ve eger ırak gidersen mehcûr (2) olursın. 
Sakıngıl kim küstâhlık itmeyesin. Bu yolda hâcîleri kâfirler (3) gibi kırarlar ve hâ-
cîlerile gazâ iderler. Bilgil kim bizler bir yolun sûfîlarıduk, (4) Tangrıya tevekkül 
kılduk, ve ayağumuzı ber(r)iyyeye basduk, ve biribirimüzile kavl (5) berkitdük, ve 
ahdı176 eyledük kim Tangrıdan artuk dilümüze söz getürmeyevüz, (6) ve Tangrı-
dan artuk gönlümüzden endîşe geçürmeyevüz. Ve çünkim ihrâm (7) geyecek yire 
irişdük, Hızr Peygamberi gördük. Bize selâm virdi ve selâmumuz (8) aldı. Biz şâz 
olduk ve eyitdük: çünkim bunun gibi gişi bize karşu geldi, (9) işümüz tamâm oldı, 
ve murâdumuza irdük – didük. Derhâl bir ün işitdük (10) kim: Beni kodunuz, 
ayruğa meşgûl oldunuz. İmdi ben sizün cânunuzı çıkarmayınca (11) ve kanunuzı 
dökmeyince [ben]177 sizünle sulh eylemezin ve barışık itmezin – didi. Uşbu (12) 
yigitleri kim görürsin, dükelisi cân virdiler. Bunlarun cânı puhteyimiş, (13) cân 
virdiler. Benüm cânum henüz hâmırakımış – didi. İbrâhîm, himmet dut (14) kim 
ben dahı yoldaşlarumdan girü kalmayam – didi, cân virdi.

Pes (15) İbrâhîm bunları göricek keşfi artdı ve gözin açdı, ve on-dört

69.A.

(1) [ve on-dört]178 yıl ber(r)iyye sökdi, ve dükeli yolı tâ‘at ve ibâdetile geçürdi. (2) Ve 
çünkim Mekkeye irişdi, Mekke mücâvirleri işitdiler kim Edhem-oğlı (3) İbrâhîm gelür, 
dükelisi karşu çıkdılar. Megerkim İbrâhîm kâfilenün önince (4) giderdi, tâ kimsene 
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bilmesün diyü. Hâdımlar Hârem pîrlerinden öndin (5) irişdiler, tâ İbrâhîm ne dürlü 
gişidür görelüm diyü, geldiler İbrâhîme uğradılar, (6) sordılar kim: Edhem-oğlı İbrâhîm 
bunda kimdür? İbrâhîm eyitdi: nesin sorarsız, (7) ol bir zındıkî – didi. Hâdımlara 
bu söz hoş gelmedi, ve İbrâhîme bir (8) sili urdılar: Harem pîrleri ana karşu gelürler 
kim anun mübârek yüzin (9) göreler, sen ana ne kelecidür kim dirsin? Çünkim 
İbrâhîm Harem pîrleriyile (10) görişdi, Mekke’yi ziyâret eyledi, ve bir zamân anda 
mücâvir oldı, dürger (11) lik iderdi, ve gendözine nafâka iderdi.

Nakldur kim ol vaktın ki (12) Belh şehrinden gitdi, İbrâhîmün bir emer oğlancuğı 
kaldı. Çünkim büyüdi, anasına (13) sordı kim: benüm atam n’oldı, hikâyetin bana 
eydi-virgil! – didi. (14) anası eyitdi: senün atan bir ulu pâzişâhıdı, ava gitdiyidi, 
avda (15) yeyü-vardı,179 ayruk haberin bilmedük – didi. Pes ol oğlan Belh şehrinde

69.B.

(1) kığırtdı: kimün kim hâc ârzûsı varısa, gelsün, gidelüm! – didi. Dört-bin (2) gişi 
cem‘ oldı. Ve dükeline binüt ve nafâka virdi, ve hâcca gönildi, şol (3) ümîze kim 
atası dîzârın göre. Ve çünkim Ka‘beye irişdi, gördi kim Hârem (4) içinde murak-
ka‘-puş dervîşler otururlarıdı. Bunlara sordı: İbrâhîm Edhemi (5) bilürmisiz? – didi. 
Eyitdiler kim: bizüm yârumuzdur, odun dirmege varub-durur, (6) fulân yirde odun 
direr – didiler. Oğlan durdı, atasına vardı, gördi kim Batha yazısında (7) baş açuk, 
yalın ayak, arkasına bir yük odun götürmiş gelür. Atasın göricek (8) ağladı, ammâ 
hîç nesne dimedi. İbrâhîm odını bâzâra getürdi, «men (9) yeşteri’t-tîbe bi’t-tîbi», 
ya‘nî: helâlı helâla kim satun-alur? – diridi. Bir (10) etmekci kığırdı, etmek virdi ve 
odunın satun-aldı. Şeyh etmegi aldı, (11) yârânları kıyına geldi. Ve ol oğlan a(n)
ası kıyına vardı, a(n)asına (12) a(t)ası haberin virdi – anası dahı hacda bileydi – ve 
odun götürdüğini (13) didi. Ve eyitdi: gendözümi atama bildürmedüm, kaca diyü 
korkdum – didi. (14) Pes İbrâhîm yâranları kıyında oturdı, ve bunlara ısmarladı: 
bugün (15) bunda avretler ve oğlanlar vardur, olmasun kim bakasız – didi.

70.A.

(1) Yarındası çün hâcîler tavâf  eylediler. Ve İbrâhîm dahı yârânlarıyla tavâf  (2) 
eylerdi. Ve oğlı geldi, İbrâhîm karşu dururdı, ve İbrâhîm ana ıssı (3) ıssı bakarıdı. 
Yâranları acâyibe kaldılar ve eyitdiler: Sen bize ögüt virürdünidi (4) kim oğlan 
yüzine bakmayavuz. Sen bu görklü oğlan yüzine neçün bakarsın? (5) – didiler. 
İbrâhîm eyitdi: Ben Belh şehrinden gitdügümde bir süd emer oğlancuğum (6) varıdı. 
Bu oğlan oldur – didi. Yarındası İbrâhîm yârânlarından bir dervîş (7) Belh şehrinün 
kâfilesine vardı, gördi kim bir çadır dutılmış dîbâcdan, ol (8) çadır içinde bir taht 
urılmış; ve ol tahtun üstinde bir hûb sûretlü (9) oğlan oturur, ve öninde Mushaf 
durur, ve Kur’ân okır ve ağlar. Dervîş (10) yakın vardı, sordı kim: sen niredensen ve 
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kimün oğlısın? Eyitdi: Ben Belh (11) pâzişâhınun oğlıvan. Atam ben süd emerken 
bizi komış, gitmiş, ve pâzişâh- (12) lığını terk idüb Tangrısın isteyü-gitmiş. Atamun 
adı İbrâhîm-i Edhemdür – didi, (13) ve zârîlık birle ağladı. Pes ol dervîş oğlanun elin 
aldı, ve anası (14) dahı durdılar, bile İbrâhîm kıyına geldiler. İbrâhîm yârânlarıyıla 
Rükn-i Yemenî (15) içinde otururlarıdı. Ve çünkim avret erini gördi, katlanumadı, 
feryâd

70.B.

(1) eyledi ve eyitdi kim: atan budur – didi. Oğlan dahı ilerü yüridi, yüridi, (2) 
atasına selâm virdi ve elin öpdi. Ve İbrâhîm selâmın aldı, ve oğlını (3) kocdı, ve 
eyitdi: Kur’ân okıdunmı? Eyitdi: okıdum. Ve ilm öğrendünmi? Eyitdi: (4) öğren-
düm. Elhamdülillâh – didi. Bugez İbrâhîm gitmege kasd eyledi. Oğlan eteğine (5) 
yapışdı, ağlar, ve avreti zârî kılur, ve anda duran kavumları figân (6) iderler, ağla-
şurlarıdı. Pes İbrâhîm yüzin gökden yana dönderdi (7) ve eyitdi: «Rabbî agitnî ve 
hallısnî», ya‘nî: i Çalabum, feryâduma iriş ve beni kurtar! – (8) dir. Derhâl oğlan 
atasını kocmışıken cân virdi. Yârânları mütehayyir (9) oldılar, ve acebe kaldılar, 
ve eyitdiler: yâ İbrâhîm, bu ne hâldur? Eyitdi: Oğlumı (10) koçduğum sâ‘at bir 
ün işitdüm kim eydür: yâ İbrâhîm, «tedde‘î mahabbetünâ ve tuhibbu (11) ma‘anâ 
gayrenâ», ya‘nî: bizüm sevgümüz da‘vîsin idersin, üstümüze bir (12) dahı severisin 
– didi. Eger oğlun seversen, bizi ko! – didi. Bu âvâzı (13) işitdügüm sâ‘at eyitdüm: 
i Çalabum, eger bu oğlanı benümle korsan, ben (14) senün muhabbetünden girü 
kalurın – didüm. yâ benüm cânum algıl, veyâ bu oğlan (15) cânın algıl! – didüm. 
Oğlan hakkında du‘âm kabûl oldı, ve cânın aldı.

71.A.

(1) Ve eger bir gişi bu işi acebler olursa, cevâb virevüz kim İbrâhîmden oğlan (2) 
kurbân eylemek aceb degüldür.

Nakldur kim İbrâhîm eydür: Çok giceler (3) fursat isteridüm kim Ka‘beyi halvet 
bulam ve hâcet dileyem. Halvet bulımazıdum. (4) Meger bir gice halvet buldum, 
hâcet diledüm. Ve eyitdüm: İlahî, bana ismet rûzî (5) kılgıl. Nidâ işitdüm kim 
[[işitdüm kim]]: yâ İbrâhîm, bir nesne diledün kim ben anı (6) hîc kimseneye 
virmedüm. Ve eger ismet virürsem, benüm gaffârlığum nice biline? (7) Ve eger 
ismet virürsem, hîc kimsene günâh itmeyeler ve rahîmlığum bilinmeye – (8) didi. 
Pes eyitdüm: «Allâhümmagfir lî», ya‘nî: i Çalabum, yarlığagıl bunı! Cevâb (9) 
işitdüm kim: yâ İbrâhîm, yalunuz sen gendözüni istersin, kalan kullarumı bile 
(10) anmazsın. Benüm rahmetüm çokdur. Eger dükeli mü’minleri bile dilesen, 
rahmetümden (11) ne eksile? – didi. Bugez İbrâhîm gendü eksükligin bildi, eyitdi: 
i (12) gizlüyi ve âşikâreyi bilen Tangrı, benüm hâcetüm sen bilürsin, ne hâcet (13) 
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dimek. Benüm eksüklügüme bakmagıl, sen inâyet eylegil! İlahî, İlahî, beni yazuk 
(14) horlığından çıkargıl, rahmetün azîzlığına irürgil! Ve dahı eydür kim: «İlâhî 
ve mevlâya (15) ev men kâne arafeke sümme lâ ya‘rifuke fe-keyfe hâlü men lâ 
ya‘rifuke», ya‘nî: vây ol

71.B.

(1) gişi hâlına kim seni bilmişiken bilmez ola; vây ol gişi hâlına kim seni hîc (2) 
bilmeye, anun hâlı nice ola? Pes bu sözi diyü dururken bir ün işitdüm (3) kim 
eydür: «kün abden ve’starih», ya‘nî: kul olıbilgil kim dinlenesin.

Nakldur (4) kim bir gün İbrâhîmden sordılar kim sana ne geldi kim şunun gibi pâ-
zişâhlığı (5) terk eyledün? İbrâhîm eydür: Bir gün taht üstinde oturdum, ve elümde 
bir gözgü (6) dururıdı. Ve ol gözgüye bakdum, gendü menzilümi sin gördüm. 
Ve ol sine bakdum, (7) karanuyıdı; gendözüme bakdum, aydınlık yok. Ve ol sin 
içinde yalunuzlıkidi; (8) gendözüme bakdum, hîc yoldaşum yok. Ve ol sin içinde 
uzun sefer gördüm; (9) gendözüme bakdum, hîc azuğum yok. Ve ol sin içinde kâzî 
gördüm kim (10) âdildür; ve bende hîc hüccet yok. Gönlüme pâzişahlık serd oldı: 
terk (11) eyledüm.

Ve dahı İbrâhîme sordılar kim Horâsândan neçün gitdün? Eyitdi: (12) Anda beni 
dükeli halk bilürleridi. Andan kacdum, bilinmez yire geldüm. Ve dahı (13) anda 
bana eydürleridi kim avret neçün almazsın? – didiler. Ben eyitdüm: (14) hîc avreti 
er alurmı kim anı ac ve yalın duta? Eyitdiler: yok. Ben eyitdüm: (15) ben gendözü-
mi üc talâk boşayub-dururvan, avret nice alayın? – didüm.

72.A.

(1) Bu sözi bir dervîş işidürdi, eyitdi: yâ İbrâhîm, herkim avret aldı, denize (2) düşdi, 
ve çünkim oğlan oldı, gark oldı.

Nakldur kim İbrâhîm bir (3) dervîşi gördi kim inileridi. İbrâhîm eyitdi: dervîşligi râ-
yigân aldun, (4) kıymetin bilmezsin, anunçün inilersin – didi. Dervîş eyitdi: ya‘nî: 
dervîşlik (5) dahı satunmı olur? İbrâhîm eydür: ben dervîşligi Belh pâzişahlığına (6) 
satun-aldum, henüz râyigândur – didi.

Nakldur kim şeyh sözidür.

Herkim (7) üc yirde gönlin hâzır dutmaya, ana rahmet kapusı açılmaya. Evvel: (8) 
Kur’ân okınurken, ikinci: zikr eylerken, üçünci: namâz kılurken.

Ve ârıf  gişinün (9) nişânı oldur kim dek-durduğı fikr ola, ve bakduğı ibret ola, ve 
yüridüği (10) tâ‘atiçün ola. Ve kıyâmet güninde ağır amel oldur kim dünyâda (11) 
anı işlemek sana ağır gele.
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Ve eydür: Âdemoğlanı perde’yi gönülden gidermeyince (12) ana devlet kapusı 
açılmaya. Evvel oldur kim eger bu dünyâyı ucdan (13) uca ana virürlerse, dilegi 
ana sevinmeye. Eger sevinürse, harîsdür, harîs (14) dilekden mahrûmdur. İkinci 
oldur kim eger bu dünyâyı ana hep virürlerise, (15) girü alurlarısa, yirinmeye ve 
kaygulanmaya. Üçünci oldur kim herkim anı ögerse,

72.B.

(1) şâz olmaya, ve herkim sögerse, yirinmeye. Ve kaçankim âdemoğlanınun gön-
linden (2) bu nesne çıka, ol vakt perde götrile, Hak(k)a lâyık ola.

Ve bir şeyh mürîdine (3) ögüt virürdi. Eyitdi: Dilersin ki velîler mertebesine irişe-
sin. Dünyâya (4) ve âhirete ragbet eylemegil, ve gönlüni birgezden Hak(k)a virgil, 
ve Tangrıdan (5) artukdan fâriğ olgil, ve helâl lokma yigil! Velîler mertebesine 
gişi namâz (6) ve oruc ve haccıla irişmez, illâ boğazından aşağa geçen nesne helâl 
olursa, (7) ol vaktın olur.

Bir gün İbrâhîme eyitdiler kim fulân yirde bir yigit vardur (8) kim yavlak riyâzet 
ve vecd ıssıdur – didiler. Eyitdi: beni ana iledün, (9) göreyin – didi. Durdı, anun 
katına vardı. Ol yigit eyitdi: <?>.180 Üc gün (10) anun kıyında oldı, gördi kim 
bu yigit didüklerinden dahı artukdur, gice gündüz (11) bir sâ‘at ibâdetden hâlî 
degüldür, ve yimekden icmekden fâriğ olmış. (12) İbrâhîm anı göricek keşke benüm 
işüm dahı bunun işi gibi (13) olayıdı – didi. Pes İbrâhîm eyitdi: yâ yigit, gel berü, 
ikimüz dahı (14) ihtiyât idelüm, arayalum, görelüm senün işüne Şeytân yol [[yol]] 
bulmışmıdur, (15) veyâ bulmayubmıdur? Pes tafahhus eylediler, gördiler kim bu 
yigit lokmasında harâm

73.A.

(1) varımış. Pes İbrâhîm eyitdi: ben sana üc gün konuk oldum, sen dahı bana (2) kırk 
gün konuk ol! – didi. Yigit eyitdi: fermân senündür. Pes İbrâhîm (3) ol yigidi aldı, 
gendü makâmına getürdi, ve kırk gün gendü yidügi lokmadan (4) yidürdi. İbrâhîm 
lokmasını gendü eli emeginden yiridi. Pes çünkim ol (5) yigit İbrâhîm ta‘âmından 
yidi, evvelki hâlı degşürildi, bir zerre kalmadı, ve şevki (6) ve ışkı ve uykusuzlığı 
hep gitdi, ve kuşlığadegin uykudan baş kaldurmaz (7) oldı. Pes ol yigit İbrâhîme 
eyitdi: sen bana ne eyledün kim beni bu hâla (8) bırakdun, ve bu ne lokmayıdı 
kim bana yidürdün? – didi. İbrâhîm eyitdi: Senün (9) öndin yidügün lokma helâl 
degüldi. Ve bu dürişmeklik kim sende varıdı, (10) dükeli Şeytân işiyileyidi. Ve çün-
kim helâl lokma karnuna girdi, anı kim (11) Şeytân sana gösterürdi, göstermez 
oldı, ve işünün aslı belürdi. İmdi (12) hakîkat bilgil kim helâl lokma yimeyince kul 
Tangrıya irişmez.
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Nakldur (13) bir gün Şakîk-i Belhî İbrâhîmi gördi kim becîd ive ive giderdi. Şakîk 
eyitdi: (14) kimden kacarsın? Eyitdi: bu dağdan şol dağa, ve bu şârdan şol (15) şâra 
gendözümi Şeytândan kaçururvan ve gendözümi saklarvan, tâ meger

73.B.

(1) anun mekrinden emîn olam, ve îmânumı sin kapusına degin selâmat iledi- (2) 
bilem olamı, dirin – didi.

Nakldur kim İbrâhîm günlerinde varurdı, (3) ot biçerdi, ve gice getürürdi, satar-
dı, ve etmek alurdı, dervîşlere (4) üleşdürürdi, ve irteyedegin namâz kılurdı, ve 
hîc uyku uyumazdı. Eyitdiler: (5) senün gözüne uyku neçün yörenmez? Eyitdi: 
Anunçün kim gözlerüm ağlamakdan dinmez. (6) Ağlağan göz içine uyku nice 
sığar? – didi.

Ve eydürler kim İbrâhîm kaçankim (7) namâzdan fâriğ olurdı, ellerin yüzine urur-
dı. Eyitdiler: neçün eyle idersin? (8) Eyitdi: korkarvan kim kılduğum namâzı yine 
yüzüme uralar – diridi.

Ve (9) Nakldur kim bir gice hîc nesne bilümedi kim orucın açayıdı. (10) Eyitdi: i 
Çalabum, eger her gice böyle idersen, ben dahı vazîfemden ayru (11) dört-yüz 
rek‘at namâz kılam – didi. Ol gice eline nesne girmedi, Yarındası (12) gice yine 
girmedi, tâ yidi giceye degin gündüz oruc dutdı. Bugez yavlak (13) za‘yıf  oldı. 
Şöylekim namâzda durımaz oldı. Eyitdi: i Çalabum, namâzdan (14) kalmayasınca 
rızk virürsen, revâdur – didi. Derhâl kapuya bir yigit (15) geldi ve eyitdi kim: yiyesi 
yimege hâcetün varmı? – didi. Eyitdi: vardur.

74.A.

(1) İbrâhîmi evine iletdi. Ve çünkim ol yigit İbrâhîmün yüzine bakdı, nâra (2) vurdı, 
ağladı ve eyitdi: ben senün satunalınmış âzâdsuz kulunvan, ne kim (3) varısa heb 
senündurur – didi. İbrâhîm eyitdi: eger benüm kulumısan, (4) âzâd olgıl! – didi. Ve 
birkac lokma ta‘âm yidi, ve gönli korkdı, ve ahd (5) eyledi kim ayruk kimseden 
nesne dilemeye.

Nakldur kim birgez üc (6) gişiyile yoldaş oldıyıdı. Bir gice bir harâb mescidde 
kondılar kim kapusı (7) yoğıdı. Yavlak sovuğidi. Ve ol gişiler yatdılar, uyudılar. 
Gendözi kapuya (8) durdı ve namâz kıldı. Ve çünkim sabâh oldı, eyitdiler: sen ne-
yiçün yatub (9) uyumadun? Eyitdi: kapuya durdum kim size yil zahmet virmesün! 
– didüm, (10) ve sovuk koymasun! – didüm. Ol gişiler anun işine acebe kaldılar.

Nakldur (11) kim Abdullâh ibn-i Mübârek eydür: İbrâhîmün bir vaktın azığı dükendi-
yidi. (12) Kırk günedegin orucın balçığıla sıdı.
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Sehl bin İbrâhîm eydür: Bir gün (13) İbrâhîm ile sefere vardumıdı. Ve yolda sayru 
oldum, necüğezi varısa, (14) heb bana yidürdi. Ve gönlüm bir nesne diledi: eşegin 
satmış, anı bana getüri (15) virdi. Ve çünkim hoş oldum, sordum: eşegün kanı? – 
didüm. Satdum – didi.

74.B.

(1) Ben eyitdüm: yâ neye bineven? – didüm. Üc menzil beni boynına götürdi.

Atâ-yı Sülemî (2) eydür: Birgez İbrâhîmün nafakası dükendi; on-biş günde bir hurmâ 
(3) yiridi. Sordum: yâ İbrâhîm, Mekkede hurmâ çokdur, neçün yimezsin? – didüm. 
Eyitdi: (4) kırk yıldur kim Mekkeye gelürven, giderven, hurmâsın yidügüm yokdur 
– didi. (5) Ben eyitdüm: neçün? Eyitdi: Mekke yirlerini bir nice gişiler satun-almı-
şımış; (6) şübheden korkarın – didi. Ve İbrâhîm Zemzem Kuyusından hîc su içmezdi. 
(7) Eyitdiler: yâ İbrâhîm, neçün içmezsin? Eyitdi: anunçün içmezven kim koğası (8) 
ve ipi sultân akcesiyle alınmışdur – didi.

Nakldur kim her gün (9) ırgatlığla varurdı. Ve nekim eline girürse, etmek satun-a-
lurdı ve yâranlarına (10) nafaka iderdi. Megerkim bir gün İbrâhîm gicrek geldi. 
Yâranları eyitdiler: (11) biz yiyesi yiyelüm ve yatalum – didiler, tâ ayruk gic gel-
meye – didiler. Pes ta‘âm (12) yidiler yatdılar. Ve çünkim İbrâhîm geldi, anları uyur 
buldı. Sandı kim (13) nesne yimedin yatdılar. Ot yakdı ve yiyesi bişürdi ve eyitdi: 
yarın (14) oruc dutarlar, ac bunalmasunlar – didi. Ve çünkim yâranları uyandılar, 
(15) gördiler kim sakalın yire bırakmış, od urar ve dütünden gözleri yaşarmış. 
Eyitdiler:

75.A.

(1) n’eylersin? Eyitdi: Gördüm ki siz uyumışsız. Ben eyitdüm: bunlar ac yatdı – 
didüm. (2) Uş nesne bişürdüm kim yiyesiz. Pes yâranları hacil oldılar: biz anun 
hakkına (3) n’eylerüz, ol bizüm hakkumuza n’eyler? – didiler.

İbrâhîm herkimünle kim yoldaş olsa, (4) üc şart iderdi. Eydüridi: Kullık benden ve 
biş vakt ban virmek (5) benden. Ve nekim fütûh ele girürse, sizün olsun! – diridi.

Nakldur kim (6) bir gişi İbrâhîm sohbetinde bir zamân oldı. Ve eyitdi: yâ İbrâhîm, 
her ne dürlü (7) ayb kim bende vardur, bana digil! İbrâhîm [eyitdi]: Ben senün ay-
bun gözedici degülven. (8) Evvel ben sana dostlık göziyile bakdum, ne kim sende 
görürsem, cümlesin hoş (9) gördüm.

Nakldur kim bir ayâlmend gişi geçeridi ve hîc nesne ele getürmedükdi (10) kim 
oğlancuklarına iledeydi. Ve gendözi dahı acıdı ve katı kaygu içinde (11) yidi kim: 
oğlancuklaruma ne diyem – diridi [ki] elüm kaygu boşla varurvan. Pes ol (12) gişi 
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İbrâhîmi gördi kim şöyle bir yirde fâriğ oturur. Eydür: yâ İbrâhîm, revâmıdur (13) 
kim ben şöyle eksüklü ve bî-navâlık içinde olam, oğlancuklarum ac ve bana (14) 
muntazır, ve sen şöyle kaygusuz olasın? İbrâhîm eyitdi: Nekim ben eyledügüm (15) 
haclar ve hayrlar müzdi, heb sana olsun! Ve senün uşbu hâlunı bana

75.B.

(1) vir! – didi.

Nakldur kim Mi‘sam181 bir gün İbrâhîme sordı kim: dünyâda neyledün? (2) Eyitdi: 
Dünyâ ehline dünyâyı virdük, ve âhireti dahı âhiret isteyenlere koduk. (3) Ve biz 
dünyâ içinde Hak zikrini ve âhiretde Hak dizârını ihtiyâr eyledük (4) – didi.

Ve dahı bir gişi İbrâhîme sordı kim: senün pîşen nedür? Eyitdi: kullık (5) eylemek-
dür. Eyitdi: yâ İbrâhîm, sana key cığan dirler. Eyitdi: cığanlığumdandur kim (6) 
Belh pâzişâhlığını terk eyledüm.

Nakldur kim bir gün cerrâh dükkânına vardı, (7) bıyığın kesdürürdi-. Bir mürîdi 
anda geldi, eyitdi: hîc dünyelikden nesnen varmı? (8) – didi. Bir hemyân altun 
çıkardı, öninde kodı. İbrâhîm cerrâha virdi. Cerrâh (9) götürdi, bir dervî|ş|e virdi. 
İbrâhîm eyitdi: altundur. Cerrâh eyitdi: bilürven (10) i cığan, altunun senün kıyun-
da kıymeti vardur – didi. «el-ganiyyü ganiyyü’l-kalbi (11) lâ ganiyyü’l-mâli», ya‘nî: 
baylık gönül baylığıdur, mâl baylığı degüldür. Şeyh (12) hacil oldı.

Nakldur kim bir gün şeyhe sordılar kim: sen kulmısın veyâ degülmisin? (13) Şeyhi 
ditremek dutdı ve düşdi, ussı gitdi. Ve çünkim yine gendözine (14) geldi, bu âyeti 
okıdı: «in küllü men fi’s-semavâti ve’l-arzi illâ âtî’r-rahmâni». Sordılar: (15) ney-
çün cevâb virmezsin? – didiler. Eyitdi: Korkdum. Eger kulvan dirsem,

76.A.

(1) kullık şartın isterlere, nidem? – didüm. Ve eger kul degülven dirsem, (2) olmaz. 
Pes epsem oldum – didi.

Ve yine sordılar: rûzigârun nite geçürürsin? (3) Eyitdi: Dört binidüm vardur, 
kıyumda durur. Kaçankim bana ni‘met vire, şükr (4) merkebine binerven, karşu 
varurvan. Ve çünkim ma‘siyet gele, tevbe (5) merkebine binerven, karşu varurvan. 
Ve çünkim musîbet gele, sabr merkebine (6) binerven, karşu varurvan. Ve çünkim 
tâ‘at gele, ihlâs merkebine binerven, (7) karşu varurvan. 

Nakldur kim bir gün bir bölük Tangrınun hâsları otururlardı (8) İbrâhîm geldi kim 
bunlarunla sohbet eyleye. Yol virmediler: var, işüne (9) git! – didiler kim henüz 
sende beglik kokusı vardur – didiler. İmdi (10) şunun bigi dirlik kim İbrâhîm dirilür-
di, ana şöyle didiler: vây bize ve andan (11) bizüm dirligümüze.
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Nakldur kim İbrâhîmden sordılar: bu âdemîlerün gönül (12) leri neçün mahcûb-
dur? Cevâb virdi: anunçün kim Tangrı sevmedügüni bunlar severler, (13) ve bu 
dünyâ kim fânîdür meşgûl olurlar, ve âhiret kim bâkîdur anmazlar (14) – didi.

Nakldur kim bir gişi İbrâhîmden ögüt istedi. Eyitdi: Tangrıyıla olgıl, (15) ve halka 
karışmagıl, ve dünyâya aldanmagıl! – didi.

Ve bir gişi dahı ögüt istedi.

76.B.

(1) <Eyitdi:>182 bağluyı açgıl ve açılmışı yapgıl! Ve ol gişi eyitdi: bu sözi anlayu-
madum. (2) Eyitdi: Bağlu keseni açgıl ve üleşdürgil, ve açılmış ağızı paygıl! Ya‘nî: 
fâ’idesüz (3) söz söylemegil! – didi. 

Bir gişi yine ögüt istedi. Eyitdi: elüni açgıl, (4) ve dilüni dutgıl, ve uyanuklık ka-
pusını açgıl, ve uyku kapusını bağlagıl, tâ‘at (5) kapusını açgıl, ma‘siyet kapusını 
bağlagıl, ve ecel kapusını açgıl, ve gaflet (6) kapusını bağlagıl!

Nakldur kim İbrâhîm bir gün otururdı, bir gişi anun (7) katına vardı ve eyitdi: 
yâ şeyh, gendü vaktumı yavukıldum, bana birkac ögüt vir (8) – didi – kim anı 
kulağumda küpe idinem, ve anunla amel idem – didi. İbrâhîm eyitdi: (9) eger 
ma‘siyet idersen, bârî Tangrınun rızkın yimegil! Eyitdi: dünyâda (10) nekim varsa, 
hep anundur, ye ne yiyeyin? – didi. Eyitdi: Hak rızkın yiyesin, (11) ana âsî olasın, 
revâmıdur? – didi. İkinci: eger ma‘siyet idersen, bârî (12) anun şehrinde durma-
gıl, gitgil! – didi. Eyitdi: Bu söz evvelki sözden dahı müşkildür. (13) Dükeli âlem 
anundur, yâ kanca gideyin? Şeyh eyitdi: Çünkim (14) anun rızkın yirsin, ve anun 
mülkinde oturursın, ve sözin dutmamak revâmı ola? – (15) didi. Üçünci: çünkim 
yazuk işlersin, bârî gizlengil kim seni görmeye.

77.A.

(1) Eyitdi: Tangrı Ta‘âlâ gizlüyi ve âşikârâyı bilür, andan nice gizlenem? – didi. (2) 
Eyitdi: Çünkim Tangrı seni göre-durur, ol göre-dururken günâh işlemek revâmı 
(3) ola? – didi. Dördinci: eger sana ‘Melekü’l-mevt’ gelürse kim cânun ala, birkac 
(4) yıl mühlet dilegil kim tevbe idesin. Eyitdi: ‘Melekü’l-mevt’ kimseye mühlet 
(5) virmez, ben nice dileyeyin? Eyitdi: Çün bilürsin kim mühlet virmezler ve (6) 
âmân virmezler, ol gelmedin neçün tevbe eylemezsin? Bişinci: çünkim sana (7) 
Münker ve Nekîr gele ve senden sora, bunlara cevâb virmegil! Eyitdi: cevâb (8) 
almayınca gitmezler, n’ideyim? Eyitdi: Çünkim ol firiştelerün heybetin bilürsin, 
(9) ve seni odıla dögeceklerin bilürsin, bunlarun kıyına yarağıla neçün varmazsın? 
(10) Altıncı: eger yarın kıyâmet güninde seni tâmuya sürerlerse, varmazın, digil! 
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(11) Eyitdi: varmazın dirsem, korlarmı? – didi. İmdi çünkim bilürsin, tamu (12) 
vardur, tevbe eylesen, tamuya girmesen ve uçmağa girsene! – didi. Pes ol (13) gişi 
bu sözleri işidicek tevbe eyledi, ve Tangrınun hâslarından oldı.

(14) Nakldur kim bir gün şeyhe sordılar kim: sebeb nedür kim du‘â kıluruz, kabûl 
(15) olmaz. Eyitdi: Anunçün kim Hakkı bilürsiz, ve buyruğın dutmazsız. Ve Pey-
gamberi

77.B.

(1) bilürsiz, sünnetin yirine getürmezsiz. Kur’ân okırsız, illâ Kur’ânıla amel kılmaz-
sız. (2) Ve Hak ni‘metlerin yirsiz, şükr itmezsiz. Ve bilürsiz kim uçmak vardur, 
istemezsiz. (3) Ve tamu vardur, korkmazsız. Ve bilürsiz kim ölüm vardur, yarağın 
itmezsiz. Ve ananuzı (4) ve kardaşlarunuzı gendü elünüzile sine koyarsız, ibret 
dutmazsız. Eyitdi: çünkim (5) bu didüklerümüzden korkmazsız, du‘ânuz nice 
müstecâb olsun? – didi.

Nakldur <kim>183 (6) bir gün şeyhe sordılar kim bir gişi kim ac ola, ve nesne 
elinde yok ola, n’eylesün? (7) Eyitdi: bir gün sabr eylesün! Eger bir günde eline 
nesne girmezse, n’eylesün? (8) Eyitdi: iki gün sabr eylesün! Ve eger iki gün, ve 
üc, ve dört gün, tâ bir (9) ayadegin eline nesne girmezse, n’eylesün? Eyitdi: diyet 
öldürene ola – didi.

Ve bir (10) gün şeyhe didiler kim et kız oldı. Eyitdi: biz ucuz eyleyevüz, ya‘nî (11) 
yimeyevüz.

Nakldur kim İbrâhîm bir gün hammâma vardı, eskice giyesi geyürdi. (12) Ham-
mâmcı pul diledi, pulı yoğıdı. Eyitdi: pulum yokdur. Pulun yoğısa, hammâma (13) 
girme, var, git! – didi. Bu keleciyi işidicek vecd dutdı, aklı gitdi. Çünkim (14) yine 
gendözine geldi, sordılar: ne hâldur? Eyitdi: boş elile Şeytân evine (15) girmege 
komazlar, Rahmân evine boş elile nice koyalar? – didi.

Nakldur kim

78.A.

(1) İbrâhîm eydür: Bâdiye içinde kaldumıdı, Tangrıya tevekkül eyledümidi, üc gün 
elüme (2) nesne girmedi kim orucum açam. İblîs ilerü geldi, eyitdi: Sultânlığı ve 
ni‘metleri (3) terk eyledün. Bugez ac haccamı gidersin? Bârî yarağıla gidseidün 
kim bu zahmeti (4) cekmeyedün! – didi. İbrâhîm eydür: Çünkim bu sözi işitdüm, 
yokuşa karşu (5) segirtdüm ve eyitdüm: İlahî, düşmanı dosta havâlemi kılursın? 
– didüm. Pes (6) hâtifden bir ün işitdüm. Eydür: yâ İbrâhîm, dilermisin kim <Şey-
tân>184 senden kaça, (7) koynundağı gizledügüni çıkargıl! – didi. Pes elüm koynu-
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ma sokdumıdı ve (8) unidub dört dâng gümişi Kûfe şehrinde koynuma sokdumıdı, 
kalmışımış. Solok (9) sâ‘at çıkardum, yabana bırakdum. İblîs bugez benden kaçdı, 
ve gâyibden ta‘âm (10) elüme girdi, nefsüm kör eyledüm.

Nakldur kim İbrâhîm eydür: Birgez (11) katı acıdum, bir bâğa uğradum. Issı eyitdi: 
gir, üzüm yi! – didi. Pes elümi bir salkuma (12) uzatdum, elümi giri urdılar. Yine 
sundum, yine komadılar. Kırkgez sundum, (13) kırkgez komadılar. Kırkbirgez 
oldı, bugez kodılar. Üzümi aldum, yidüm ve bir (14) ün işitdüm. Eydür: bildünmi 
kim neçün seni komazlarıdı? Eyitdüm: yok. Eyitdi: (15) ol kırk altun kalkan kim 
senün ardunca götürürleridi, ol kalkanlar

78.B.

(1) degmeğez sunduğunca, seni yığarıdı – didi.

Nakldur kim İbrâhîm eydür: (2) bir vaktın bir gişinün bâğın dutdum-ıdı bekle-
meğe. Issı geldi, bana eyitdi (3) kim: bir tabak nâr getür! Vardum, bir tabak nâr 
getürdüm. Birisin kesdi, ekşiyidi. (4) Eyitdi: bu ekşidür, var, bir tabak datlu nâr 
getür! Vardum, getürdüm; yine heb (5) ekşiyidi. Bana melûl oldı: bunca vaktındur 
kim bâğ beklersin, ekşisin (6) ve datlusın bilmezsin – didi. Ben eyitdüm: beni bâğ 
beklemege dutdun, nâr yimeğe (7) dutmadun kim ben anun ekşisin yâ datlusın 
bilem – didüm. Eyitdi: Sübhânallâhu! (8) Bu zâhidligi kim sen idersin, meger sen 
İbrâhîm-i Edhemsin – didi. Eyle diyicek (9) bâğı kodum, ayruk varmadum.

Nakldur kim İbrâhîm eydür: Bir gün Cebrâîli düşümde (10) gördüm kim gökden 
inerdi ve elinde devât ve kalem dutarıdı. Ben eyitdüm: (11) ne yazarsın? Eyitdi: 
velîler adların yazarvan – didi. Eyitdüm: beni dahı bile yazgıl! (12) – didüm. Eyit-
di: sen bunlardan degülsin, seni nice yazayın? – didi. Eyitdüm: Eger bulardan (13) 
degülsem, ne var? illâ buları severin – didüm. Bir sâ‘at endîşe kıldı ve (14) eyitdi: 
Tangrıdan bana fermân geldi kim ilkin senün adunı yazam – didi.

Nakldur (15) kim İbrâhîm eyitdi: Birgez Beyte’l-Makdis mescidinde gendözümi hasî-
ra sardum,

79.A.

(1) hâdımlar beni kovmasunlar – didüm. Zîrâ gice olıcak hîc gişi mescid içinde ko-
mazlarıdı (2) kim yata. Ve çünkim dünün yarısı geçdi, gördüm kim mescid kapusı 
açıldı, ve bir pîr (3) içerü girdi. Abâ geyürdi, mihrâba geçdi, iki rek‘at namâz kıldı. 
Ve kırk (4) gişi ol pîrile bile geldiler. Pîr arkasın mihrâba eyledi, bu kırk gişinün 
birisi (5) eyitdi: bu gice bunda bir gişi yatubdur kim bizden degüldür – didi. Pîr 
bu (6) sözi işidicek gülümsindi, eyitdi: Edhem-oğlıdur kim kırk gündür kılduğı (7) 
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namâzınun çeşnisini bulumaz – didi. Ve hem ol pîr didikleyin-idi. Çünkim bu 
(8) sözi işitdüm, katlanmadum, hasîrdan çıkdum, ol pîr kıyına vardum, selâm (9) 
virdüm ve eyitdüm ki: Doğru haber virürsin. Ol Tangrı hakkıyiçün kim seni (10) 
ve hem beni yaratdı, ne sebebdendür kim benüm tâ‘atumun zevki gidüpdür? (11) 
Eyitdi: Fulân gün hurmâ satun-aldundı. Bir hurmâ yire düşdi, sundun, (12) aldun, 
gendü hurmâna katdun, benümdür sandun. Ol hurmâ senün degülidi. (13) Ve ol 
hurmâyi yidün. Ücyüz ferseng yol mertebenden ırak düşdün. (14) Tâ‘at zevkin 
bulmaduğun anun sebebindendür – didi. İbrâhîm eydür: Durugeldüm, (15) hurmâ 
satan gişi kıyına vardum, helâllık diledüm. Dükkândâr bu sözi işidicek

79.B.

(1) nâra urdı, dükkânın yağmalatdı, abdâllardan oldı.

Nakldur kim bir gün (2) İbrâhîm yazı yüzinde gezeridi. Bir çeri [eri] ana uğradı. 
Eyitdi: ne gişisin? Eyitdi: (3) kulvan. Eyitdi: âvadânlık kandadur? <İbrâhîm>185 
gûristândan yana işâret eyledi. Ol (4) çeri eri kakıdı: beni masharayamı dutarsın? 
– didi. Şeyhi birkac başına (5) urdı. Başından kan revân oldı, akdı. Boynına ip 
dakdı, çeke çeke (6) getürürdi. Ve halk ana karşu vardı ve eyitdi: bu İbrâhîm-oğlı 
Edhemdür, (7) neçün bunı urursın? – didiler. Eyle diyicek ol gişi İbrâhîmün ayağına 
düşdi: (8) İbrâhîm anun suçın bağışladı. Ve ol gişi eyitdi: yâ şeyh, ma‘zûr dutgıl! 
Bana (9) eyitdün kim: bir kul gişiven – didün. Şeyh eyitdi: kimdür kim kul degül-
dür? – didi. (10) Ve ol gişi eyitdi: neçün sinleye işâret eyledün, imâret andadur? 
– didün. (11) Anunçün kim sinle her gün imâret olur, şeherden her gün eksilür. 
Ol (12) gişi eyitdi: ben seni dögeridüm, sen du‘â kılurdun, sebeb neyidi? Eyitdi: 
sen beni (13) dögeridün, ben eydürdüm: i Çalabum, benüm ucumdan buna azâb 
eylemegil, rahmet (14) eylegil, diridüm – didi. Ol gişi olok sâ‘at tevbe eyledi.

Nakldur kim (15) İbrâhîm bir gün bir esrüge uğradı, gördi kim kusmış, ağzı içi heb 
bulaşmış.

80.A.

(1) İbrâhîm su getürdi, anun ağzın yudı ve eyitdi: Çalabum adın bu ağızıla dimiş (2) 
ola – didi. Anı şöyle hürmetsüz komak revâ degüldür – didi. Çünkim ol (3) esrük 
gendözine geldi, eyitdiler kim: İbrâhîm senin ağzunı suyıla yudı – (4) didiler. Ol 
gişi şolok sâ‘at tevbe eyledi. Pes İbrâhîm hâtifden bir âvâz işitdi: (5) yâ İbrâhîm, sen 
bizümçün bir ağız yudun, biz dahı senünçün anun gönlin (6) yuduk – didi.

Nakldur kim Şeyh-i Sirî eydür: İbrâhîmile bir gün Beyt(ü)’l-Makdısdayıduk. (7) Öyle 
vaktında bir nâr ağacı dibinde konduk ve birkac rek‘at namâz kılduk. (8) Nâgâh ol 
ağacdan ün geldi: yâ Edhem-oğlı, bana hürmet eylegil, benüm (9) nârumdan yigil! 
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– didi. İbrâhîm başın aşağa eyledi. Ücgez bu düzene (10) ol ağacdan ün geldi. Pes 
Şeyh-i Sûrî eyitdi: yâ İbrâhîm, işidürmisin? (11) Eyitdi: işitdüm. Pes İbrâhîm sundı, iki 
nâr aldı. Birisin yidi, ve birin bana (12) virdi. Ekşi nârımış. Ve hem ol ağac kısayıdı. 
Çün İbrâhîm elin ol ağaca (13) sundı, yüksek oldı, ve nârı tatlu oldı, ve yılda ikigez 
nâr virür (14) oldı. Ol ağaca şimdi ‘Rummânü’l-âbidîn’186 dirler.

Nakldur kim İbrâhîm (15) bir gün bir uluyıla bir dağ başında otururdı. Ve ol ulu 
eyitdi: yâ İbrâhîm, 

80.B.

(1) gişi kemâla ne vakt irer? – didi. Eyitdi: kemâla ol vakt irir kim (2) eger dağa yüri 
dise, yüriye – didi. Derhâl ol dağ yüridi. (3) İbrâhîm eyitdi: yâ dağ, ben sana yüri 
dimedüm. Biz ikimüz biribirimüzile (4) keleci iderüz – didi.

Nakldur kim Ebû Zehâ187 eydür: İbrâhîmile gemi (5) içinde-idüm. Nâgâh bir katı 
yıl çıkdı, cihânı188 karanulık oldı. (6) Ben eyitdüm: gemi gark olur – didüm. Kork-
dum. Hâtifden bir âvâz (7) işitdüm kim eydür: Ne korkarsın? İbrâhîm biledür – 
didi. Şolok sâ‘at (8) yil durdı, karanulık [oldı] <açıldı>.189

Nakldur kim bir gün İbrâhîm gemiye binmek (9) isteridi. Gemici eyitdi: her bir 
gişiden bir altun alurın, andan (10) geçürin190 – didi. İbrâhîm iki re‘kat namâz kıldı 
ve eyitdi: i Çalabum, (11) benüm akcam yokdur, gemici benden akca ister – didi. 
Şolok sâ‘at (12) kıyında bir kum depecük varıdı, hep birgezden altun oldı.

Nakldur (13) kim bir gün Dicle ırmağı kıyında oturub hırkasın yamardı, ignesi (14) 
suya düşdi. Bir gişi anı göre-dururdı, eyitdi: yâ İbrâhîm, pâzişâh (15) lığı kodun, 
geldün, hırka yamarsın – didi. Ne iş başardun? – didi.

81.A.

(1) İbrâhîm suya işâret eyledi kim: iğnemi tiz getürün! – didi. Deniz (2) içinde ne-
kadar kim cânavarcuklar varıdı, her birisi bir altun [bir] (3) [altun] iğne ağzına 
dutub191 başların sudan daşra çıkardılar. Eyitdi: (4) benüm iğnem bular [ignem] 
degüldür,192 varun, benüm iğnem getürün! – didi. Bir (5) za‘yıfca balıcak sudan 
başın çıkardı, İbrâhîmün ignesin sunu (6) virdi. İbrâhîm ol gişiye eyitdi: ol öndünki 
pâzişahlık yigmidür, (7) veyâ bu yigmidür? – didi. Ve ol gişi didüğine peşîmân oldı.

Nakl (8) dur kim bir gün bir kuyuya irişdi. Namâz vaktı gelüb-dururdı, kovayı (9) 
suya indürdi kim su çıkara. Kova dopdolu altun çıkdı. Yine dökdi, (10) eyitdi: İ 
Çalabum, bana hazînenmi arz idersin? Bana su gerekdür kim (11) âbdest alam – 
didi. Bugez sarkıtdı, su çıkdı, âbdest aldı, namâz (12) kıldı.

Nakldur kim bir gün İbrâhîm cok cemâ‘atıla hacca gideridi. (13) Ol kavmun azığı 
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dükendi. Ol kavim eyitdiler: azığumuz dükendi, aceb (14) nidelüm? – didiler. 
İbrâhîm eyitdi: neçün Tangrıya inanmazsız? – didi, mugaylân (15) ağaclarına ba-
kun! – didi. Bakdılar, gördiler kim ol mugaylân ağacları birgezden

81.B.

(1) altun olmışıdı.

Nakldur kim bir gün İbrâhîm bir bölük dervîşlerile giderdi. (2) Bir odunlu yire 
irişdiler, İbrâhîm eyitdi: bu gice bunda olalum – didi. Od (3) yakdılar, birer kesek 
kuru etmek yidiler. İbrâhîm namâza meşgûl oldı. Dervîşlerün (4) birisi eyitdi: eger 
etümüz olsa, bu od içinde bişürürdük – didi. İbrâhîm (5) namâzdan fâriğ oldı: 
Tangrım size et virbiye – didi. Yine namâza durdı. (6) Şolok sâ‘at bir gürüldü 
çıkdı, gördiler kim bir arslan bir geyigi yırtmış, (7) kana bulaşdurmış, elinden 
boşandurmış; geldi, bu dervîşler kıyında (8) düşdi. Birisi duru-geldi, geyiği boğuz-
ladı. Şeyh namâzdan fâriğ oldı, (9) eyitdi: Hak Ta‘âlâ size helâl et virbidi, yin ve 
şükr eylen! – didi.

(10) Nakldur kim çünkim İbrâhîmün vefâtı yakın geldi, hâtifden bir âvâz (11) işit-
di(ler)193 kim: «e-lâ inne emâna’llâhi kad mâte», ya‘nî: yir yüzinün âmânı öldi, 
(12) dünyâdan gitdi. Halk bu üni işitdiler, mütehayyir oldılar, aceb bu ne ola? – 
didiler. (13) Pes haber işitdiler kim İbrâhîm dünyâdan nakl eylemiş.

İbrâhîmün meşhedi (14) belü(r)süzdür.194 Bir niceler eydürler kim Bağdâddadur. Ve 
bir niceler Şâmdadur (15) – dirler. Ve bir niceler eydürler kim ol Tangrınun hâs(s)
ıyıdı, vardı, Hak(k)a ulaşdı.

82.A.

(1) – dirler.

«Vallâhu a‘lem.»

<Rahmetullâhi aleyhi.>195

«Ve’l-âhir.»
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{12}

Ol mübâriz-i meydân-ı mücâhede ve ol (2) mücâhid-i eyvân-ı müşâhede; ol âmil-i 
kârgâh-ı hidâyet, ol kâmil-i bârigâh-ı inâyet; (3) ol mâlik-i memâlik-i sâfî:

Beşr(-i) Hâfî
– rahmetullâhi aleyhi – azîm mücâhedesi (4) varıdı. Ve anun işi yavlak uluyıdı, 
ve kavmun müşârünaleyhi-siyidi. Ve (5) Füzeyl sohbetin bulmışıdı, ve usûl-ı dîn ve 
fürû‘ içinde nazîri yoğıdı. (6) Merv sehrinde doğdı ve Bağdâd şehrinde olurdı.

Anun tevbesinün (7) sebebi olıdı kim bir gün esrük giderdi, yolda bir pâre kâğıd 
buldı, (8) ve ol kâğıd içinde yazılub-dururdı: Bismillâhirrahmanirrahîm. (9) Anı 
götürdi, öpdi, başına kodı ve müşk ve anber ve gökcek kokulara (10) sardı, bir aru 
yirde tırmarladı. Ol gice bir düş gördi. Ana (11) eydürleridi: yâ Bişr: «tayyebte 
ismî fe-bi-izzetî ve-celâlî le-utayyibenne ismeke (12) fi’d-dünyâ ve’l-âhireti», ya‘nî 
eydür: yâ Büşr, sen benüm <adumı>196 gökcek kokuya sardun (13) ve ağırladun, 
benüm izzetüm ve ululığum hakkıyıçün ben dahı senün adunı iki (14) cihânda hoş 
kokulu ve hürmetlü kılam – didi. Büşr çünkim uykudan (15) uyandı, tevbe eyledi. 
Ve şunun bigi sıdkıla tevbe eyledi kim nasûh

82.B.

(1) tevbesi gibi.

Ve zâhıdlık yolın dutdı. Ve Hak ışkından şunun gibi hayrân (2) oldı kim ayağına 
başmak geymedi. Anunçün ana Hâfî didiler. Hâfî dimek (3) yalın ayak yürimege 
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dirler. Ve ana sordılar: neçün başmak geymezsin? Eyitdi: (4) Yir benüm döşegüm-
dür – didi. Tangrınun döşegine ayakkabıyıla çıkmak edeb (5) degüldür – didi. Ve 
Bişr şol mertebeye yitişdi kim kanda baksa, (6) Tangrınun nûrın görürdi. Ve hîc 
yir bulmazıdı kim anda hâcetine otura, (7) veyâ tüküre «bel bi-nûri’llâhî yenzu-
ru», ya‘nî: ne yire baksa, Tangrınun nûrıyıla (8) bakardı, lâcirem nûr görürdi. 
Ol gişi kim anun gözinde nûr olmaya, (9) ol bakarsa, ne göre? Herkimün kim 
gözine Tangrı nûrı doldı, (10) Tangrıdan artuk nesneye görmeye, ve ayağın dahı 
yire komaya. Nitekim Peygamber (11) Hazreti Sâbe cenâzesiyile giderdi, ayakları 
barmağı üstinde giderdi (12) ve eydüridi: korkarvan kim ayağumı firişteler üzerine 
basam – diridi. (13) Zîrâ anun cenâzesine çok firişteler gelüb-dururdı. 

Nakldur (14) kim İmâm Ahmed-i Hanbel Bişr katına çok gelürdi ve yavlak severidi. (15) 
Ve ana katı itikâdı varıdı. Tâ haddı şâgirdleri eydüridi: İ İmâm,

83.A.

(1) [bu]197 sen âlım gişisin, ve ol bir delü: yalın ayak yürir; anun katına nice bir198 (2) 
varursın? – didiler. İmâm eyitdi: girçeksiz, ben dükeli ilmi andan yigrek bilürven, 
(3) illâ Tangrıyı ol benden yigrek bilür – didi. Ve imâm dâ’im anun katına varurdı 
(4) ve eydüridi kim: yâ Bişr, «haddesenî mina’llâhi», ya‘nî: bana Tangrıdan haber 
(5) virgil! – diridi.

Nakldur kim bir gün gendü Bişr evine girmek isterdi. (6) Bir ayağın ev içine basdı, 
bir ayağı daşra dururdı. İrteyedegin şöyle hayrân (7) kaldı. Sabâh vaktında kız-
kardaşı ana sordı kim: neye dururdun? Eyitdi: (8) Bağdâd şehrinde Bişr adlu âdem 
çokdur. Kimi Cühûd, kimi Tersâ, ve kimi Nasrânî, (9) ve ben Müsülmân. Bunlar 
n’eylediler, ve ben ne eyledüm? Bu fikr içindeyidüm – didi.

(10) Nakldur kim Bilâl-i Havvâs eydür: Bir gün Benî İsrâ’il kavmı arasında gideri-
düm. (11) Bir gişi dahı benümle bile giderdi. Benüm gönlüme ilhâm oldı kim bu 
bile gitdügüm (12) gişi Hızırdur. Ben eyitdüm: şol Tangrı hak(k)ıyçün kim ikimüzi 
yaratdı, sen (13) kimsin, bana doğru eyit! – didüm. Eyitdi: ben Hızırvan – didi. Ben 
eyitdüm (14) İmâm-ı Şafi‘î hak(k)ında ne dirsin? – didüm. Eyitdi: kutublardandur. 
İmâm-ı Hanbel (15) hak(k)ında ne dirsin? Eyitdi: sıddıklardandur. Bişr-i Hâfî hak-
kında ne dirsin?

83.B.

(1) Eyitdi: anunla Tangrı arasına girmezven – didi. Ebû Abdillâhi eydür: Zâ’n-Nûnı 
(2) gördüm ibâdet birle, Sehli gördüm işâret birle, ve Bişri gördüm visâl birle. (3) 
Bana eyitdiler kim: kankısına meylün vardur? Eyitdüm kim Bişre. 
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Nakldur kim (4) Bişre eyitdiler kim: Bağdâd harâma karışdı, belkim artuğı harâm-
dur, sen kandan (5) yiyesin? – didiler. Eyitdi: ümîzüm Hakdan oldur kim harâm 
lokma boğazumdan (6) aşağa geçürmeye. Ve biregü ana sordı kim: bu mertebeye 
neyle irdün? Eyitdi: (7) Az yimeğile ve az söylemeğile ve az uyumağıla. İllâ lutf  ve 
zevki aclıkda (8) buldum – didi. Biregü Bişre sordı: ne nesne katık idinelüm – didi. 
Eyitdi: (9) sağlığı katık idinün kim andan tatlu katık yokdur – didi.

Nakldur kim (10) kırk yıl tamâm biryân ârzûladı, nefsine virmedi. Ve bunca zamân 
bakla (11) ârzûladı, nefsine virmedi. Ve ol arkdan su içmedi, olakim begler (12) buy-
ruğıla kazılmış ola – diridi. Ve bir ulu gişi eydür: Bir gün Bişr kıyına vardum. (13) 
Katı sovuğıdı. Gördüm: giyesisin çıkarmış, ditrer. Ben eyitdüm: âdemîler bunun 
(14) gibi sovuk günde giyesisin geyür, sen niye çıkarursın? – didüm. Eyitdi: Bugün 
(15) birkaç yohsul gördüm, sovukdan ditrerdi. Benüm mâlum yokdur kim anlara 
geyesi alıvirem.

84.A.

(1) Ben dahı giyesim çıkardum, anlara muvâfakat eyledüm – didi.

Ve bir gişi ana (2) sordı kim: bu mertebeye neyle irişdün? Eyitdi: gendü hâlumı 
Tangrıdan artuk (3) gişiye dimedüm dükeli ömrüm içinde – didi.

Ve eyitdiler kim: sultânı neçün (4) korkutma(z)sın, zulm eyler – didiler. Eyitdi: ben 
Çalabum adını anun katında revâ (5) görmezin – didi.

Ahmed ibn-i İbrâhîm eydür: bir gün Bişr bana eyitdi: (6) vargıl, Ma‘rûfa digil: çünkim 
namâz kılam, seni görmege gelem. Vardum, bu sözi (7) Ma‘rûfa didüm; muntazır 
oldı. Öyleyi kılduk: gelmedi. İkindüyi, ahşamı (8) kılduk, ve yatsuyı dahı kılduk: 
gelmedi. Ben eyitdüm: Bişr hilâf  idecek (9) gişi degüldür, tâ hoz nite düşdi ola? 
– didüm. Mescid kapusından gitmedüm, (10) durdum. Çünkim dün yarısı oldı, 
gördüm: Bişr Dicle ırmağına girdi, (11) ayakları yire199 batmadı. Nitekim bir gişi yir 
üstinde yürür gibi geldi, geçdi (12) ve Ma‘rûfıla bulışdı. Çün keleci eylediler, irteye 
yakın girü gitdi. Ve ben (13) segirtdüm, vardum, ayakların öpdüm, Dicle ırmağı 
kıyına-degin bile vardum. (14) Yine Dicleye girdi, geçdi. Ve bana ısmarladı: benüm 
hâlumı kimseneye dime! (15) – didi. Nicekim {Bişr diridi}, ol sırrı kimseneye di-
medüm.

Nakldur kim bir gün bir bölük

84.B.

(1) sûfîlar Bişr kıyına geldiler. Ve Bişr Tangrı hoşnûzlığından nesne söyleridi. (2) 
Bir sûfî eyitdi: yâ Bişr, işitdüm kim sen halkdan nesne kabûl itmezimiş (3) sin ve 
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adun sakınurımışsın. İmdi eger sen girçek dünyâdan yüz (4) döndürdünise, halk 
virdüğin algıl kim halk arasında hürmetün kalmaya (5) ve halk gözinden düşesin. 
Ve ne kim halkdan alasın, dervîşlere (6) virgil, ve sen tevekkül işiginde oturgıl, ve 
kuvvetüni gaybdan algıl! – didi. (7) Ol söz Bişre katı geldi, eyitdi: Sözün cevâbın 
işit! – didi. Bilgil kim (8) fakr üc dürlüdür. Evvel kısmı oldur kim fakîr hergiz 
halkdan nesne (9) dilemeye, ve eger virürlerise dahı almaya. Bu kavm revhânî-
lerdendür200 kim (10) Hakdan artuk hîc kimseneye muhtâc olmayalar ve Hakdan 
dileyeler. Ve her nekim (11) gönüllerden geçerse, Çalab anlara virür ve hâcetlerin 
revâ ider. İkinci (12) kısmı oldur kim nesne dilemeyeler, virürlerise, alalar. Ve bun-
lara evsat (13) dirler. Bunlar tevekkül ehlidür. Üçinci kısmı oldur kim sabr iderler, 
ve eger (14) nefsleri nesne takâza iderse, virmezler, nefse kahr iderler ve ârzûların 
(15) def‘ iderler sabrıla. Sûfî çünkim bu sözleri işitdi ve eyitdi: râzî

85.A.

(1) oldum kim Tangrı senden râzî olsun! – didi.

Nakldur kim Alî Cürcânî (2) bir gün Bişr kıyına geldi ve eyitdi: bana ögüt vir! Eyitdi: 
dilersin kim (3) âfetlerden emîn olasın, fakrıla diril! Ve sabrı pîşe idin, ve ârzûyı (4) 
düşman dut, ve şehvete muhâlefet eyle! Ve evüni lahd bigi halvet dut, (5) dilersin 
kim lahaddan koyıçak âsûze olasın.

Nakldur kim bir gün bir bölük (6) kavm Bişr kıyına geldi ve eyitdiler kim: Biz 
hacca niyyet eyledük. Eger sen dahı (7) bizümle bile gidersen, yoldaş olalum – 
didiler. Bişr eyitdi: İllâ sizünle (8) üc şart iderven. Evvel şart budur kim azık hîc 
götürmeyevüz, ve eger (9) virürlerise, almayavuz. Eyitdiler: nesne götürmeyevüz, 
ammâ nesne fütûh olursa, (10) redd itmeyevüz – didiler. Bişr eyitdi: siz tevekkül 
ehli degülsiz, sizünle yoldaş (11) olmazvan – didi.

Nakldur kim bir gün Bişr evine girdi, gördi kim (12) bir gişi oturur. Eyitdi: sen 
ne gişisin kim benüm evüme destûrsuz (13) girdün? Eyitdi: ben senün kardaşun 
Hızırvan – didi. Eyitdi: bana du‘â (14) kılgıl! Eyitdi: Hak Ta‘âlâ sana tâ‘at kılmağı 
genez eylesün! – didi.

Ve (15) Nakldur bir gişi Bişr katına geldi ve eyitdi kim: bin akçam vardur,

85.B.

(1) hacca varsam geregidi – didi. Şeyh eyitdi: Temâşâyamı gidersin? – didi. Eger 
müzd (2) istersen, ol akca’yı on borcluya virgil, veyâ on yetime virgil! (3) Böyle ider-
sen, yüz hacdan yigrekdür – didi. Ol gişi eyitdi: haccı yigrek (4) görürven – didi. 
Bişr eyitdi: meger helâldan degüldür, yine fâ’idesüz (5) yire harc idersin – didi.
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Nakldur kim bir gün Bişr sinleler kıyından geçerdi, (6) sinlelerden galebe işitdi. Ve 
biribirile çekişürler, tamân bir nesne üleşürler (7) gibi. Eyitdi: İlahâ, bu ne hâldur, 
bana bildürgil! – didi. Hâtifden âvâz işitdi (8) kim: vargıl, sen gendözün sorgıl! 
Pes Bişr vardı, bunlara sordı. (9) Eyitdi(ler):201 Tangrı gişilerinden bir gişi bizüm 
kıyımuzdan geçdi, ücgez «kul hüva’llâhu (10) ehad» okıdı. şimdi üc gündür henüz 
anun müzdin üleşimezvüz, her (11) birimüze bir Kâf  dağınca müzd degdi – didi.

Nakldur kim Bişr eydür: (12) Bir gün Peygamberi düşümde gördüm. Bana eyitdi: i 
Bişr, sen bilürmisin kim (13) Tangrı seni neçün üründü kıldı ve ümmetlerüm için-
de ulu kıldı? Eyitdüm: (14) bilmezven. Eyitdi: anunçün kim benüm sünnetlerüme 
mütâba‘at kıldun, ve sâlihlere (15) mütâba‘at kıldun, karındaşlara nasîhat virdün, 
ve benüm sahâbelerümi ve ehl-i beytimi

86.A.

(1) sevdün – didi.

Nakldur kim Bişr eydür: bir gice Aliyi düşümde gördüm ve eyitdüm: (2) yâ Emî-
re’l-mü’minîn, bana ögüt virgil! Eyitdi: Ne görklüdür baylar, eger (3) tevâzzu‘ları 
olsa ve mâlların Hak yolına harc eylese. Ve dahı ne (4) görklüdür yoksullık, eger 
sabrıla şükri olsa.

Nakldur kim bir gün (5) Bişr yâranlarına eyitdi: Sefer idün kim su akıcak yigrek-
dür. Ve eger (6) su durursa, mütegayyir olur, <bulanur>.202

Ve eydür: herkim dilerse kim dünyâda azîz (7) ola, ve âhiretde ulu ola, üc nesne-
den sakınsun. Evvel: mahlûkdan nesne (8) dilemesün. İkinci: kimsenün ardınca 
gaybet söylemesün. Üçünci: komaduğı (9) yirden götürmesün.

Ve eydür: hergiz tâ‘at zevkin bulmaya ol (10) gişi kim gendüyile şehvet arasında 
dîvâr çekmeyince.

Ve eydür: üc (11) nesne’yi Çalab inen sever. Evvel: azacuk mâldan cumardlık eyle-
megi. (12) İkinci: korkduğı gişi kıyında doğru söylemek, ve halvet yirde Tangrıdan 
(13) korkmak.

Ve eydür: perhîzkerlik oldur kim şü(b)hetlerden çıkasın, (14) ve gendü nefsün 
şümârın dünyâda sağıken hisâb eyleyesin. Ve zâhıdlık (15) bir pâzişâhdur kim 
anun tahtı hâlî gönüldür. Ve herkim Hak(k)ıla mu‘âmele

86.B.

(1) doğru eyleye, halk içinden kaçar ve halvet sever.

Ve eydür: Ölümden ol gişi (2) korkar kim anun gönlinde şek ola. Ve mü’min 
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oldur kim ölümden korkmaya. Zîrâ (3) ölüm Hakka ulaşmakdur, mü’min Hak(k)
a ulaşmakdan kaçmaya. Ve eydür: eger (4) tâ‘at kılmazsan, bârî ma‘siyet kılmagıl!

Ve eydür: Eger söyleyüb yazuğa (5) girürsen, dek-durgıl, müzde girgil!

Bir gişi «tevekkeltü ala’llâhi» – didi. (6) Bişr eyitdi: Hak(k)a yalan söyleme! – didi. 
Eger Hakdan tevekkülün varmıssa, (7) Hakdan gelene râzî olayıdun – didi.

Ve eydür: eger senün dünyâ durduğınca (8) ömrün olsa, ve dükeli ömrüni secdede 
geçürsen, henüz anun şükrin yirine (9) getürmeyedün.

Nakldur kim Bişre ölüm vaktı geldi, hâlı ayruksıdı, ve çabalarıdı. (10) Eyitdiler: 
meger sen dünyâ dirligin seversin – didiler. Eyitdi: yok, Çalabumun (11) hazretine 
giderin, anun heybetinden korkarın – didi. Ve cânı çıka yürürken (12) kapusına bir 
yalıncak yoksul geldi. Çıkardı gönlegin, ana virdi, abâ (13) içinde cân virdi.

Nakldur kim Bişr dirliginde Bağdâd şehri içinde (14) ilki terslemezdi. Anunçün kim 
Bişr yalın ayak yürürdi. Bir gün bir gişi (15) bâzâr içinde gideridi, atı tersledi, 
atından indi, feryâd eyledi. Ve eyitdiler:

87.A.

(1) sana ne geldi kim feryâd idersin? Eyitdi: Bişr-i Hâfî dünyâdan gitdi (2) – didi. 
Eyitdiler: nite bilürsin? Eyitdi: Atım tersledi – didi. Niçekim ol (3) diriyidi, bu 
atım Bağdâd şehri içinde veyâ ırımalarda ters bırakmadı. (4) Şimdi bildüm kim ol 
Tangrı hâsı dünyâdan gitdi – didi. Sordılar: (5) hem ol sâ‘atda nakl eylemiş.

Ve dünyâdan gidicek bir velî anı düşinde (6) gördi ve sordı kim: Tangrı Ta‘âlâ 
senünle ne kıldı? Eyitdi: Hak Ta‘âlâ (7) bana itâb eyledi ve eyitdi kim: dünyâda 
benden bunca neye korkardun? – didi. (8) Ve dahı eyitdi: «e-mâ alimte enne’l-ke-
reme» bilmezmidün kim kerem benüm sıfatumdur?

(9) Ve dahı bir velî anı düşinde gördi ve sordı: Çalab senünle ne kıldı? (10) Eyitdi: 
Çalabum beni yarlığadı, ve bana rahmet eyledi, ve uçmağına givürdi, (11) ve eyit-
di: yi anı kim dünyâda bizümçün yimedün, ve iç anı kim dünyâda (12) bizümçün 
içmedün.

Ve dahı bir gişi anı düşinde gördi ve sordı: Çalab senünle (13) ne işledi? Eyitdi: 
Hak Ta‘âlâ uçmağun yarısını bana mubâh eyledi (14) ve eyitdi: yâ Bişr, ol gün kim 
senün cânun aldum, yiryüzinde senden (15) sevgülürek kulum yoğıdı – didi.

Nakldur kim bir gün İmâm Ahmed-i

87.B.

M E T i n 123

www.tuba.gov.tr



(1) Hanbel kıyına bir avret geldi ve eyitdi: i Müsülmânlar İmâmı, gice dam üstin-
de (2) otururvan, halîfa gişileri meş‘aleyile geçerler. Ol meş‘ale aydınına iplik (3) 
eğirürven, revâmıdur? – didi. İmâm eyitdi: evvel sen ne avretsin kim (4) bunun 
gibi suâl idersin, eydivirgil; andan sözüne cevâb virem – didi. (5) Avret eyitdi: ben 
Bişr-i Hâfînün kızkardaşıvan – didi. İmâm anı işidicek (6) zâr zâr ağladı: bunun 
gibi takvâ Bişr hândânından artuk yirden gelmeye – didi. (7) Ve eyitdi: Ol ışığa 
karşu eğirdügün revâ degüldür – didi. Zînhâr, (8) sakıngıl kim senün aru aslun 
ayruksımaya. Ve kardaşuna iktidâ eylegil kim (9) sen dahı anun bigi olasın – didi.

<Rahmetullâhi aleyhi.>203

«Vallâhu a‘lem».

«Ve’l-âhir.»
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{13}

Ol (10) pîşvâ-yı ehl-i melâmat, ol şem‘-i cem‘-i kıyâmet, ol burhân-ı mevhibet, ol 
(11) sultân-ı ma‘rifet, ve ol ma‘den-i hidâyet; ve ol hüccetü’l-fakr u fahrî,204 ol (12) 
kutb-ı vakt:

Zâ’n-Nûn(-ı) Mısrî
– rahmetullâhi aleyhi – tarîkat ulularındanıdı. Ve (13) esrâr ve tevhîd içinde nazîri 
yoğıdı. Ve anun riyâzeti ve kerâmeti (14) tamâmına degüb dururıdı. Ve Misr kav-
mınun eyregi ana zındık dirleridi. (15) Ve bir niceleri anun işinde mütehayyiridi. 
Ve nicekim diridi, Mısr ehli ana

88.A.

(1) münkiridi. Zîrâ gendözin anlara yaramaz gösterürdi. Velîlerün bir (2) nişânı 
oldur kim halka gendözin yaramaz göstereler; lâcirem halk (3) içinde red olan, 
Hak kıyında kabûl olur. Ve ölinceyedegin kimsene anun (4) sırrın bilmedi. 

Ve anun tevbesinün sebebi olıdı kim bir gün ana haber (5) virdiler kim fulân yirde 
bir âbid vardur – didiler. Anı görmege kasd eyledi. (6) Zâ’n-Nûn eydür: Vardum, 
ol âbidi gördüm. Gendözin bir ağaca sara (7) komış, ve eydür kim: i ten, bana 
genez olgıl kim tâ‘at kılam, yoksa seni (8) şöyle azâb içinde dutarın – diridi. Ve 
çünkim bu sözi işitdüm, (9) ağladum. Ol âbid eyitdi: ağlayan kimdür? – didi. İlerü 
vardum, selâm (10) kıldum ve sordum: bu ne hâldur? – didüm. Eydür: Bu ten 
bana mutî‘ olmaz. Ben (11) Hâlike çekerin, ol halka çekinür. Zâ’n-Nûn eydür: ben 
sandum kim (12) Müsülmânlar kanın dökdün, veyâ bir katı kebâyir yazuk işledün. 
Ben eyitdüm: (13) katı zâhıdımışsın. Eyitdi: benden zâhıdırak görmek istersen, şol 
(14) dağ başına çık kim göresin – didi.
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Durdum, ol dağa vardum. Bir yigit (15) gördüm kim savmı‘a kapusında oturur, bir 
ayağın içerü basmış ve bir ayağın

88.B.

(1) kesmiş, daşra bırakmış, ve kurd kuş ol kesük ayağın yirleridi, ve gendözi (2) 
karşusına durub bakarıdı. İlerü yüridüm, selâm virdüm, aleyk aldı. Sordum: (3) 
bu ne hâldur? – didüm. Eyitdi: bir avret bundan geçdiyidi, gönlüm ana düşdi, (4) 
ve nefsüm takâzâ eyledi. Durdum, bir ayağum savmı‘adan daşra basdum kim (5) 
anun ardına düşem. Hâtifden bir ün işitdüm kim eydür: utanmazmısın, otuz (6) 
yıl tâ‘at kılduğundan sonra avret ardına düşersin ve zinâ kılmağa kasd (7) idersin? 
– didi. Bu ayağum kim daşra basdumıdı, kesdüm, bırakdum. Ve ben bu (8) aya-
ğumıla bunda otururvan, bilmezven kim Çalabum bana ne kıla? – didi. Ve eger 
(9) dilersin kim Tangrınun hâs kulın göresin, bu dağun başına çıkgıl! – (10) didi.

Durdum ol dağun başına varmağa. Dağ inen yüksekimiş ve yol (11) sarpımış. 
Varımadum, bir gişiye uğradum, ol zâhıd ahvâlın sordum. Eyitdi: (12) Şol mağâra 
içinde bir velî vardur, tâ‘ata meşgûldur – didi. Bir gün bir (13) gişi anı görmege 
vardıyıdı, anunla çekişdi. Eyitdi: bunda durduğun (14) sebebi oldur kim halk için-
de senün hürmetün artuk ola ve sana dünyelik (15) virerler – didi. Ol âbid bu sözi 
işidicek and içdi kim ayruk yiyesi

89.A. (Yazmada varak 268 ile 270 arası numarasız)

(1) yimeye. Şimdi anun yöresinde arular uçar. Ağzında bal koyarlar, gıdası oldur. 
(2) Ayruk anun hâlı nedür bilmezven – didi. Zâ’n-Nûn çünkim bu hâlları gördi, 
(3) içine derd düşdi ve hâlı ayruksıdı ve Tanrısına tevekkül eyledi. (4) ve itikâdıla 
tevbe eyledi. Girü döndi, gördi kim bir kuşcuğaz iki gözleri görmez, (5) bir ağac 
budağında oturur. Zâ’n-Nûn öginde eyitdi: “bu bîçâre (6) kuşcuğaz ne içer ve ne 
yir?” – didi. Pes ol kuşcuğaz uçdı, ağacdan aşağa (7) indi, burnıyıla yiri kazdı: bir 
altun üsküre çıkdı, içi dopdolu sîsam (8) vardı. Ve ol sîsamdan yidi ve yine yüziyle 
yiri kazdı: bir gümiş (9) üskere çıkdı: içi dopdolu gül. Sevindi, ol sudan içdi, üs-
kereler (10) belürsüz oldı. Zâ’n-Nûn çünkim ol hâleti gördi, birgezden dünyâyı (11) 
terk eyledi ve Tanrıya tevekkül kıldı. Ve Mısırdan bir kac menzil gitdi ve gice (12) 
bir vîrâneye irişdi. Ve birkac dervîşler dahı anda irdi, ol gice anda (13) yatdılar. 
Zâ’n-Nûn bir küb buldı, ici dolu kızıl altun ve cevâhiridi. Ve ol (14) küb üstinde bir 
tahta asıluyıdı. Ve ol tahtada Tanrı adı yazıluyıdı. (15) Bu dervîşler mâlı gördiler, 
üleşdiler. Zâ’n-Nûn eyitdi: iy yârânlar, altunı

89.B. (Yazmada varak 268 ile 270 arası numarasız)

(1) size: alun şol tahtayı, bana virün! – didi. Tahtayı aldı, ol gün giceyedegin (2) ol 
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tahtayı öperdi, başına korıdı. Ve ol gice yine anda yatdılar. Gice düşinde (3) gördi 
kim ana didiler: Ya Zâ’n-Nûn, yârânlarun altun ve cevâhir üleşmeğe (4) meşgûl 
oldılar. Sen benüm adumı azîz dutdun, öpdün buncagez başuna kodun. (5) İmdi 
ben dahı seni azîz kılam, ve dünyede ve âhiretde azîz olasın – didi. Ve (6) Zâ’n-Nûn 
uyandı, gönli içi küllî nûr dolub-dururdı. Durdı, yine ıisr (7) şehrine geldi. 

Nakldur kim bir gün Zâ’n-Nûn gideridi, bir suya uğradı, âbdest (8) almağa meşgûl 
oldı. Ve Zâ’n-Nûn eydür: ol su kenârında bir köşk gördüm (9) – dir. Ol köşke 
bakdum, nâgâh gözüm bir görklü karavaşa duş-geldi. Ben eyitdüm: (10) i karavaş, 
kimünsin? Karavaş eyitdi: Çünkim seni ırakdan gördüm, delü (11) sandum. Ve 
çünkim yakınırak geldün, seni âlım sandum. Ve çünkim dahı yakın (12) geldün, 
seni ârıf  sandum – didi. Ben eyitdüm: nite? Eyitdi: Eger delü degülmissen, (13) 
âbdestsüz yürimeyedün. Ve eger âlımmıssın, nâ-mahrem yüzine bakmayadun. 
Ve (14) eger ârıfmıssan, Hakdan artuğa gözün düşmeyedi – didi. Bu sözleri diyicek 
(15) gâyib oldı. Benüm içüme od düşdi, bildüm kim ol âdemî degülidi, belkim

90.A.

(1) benüm edebsüzliğümi başuma kakdı.

Durdum, ol aradan deniz kenârına geldüm. Gördüm (2) kim bir bölük bâzirgân-
lar gemiye girürleridi. Ben dahı bile bindüm. Gitdük, birkac (3) günden sonra 
bir bâzirgânun bir cevheri yavı vardı. Gemi halkın birbir ister (4) leridi. Dükelisi 
ittifâk eylediler kim Zâ’n-Nûn aldı diyü. Pes Zâ’n-Nûnı dutdılar, (5) çok dürlü horlık 
itdiler. Ve Zâ’n-Nûn hîc dınmadı. Bugez katı incitdiler. (6) Zâ’n-Nûn denize bakdı: 
ve dükeli deniz cânavarları başların sudan daşra (7) çıkardılar, her birisi ağzında 
bir cevher dutardı. Zâ’n-Nûn sundı, birisin aldı, (8) bâzirgâna virdi. Gemi halkı 
çünkim ol kerâmeti gördiler, ayağına düşdiler (9) ve özür dilediler. Bu sebebden 
ötrü ana Zâ’n-Nûn didiler. Zâ’n-Nûn dimek (10) balıklar issi dimekdür. Ve anun 
kerâmetleri meşhûrdur.

Ve anun bir kız kardaşı (11) varıdı. Kardaşı sohbetinde azîm ârife oldıyıdı. Bir 
gün şeyh bu âyeti okıdı kim: (12) «ve enzelnâ aleykümü’l-menne ve’s-selvâ». Kız 
kardaşı bu âyeti işidicek örüdurdı, (13) elin du‘âya kaldurdı ve eyitdi: Benî İsrâ’il 
kavmına menn ve’s-selvâ yağdurdun, (14) Muhammedîlere yağdurmazmısın? – 
didi. Senün izzetün hakkıyçün oturmayam, tâ yağdurmayınca (15) – didi. Derhâl 
bacadan aşağa yağmağa başladı. Şeyh bakmadı, daşra çıkdı

90.B.

(1) ve yazıya düşdi ve belüsüz oldı.
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Nakldur kim Zâ’n-Nûn eydür: Bir gün Şâm (2) dağlarında gezeridüm. Bir bölük 
mübtelâ kavum gördüm: kimi gözsüz, kimi elsüz ve ayaksuz. (3) Bir yire dirilmiş-
ler, dururlar. Ben eyitdüm: bunda neye durursız? Eyitdiler: Bunda (4) bir mağâra 
vardur, ve anun içinde bir âbid vardur. Yılda birgez çıkar ve mübtelâ (5) kavum-
lara du‘â kılur: dükelisi sağ olur nefesi berekâtında. Ve girü mağâraya (6) girür, 
ve bir yıladegin ayruk çıkmaz. Ve Zâ’n-Nûn eydür: Çünkim bu sözi (7) işitdüm, 
benüm sabrum kalmadı. Diledüm kim ol yigidi görem. Muntazır oldum, bir (8) 
sâ‘atdan sonra gördüm kim ol yigit mağâradan çıkdı. Benzi saru, (9) ve teni aruk, 
ve gözleri çukura düşmiş. Birgez gözi kuyruğıyıla ol mübtelâlara (10) nazar eyledi, 
yüzin göge dutdı: birgezden hep sağ oldılar. Durdı kim (11) yine mağâraya gire. 
Segirtdüm, eteğine yapışdum. Döndi, yüzüme bakdı. Ben (12) eyitdüm: Tangrı-
çün âşikâre renclere kefâret eyledün, benüm gizlü rencüme (13) dahı mu‘âlece 
eyle – didüm. Eyitdi: yâ Zâ’n-Nûn, elüni etegümden gider! (14) Çalabum seni görür 
kim benüm etegüm dutdun, <ve>205 anı kodun, seni kodun. Seni bana (15) kor, ve 
beni dahı sana kor: ikimüz dahı helâk oluruz. Bunı didi, gâyib

91.A.

(1) oldı.

Nakldur kim bir gün Zâ’n-Nûn kıyına yâranları geldiler, gördiler kim (2) oturmuş, 
ağlar. Eyitdiler kim: neçün ağlarsın, sebeb nedür? Eyitdi: Bu gice (3) Tangrıyı 
düşümde niteliksüz gördüm. Bana eyitdi: yâ Zâ’n-Nûn, halkı yaratdum, (4) on 
bölük oldılar. Dünyâyı bunlara arza kıldum, dokuz bölügi dünyâyı isteyü (5) 
gitdiler. Bir bölügi kaldı, ve ol bir bölük dahı on bölük oldı. Uçmağı (6) bunlara 
arza kıldum: dokuz bölügi uçmağa girdi, bir bölügi kaldı. Ve anlar dahı (7) on 
bölük oldı. Tamuyı bunlara arza kıldum: dokuz bölügi tamudan korkdılar, (8) 
belinlediler, dağıldılar. Bir bölük kaldı. Ve bu bir bölük ne dünyâya aldandılar, 
ve ne (9) uçmağa aldandılar, ve ne tamudan belinlediler. Ve ben eyitdüm: i kul(l)
arum, ne (10) dilersiz? Cümlesi eyitdiler kim: «ente ta‘lemu mâ nurîdu», ya‘nî: sen 
bilürsin, bizüm (11) dilegümüz nedür. İmdi ben korkarvan kim kankı bölükden 
olam. Anunçün (12) ağlarvan – didi.

Nakldur kim bir gün Zâ’n-Nûn kıyına bir oğlan geldi (13) ve eyitdi kim: benüm 
yüzbin akcam vardur. Atamdan mirâs kalıbdur. Dilerven (14) kim heb dervîşlere 
üleşdürem. Şeyh eyitdi: bâliğ oldunmı? Eyitdi: (15) henüz olmadum. Eyitdi: revâ 
degüldür, bâliğ olınca sabr it – didi. Oğlan bâliğ

91.B.

(1) olınca sabr itdi, yine geldi, şeyh elinde tevbe eyledi, ve mâlın dervîşlere (2) 
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üleşdürdi. Ve dervîşler mâlı heb yidiler, yine ac oturdılar. Ol oğlan <eyitdi>:206 
(3) i dirîgâ, eger yüzbin direm altunum dahı varmıssa, anı dahı üleşdüredüm (4) 
– didi. Şeyh bu sözi işitdi, [bildidi] kim henüz oğlanun gönlinden dünyâ çık-
maduk- (5) dur. Eline üc akca virdi, fulân attâra vargıl, ve bu üc akca’yı virgil, (6) 
fulân otı algıl, gelgil! – didi. Oğlan vardı, ol otı getürdi. (7) Şeyh eyitdi: Hâvâna 
koygıl, döggil, ve birez yağ katgil, yoğurkıl, ve hamîr (8) bigi eylegil! Ve anı üc 
boncuk eylegil, ve igneyile delgil, ve benüm (9) katuma getürgil! Oğlan şeyh bu-
yurduğın tamâm eyledi: üc boncuk gibi eyledi, (10) ve deldi, şeyh eline virdi. Şeyh 
ol boncukları aldı, eliyile sığadı: (11) derhâl üc kıymetlü yâkutlar oldı kim anun 
bigi kimsene gördügi (12) yoğıdı. Yâkutları oğlan eline virdi, eyitdi: bâzâra çıkar, 
sat! – didi. (13) Çünkim oğlan yâkutları cevher-fürûşa gösterdi, her birisine yüz (14) 
bin altun kıymet eyledi. Oğlan yâkutları aldı, yine şeyhe getürdi. Her (15) birine 
yüzbin altun virdiler, satalummı? – didi. Şeyh yâkutları aldı, yine

92.A.

(1) hâvâna koydı, dögdi, yabâna savurdı ve eyitdi: i oğlan, bu dervîşlerün (2) rızkın 
viren Tangrıdur, sen bunlarun kaydın yime! – didi. Pes oğlan çün (3) kim bu kerâ-
metleri [gördi], birgezden dünyâ endîşesin çıkardı ve hâslardan oldı.

(4) Nakldur kim şeyh eydür: otuz yıldur kim halk da‘vet iderven. (5) Bir gişi geldi, 
kıyumda oturdı. Ol gice bana konuk oldı. Sultân (6) oğlı ol gice çırâğıla mescid 
kapusından geceridi, ve ben bu sözi diridüm kim: (7) miskîn âdemoğlanı za‘yıfdur, 
Tangrıyıla kavî olur. Sultânoğlı bu (8) sözi işitdi, içerü girdi ve eyitdi: bu ne sözdür 
kim dirsin? Eyitdüm: (9) âdemoğlanı za‘yıfdur, Tangrıyıla kavî olur. Sultân-oğlı 
yine çıkdı, ve bu (10) konuk olan yigidün rengi döndi, düşdi. Yarındası sultân-oğlı 
yine geldi (11) ve eyitdi kim: Tangrıdan yana yol nedür? Ben eyitdüm: Yol ikidür. 
Birisi ulu (12) yoldur ve birisi kiçi yoldur. Kankısın dilersin? Eger gişi <kiçi> yolı 
terk eylerse,207 (13) dünyâyı terk eylesün ve yazukları terk eylesün. Ve eger ulu yolı 
(14) dilerse, Tangrıdan artuğın hep birgezden gönlinden çıkarsun. Ol sultân- (15) 
oğlı eyitdi: vallâhi, ulu yolı isterin – didi. Çıkdı, gitdi, Yarındası

92.B.

(1) yine geldi, abâ don geymiş, ve şeyhün elin dutdı, ve tevbe eyledi. Ve ol konuk 
(2) dahı tevbe eyledi, ikisi dahı dünyâyı terk eylediler, abdâllardan oldılar.

Ahmed bin (3) İbrâhîm eydür: Bir gün Zâ’n-Nûn kıyına vardum. Ve dükeli yâranları 
hâzırıdı, (4) Cemâdât dağı üstinde oturub biribiriyle bahs iderleridi. Zâ’n-Nûn (5) 
eyitdi: eger bu dağ Tangrıyı severse, harekete gele – didi. Derhâl ol (6) dağ yokaru 
kalkdı. Bir gişi anı gördi, düşdi, cân virdi. Ol dağ (7) başında göme-kodılar.
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Nakldur kim bir gişi Zâ’n-Nûn kıyına geldi: borcum (8) vardur, nesnem yokdur kim 
ödeyem – didi. Zâ’n-Nûn bir taş götürdi, (9) ol gişiye virdi. Bâzâra iletdi, gördi kim 
zümürrüd olmış. Satdı, (10) borcın ödedi.

Nakldur kim bir yigit sûfîlara münkir-idi. Bir gün (11) yüzügüni Zâ’n-Nûn çıkardı, 
ol yigide virdi: var, etmekciye bir altuna (12) dutı ko, etmek al! – didi. Yigit yüzü-
ği etmekciye iletdi: bir akcaya dahı (13) almadı. Yine Zâ’n-Nûn kıyına geldi. Bir 
akcaya dahı almadılar – didi. Bugez cevher- (14) fürûşa ilet! – didi. Cevher-fürûş 
anı bin kızıla diledi, yine yüzügi Zâ’n-Nûna (15) getürdi, bin kızıla diledi – didi. 
Zâ’n-Nûn eyitdi: yâ yigit, etmekci yüzügi

93.A.

(1) ne kadar bilürse, sen dahı sûfîları ol kadar bilürsin – didi[ler].208 Yigit tevbe (2) 
eyledi, sûfîlara mu‘tekid oldı.

Nakldur kim on yıl Zâ’n-Nûn ekşi (3) aş ârzûlarıdı ve anı nefsine virmezdi. Bir gün 
bayram oldı, nefsi (4) eyitdi: nola bana bayramlık birez ekşi aş yidüresin – didi. 
Şeyh eyitdi: (5) eger dilersen ki sana ben bayramlık virem, bu gice benümle muvâ-
fakat eylegil (6) kim iki rek‘at namâz içinde yidi mushaf  Kur’ânı hatm eyleyem. 
Tamâm – didi, nefs (7) ana râzî oldı. Ol gice iki rek‘at namâz içinde Kur’ânı hatm 
eyledi. (8) Yarındası bir gişi bir çanak ekşi aş getürdi, şeyhün öninde kodı. Şeyh (9) 
bir lokma götürdi kim ağzına koya, yine bırakdı, barmağın sildi, namâza durdı. 
(10) Bu gişi sabr eyledi, namâzdan fâriğ olıcak sordı: yâ şeyh, neçün yimedün? – 
didi. (11) Eyitdi: ol aşı göricek nefsüm eyitdi: [ol] <on>209 yıllık murâdumı buldum 
– didi. (12) Ben eyitdüm: Tangrı hak(k)ıyçün murâdun sana virmeyem – didüm. 
Bunlar bu keleciy(i)210 (13) tamâm itmedin bir gişi içerü girdi, bir çömlek ekşi aş 
getürdi, şeyhün (14) öninde kodı ve eyitdi kim: Peygamber Hazreti sana selâm 
degürür ve (15) eydür kim: bugün bir sâ‘at nefsile barışık eyle ve birkac lokma 
yigil! – didi.

93.B.

(1) Şeyh eydür: Peygamberi ne vakt gördün? Eydür: bu gice Peygamberi düşümde 
(2) gördüm. Eyitdi: eger dilersin kim yarın ben sana şefâ‘at idem, şol (3) oğlan-
cuklaruna bayramlık bişürdügün ekşi aşı götürgil, Zâ’n-Nûna iletgil (4) ve eyitgil 
kim: Muhammed sana selâm ider ve eydür kim: bir nefes nefsile sulh eylesün, (5) 
ve birkac lokma yisün! – didi. Şeyh çünkim bu sözi işitdi, ağladı ve eyitdi: (6) 
«âmennâ ve-eta‘nâ bi-mâ kâle Rasûlullâhi» – didi. Ve ol aşdan birkac lokma yidi.

(7) Nakldur kim Mısr kavmı Zâ’n-Nûna zındıkdur dirleridi. Ve bu tanuklığı vi-
rürleridi. (8) Cümlesi ittifâk eylediler ve pâzişâha didiler. Nâyib Zâ’n-Nûnı dutdı, 
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ayağına (9) demür urdı, zindâna iletdi. Ve kırk gün zindân içinde kaldı. Bişr-i 
(10) Hâfînün kızkardaşı her gün iplik bahâsından ana bir kursa etmek iledürdi. 
(11) Ol gün kim şeyhi çıkardılar, ol kırk kursa dükelisi dururdı. Bişr(ün)211kız (12) 
kardaşı ol kursaları gördi, kaygulu oldı. Eyitdi: yâ Zâ’n-Nûn, bu (13) kursalar iplik 
bahâsındandur, neçün yimedün? Eyitdi: anunçün kim zindâncı (14) bu etmege 
elin yukadı – didi. Pes Zâ’n-Nûnı halîfaya iletdiler ve söyletdiler. Ana (15) didükleri 
hep bühtânımış. Ve halîfa Zâ’n-Nûna azîm hürmet eyledi ve eyitdi:

94.A.

(1) [ve eyitdi]:212 ma’zûr dutgıl! – didi. Ve şeyh eyitdi: yâ halîfa, ben cumardlığı 
(2) bir sakkadan ögrendüm, ve Müsülmânlığı bir karı avretden ögrendüm – didi. 
Halîfa (3) eyitdi: <nite? Eyitdi>:213 Beni dutub sana getürürleridi. Çünkim senün 
sarâyun gördüm, hâcib (4) lerün ve çavuşlarun gördüm, ve senün heybetün gör-
düm. Bir karı bana eydür: korkmagıl, (5) bunlar dahı senün gibi âdemlerdür, ve 
Tangrı senünledür – didi. <Çün>214 anun sözin işitdüm, (6) yakînum dahı artdı. 
Ve yine bir sakkâya uğradum, bir kızıl virdüm, elümden almadı. (7) Eyitdi: sen bir 
miskîn dutsak gişisin, altunun sana olsun! – didi, (8) bana su içürdi – didi.

Nakldur kim Ahmed-i Selemî215 eydür: Bir gün vaktum (9) yavlak fakîr oldıyıdı. Yola 
gitsem geregidi. Halîfa kıyına vardum, (10) gördüm kim bir altun legen komışlar, 
ve kullar ayağın durmış, eline su (11) koyarlar, ve halîfa elin yurdı. Giri çıkdum, 
Zâ’n-Nûna uğradum. Zâ’n-Nûn (12) bana heybetile bakdı: begler kapusında neyler-
dün? – didi. Çıkardı, bana (13) bir direm virdi. Ol bir diremi Belh şehrine degin 
nafaka idindüm.

Nakldur (14) kim Zâ’n-Nûnun bir mürîdi varıdı. Kırk çille çıkardıyıdı, ve kırkgez (15) 
hac eyledi, ve kırk yıl uyumadı. Bir gün durdı şeyh kıyına geldi ve eyitdi:

94.B.

(1) Yâ şeyh kırk yıldur kim gücüm yitdügince dürişdüm ve ibâdet eyledüm. İllâ 
bana (2) Dost hîc nazar eylemez, ve bana nesne keşf  olmadı – didi. İmdi bizüm 
(3) derdümüzün hakîmi sensin, ve hâlumuzı sen bilürsin. Eyit bana: ne kılayın? 
– didi. (4) Zâ’n-Nûn eyitdi: Vargıl, bu gice doyınca uyugıl ve karnun doyurgıl! 
Olakim (5) Dost sana nazar ide – didi. Ol mürîd ol gice doyınca yiyesi yidi, ve (6) 
irteyedegin yatdı, uyudı, ibâdet eylemedi. Ol gice Peygamberi düşinde (7) gördi 
kim eydür: Dost sana selâm kılur ve eydür kim: Er degül ol (8) gişi kim bizüm der-
gâhumuzdan tiz usana. Er oldur kim işinde sâbit (9) ola. Ve dahı eydür kim: Kırk 
yıl bana tâ‘at eyledün, kabûl eyledüm. Ve her ne (10) dürlü hâcetün varısa, revâ 
kılam. İllâ eyitdi kim: vargıl, benüm selâmumı (11) ol müdde‘îye, ol yol urucıya de-
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gürgil kim: neçün benüm âşıklarumı (12) benüm dergâhumdan sovıdur. Eger ben 
anı halk içinde âşikâre ve rüsvây (13) eylemeyem, anun Tangrısı olmayam – didi. 
Mürîd çünkim uykusından uyandı, durdı, (14) Zâ’n-Nûn kıyına geldi, ve Tangrın 
sana selâm kılur – didi, ve gördügün bir bir (15) şeyhe arza kıldı. Şeyh şâzîlığından 
yatdı, yuvalandı, ve şeyhün vaktı hoş

95.A.

(1) oldı. Ve eger sorarlarısa kim şeyh bigi gişi mürîdine: namâz kılma, ve irteye-
degin (2) yat, uyu! – diye, nice revâ ola? – dirse, cevâb şöyle viresin kim: mürşid 
(3) hakîm bigidür. Sayruya ne kefâret ve ne ot virmek gerek, ve nice mu‘âlece (4) 
iderse, şifâ bulur, anı heb hakîm bilür. İmdi şeyhe dahı ma‘lûm oldı (5) kim ol 
mürîdün keşfi ve artmaklığı anda olısardı. Anunçün eyle buyurdı.

(6) Nakldur kim Zâ’n-Nûn eydür: Bir Ârâbiyi gördüm, Arafât dağında tavâf  (7) 
kılurdı. Teni za‘yıf  ve benzi sararmış. Ben eyitdüm: sen dostmısın? Eyitdi: (8) 
beli. Dost sana yakınmıdur, veyâhûd ırakmıdur? - <dedüm>.216 Eyitdi: yakın-
dur. (9) Ben eyitdüm: Dost senünle muvâfıkmıdur, veyâhûd degülmidür? Eyitdi: 
(10) muvâfıkdur. Eyitdüm: pes neçün bu zârîlık içindesin? – didüm. Eyitdi: i (11) 
battâl, sen bu sözi işitdügün yokmıdur kim belâlarun katırağı dünyâ içinde (12) 
Tangrı dostlarına ider? Dünyâda dinlenmek muhâldur, meger Tangrı dostları (13) 
âhiretde dinlene – didi.

Nakldur kim Zâ’n-Nûn eydür: bir gün bir avreti (14) gördüm kim dostlık da‘vîsin 
kılurdı. Ana sordum kim gâyet-i mahabbet (15) nedür? Eyitdi: i battâl, dostlığun 
gâyeti olurmı? – didi. Ve bir gün şeyh

95.B.

(1) sayru oldı, dostları sorageldiler. Ve ol avret dahı sora-geldi (2) ve eyit(d)i:217 i 
şeyh, kayırmaz, renc yine sana gendü dostundan geldi – didi. İkigez (3) ol avret 
şeyhi hacil eyledi.

Nakldur kim şeyh eydür: Bir gün sahrâya çıkdum. (4) Kış günleriyidi, sahrâ içi 
kar yağub-dururdı. Bir gevür218 karısını gördüm kim (5) etegine daru doldurmış 
ve sahrâ içine saçardı. Eyitdüm kim: ne saçarsın? (6) Eyitdi: daru saçarın kim 
kuşcuğazlar yiye, ve Tangrı bana rahmet kıla. Ben eyitdüm: (7) ol dâne ki yâd 
elinden ola, anı Tangrı kabûl idemi? – didüm. Eyitdi: eger (8) kabûl itmezise, 
emeğüm dahı yavu-varmaya – didi. Şeyh eyitdi: bu keleci (9) bana tamâmdur – 
didi, girü döndi.

Zâ’n-Nûn eydür: Ol yıl hacca vardum, (10) ol gevür219 karısını gördüm: <Ka‘be’yi>220 
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tavâf  ider, ve Tangrıyıla bilişmiş, ve âşık ve hayrân (11) olmış. Çünkim ol dahı beni 
gördi, eyitdi: i Zâ’n-Nûn, Tangrım benüm (12) bir avuc darımı kabûl eyledi, ve 
bana îmân bağışladı, ve beni gendü evine (13) kığırdı, ve bana hidâyet bağışladı 
– didi. Zâ’n-Nûn fikre geldi, hâtifden (14) ün işitdi kim: i Zâ’n-Nûn, kığırduğumuzı 
illetile kığırmazuz, ve sürdigümüzi (15) illetile sürmezüz. Sen fâriğ ol kim «iş fe‘âli 
limâ yurîdüke»- dur – didi. Senün

96.A.

(1) aklun kıyâsınca degüldür – didi.

Nakldur kim her vakt kim şeyh namâza durayıdı, (2) eydürdi kim: Bâr-ı Huzâ-
vendâ, kankı ayağıla karşuna durayın, ve kankı gözile (3) senden yana bakayın, 
ve kankı dilile ve kankı lugatıla senün görklü adunı anayın? (4) İlahî, sermâyesüz-
likden sermâye idindüm, senün yüce dergâhuna (5) geldüm. Çünkim iş zarûret 
hâlına irdi ve su başdan aşdı, udı (6) aradan götürdüm, ve çok yazuklarıla, ve 
kara yüzile senün dergâhuna geldüm. (7) Bu keleceleri diridi, ve namâza tekbîr 
bağlarıdı. Ve münâcâtı içinde (8) eydüridi kim: «Allâhümme lâ tu‘azzibni bi-zül-
li’l-hicâbi», ya‘nî: Bâr-i Huzâyâ, beni horlık (9) hicâbıyla kınamagıl, ve ma‘rifet 
ehline yolı mahcûb eylemegil! – diridi.

Ve şeyh sözlerinden (10) dür kim ögüt virüridi. Eydür: hikmet ol ma‘adede221 
karâr dutmaz kim ta‘âmdan (11) dolmış ola; ve bahtludur ol gişi kim anun gönli 
içi tama‘dan arı ola; (12) ve bahtludur ol gişi kim günâhların ana ve bundayken 
hisâbın duta.

Ve eydür: (13) Ten sağlığı az yimekdendür, ve cân sağlığı az yazuk(dan)dur.222 Ve 
Tangrınun hışm (14) alâmeti kul üzerine oldur kim Tangrı korkusın unıda. Ve 
mü’minlerün (15) fesâdı altı nesnedür. Evvel: niyyet za‘yıflığıdur âhiret işlerinde.

96.B.

(1) İkinci: nefesinden alu kalmak.223 Üçünci: ölümi yakın ola, endîşesi uzun ala.224 
(2) Dördünci: halk rızâsını isteye, Hâlik rızâsın koya. Bişinci: Rasûl sünnetlerin (3) 
koyub bid‘at ve hevâya uya. Altıncı: yazukları hor duta.

Ve dahı (4) eydür: dostlığı bir gişiyile eylegil kim hîc ayruksımaya senün ayruksı-
mağunıla. (5) Ve dahı eger dilersen ki sohbet ehli olasın, şöyle diril yâranlarunıla, 
(6) Nitekim Ebû Bekir dirildi Rasûlıla. Ve dahı Tangrıyı sevmegün nişânı oldur (7) 
kim Peygambere uya halk içinde ve hem fi‘l içinde. Ve hakîmlerün câhılı (8) oldur 
kim esrüklere esrükligi vaktında mu‘âlece eyleye. Ya‘nî: bir gişi kim (9) dünyâ es-
rügidür, ana söz ve ögüt fâyide itmez. Megerkim esrülüğinden ayıla, (10) ol vaktın 
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söz eser ider. Ve Hak Ta‘âlâ gişiy(i)225 azîzlığıla azîz eylemez, belki (11) horlığıla 
azîz eyler. Ve âkıl gişi oldur kim fercini ve gözini şehvetden (12) bekleye.

Ve eydür kim: Hâlikıla üns dutan, halkıla üns dutmaz, ve halkıla (13) üns dutan 
Hâlikıla üns dutmaz.

Ve eydür: kulı Hâlika irişdüren sıdkdur (14) ve halvetdür. Herkim halvet içinde 
Tangrısı isterse, bula. Ve her (15) nesnenün âfeti vardur. Mahabbet âfeti oldur kim 
Hak zikrinden gâfil ola. Ve

97.A.

(1) [ve]226 ârıf  oldur kim anda Hak nişânı ola, ve her lahza korkusı arta ve yakînı 
(2) arta. Ve ârıf  edebi dükeli edeblerden artuk olsa gerekdür.

Ve eydür kim ma‘rifet (3) üc dürlüdür. Evvel: tevhîd bilmekdür, ve bu mü’min-
leründür. İkinci: hüccet (4) ve beyân bilmekdür, ve bu âlımlarundur. Üçünci: 
vahdâniyyet sıfatın bilmekdür, (5) bu velîleründür.

Ve şeyhe sordılar kim ârıf  kimdür? Eyitdi: ârıf  oldur kim (6) ilmsüz ve aynsuz 
ve müşâhedesüz ve sıfatsuz ve keşfsüz bile. Ve Hak (7) Ta‘âlâ ârıflar sıfatın Pey-
gamber Hazretine bildürübdür ve eyitdübdür kim: kaçankim (8) ben bir kulumı 
dost dutam, ol gördügini benüm gözümile görür, ve dutduğını benüm elümile (9) 
dutar, ve işitdügini benüm kulağumıla işidür.

Ve eydür kim: zâhıdlar âhiret pâzişâhıdur, (10) ve ârıflar zâhıdlar pâzişâhıdur. Ve 
Hak muhabbetinün nişânı oldur kim Hakdan (11) girü koyan nesneleri terk ide. Ve 
eydür kim sökel olan gönül nişânı dört (12) nesnedür. Evvel: oldur kim kılduğı tâ‘a-
tun halâvetin bilmez.227 İkinci: Tangrı korkusı[nı](13) gönlinde olmaz.228 Üçünci: 
ibret göziyile nesneye bakmaz. Dördünci: işitdügi nesne’yi (14) fehm eylemez.

Ve eydür: Kul Hak(k)a irişdüginün nişânı oldur kim nefsi dilegine (15) muhâlefet 
ider ve Çalab dilegin gözedür. Ve gircek kullık oldur kim dükeli hâlda

97.B.

(1) Hak(k)a kul ola. Ve tevbe dahı iki dürlüdür: avâm tevbesi yazukdandur, ve havâs 
(2) (t)evbesi gafletdendür. Ve her bir endâmun tevbesi vardur. Gönül tevbesi oldur 
kim (3) niyyet eyleye kim ayruk şer iş işlemeye. Ve göz tevbesi harâma bakmakdan 
yığlınmak (4) dur. Ve el tevbesi harâmı dutmakdan yığlınmakdur. Ve ayak tevbesi 
harâma yaramaz işe (5) varmamakdur. Ve kulak tevbesi bâtıl sözi işitmemekdür. 
Ve karın tevbesi (6) helâl yimekdür. Ve ferc tevbesi zinâyı terk eylemekdür.

Ve eydür: Tangrıyı (7) zikr eylemek benüm cânumdur ve hayâ benüm libâsumdur.
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Ve eydür: takvâ oldur kim (8) zâhirin ma‘siyete bulaşdurmaya ve bâtınını şekden 
aru duta. Ve sâdık (9) oldur kim anun dili Hak(k)a lâyık söz söyleye. Ve sıdk Tangrı 
kılıcıdur. (10) Vecd bir sırdur kim anun yiri gönüldür. Ve semâ‘ Hakdan gelür. Eger 
(11) dağa uğrarsa, anı harekete getürür. Herkim semâ‘ı Hakdan bile, Hak(k)a yol 
(12) bula, ve herkim semâ‘ı nefsile işide, zındıkdur. Ve tevekkül dükeli nesne’yi (13) 
koyub Tangrıya meşgûl olmakdur ve gümândan kesilmekdür. Ve bir niceler (14) 
eydürler: tevekkül elin götürmekdür tedbîr eylemekden ve hiyaletinden ve (15) 
kuvvetinden. Ve üns oldur kim ana vahşet gözüke dünyâ içinde ne kim

98.A.

(1) varısa Tangrıdan artuğı. Ve dahı eydürler kim: üns nişânı oldur kim Hâlikile 
(2) üns duta, ve gendü nefsile vahşet duta. Ve ibâdetün miftâhı fikirdür, (3) ve 
kabûl olduğı nişânı hevâya muhâlefet eylemekdür, ve nefse muhâlefet (4) eyle-
mekdür, ârzûları terk eylemekdür. Ve herkim tenile fikre müdâvemet (5) iderse, 
cânıla gayb âlemin göre. Ve rızâ şâd olmakdur aclığıla. Ve üc (6) nesne ihlâs 
nişânıdur. <Evvel>:229 oldur kim medh ve zem anun kıyında berâbar (7) ola. 
<İkinci>:230 oldur kim ameli unıda ve günâhların ana. <Üçünci>:231 Tangrı-
dan (8) artuğın gönlinden daşra bıraga. Ve yakîn nişânı dahı ücdür. <Evvel>:232 
neye (9) bakarsa, Hak(k)ıla baka. <İkinci>:233 dükeli nesnede Hak(k)a rücû‘ ide. 
<Ücünci>:234 Tangrıdan (10) artuk kimseneden nesne ummaya. Ve bir niceler 
eydür: yakîn da‘vet eylemek(dür)235 endîşe (11) kısaltmağıla. Ve endîşe kısaltmak 
dâ‘vet eylemekdür zühde. Ve zühd (12) da‘vet eylemekdür hikmete. Ve hikmet 
bakmakdur âkıbete. Ve sabr yakînun (13) yimişidür. Ve herkim halkıla üns dutdı, 
Fir‘avn döşeginde sâkin oldı. (14) Herkim dükeli nesneden Hak nasîbini aldı, hîc 
nesnede kayurmaya. Ve hergiz (15) gişi mürîd olmaya, tâ şeyh fermânuna mutî‘ 
olmaya. Nitekim kul kul olmaz,

98.B.

(1) tâ Tangrı emrine mutî‘ olmayınca. Ve şâgird dahı üstâz emrine mutî‘ olma-
yınca (2) üstâz olmaya. Nitekim Tangrı hoşnûz olmayınca kul nasîb ve dîzâr issi 
(3) olmaya, ve korkudan dahı emîn olmaya. Nitekim Peygamber buyurur: «men 
allemeke hırfen (4) sayyarake abden». Ve herkim Hakkı gözede, korkudan emîn 
ola. Ve herkim korka, (5) Tangrıya kacsun. Ve herkim Tangrıya kaça, necât bula. 
Ve herkim kanâ‘at (6) ide, zamâne ehlinden râhat bula, ve ulu ve azîz ola. Ve 
herkim Hak(k)a tevekkül (7) ide, dükeli nesnede muhkem ola. Ve herkim Hak(k)ı 
hakîkatıla ana, anı andugı (8) sâ‘at dükeli nesne’yi unıda.

Ve Zâ’n-Nûna sordılar kim Tangrıyı <neyile>236 buldun? (9) Eyitdi: Hak(k)ı girü 
Hak(k)ıla buldum.
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Ve eyitdiler: halka ne dirsin? Eyitdi: dükeli (10) halk vahşetdür, ve Hak(k)ı zikr 
eylemek vahşet ehli kıyında gaybetdür.

(11) Ve sordılar: mufavvaz kaçan ola? Eyitdi: ol vaktın kim nevmîd ola Tangrıdan 
(12) artuğından.

Ve eyitdiler: sohbet kimünle idelüm? Eyitdi: anunla kim hîc mülki (13) ve esbâbı 
yokdur. Eyle olsa, hîc hâlda münkir olmaya.

Ve sordılar: kul (14) uçmağa ne vakt lâyık ola? <Eyitdi:>237 Üc nesneyile. Evvel 
azığın düzmegile, ve gendü (15) nefsini bundayken hisâblamagile,238 ve ölümine 
muntazır olmağıla.

Ve sordılar kim:

99.A.

(1) havf  nedür? Eyitdi: oldur kim havf  anı emîn eyleye dükeli korkulardan.

(2) Ve sordılar kim: tevekkül nişânı nedür? Eyitdi: halkdan tama‘ı kesmek.

Ve sordılar (3) kim: uzlet nedür? Eyitdi: nefsinden uzlet eylemek.

Ve sordılar kim: dünyâ nedür? (4) Eyitdi: her nesne kim seni <Tangrıdan artuğı-
na>239 meşgûl eyleye.

Ve eyitdiler: kimünle sohbet idelüm? (5) Anunla kim ben ve sen arada olmaya.

Ve eyitdiler kim: bize ögüt vir! Eyitdi: (6) Tangrıyıla yâr olgıl, nefsünüzle ağyâr 
olun! Ve hîc kimsene hor dutmagıl, (7) eger kâfir dahı olursa. Ve anun âkıbetine 
bakgıl, mümkindür kim ma‘rifeti (8) senden alalar, ana vireler.

Bir gişi şeyhden ögüt istedi. Eyitdi: bâtınunı (9) Hak(k)a ısmarla, zâhirüni halka 
virgil!

Bir gişi yine ögüt istedi. (10) Eyitdi: Şekki ihtiyâr eylemegil yakîn üzerine; ve gendü 
nefsünden (11) hoşnûd olma! Eger belâ gelürse, tahammül eyle sabrıla, ve mülâ-
zim (12) olgıl Tangrı dergâhına!

Ve bir gişi dahı ögüt istedi. Eyitdi: geçen (13) nesne’yi anmagıl, ve gelesi nesne’yi 
endîşe eylemegil, hâzırıla hoş geçgil!

(14) Sordılar kim: sûfîlar kimdür? Eyitdi: oldur kim Hakkı güzîn (15) eyleye dükeli 
nesneden, ve Hak dahı anı güzîn eyleye dükeli halkdan.

99.B.

(1) dahı sordılar: ârıfun evvel derecesi nedür? Eyitdi: evvel tahayyür, andan fakr, 
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(2) andan visâl. Ve sordılar: ârıf  ameli nedür? Eyitdi: dükeli yirde doğru söylemek.

(3) Nakldur kim ol vakt kim ölüm döşegine düşdi, sordılar: ârzûn nedür? (4) Eyitdi: 
ârzûm oldur kim ölümden öndin anı bilem, andan ölem – didi. (5) Ve bu beyti 
eyitdi: «el-havfu emrazanî ve’ş-şevkü ahrakanî ve’l-hubbu emâtanî va’llâhu ah-
yânî».

(6) Sögelligi hâlında Yûsuf-i Hüseyin anı sorageldi ve eyitdi kim: bana (7) vasiyyet 
eyelegil! Ve eyitdi: bir gişiyle sohbet eyle kim andan selâmat bulasın, (8) ve anun 
sohbeti seni hayra ceke.

Ve bir gişi dahı ögüt diledi. Eyitdi: beni (9) meşgûl eylemen, am(m)â emâneti 
issine ısmarlayayın – didi. Bu keleciyi – didi, (10) ol aru cânın Hak(k)a ısmarladı.

Ve ol gice kim dünyâdan gitdi, (11) yitmiş gişi Tangrı gişilerinden anı düşde gör-
diler kim Peygamber ana karşu (12) geldi ve eydüridi: Tangrı dostı gelür, gelün, 
istikbâl idelüm! – diridi. (13) Ve cânı çıkıcak gördiler ki mübârek alnında yeşil 
yazıyıla bu keleci yazılub (14) dururıdı: «hâzâ habîbullâhi katîlün fî hubbi’llâhi», 
ya‘nî: bu Tangrı dostıdur, (15) Tangrı sevgüsi içinde öldi.

Ve çünkim anun cenâzesini götürdiler,

100.A.

(1) gün azîm ıssıyıdı: kuşlar geldiler kanatların gerdiler, anun cenâzesine (2) gölge 
oldılar. Anun cenâzesini iledürken namâz vaktı irişdi, (3) müezzin banladı. Çün-
kim şehâdet kelimesine irdi, cenâzeden barmağın (4) cıkardı kaldurdı. Ve dükeli 
halk anı gördiler, feryâd ve figân eylediler, ve diridür! (5) – didiler. Cenâzesin aşa-
ğa kodılar, nekadar kim cahd eylediler, barmağın yumabilmediler. (6) Ol gişiler 
kim ana münkirdi, tevbe eylediler.

Ve çünkim sine kodılar, üstinden (7) nûr eksük olmadı. Ol hod dükeli nûr olub-du-
rurdı.

«Rahmetullâhi (8) aleyhi rahmeten vâsi‘aten.»

«Ve’l-âhir.»
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<14>

Ol sultânü’l-ârıfîn, (9) ol burhânu’l-muhakkikîne; ol halîfa-i İlahî, ol velî-yi nâmü-
tenâhî; ol (10) kutb-i hakîkî, [ol]:

Bâyezîd-i Bestâmî
– rahmetullâhi aleyhi – ekber-i meşâyih ve e‘azım-ı (11) evliyâyıdı. Ve kutb-ı âlem 
ve güzîze-i beni Âdemidi. Ve anun riyâzetleri ve (12) kerâmetleri ve kelimâtları 
endâzeden geçüb-dururdı. Ve esrâr-ı hakâyik (13) ve dakâyik içinde bî-nazîridi. 
Ve dâ’im kurb ve vuslet makâmındayıdı. (14) Ve üns ve mahabbat içinde garkıdı, 
hemîşe teni mücâhede, ve cânı müşâhede (15) içindeyidi. Ve hadîs içinde âlî rivâ-
yetleri vardı. Ve hîc kimse andan

100.B.

(1) ilerü tarîkat içinde söz söylemedi. Ve anun mertebesi ve kemâli halkdan gizlü 
degüldi.

(2) Cüneyd anun hakkında eyidübdür: Bâyezîd bizüm içümüzde Cebrâîl bigidür.

Ve (3) dahı eyitdiler: tarîkat meydânında tevhîd segirden kim ola, Bâyezîd ola (4) – 
didiler. Ve delîl bu söze oldur kim Bâyezîd eyitdi: ikiyüz yıl tarîkat (5) meydânında 
segirdeler, henüz tevhîd topın kapmayalar – didi.

Ve Şeyh Bû Sa‘îd-i (6) Bû’l-Hayr eydür: on-sekiz-bin âlemi cümle Bâyezîd(de)240 gö-
rürven, velîkin Bâyezîd (7) arada degüldür, ya‘nî: Bâyezîd küllî Hak içinde mahv 
olupdur.

Ve Bâyezîdün (8) dedesi kâfiridi, ve atası ululardanıdı. Ve Bâyezîdün anası eydür: 
Bâyezîd (9) benüm karnumda yaturken ne vaktın kim şübhelü ta‘âm yiyeyidüm, 
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karnum içinde (10) ayağıyıla beni deperidi ve dölenmezidi, tâ ol lokma’yı bırak-
mayınca. Ve bu söz (11) girçekliğine delîl oldur kim şeyhe sordılar: tarîkat içinde 
ne gerek? (12) Eyitdi: ol devlet kim anasından bile doğa. Eger bile doğmazsa, ne 
gerek? (13) Eyitdi: bilge gönül. Eger ol dahı olmazsa? Eyitdi: görür göz. Ve eger 
(14) olmazsa? Eyitdi: işidür kulak. Ve eger ol dahı olmazsa: sağ ten. Ve eger (15) sağ 
ten olmazsa? Eyitdi: müfâcât ölümi.

Ve Bâyezîd kaçankim anasından

101.A.

(1) doğdı ve büyüdi, anı atası mektebe virdi. Ve çünkim Lokmân sûresine (2) irişdi, 
bu âyeti okıdı: «eş-şükrü lî ve-levlâ Rabbeke», ya‘nî: beni hoşnûd eyle, ve (3) atanı 
ananı dahı hoşnûz eyle! Ve üstâzından bu âyetün tefsîrin işitdi, (4) içine od düşdi, 
ve üstâzından destûr diledi, ve anası kıyına vardı. (5) anası eyitdi: yâ ‘Tayfûr’, 
neye geldün? Eyitdi: Bugün üstâzumdan bir âyet işitdüm (6) kim Tangrı Ta‘âlâ 
buyurur: bana kullık eyle, ve atana anana kullık eyle – dir. İmdi (7) ben iki eve nice 
kullık ideyin? Bu âyet bana yavlak eser eyledi. yâ beni Tangrıdan (8) dilegil: sana 
kullık ideyim, yâ beni kon: Tangrıya meşgûl olayın – didi. anası (9) eyitdi: ben 
gendü hakkumı sana bağışladum; sen vargıl Tangrıya kullık eylegil! (10) – didi.

Pes Bâyezîd Bestâm şehrinden çıkdı, Şâm iline düşdi, gezeridi, (11) ve riyâzet ve 
uykusuzlık çekeridi. Ve yüz-on-üc şeyhe irişdi, kullık (12) eyledi. Ve ol şeyhlerün 
birisi Ca‘fer-i Sâdıkıdı.

Bir gün Sâdık kıyında oturdı.(13) Sâdık eyitdi: yâ Bâyezîd şol kitâbı tâkdan indür 
didi. <Bâyezîd eyitdi>:241 (14) kankı tâkdan? Sâdık eydür: bunca zamândur kim 
bundasın, <henüz>242 tâkı (15) görmedünmi? – dir. Eydür: yâ şeyh, ben senün 
katuna teferrüce gelmedüm kim başum kalduram,

101.B.

(1) dört yana nesne gözedem – didi. Şeyhe bu söz yavlak hoş geldi. Eyitdi: yâ 
Bâyezîd, (2) senün işün tamâm oldı, var, yine Bestâma git! – didi.

Nakldur kim (3) bir gün Bâyezîde eyitdiler kim fulân yirde bir ulu gişi vardur. Bâ-
yezîd anı görmege (4) vardı. Ve çünkim ana yakın vardı, ol gişi ağzındağı tükrügin 
kıbledin (5) yana bırakdı. Bâyezîd çünkim ol işi gördi: eger bu ulumıssa, şerîat (6) 
hilâfınca iş işlemeyedi – didi, girü döndi.

Nakldur kim Bâyezîd (7) oniki yılda Ka‘beye vardı ve her bir adımı kim adardı, 
seccâde bıragub (8) iki rek‘at namâz kılurdı ve eydüridi kim: dünyâ pâzişâhlarına 
gitmezven (9) kim segirdem, varam. Ve çün Ka‘beye irişdi, ol yıl Ka‘beye girmedi, 
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(10) edeb görmedi, girü döndi, ihrâm yirine geldi, ihrâm geydi, ikiledin vardı, (11) 
Ka‘be’yi ziyâret kıldı. Ve çünkim girü döndi, gelürken yolda bir şehre girdi. (12) Ve 
şeherden girü çıkıcak ol şehr kavmı birgezden Bâyezîdün ardına düşdi. (13) Bâyezîd 
girü bakdı, eyitdi: yâ kavm, benden n’istersiz? Eyitdi: senünle sohbet (14) eylemek 
isterüz. Şeyh yine Hak(k)a niyâz eyledi: İlahî, bu halkı benden def‘ (15) eyle! – didi, 
ve gendözü(n)i bunlara serd gösterdi. Ve eyitdi: «innî enâ’llâhu

102.A.

(1) lâ İlâhe illâ enâ fa’budnî». Çünkim ol kavm bu sözi işitdiler, bu gişi delüyimiş 
– (2) didiler, girü döndiler. Ve şeyh bu sözi hâl diliyle söyledi, anlar küfr söyler (3) 
sandılar, girü döndiler, gitdiler. Pes şeyh giderken bir kuru adam başın gördi. (4) 
Ve ol başda yazıluyıdı kim: «summün bükmün ümyün fe-hüm lâ yentikûne». 
Şeyh anı göricek (5) nâra urdı, ve ol başı aldı, öpdi, başına kodı ve eyitdi: sûfî 
(6) başına benzer ki Hak [yolında] mahv olmışdur. Ne kulağı vardur kim hitâbı 
«lem-yezelî» (7) işide, ve ne gözi vardur kim «lâ-yezâlî» cemâlını göre, ve ne dili 
vardur kim Hak senâsını (8) söyleye, ve ne aklı vardur kim bir zerre ma‘rifet bile. 
Anunçün bu âyet anun (9) üstinde yazılubdur – didi. 

Nakldur kim Zâ’n-Nûn bir mürîdini şeyh kıyına (10) virbidi ve eyitdi: vargıl, ana 
digil kim: Dün dulpı uyursın, râhata meşgûl (11) olursın. Kâfile geçdi, nice iresin? 
– digil! Mürîd çünkim bu sözi didi, (12) şeyh cevâb virdi: vargıl, Zâ’n-Nûna digil: 
ol gişi kim gice uyuya, irte (13) olıcak gendözin kâfilenün önindeki menzilde göre, 
anun uyuduğı kayırmaz (14) – digil! Mürîd çünkim bu sözi Zâ’n-Nûna degürdi, 
ağladı ve eyitdi ana: (15) Kutlu olsun ol irişdügi menzil. Biz ol menzile irmedük 
– didi.

Ve nakldur

102.B.

(1) kim Bâyezîdün bir devesi varıdı. Gendü zevâdesini ve yoldaşları zevâdesini (2) 
ol deveye yükledürdi. Bir gişi eyitdi: bu bîçâre devenün yüki ağırdur, bana243 (3) 
zulm iderler – didi. Bâyezîd bu sözi işitdi, eyitdi: i yigit, yüki götüren (4) devemidür, 
yoksa ayruk nesnemidür? Bir deveye bak! – didi. Ol yigit deveye (5) bakdı, gördi: 
yüki bir firişte götürür, ve yük deveden bir karış yukaru durur, (6) devenün yükden 
ferâgatı var. Ol yigit anı gördi, dileridi kim Bâyezîdün (7) ahvâlın halka diye, ve 
Bâyezîdi melâmat ide. Bâyezîd eyitdi: gördügün (8) söyleme! – didi. Ve Bâyezîd çün 
Ka‘be’yi ziyâret eyledi, ve bu çok kavmıla (9) girü döndi, Bestâma geldi. Şehre haber 
oldı kim Bâyezîd gelür: (10) cümle Bestâm kavmı Bâyezîde karşu vardılar. Bâyezîd çün 
gördi kim ol (11) çok kavum anı görmege gelürler, bularunla meşgûl olsa geregidi, 
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ve Hak (12) zikrinden girü kalsa geregidi. Bunlar Bâyezîde yakın gelicek koynından 
(13) bir pâre etmek çıkardı, yimeğe başladı. Ramazân güniyidi, halk anı gördi: (14) 
bu gişi delü olmış – didiler, münkir oldılar, kodılar, gitdiler. Gendü yoldaşlarına (15) 
eyitdi: gördünüzmi kim bir harfıla bunları gendözüme münkir eyledüm, ferâgat

103.A.

(1) oldum – didi.

Anda giceyedegin sabr eyledi, gice olıcak gendü anasına vardı, (2) kapudan kulak 
urdı: göreyin, ne işdedür? – didi. anası âbdest alurdı (3) ve eydürdi: İlâhî, benüm 
garîbüm Bâyezîdümi hoş dutgıl, ve meşâyihler gönlini andan (4) râzî eylegil, ve 
ahvâlını hoş eylegil, ve kerâmet rûzî kılgıl! Bâyezîd (5) çünkim bu sözleri işitdi, 
ağladı ve kapuyı kakdı. Eydür: kimsin? Eyitdi: (6) senün garîbündür. anası bildi, 
ağlayu karşu çıkdı ve eyitdi: i gözüm çırâğı, (7) ‘Tayfûr’, gözlerüm senün firâkun-
dan görmez oldı, ve bilüm iki büküldi – didi. Pes (8) Bâyezîdi gözlerinde öpdi.

Bâyezîd eydür: bu kadar mertebe kim Hak Ta‘âlâ ben kulına (9) rûzî kıldı, dükeli-
sin şol bir gicede anam du‘âsından buldum kim: Bir gün (10) katı sovukıdı, anam 
benden su diledi. Vardum, ırmakdan buz deldüm, su getürdüm. (11) Geldüm, 
gördüm kim anam uyurıdı. Ve ben suyı dutdum, durdum, şöylekim (12) ellerüm 
dondı. Anam uyandı, gördi kim ben henüz bardağı dutarvan. aldı, (13) içdi ve 
bana du‘â kıldı. Ve anun du‘âsı bereketinde anı kim isterdüm, buldum (14) – didi. 

Nakldur kim Bâyezîd çün Mekkeden gelüridi, Hemedân şehri(n)e uğradı (15) ve an-
dan usfûr çicegi tohmın aldı. Ve çünkim Bestâma vardı, gördi kim

103.B.

(1) ol usfûr tohmında bir karınca kalmış. Şeyh çünkim karınca’yı gördi, eyitdi: (2) 
bu miskîni yirinden âvâre eyledüm. Andan duru-geldi, karınca’yı yine Hemedâna 
(3) getürdi, alduğı yirde kodı kim: «et-ta‘zîmü li-emrillâhi ve’ş-şefakatü alâ halkıl-
lâhi».

(4) Şeyh eydür: oniki yıl gendü nefsümün demürciligin itdüm, nefsümi dutdum, 
(5) riyâzet küresine urdum, ve mücâhede odın yandurdum, ve mezemmet (6) örsi 
üstine kodum, ve melâmat çeküciyile dögdüm, nefsümden bir gözgü eyledüm. (7) 
Biş yıl ol gözgüyile tâ‘ata ve ibâdete cilâ urdum. Pes bir gün ol (8) [ol]244 gözgüye 
bakdum, gendözümi gurûrda gördüm. Biş yıl yine cahd eyledüm, (9) tâ meger 
bu zünnâr kesile ve îmân tâze ola. Yine nefs gözgüsine bakdum, (10) gendözümi 
dükelinden za‘yıf  ve günâhkâr gördüm, Çalabuma irişdüm – didi.

(11) Nakldur kim kaçankim Bâyezîd mescid kapusına gelse, bir zamân dururdı (12) 
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ve ağlardı. Sordılar kim: ne hâldur? Eyitdi: gendözümi hayz görmiş avret (13) 
mesâbetinde dutarvan, korkarvan kim mescide giricek mescidi bulaşduram – 
diridi. (14) 

Nakldur kim birgez Bâyezîd hacca niyyet eyledi, ve birkac menzil gitdi. (15) Bugez 
yine girü döndi. Eyitdiler: yâ şeyh, sen ahd sıduğun yoğıdı,

104.A.

(1) bugez sana ne geldi kim ahdunı sırsın. Eyitdi: Çünkim yola girdüm, (2) bir kara 
Zengî gördüm ki bir kara kılıc dutar, bana eydür kim: «terektellâhe bi-Bistâme 
(3) ve kasadte’l-beyte’l-harâme», ya‘nî eydür: Tangrıy(ı) Bistâmda kodun ve sen 
Ka‘beye{mi} (4) kasd idersin? Girü dön, yohsa uşbu kılıcıla başunı keserven – didi. 
Anunçün (5) döndüm – didi.

Nakldur kim Bâyezîd bir gün hacca niyyet eyledi. Birkaç menzil (6) gitdi. Bir gişi 
ana yolda eyitdi: kanca gidersin? Eyitdi: hacca giderven. (7) Eyitdi: zevâden ne 
kadardur? Eyitdi: ikiyüz dirhem. Eyitdi: getür ol iki (8) yüz diremi, bana vir kim 
oğlancuklarum ac otururlar. Çıkardı akca’yı, ana virdi, (9) gendözi girü döndi. 

Nakldur kim çünkim Bâyezîdün vecdi ve hâlı (10) artdı, ve anun sözleri âm ka-
vum kursağına sığmazdı, ve küfr söyler (11) sanurlarıdı. Yidigez Bâyezîdi Bestâm 
şehrinden kovdılar, çıkardılar. Bâyezîd (12) eydüridi kim: beni neçün kovarsız? 
Eydürleridi kim: yavuz gişisin. Bâyezîd eydür (13) idi: zihî şeher kim anun yavuzı 
Bâyezîd ola – dirdi. 

Nakldur kim bir gün (14) hânekâh damında dururdı, Tangrıyı zikr eyleridi. Gör-
diler kim işemiş. (15) Sordılar kim: ne hâldur? Eyitdi: Bu iki sebebdendür – didi. 
Bir ol kim

104.B.

(1) bir gice irteyedegin battâl kaldum, beni suçladılar. İkinci ol kim Çalabum aza-
meti gölgesini (2) üstüme bırakdı, anun heybetinden aklum perâkende oldı. Eger 
gönlüm hâzırımıssa, (3) bu hâl vâki‘ olmazıdı – didi. 

Nakldur kim Pîr Ömer eydür: Kaçankim Bâyezîd (4) ibâdet kılmağa halvete gir-
mek istese, halvete girürdi ve dükeli delükleri (5) dutardı. Sordılar: neçün böyle 
idersin? Eydürdi kim: korkarvan kim galebe (6) işidem, fikrüm benden dağıla, ve 
maksûdum hâsıl olmaya – diridi.

Ve Îsâ Bestâmî245
(7) eydür: Üc yıl şeyh sohbetinde bile-idüm. Bir gün üni çıkduğın 

işitmedüm. (8) Ve hemîşe âdeti olıdı kim başını dizine ururdı, ve çünkim (9) başını 
kaldururdı, birgez ah iderdi, girü hâlına varurdı.
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Şeyh Sünbekî246 (10) eydür: Birgez Bâyezîd halvete girdi ve fikre daldı. Nâgâh ağzına 
bu söz (11) yörendi kim: «sübhânî mâ a‘zame şânî». Ve çünkim yine gendözine 
geldi, mürîd (12) leri eyitdiler: dilüne bu söz geldi – didiler. Şeyh eyitdi: Tangrı 
size hasm (13) olsun, eger benüm dilümden dahı bunun gibi söz gelürse, beni pâre 
pâre itmezsenüz. (14) Her birisinün eline birer iti bıçak virdi: eger böyle dirsem, 
beni urun! – didi. (15) Pes Bâyezîd yine fikre daldı, bu sözi yine didi. Mürîdleri 
bıçakları dartdılar

105.A.

(1) halvete girdiler, <gördiler>247 kim ev içi dopdolu Bâyezîd olmış. Ve anlar bı-
çağla ururlardı. (2) Sanâsın, bıçakları suya dokınur, veyâ bir yumşak nesneye do-
kınurıdı: bıçakları kesmez (3) ve zahm itmezidi. Ve bir sâ‘atdan sonra ol sûretler 
uşacuk sûretler oldı, (4) ve dağıldı, belüsüz oldı. Bâyezîd bucakdan çıkageldi, yüzi 
ayun (5) ondördine benzer, nûr balkır. Mürîdler itdüklerinden haber virüridi, (6) 
Bâyezîd dinleridi.

Eger bir gişi sorarsa kim adem bir hâlda-iken nice kiçi (7) olur, veyâ büyük olur, 
cevâb virevüz kim evvel Âdem Peygamber uçmakdan (8) çıkduğında başı göge irerdi, 
şunun bigi uzunıdı. Cebrâîl Hak emriyile (9) geldi, başını sığadi, tâ kararına indi. 
Çünkim ulu kiçi oldı ve kiçi ulu (10) oldı, imkânı vardur kim Bâyezîd hâlı dahı eyle 
ola. Nitekim (11) tıfl anası karnındayken iki batmandur, yigit olıcak ikiyüz batman 
olur (12) dahı. Nitekim Cebrâîl şol azametile kim anun vardur kim Meryeme küccük 
(13) âdem sûretinde gözükdi. Ammâ gişi bu ahvâla irmeyince bu işi şerh idemez, 
(14) ve hem fâyidesi dahı yokdur. 

Nakldur kim Bâyezîd bir gün elinde bir kızıl elma (15) dutardı, diline bu yüridi kim: 
ne latîf  almadur – didi. Hâtifden ün işitdi:

105.B.

(1) yâ Bâyezîd utanmazmısın kim benüm adumı yimişe dakasın – didi. Bâyezîd (2) 
and içdi kim niçekim diri olam, Bestâm yimişin yimeyem. 

Nakldur kim (3) Bâyezîdün bir gün öginden geçdi kim: bu zamânenün ulusıvan 
diyü. Pes yanılduğın (4) bildi, peşîmân oldı, durdı, Horâsân yolın dutdı. Birkac 
menzil gitdi, (5) ve bir yirde oturub and içdi kim bu aradan durmayam, tâ bana 
Hak Ta‘âlâ (6) gayb âleminden bir gişi virbiyüb beni bana bildüre ve yol sora – 
didi. (7) Birkac gün anda kaldı. Bir gün gördi kim bir gişi gelür: deveye binmiş, bir 
gözi yok. (8) Yakın geldi, birgez hışmıla Bâyezîde bakdı ve eyitdi: Şimdi bir gözüm 
dahı (9) açam, ve Bâyezîdi ve Bestâm şehrin ve kavmın birgezden gark eyleyem – 
didi. (10) Bâyezîdün ol heybetden aklı gitdi. Ve çünkim aklı geldi, Bâyezîd eyitdi: 
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(11) estağfirullâh. Eyitdi: Sen ol fikri kim eyledün, ben on yıllık yol kesdüm, (12) uş 
sana geldüm. Yâ Bâyezîd, gönlün sakin kim vesvese yörenmeye – didi, (13) gâyib 
oldı. 

Nakldur kim Bâyezîd, kırk yıl mücâviridi. Namâz kılduğı (14) don ayruyıdı ve 
âbdest donı ayruyıdı. Bu kırk yıl içinde arkasın (15) tekye üzerine komadı. Ve 
eydüridi: kırk yıl âdemîler yidügin yimedüm ve gönül

106.A.

(1) gözcisiydüm kim Hakdan artuk hîc nesne gönlüme yörenmeye, ve hîc nesneye 
(2) meyli olmaya. Eger bir şemme gönül içinde Hakdan artuk nesne olursa, ol (3) 
şirkdür – diridi. Ve her vaktın kim Çalab adın alub diline getüre-idi, (4) ücgez 
ağzın yurıdı, andan anardı. 

Nakldur kim Bâyezîdün (5) kemâli bir makâma irdi kim nekim hâtırından geçerse, 
hem şol sâ‘at (6) katında hâzır248 bulınurdı. Ve çünkim Tangrıy(ı) anardı, Çalab 
heybetinden kan (7) işerdi. 

Nakldur kim bir gün bir bölük cemâ‘at Bâyezîd kıyına geldiler. Bâyezîd (8) başın 
hırkasına iltüb-dururdı. Ve çünkim başın kaldurdı, [ve]249 eyitdi: (9) İrteden berü 
bir çürimiş dâne isterven kim size vireven. Çünkim buldum, (10) sizden bir gişi 
bulumadum kim ol dâneyi götüri-bile. 

Nakldur kim Şeyh (11) Ebû Turâb-ı Nahşebînün bir mürîdi varıdı. Yavlak kerâmet 
issiyidi. Ebû (12) Turâb ol mürîde eyitdi: vargıl, Bâyezîdi görgil! – didi. Ol mürîd 
<eyitdi ol gişi>250 (13) ki Bâyezîd Tangrısını günde yüzgez görür, Bâyezîdi görüb ne-
dir? – didi. Ebû Turâb (14) eyitdi: Sen Tangrıyı gendü hâlunca görürsin. Ve çünkim 
Tangrıyı Bâyezîd (15) kıyında göresin, Bâyezîd kadarınca göresin – didi. Görmek 
içinde tefâvüt

106.B.

(1) çokdur – didi. Bu söz mürîde eser eyledi, eyitdi: gel, bile gidelüm! – didi. (2) 
İkisi dahı durdılar, Bestâma geldiler. Bâyezîd evde degüldi, bîşeye varub-dururdı. 
(3) Bunlar dahı bîşeye vardılar. Bâyezîd çünkim bîşeden çıkdı, bir desti (4) su elinde, 
ve bir eski kürk geyürdi. Bâyezîdün gözi çünkim ol mürîde dokundı, (5) ol mürîdün 
gözi Bâyezîde dokundı, mürîd düşdi, cân ısmarladı. Ebû Turâb (6) eyitdi: yâ Bâyezîd, 
sizün bir nazarunuz ölüm getürdi – didi. Bâyezîd eyitdi: Bu yigite (7) henüz keşf 
hâsıl olmaduğıdı. Çünkim bize irişdi, keşf  birgezden buna (8) açıldı, katlanuma-
dı, cân uyandı – didi. Nitekim Mısr avretleri Yûsuf cemâlına (9) katlanumadılar, 
ellerin doğradılar. 
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Nakldur kim Yahyâ bin Ma‘âd251 bir gün şeyhe (10) biti yazdı ve eyitdi: ne dirsin 
ol gişi hakkına kim bir kadeh şarâb içdi, ezel (11) ve ebed esrügi oldı? Bâyezîd 
cevâb yazdı kim: bunda gişi vardur kim ezel (12) ve ebed denizin birgezden içer 
ve esrimez. Ve eydür: «hel min mezîd»dür ol gişiye; (13) siz ne buyurursız? – didi. 
Yahyâ bin Ma‘âd252yine cevâb yazdı ve eyitdi: (14) Benümle senün aranda çok sırlar 
vardur. Ol sırları uçmak içinde Tûbî (15) ağacı dibinde söyleşevüz – didi. Ve bir 
kursa bitiyile bile virbidi ve eyitdi:

107.A.

(1) şeyh bunı yisün! – didi. Bâyezîd yine cevâb virdi kim: Ol sır kim aramuzdadur, 
(2) şimdi anı kimseye dimegil, uçmakda diyesin. İllâ bilmiş ol kim kursa’yı yime-
düm. (3) Anunçün kim kankı suyıla yuğurdun, ve anun tohmınun aslı kandandur 
bildürmedün (4) – didi. Yahyâ bin Ma‘âz çünkim bu sözleri işitdi, şeyhe yavlak 
müştâk (5) oldı kim göre. Andan durugeldi, Bâyezîdi görmege azm eyledi. Yatsu 
(6) namâzında şeyhe irişdi, gördi kim şeyh namâza şurû‘ eylemiş; bir bucakda 
oturdı, (7) hîc teşvîş virmedi. Şeyh irteyedegin bir barmağı üstinde namâz kıldı, 
(8) ve iki rek‘at namâzıla irteyi diri dutdı. Yahyâ bin Ma‘âd anun ibâdetine acebe 
(9) kaldı. Ve Bâyezîd çünkim namâzdan fâriğ oldı, Yahyâ ilerü vardı, selâm (10) kıl-
dı. Yahyâ mübtedî-idi, Bâyezîd müntehî-idi. Yahyâ eyitdi: yâ Bâyezîd, (11) bu giceki 
fütûhdan bana dahı nasîb virgil! – didi. Bâyezîd eyitdi: (12) yâ Yahyâ, eger Âdem 
atamuzun safvetin ve Cebrâîlün kudsın ve İbrâhîmün dostlığın (13) ve Mûsânun şev-
kin ve Muhammed-i Mustafânun mahabbetin heb sana virürlerse, (14) râzî olmagıl, 
dahı yigregin dilegil kim Çalab dergâhında dahı artuk (15) nesneler vardur. Her 
bir kula gendü himmeti kadarınca virürler. Zînhâr, sen

107.B.

(1) himmetüni ulu dutgıl kim Çalab dergâhı inen ulu dergâhdur. Ve eger sen az 
nesneye (2) râzî olasın, ol makâmda kalasın – didi. 

Nakldur kim Ahmed-i Harb (3) Bâyezîde bir hasîr virbidi kim: bunda namâz kılasın 
– didi. Bâyezîd cevâb (4) virdi ve eyitdi: ben yir ü gök ehlinün tâ‘atların dirşürdüm, 
dükelisin (5) yastuğum altında kodum, anı dcm yastanurvan – didi. 

Nakldur kim Zû’ (6) n-Nûn bir gün Bâyezîde bir seccâde virbidi. Şeyh seccâde’yi 
yine virbidi ve eyitdi: (7) bana musallâ hâcet degüldür – didi, bana mesned vir-
bigil! – didi. Bugez Zâ’n-Nûn (8) bir mesned virbidi. Mesnedi dahı yine virbidi ve 
eyitdi: Benüm tenüm sünügile deri (9) kalıbdur, revâ degül ki anı tekyeye koyam 
– didi. Anun kim tekyegâhı Hak lutfı (10) ola, ol mahlûk tekyesin n’ider? – didi. 

Nakldur kim Bâyezîd eydür: Bir gice (11) bana ihtilâm vâki‘ oldı, katı sovukıdı. Ve 

M E T i n 145

www.tuba.gov.tr



çünkim uyandum, nefsüm kâhellik (12) eyledi ve eyitdi: sabr kılgıl kim gün doğa, 
andan gusl eyleyesin – didi. (13) Gördüm kim eger nefsüme uyarsam, namâzum 
kazâya kalur. Durugeldüm, buzı deldüm, (14) gusl eyledüm, namâz kıldum ve 
başumı hırkaya çekdüm. Hırka içinde yitmişgez (15) ussum giderdi ve gelüridi. 

Nakldur kim Bâyezîdün âdeti olıdı kim

108.A.

(1) gice dâ’im sinleler gezerdi. Bir gice gezerken, ulular oğlanlarından bir yigit 
(2) kopuz çalardı, geldi Bâyezîd(e) uğradı. Bâyezîd «lâ-havle» didi. Yigit kopuzın 
Bâyezîd (3) başına vurdı, şeyhün başı yarıldı, ve hem kopuz dahı sindi. Ve ol (4) yigit 
esrügidi, bilmedi kim Bâyezîddür. Bâyezîd evine geldi, oturdı. İrte olıcak (5) mürîd-
lerinden birisin kığırdı, ve bir sini helvâ düzdi, ve birkac akca <bir>253 yağlığa 
(6) bağladı. Ve eyitdi: vargıl, bu akcayı ve helvâyı ol yigide virgil ve eyitgil: (7) Bu 
gice zahmete girdün, ve kopuzı başuma urdun. İmdi elünüz ağrıdı ola. (8) İmdi 
bu akcaya kopuzun düzdürgil, ve bu helvâyı yigil, tâ kopuzun sınduğı (9) kaygu 
gide – didi. Yigit çünkim Bâyezîd idügin bildi, yavlak utandı, duru (10) geldi, şeyh 
tapusına geldi ve özr diledi ve tevbe eyledi. Ve anun bilesinde (11) çok yigitler 
tevbe eylediler bir hoş hulk berekâtında. 

Nakldur kim bir gün (12) Bâyezîd mürîdleriyile ırımadan geçerdi. Yolları bir dar 
yire uğradı, ve karşudan (13) bir it gelüridi. Bâyezîd yoldan savuldı, yolı ol ite te-
kellüf  eyledi. (14) İt geldi, geçdi. Meger bir mürîdi Bâyezîdün bu işe münkir oldı 
ve eyitdi: (15) İtden Hak Ta‘âlâ âdemoğlanların mükerrem yaratdı. Bâyezîd hoz 
‘sultânü’l-ârıfîn’dür.

108.B.

(1) Bugün bunca halk arasında ve mürîdler ve âşıklar bile iken yolın bir ite işâr254 
(2) eyledi, bu ne hâldur? – didi. Bâyezîd ol yigide eyitdi: i âşık, çünkim (3) ol it 
karşudan geldi, hâl diliyile bana eyitdi: i Bâyezîd, benden ne (4) eksüklik geldi kim 
itlik derisini bana geyürdiler, ve senden ne artuklık (5) geldi kim sultân el-ârıfînlik 
hil‘atın sana geyürdiler? – didi. Çünkim bu endîşe (6) benüm sırruma yörendi, 
yolı ana tekellüf  eyledüm – didi. 

Nakldur kim bir gün (7) Bâyezîd ıramadan geçerdi, yine bir ite uğradı. İt bana 
degmesün diyü, geyesisin (8) kaldurdı. İt eyitdi: i Bâyezîd, eger tüsüm255 kurıyısa, 
hîc halâl sana (9) degmez. Ve eger yaşısam, bir bardak suyıla senünle benüm 
aramda sulh olur. Sen (10) daşunı arıtmak istersin, ammâ içüni yidi deniz suyı 
arıtmaya – didi. Ve (11) Bâyezîd eyitdi: Sen zâhir arısuzsın, ve ben bâtını arısuzvan. 
Gel, ikimüz bile (12) karışalum, olakim cem‘iyyet bereketinde ikümüz dahı bile arı 
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olavuz, ve mürdârlığumuz (13) gide – didi. İt eyitdi: Yâ Bâyezîd, sen benümle bir 
olumazsın, zîrâ ben redd-i (14) halkvan, ve sen kabûl-i Haksın. Herkim beni gö-
rürse, hîç dir ve taş urur, (15) ve herkim seni görürse, selâmu aleyküm dir, hürmet 
ider. Ben bugün bulduğum

109.A.

(1) sünügi yarına komazvan. Ve senün şimdi evünde bir küb buğdayun vardur – 
didi. (2) Bâyezîd çünkim itden bu sözleri işitdi, ağladı ve eyitdi: İlahî, ben bir it (3) 
yoldaşlığına lâyık degülven, Hâlık yoldaşlığına nice lâyık olam? – didi, ağladı. 
(4) Ve it sözleri ana yavlak eser eyledi, ve tâ‘atlarından nevmîd oldı. Eyitdi: (5) 
bârî varayın, bir zünnâr satun-alayın, kuşanayın – didi. Durdı bâzâra çıkdı, (6) 
gördi bir gevür elinde bir zünnâr dutar. Eyitdi: neye satarsın? Eyitdi: bin kızıla 
(7) satarın, eksüge virmezin – didi. Bâyezîdün gönli hoş oldı, bildi kim (8) Hak(k)un 
inâyeti anunla biledür. 

Nakldur kim Bestâm şehrinde bir zâhıd varıdı. (9) Dükeli Bestâm uluları kıyında 
meşhûrıdı ve sâhib-kabûlıdı. Ve Bâyezîd (10) sohbetinden hîc eksük olmazdı, ve 
dâ’im Bâyezîd sözlerin dinleridi. Bir gün (11) ol zâhıd Bâyezîde eyitdi: otuz yıldur 
kim yıl oniki ay oruc dutarın, (12) ve namâz kılurın, ve giceleri diri dutarın. İllâ 
bu ilm kim sen eydürsin, (13) hîc bana eser eylemez, ve bana nesne keşf  olmaz. 
Bâyezîd eyitdi: eger üc (14) yüz yıl gendözin oruc ve gice namâz kılursan, sana nes-
ne keşf  olmaz – didi. (15) Zâhıd eyitdi: neçün? Anunçün kim nefsün sana perde 
olupdur, seni komaz dilegüne 

109.B.

(1) irişmege – didi. Zâhıd eyitdi: anun dermânı nedür? – didi. Şeyh eydür: Uşbu 
(2) sâ‘at duru-gelgil, vargıl, saçunı sakalunı yülitgil, ve bu geyesiler kim (3) geyürsin, 
çıkargıl, ve bir gilîmi belüne bağlagıl, ve bir tobraya koz doldurgıl, boynuna (4) as-
gıl, ve bâzâra girgil! Ve sana oğlan uşak üşeler. Ve oğlancuklara eyitgil: (5) Herkim 
benüm boynuma bir sili256 urursa, bir koz vireyim – digil! Herkim ikigez (6) ura, 
iki koz virem – digil! Bu resme dükeli şehri gezgil. Ve seni bilenler (7) katına vargıl 
ki seni göreler, gülişeler. Senün ilâcun budur – didi. Ol (8) gişi çünkim bunı işitdi, 
eyitdi: «lâ İlâhe illâllâh, Muhammeden Rasûlullâhi» – didi. (9) Şeyh eyitdi: Bu keli-
me’yi bir kâfir dirse, Müsülmân olur. Sen didün, müşrik (10) oldun – didi. Zâhıd 
eyitdi: nite? Anunçün kim gendözüni ulu dutarsın, (11) ve bu kelimeyi sen nefsün 
ululamağıçün eyitdün, Tangrıyı ululamağiçün eyitmedün – (12) didi. Andan ol 
zâhıd eyitdi: ben bu işi ideme(z)in, gücüm yitmez – didi.

(13) Nakldur kim Şakîk-ı Belhînün bir şâgirdi varıdı. Hacca heves eyledi. (14) Şakîk 
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eyitdi: Bestâma uğrayub gitgil kim Bâyezîdi göresin – didi. Çünkim (15) Bestâma 
uğradı, şeyh kıyına vardı. Şeyh eyitdi: senün üstâzun kimdür? 

110 A.

(1) – didi. Eyitdi: Şakîkdür. Şakîk neye meşgûldur? Eyitdi: halkdan fâriğ olmışdur, 
(2) ve Hak(k)a tevekkül kılub oturmuşdur. Ve eydür kim: eger gök demür olursa, 
(3) ve yir bakır olursa, ve gökden yağmur yağmayub yirden nebât bitmezise, ve 
cümle (4) halk benüm ayâlum olursa, ben gendü tevekkülümden dönmeyeven – 
dir. Bâyezîd (5) çünkim bu sözi işitdi, eyitdi: bu ulu da‘vîdür ve küfr sözdür – didi. 
(6) Ve eyitdi: kaçankim üstâzunı göresin, eyitgil ana kim: Tangrı senün cinsün (7) 
degüldür kim sen anı sınayasın. Sakıngıl kim Tangrıya ini dimeyesin, ve ol (8) il 
ve şehr senün ucundan aşağa geçmeye – didi. Ol mürîd bu sözi işitdi, (9) hacca 
varmadı, girü döndi, üstâzı kıyına geldi. Şakîk eyitdi: ne tiz (10) döndün! Eyitdi: 
sen bana Bâyezîde uğrayub gec, didünidi. Uğradum, ben böyle didüm, (11) ol bana 
böyle böyle didi. Ve ben ol sebebden girü döndüm kim sana haber (12) virem. 
Şakîk zîrekidi, ol sözün aybını anladı. Şakîk eydür: Ol sana (13) bu sözi diyicek sen 
dimek gereg-idün kim ol benüm üstâzum. Eyleyise, (14) sen nicesin? İmdi dur, 
girü var, eyit: ol eyledür, sen nicesin? – digil! (15) Şâgird yine Bâyezîde geldi. Bâyezîd 
eyitdi: ne tiz geldün. Eyitdi: üstâzum

110 B.

(1) girü virbidi kim bu sözi Bâyezîde eyit, hal itsün! Şeyh eyitdi: Bu dahı (2) bilmezli-
gindendür. Eger ben dirsem, sen bilmezsin. Şâgird eydür: Ben ırakdan (3) geldüm. 
Çünkim ben ol sırrı anlayımazvan, bârî bitiye yazgıl, ilteyim, emegüm (4) zâyi‘ 
olmasun – didi. Bâyezîd buyurdı: yazun bismillâhirrahmânirrahîmi. (5) Yazdılar, 
şâgird eline virdiler. aldı, gitdi. Ya‘nî hîc nesne degül Bâyezîd.257

(6) Çünkim bir gişi 
mevsûf  olmaya, anı nice vasf  eyleyeler? Bâyezîd bir zerre (7) degül, neye irdi kim 
ana nesne soralar, nicesidür diyeler? Hâlık sıfatın nice (8) vasf  eyleye? Tevekküli 
veyâ ihlâsı veyâ sabri var dimege yaramaz, bu dükeli (9) mahlûk sıfatıdur. Şâgird 
Belhe irdi, Şakîk sayru olub-dururdı, ve eceli (10) gelib-dururdı. Dam üstinde gözci 
koyub-dururdı kim Bâyezîdden ne cevâb (11) işide. Ölmedin Bâyezîd sözin işidedüm 
olamı? – dirdi. Şakîk çünkim bitiyi (12) okıdı, îmân tâze kıldı ve eyitdi: «eşhedu en 
lâ İlâhe illallâhu ve enne Muhammeden (13) Rasûlullâhi» – didi, cân virdi. 

Nakldur kim Ahmed-i Hazreviyye258 ulu (14) meşâyihlerdenidi. Bin deginmiş mürîd-
lerile Bâyezîd kıyına geldi. Ve ol mürîdler (15) şunun bigiyidi: her birisi su üstinde 
yürirdi ve havâda uçarlarıdı. Ahmed-i

111.A.
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(1) Hazreviyye259 eyitdi: sizlerde ol kuvvet yokdur kim şeyhün yüzine bakasız, siz 
(2) daşra durun, ve ben gireyin, şeyhi ziyâret ideyin – didi. Mürîdler eyitdi: bizi 
(3) dahı bile ilet! – didiler. Mürîdleri asâların, şeyh dihlizinde bir ev varıdı, ana 
(4) Beytü’l-asâ dirleridi, ana koydılar. Ev dopdolu asâ oldı. Ve bir mürîd kapu (5) 
üzerinde durdı, ve ben şeyh tapusına lâyık degülven – didi, asâları bekleyeyin 
(6) – didi. Çünkim dükelisi içerü girdiler, Bâyezîd eyitdi: ol sizün ulunuz (7) kim 
maksûd dahı oldur kim anı dahı bile getürün!260 – didi. Vardılar, anı (8) dahı 
getürdiler. Çünkim Bâyezîdi ziyâret kıldılar, Bâyezîd eyitdi: yâ Ahmed, niceye degin 
(9) olısar bu âlemi gezmek, bir yirde otursan! – didi. Ahmed eyitdi: su kaçankim 
(10) bir yirde dura, mütegayyir olur – didi. Bâyezîd eyitdi: yâ Ahmed, «kün bahren 
lâ tetagayyer». (11) Ya‘nî: deniz olgıl kim mütegayyir olmayasın. Bâyezîd derin 
sözlere başladı, (12) Ahmed fehm idemezdi, eyitdi: yâ Bâyezîd aşağarak gelgil! Şeyh 
aşağarak (13) geldi; andan sözlerin fehm eyledi. Bâyezîd çünkim sözden fâriğ oldı, 
(14) Ahmed eyitdi: yâ Bâyezîd, Şeytânı gördüm kim bir bucakda asmışsın. Bâyezîd 
(15) eyitdi: Şeytân bizümle kavl eylediyidi kim Bestâm yöresine yörenmeye. Kavlın

111.B.

(1) sıdı, bir gişiye vesvese virdi. İmdi pâzişâhlarun âdeti oldur kim (2) oğrıyı asalar 
– didi.

Ve Bâyezîde sordılar kim: yâ Bâyezîd, senün kıyunda bir dürlü (3) mahlûk görürüz, 
âdemîlere benzemez. Bunlar kimlerdür? Eyitdi: bunlar firiştelerdür, gelürler, (4) 
ilmden nesne sorarlar, ve ben bunlara cevâb virürven. 

Nakldur kim bir gün (5) çok firişteler gökden indiler ve Bâyezîde geldiler. Ve eyitdi-
ler kim: yâ Bâyezîd, dur (6) yokaru, Tangrıya zikr idelüm! – didiler. Bâyezîd eyitdi: 
benüm ol dilüm yokdur kim (7) anı zikr idebilem – didi. Eyitdiler: ye sen ne vakt 
Tangrıy(ı) zikr idersin? (8) Eyitdi: Ol vaktın kim uçmak ehli uçmağa gire, ve tamu 
ehli tamuya gire, (9) ve kıyâmet geçe, ve dükeli iş tamâm ola. Andan zikr iderven 
– didi. 

Nakldur (10) kim Bâyezîd bir gice tâ‘at zevkin bulumadı, eyitdi: görün, bu evde ne 
vardur? (11) Aradılar, gördiler kim bir salkım üzüm dururdı. Eyitdi: ol üzümi gide-
rün, bu (12) benüm evüm bakkâl dükkânı degüldür – didi. Çün üzümi giderdiler, 
tâ‘at (13) zevkin buldı. 

Nakldur kim Bâyezîdün bir kâfir konşusı varıdı. Ve oğlancuğı (14) varıdı, ağlarıdı: 
çırâğları yoğıdı. Bâyezîd anı işitdi, gendü çırâğın (15) ol kâfir evine iletdi, ol oğlan 
dınsuz oldı. Bunlar eyitdiler kim:

112.A.
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(1) Şeyh çırâğı geldi, bizüm evümüze girdi. Hayf  ola kim biz karanulıkda kalavuz 
– (2) didiler, Müsülmân oldılar. 

Nakldur kim Bâyezîd zamânında bir kâfir varıdı. (3) Ana eyitdiler kim: gel, Müsül-
mân ol! Eyitdi: eger Müsülmenlik buyısa (4) kim Bâyezîd ider, benüm ana tâkatum 
yokdur. Ve eger buyısa kim siz (5) idersiz, benüm hoz ana ragbetüm yokdur. 

Nakldur kim Bâyezîd bir gün (6) mescidde otururdı, mürîdlerine eyitdi: durun, 
karşu varun kim Tangrı (7) dostlarından bir dost gelür. Pes şehr kapusına vardılar, 
gördiler kim (8) İbrâhîm-i Herbûgî,261 bir eşeğe binmiş, gelür. Mürîdleri aldılar, şeyh 
kıyına (9) geldiler. Şeyhi ziyâret eyledi. Bâyezîd eyitdi: yâ İbrâhîm, uşbu sâ‘at (10) 
Hakdan bana nidâ geldi kim: İbrâhîm gelür, durgıl, karşu varun; ve anı bana (11) 
şefî‘ getürgil! – didi. İbrâhîm eyitdi: yâ Bâyezîd, eger şefâ‘at-ı evvelîn ve (12) âhirîni262 
sana virürlerise, henüz az ola – didi. Bâyezîde anun sözleri (13) aceb geldi. Önine 
sofra getürdiler. Meger sofra içinde hoş ta‘âm varıdı. (14) İbrâhîm eyitdi: şeyhmi 
diyeler ol gişiye kim anun bunun gibi yiyesisi ola? (15) – didi. Şeyh işitdi, cevâb 
virmedi. Çünkim ta‘âm yidiler, Bâyezîd İbrâhîmün

112.B.

(1) elin dutdı, bir bucağa iletdi, ve elin dîvâra urdı. Ol dîvârdan (2) bir derece 
açıldı. İbrâhîm bir deniz gördi kim nihâyeti yok. Bâyezîd eyitdi: (3) yâ İbrâhîm, gel, 
bu denize dalalum, güherler çıkaralum! İbrâhîm korkdı: (4) benüm bu kuvvetüm 
yokdur – didi. Bâyezîd eyitdi: Ol arpa epmegin kim (5) sahrdan263 aldun, un eyle-
dün, etmek bişürdün ve dağarcuğa koydun. (6) <Ol> arpa(yı)264 yılkılar yimediler, 
zîrâkim murdârıdı. Ve hem eyleyidi kim şeyh (7) didi. İbrâhîm tevbe eyledi ve is-
tiğfâr kıldı. 

Nakldur kim bir gün (8) bir gişi geldi ve eyitdi: yâ Bâyezîd,Tabaristânda bir gişi öldi-
yidi. Ulu (9) lardanıdı. Ben seni anun cenâzesine varduğun gördüm. Hızr elin (10) 
senün boynuna kodıyıdı, ve sen elün anun boynına kodunidi. Çünkim (11) cenâze 
namâzın kıldun, seni gördüm havâda uçardun. Şeyh eyitdi: (12) girçeksin – didi. 

Nakldur kim bir gün şeyh katına geldiler ve eyitdiler: (13) yâ şeyh, kahtlık oldı. 
Du‘â kılgıl kim yağmur yağa! – didiler. Şeyh bir lahza (14) başın hırkaya dartdı, ve 
başın yine kaldurdı, ve eyitdi: durun, olukları (15) düzün kim yağmur gelür – didi. 
Derhâl yağmur irişdi, birkac gün

113.A.

(1) mütevâtir yağdı. 

Nakldur kim şeyh bir gün ayağın yire urdı. Bir mürîd (2) dahı ayağın yire urdı. 
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Çün ayağın çekdi, mürîde dahı didi: (3) sen dahı ayağun çek! Niçekim dürişdi, 
ayağın yirden kurtarımadı: (4) olınca şöyle kaldı. Ol mürîd şöyle sanurdı kim 
velîler ayağı kalan (5) halk ayağı gibidür. 

Nakldur kim Bâyezîd bir gün başın hırkaya (6) çeküb dururdı. Bir dânişmend geldi, 
şeyhi ayağıyıla basdı ve eyitdi: (7) Bunı bunca ne ulu dutarsın? – didi. Ol dâniş-
mend evine varduğı (8) sâ‘at ayağına kurd düşdi, ve ol renc oğlına mirâs kaldı.

Ve nakl (9) dur kim bir münkir ırak yirden geldi, Bâyezîde mes’ele sordı ve eyitdi 
(10) kim: bu bana müşkil, hal idivirgil! – didi. Şeyh bakdı, bu gişide (11) inkâr ve im-
tihân gördi. Bâyezîd eyitdi: Vargıl, fulân mağârada (12) bir serdâb vardur, ve anda 
bizüm bir dostumuz. Bu mes’ele(’yi)265 anda sorgıl! (13) – didi. Ol gişi mağâraya 
vardı ve serdâba indi, nesne görmedi. Bugez (14) gey bakdı, gördi kim mağâra 
dibinde bir kara nesne yatur. İkiledin bakdı, (15) gördi kim bir ejdehâ: iki gözleri 
kanın dönmiş ve ağzından od saçılur.

113.B.

(1) Korkusından girü kaçdı, ve bir başmağı serdâba düşdi. Zehlesi266 yoğıdı (2) 
kim dönüb alayıdı. Şöyle yalın ayak şeyhe geldi, ve eline ayağına (3) düşdi, tevbe 
eyledi. 

Nakldur kim Kurrâbînün inkârı varıdı. (4) Şeyhe münkiridi, zîrâ şeyhden acâyib 
işler görürdi: ol bîçârenün (5) havsalasına sığmazıdı. Anun inkârı şeyhe ma‘lûm 
oldı. (6) Bir gün Kurrâbî Bâyezîd kıyına geldi, imtihânıla mes’ele buyurdı. |Ol| 
sâ‘at (7) ki sordı, düşdi, ussı gitdi, üc gün bîhuz yatdı. Dördünci (8) gün ussı geldi. 
Bâyezîd eyitdi: ne gördün? Eyitdi: sana sorduğum (9) vakt, bir ejdehâ ağzın açdı, 
beni yutdı. Ben ejdehâ, kursağında (10) yaturıdum. Ol ejdehâ bana eydür: Bâyezîde 
ayruk münkir olamısın?267 (11) – dirdi. Ben eydürdüm: ayruk itmeyem – dirdüm. 
Pes tevbe eyledi. 

Nakldur kim (12) Şeyh Bû Sa‘îd-i Müncüvânî268 Bâyezîd katına geldi ve diledi kim im-
tihân eyleye. (13) Bâyezîdün bir mürîdi varıdı. Çupanıdı, koyun güderdi. Eyitdi: yâ 
Bû Sa‘îd, (14) ol çupana vargıl – didi. Bû Sa‘îd durdı, çupan kıyına geldi, gördi kim 
(15) bir yirde namâz kılur, ve koyunlar otlar, ve kurdlar yöresinde yörenür. Çupan

114.A.

(1) çün namâzdan fâriğ oldı, eyitdi: ne dilersin? Eyitdi: ıssı etmek ve üzüm (2) di-
lerven. Fi’l-hâl dağarcuğından ıssı etmek çıkardı. Ve elinde bir ağac varıdı, (3) iki 
pâre eyledi. Bir pâresin gendü önine dikdi, ve bir pâresin Bû Sa‘îd (4) önine dikdi. 
Gendü önine dikdüginden ak üzüm bitdi, ve Bû Sa‘îd (5) önine dikdügi ağacdan 
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kara üzüm bitdi. Bû Sa‘îd eyitdi: Senün (6) ağacundan ak üzüm bitdi, ve benüm 
ağacumdan kara üzüm bitdi. Neçün böyle (7) oldı? – didi. Çupan eyitdi: Anunçün 
kim benüm gönlümde şek yokdur, (8) lâcirem ak bitdi. Ve senün gönlünde inkâr 
ve imtihân vardur, anunçün (9) kara bitdi – didi. Yarın dahı her bir gişi gendü hâ-
lına lâyık olasıdur – (10) didi. Bû Sa‘îde çupan bir gilîm virdi, ve: Bunı gey saklagıl, 
yitürmegil! (11) – didi. Sa‘îd hacca vardı, Arafât dağında gilîmi bir yirde kodı, (12) 
girü döndi, gilîmi bulımadı. Eyitdi: gilîmi oğurladılar – didi. Girü Bestâma geldi, 
(13) gilîmi çupan kıyında buldı. 

Nakldur kim bir gün Bâyezîde sordılar (14) kim: senün şeyhün kimdür? Şeyh eyitdi: 
bir karı avretdür. Eyitdiler: nite? (15) Şeyh eyitdi: Bir gün vecd bana gâlib oldı. 
Sahrâda giderdüm, bir karı avrete

114.B.

(1) uğradum, bir dağarcuk un götürürdi. Eyitdi: bu dağarcuğumı götürivirgil! (2) 
– didi. Ben hod eyle olub-dururdum kim gendözümi götürimezdüm. Bir arslana 
(3) işâret eyledüm: ol dağarcuğı götürivirdi. Ve ben dilerdüm kim (4) bu karı beni269 
bilmeye. Ben eyitdüm: yâ karıcuk, şehre varıcak kimi gördüm, diyesin? (5) Eyitdi: 
bir zâlimi ve bir ra‘nâyı gördüm – diyem. Eyitdüm: nite? Karı eyitdi: bu (6) arsla-
nı Tangrı yük götürmegiçünmi yaratdı? Eyitdi: yok. Eyitdi:270 Çünkim (7) Tangrı 
anı yük götürmegiçün yaratmadı, ye neçün yük yükledürsin? Pes sen (8) zâlim 
degülmisin? – didi. Bâyezîd eyitdi: girçeksin. Karı eyitdi: dahı dilersin (9) kim şeher 
kavmı senün arslan dutub yük urduğun göreler, ve sana (10) sâhib-kerâmet diyeler. 
Bu iş dahı ra‘nâlık degülmidür? Bâyezîd eyitdi: beli, (11) ra‘nâlıkdur. Pes Bâyezîd 
ağladı ve tevbe kıldı, kerâmeti kabûl itmezdi, (12) tâ Tangrıdan tasdîk olmayınca. 
Ve kaçankim Bâyezîde kerâmet görinse, pes bir ak (13) nûr görinürdi. Yeşil yazuyıla 
yazılurdı: «Lâ İlâhe illallâhu Muhammeden rasûlullâhi, (14) Nûhun neciyyüllâhi, 
İbrâhîmu halîlüllâhi, Mûsâ kelîmüllâhi.» Biş tanukla kerâmeti kabûl (15) iderdi. 
Sonra hod hîc tanuk muhtâc olmazdı. 

Nakldur kim bir gün

115.A.

(1) Şakîk-i Belhî ve Bû Turâb-ı Nahşebî271 Bâyezîd katına geldiler. Ve şeyh bunlarun eline 
(2) ta‘âm getürdi. Ve mürîdlerden birisi hizmete durub tapu iderdi. Şeyh (3) Bû Turâb 
eyitdi: otursan dahı, bizümle yiyesi yi! Mürîd eyitdi: orucvan. (4) Bi Turâb eyitdi: gel-
gil, bizümle yiyesi yigil, bir aylık oruc müzdin (5) algıl! Eyitdi: orucvan. Şakîk eyitdi: 
bir yıllık müzd algıl! Mürîd eyitdi: (6) ben orucvan. Bâyezîd eyitdi: kon anı kim ol 
merdûddur. Bir müddet (7) geçmedin ol mürîd oğrılık eyledi; dutdılar, elin kesdiler. 
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Nakldur kim (8) bir gün Bâyezîd mescide geldi, ve asâsını bir yirde dikdi, gendü 
namâz kılurdı. (9) Asâsı düşdi. Bir pîr geldi, ol asâya dokundı, sürcdi, düşdi. (10) 
Ve çün Bâyezîd namâzdan fâriğ oldı, durdı, ol pîr evine vardı, helâl- (11) lık diledi: 
sana zahmet oldı – didi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi geldi (12) şeyhe hayâdan mes’ele sordı. Şeyh cevâb 
eyitdi: ol soran gişi olok (13) sâ‘at eridi, su oldı. Bir mürîdi içerü girdi, şeyh kıyında 
havz bigi (14) su gördi. Eyitdi: bu ne sudur? Bâyezîd eyitdi: Bir gişi geldi, bana 
hayâdan (15) su’âl eyledi. Ve ben ana küstâh küstâh cevâb virdüm. Udlu gişiyimiş,

115.B.

(1) utanduğından su oldı, eridi, didi. Ve bir nice(ler)272 eyitdiler: ol soran (2) cinnî-
lerdenidi. 

Nakldur kim şeyh eydür: Bir gün Dicle ırmağı benümçün (3) daşdı, ben eyitdüm: 
Ben buna garrâ olmazvan, bana ol yigrekdür kim (4) bir sırrı benden gizlemeye. 
Bana kerâmet gerekmez, kerem gerek – didi. 

Nakldur (5) kim bir gün şeyhün öginden geçdi kim: Tangrım benüm yimegümi ve 
dilümi benden giderse (6) – didi. Pes yine eyitdi: bu dilek nice revâ ola? – didi. Ol 
gice Peygamberi (7) düşinde gördi ve eyitdi: yâ Bâyezîd, ben bu dilegi dilemedüm. 
Sen nice dilersin? (8) – didi. 

Nakldur kim bir gün bir imâm imâmlık eylerdi. Bâyezîd dahı geldi, (9) İmâma 
uydı. İmâmun gönline rızk teşvîşi düşdıyıdı. Ve çün namâzdan (10) fâriğ oldı, 
gördi kim Bâyezîd dahı andayıdı. İmâm durdı, Bâyezîd (11) kıyına geldi ve eyitdi: 
dilerven kim bilem, sen ne gişisin? Bâyezîd eyitdi: (12) katlan, tâ ben senün ardun-
da kılduğum namâzı kazâ ideyin, andan bilesin – didi. (13) İmâm eyitdi: neçün? 
Anunçün kim ol imâm kim Rezzâkı bilmeye, anun ardında (14) namâz kılmak 
dürüst degüldür – didi. İmâm bildi kim namâz içindeyiken gönlinden (15) rızk 
teşvîşi geçdiyidi: Bâyezîdün ayağına düşdi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi 

116.A.

(1) namâz kılurdı. Bâyezîd anı göre dururdı: ol gişi namâzın ucbıla kılurdı. Çün-
kim (2) namâzdan fâriğ oldı, Bâyezîd eyitdi: eger sen sanursan kim bu kılduğun 
(3) namâz kabûl olur, bil kim kabûl degül. Eyitdi: nite? Bâyezîd eyitdi: Eger (4) 
namâz kılmazsan, kâfir olursın. Ve eger namâz kılursan, bir zerre gönlünde (5) 
namâzuna tekye kılmak olursa, müşrik olursın – didi. 

Nakldur kim bir gün (6) Bâyezîd eyitdi: ben dilerven kim kıyâmet güni tiz gele, tâ 
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ben çadırumı tamu (7) kapusında dikeven, tamu odı beni göre, söyne – didi, ve 
ben râhata ve rahmete (8) sebeb olam. 

Nakldur kim <Hâtem-i Asem>273 eydür: bir gün Bâyezîde dimişler: yâ Bâyezîd, bu 
söz (9) girçekmidür kim sen mürîdlerüne dirimişsin kim: kankı mürîd kim kıyâmet 
(10) güninde tamu kapusına varub, ve şol kulları kim tamuya koymak isteyeler, (11) 
anun yirine gendü tamuya varub ol gişiyi uçmağa virbimezse, ol benüm mürî-
düm (12) degül – dimişsin. Şeyh cevâb virdi kim: Beli, böyledür. Ve hem şimdi 
dahı eyle (13) dirven: kankı mürîdüm kim tamu kapusında durub yazukluya şefâ‘at 
eylemezse, (14) ve gendü tamuya girüb anı uçmağa virbimezse, ol mürîdümden 
ben bîzâr{van} (15) – didi. 

Nakldur kim bir gişi eyitdi: yâ Bâyezîd, bu mertebe kim senün vardur,

116.B.

(1) halkı neçün da‘vet eylemezsin? Cevâb virdi ve eyitdi: ol gişi kim Hak bağlamış 
(2) ola, ben anı nice şeşebilem? 

Nakldur kim bir gün hatîb bu âyeti okıdı kim: (3) «ve-mâ kaderi’llâhe hakka kad-
rihi». Şeyh çünkim bu âyeti işitdi, gözlerinden kan revân (4) oldı, ve şol kadar 
gendüsini yire dögdi kim aklı gitdi. Ve çünkim yine aklına (5) geldi, eyitdi: Huzâ-
vendâ, çünkim bu âyet varıdı,274 bu yalancı müdde‘îyi neye getürürdün275 (6) kim 
senün ma‘rifetün da‘vîsini eyleye? – didi. 

Nakldur kim bir mürîd şeyh (7) sözin söylerdi, bakdı, gördi kim Bâyezîdi ditremek 
dutdı. Mürîd eyitdi: yâ şeyh, (8) bu ne hâldur, ve ne hikmetdür, ve neçün seni 
ditremek dutdı? Şeyh (9) eyitdi: Otuz yıl gerek kim sıdk yolın varasın, ve gussa 
dizi üstinde (10) oturasın, ve mezbele toprağın yüzüne dürtesin. Andan gerek kim 
erenler sözin (11) söyleyesin – didi. Bir iki gün tahta ardında durduğun içün ne 
oldum (12) sanursın? – didi. 

Nakldur kim bir gün Müsülmânlık çerisi za‘yıf  oldı, (13) az kalmadı kim sınığa. 
Derhâl âvâz işitdiler kim Bâyezîd Allâh diyüb havâ (14) yüzinde nâra urdı. Ve kâ-
firler ol nâra işitdiler, derhâl sınıkdılar. Ve İslâm (15) çerisi nusret buldı. 

Nakldur kim bir gün Bâyezîd katına bir gişi geldi. Şeyh

117.A.

(1) ana sordı kim: kandan gelürsin? Eydür kim: Hak Hazretinden gelürven. Şeyh 
eyitdi: (2) Ben dahı şimdi Hazretden geldümidi – didi. Ol gişi eyitdi: ye ben seni 
(3) anda görmedüm – didi. Bâyezîd eyitdi: girçeksin, ben perde içindeyidüm, sen 
(4) daşra-ıdun, daşradağılar içerügileri görmez olur – didi. 
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Nakldur kim (5) Bâyezîd eyitdi: Herkim Kur’ân okımaya, Müsülmânlar cenâzesine 
varmasun, (6) ve sayruyı sormasun, ve yetimleri görmesün. Herkim bunı böyle 
bilmezse, (7) bilgil kim müdde‘îdür. Ve eydürler kim Bâyezîd cenâzeye hâzır ol-
mazdı ve sayru (8) sormazdı. Eyitdiler: ilerügiler cenâzeye hâzır olurlardı ve sayru 
sorarlardı. (9) Şeyh eyitdi: bunlar akl birle iderlerdi, benüm aklum yokdur – didi. 
Bâyezîd dâ’im (10) Bestâm kurralarından276 şikâyet iderdi: kâşki benüm gözlerüm 
bunları görmeyedi (11) – dirdi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi geldi, Bâyezîde eyitdi: gönlüni sâf277 (12) dut kim se-
nünle söz söyleyeyin – didi. Bâyezîd eyitdi: Ben otuz yıldur kim (13) Hakdan sâfî 
gönül dilerven, henüz bulmazvan. Bir sâ‘at içinde senünçün (14) sâfî gönül kanda 
bulayın? – didi. Sen sanursın kim Hak yolı güneşden rûşandur. (15) Ve ben bunca 
yıldur kim yüzbin ictihâdıla ârzû iderven kim igne yurdusı

117.B.

(1) kadarı yol bulmadum henüz – didi. Ve Bâyezîdün âdeti olıdı kim belâyı (2) 
severdi. Kaçankim belâ gelmese, eydüridi kim: İlahî, girü ol virbidügün belâyı (3) 
virbi kim etmege katıkı idineyin – diridi. 

Nakldur kim bir gün Bâyezîd tâ‘ata (4) ve ibâdete meşgûlıdı. Çalab dergâhından 
gönline ilhâm oldı kim: yâ Bâyezîd (5) bizüm hazînelerümüz dolubdur kabûl olmış 
tâ‘atdan ve hizmetden. İmdi eger (6) bizi dilersen, bize bir nesne getürgil kim ol 
bizüm hazînemüzde olmaya. (7) Bâyezîd eyitdi: Bâr-i Huzâvendâ, ol ne nesnedür 
kim senün hazînende (8) olmaya? Çalab – «celle ve alâ» – eyitdi: ol kim benüm 
kıyumda sevgülüdür, ol (9) miskînlik ve müflislik ve bîçârelikdür – didi. 

Nakldur kim Bâyezîd (10) eydür: Bir gün sahrâya çıkdumıdı: ışk yağmurı yağardı, 
ve yir yüzi heb (11) yaş olub-dururdı. Herkim yürürse, ayağı gülzâra batardı. Nâ-
gâh (12) yürürken benüm ayağum dahı ışk gülzârına batdı, ve Çalabumdan inâyet 
irişdi. (13) Ben eyitdüm: Namâzumdan ten arurmakdan artuk nesne görmedüm. 
Bu fazl, bu inâyet (14) kim oldı, benüm tâ‘atumdan degüldür, belkim Çalabum 
inâyetidür – didüm. İmdi (15) hakîkat bilgil kim nîk-behtlik oldur kim nâgâh yü-
rürken ayağı gence

118.A.

(1) bata dir. 

Nakldur kim bir gün bir gişi şeyh kapusına geldi, dört yana gözedürdi. (2) Şeyh 
eyitdi: kimi istersin kim bunda Hakdan artuk kimsene yokdur – didi. (3) Ve bir 
gün yine bir gişi geldi. Şeyh sordı: kimi istersin? Eyitdi: Bâyezîdi isterven. (4) Şeyh 
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eyitdi: ben dahı otuz yıldur kim Bâyezîdi isterven, bulumuzvan278 – didi. (5) Bu 
<söz>279 meger Zâ’n-Nûn-ı Mısrîya degdi. Eyitdi: karındaşum Bâyezîdi ve cemâ‘a-
tını (6) Çalabum yarlığasun kim Hak yolında yavuvarmışlardur – didi. 

Nakldur kim (7) bir gün Bâyezîde eyitdiler: şol mücâhedeler kim gördün, bize dahı 
eydivirgil (8) – didiler. Bâyezîd eyitdi: Ger ben gördügüm mücâhedeleri dirsem, 
işitmege üşenesiz. (9) Ammâ bir kemter mücâhede’yi diyeyin – didi. Bir gün nef-
süme bir iş buyurdum: tosunlık (10) eyledi. Kakıdum, bir yıl tamâm su virmedüm 
– didi. 

Nakldur kim Bâyezîd Çalab (11) ışkına şunun bigi gark olup-dururdı kim meger 
Bâyezîdün bir mürîdi (12) varıdı, yigirmi yıl varıdı kim tapusından ayrılmazdı. Ve 
her gün ol (13) mürîdi kığırurdı, sorardı kim: i oğul, adun nedür? Bir gün ol mürîd 
(14) eyitdi kim: yâ şeyh, küççükden senün kıyunda büyidüm, her vakt bana eydür-
sin (15) kim: adun nedür? Ne aceb işdür bu? – didi. Bâyezîd cevâb virdi ve eyitdi:

118.B.

(1) i oğul, benüm içüme bir ad giribdür kim kalan adları hep daşra bıragubdur 
(2) – didi. 

Nakldur kim bir gün Bâyezîde sordılar kim: bu mertebeye neden degindün (3) ve 
neyile irişdün? Eyitdi: Bir gice oğlanlık hâlında Bestâmdan çıkdum. Ay (4) aydınıdı, 
ve halk dükeli uyumışlarıdı. Nâgâh bir hazret gördüm kim (5) on-sekiz-bin âlem 
anun katında bir zerre degülidi. Bana vecd ve hâlet (6) hâsıl oldı. Eyitdüm: Huzâ-
vendâ, bu dergâh kim bunun bigi azametlü dergâhdur, (7) neçün şöyle hâlîdur? 
– didüm. Hâtifden âvâz virdi kim: Bu dergâhun hâlî (8) lığı andan ötrü degüldür 
kim kimsene gelmeye. Belkim andan ötrüdür kim [degme’yi]280 (9) biz dilemezüz 
kim degme bir yüzi yunmaz, bu dergâha lâyık ola. Pes kasd eyledüm (10) kim 
dükeli halkı dileyeven kim anun bigi dergâhda dükeli âlemün halkı bir (11) zerre 
degül. İllâ hâtıruma geldi kim şefâ‘atı281 makâmı Muhammed-i Mustafânun (12) dur. 
Edeb bekledüm. Pes hitâb işitdüm kim: yâ Bâyezîd, sen edeb bekledünise, (13) biz 
dahı senün adunı ve mertebeni yüceldevüz, tâ kıyâmete degin ‘Sultânü’l-ârıfîn’ 
(14) diyeler. 

Nakldur kim bir gün Ebû Nasr-i Tüsterî282 kıyında hikâyet eylediler kim (15) Bâyezîd 
bir gün eyitdi ve böyle didi kim: Ben bir gün geregidi kim Çalab dergâhından

119.A.

(1) dileyem, tâ halk-ı evvelîn ü âhırîn benüm dilegümile hep yarlığana. İllâ utan-
dum kim (2) bu kadar hâcetile anun bigi ulu dergâha varam, ve şefâ‘at makâmı 
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kim makâm-ı (3) mahmûddur, gendü tasarrufuma getürem – didi. Ebû Nasr çün-
kim bu sözi işitdi (4) ve eyitdi <kim>283 «bi-hâzâ’l-himme nâle mâ nâle», ya‘nî: 
Bâyezîd neye kim irdise, bu himmetile (5) irdi – didi. 

Nakldur kim Bâyezîd eyitdi: dükeli ömrüm içinde birgez namâz (6) kıldum kim 
Hazrete lâyık gördüm – didi. Bir gice ahşamdan irteyedegin dört (7) rek‘at namâz 
kıldum. Hergez kim namâz kılurdum, eydürdüm kim benden284 dahı yigrek (8) 
gereğidi. Ve çün ol dört rek‘at namâzı kıldum, irte yakın oldı. Bugez (9) vitri 
kıldum ve eyitdüm: İlahî, senün namâza ihtiyâcun yokdur, ve senün bî- (10) 
namâzlarun çokdur. Bâyezîdi dahı bularun birisin dutgıl! – didüm. 

Nakldur (11) kim Bâyezîd eydür: Kırk yıl Çalab dergâhına zârîlık kıldum ve gücüm 
yitdükce (12) ibâdet eyledüm. Kırk yıldan sonra bir gice karşumdan perde’yi gö-
türdiler. Yine yalvardum (13) ve zârîlık kıldum: yol virün diyü. Pes hitâb işitdüm 
kim: Senün elündegi (14) bardağun ve ol egnündegi eski kürkün sana yol virmez 
kim bize gelesin – dir. (15) Bardağı ve kürki bırak kim yol göstereler – didi. Pes 
Bâyezîd kürki ve bardakı

119.B.

(1) bırakdı, nidâ geldi: yâ Bâyezîd, var, bu yalancı müdde‘îlere eyit kim: Bâyezîd 
kırk (2) yıl mücâhede çekdüginden sonra bardağın ve kürkın bırakmayınca yol 
virmediler. (3) Siz bunca alâyik ve avâyik içindeyiken nice yol bulasız? – digil!

(4) Nakldur kim bir gişi irteyedegin dinleridi kim aceb Bâyezîd Hak(k)ıla ne (5) 
söyler? Bâyezîd birgez eyitdi kim: {Allâh; ve bu kızlık285 andan kopdı. Ol gişi 
eyitdi kim}: yâ Bâyezîd, bu ne hâldur? Eyitdi: (6) nidâ geldi kim: sen kimsin kim 
bizüm sözümüz söylersin? 

Nakldur kim bir gice (7) iki barmağı üstine irteyedegin namâz kıldı. Ve bir 
hâdımı varıdı. Ol hâlı (8) müşâhede kılurdı kim Bâyezîdün gözlerinden kan yaş 
damardı. Ve ol mürîd (9) acebe kalmışıdı. Çünkim irte oldı, mürîd eyitdi: giceki 
bahşâyişden (10) bize dahı nüvâle286 varmı? – didi. Bâyezîd eydür: Bu gice arşa 
vardumıdı. Gördüm (11) arşı kim ac kurd karnı tok ve dudağı depsermiş.287 Ben 
eyitdüm: i arş, (12) Çalabumı sende(n)288 nişân virürler ve eydürler: «er-rahmânu 
ale’l-irsi istevâ», getür kim (13) nen var? – didüm. Eyitdi: yâ Bâyezîd, benüm ne 
kadar mertebem vardur kim Çalab bende (14) ola. Bana dahı Bâyezîd gönlindedür, 
didiler – didi. Ve Çalab Tangrı sınuk (15) gönüllerdedür – dirler, <didi:>289 «enâ 
inde sukrati’l-kulûbi». <Zî-kâdir>290 Çalab kim gökdeğiler

120.A.
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(1) yirdeğilerden ister, ve yirdeğiler gökdeğilerden ister, yigitler kocalardan, (2) ko-
calar dahı yigitlerden sorarlar. Bâyezîd eydür: Çünkim kurb makâmına irdüm, (3) 
eyitdiler kim: dile, ne dilersin. Ben eyitdüm: Hakkı dilerin – didüm. Hitâb geldi 
kim: (4) niçekim Bâyezîdün vücûdı bâkîdur bu dilek irişmege291 muhâldur; «da‘ 
nefseke (5) ve-ta‘âlâ», ya‘nî: gendözüni yok eyle, andan bize gel! – didi. Eyitdüm: 
İlahî, (6) bunun gibi hazretden nüvâlesüz292 dönmezven, küstâhlık idemezven.293 
Eyitdiler (7) kim: eyit! Eyitdüm kim: cümle halka şefâ‘at idesin. Eyitdi: giri bak! 
(8) Giri bakdum, gördüm kim cümlesinün şefâ‘atcısı varıdı kim ol Muhammed-i 
(9) Mustafâdur. Pes eyitdüm: İblîse rahmet eylegil! Eyitdiler: küstâh vardun, (10) ol 
oddan yaradıldı, yine oda giriser. Sen anı cahd eyle kim gendözün (11) kurtılasın 
kim oda tâkatun yokdur. 

Nakldur kim kaçankim bir gişi (12) Bâyezîdden du‘â dilese, eydüridi: Bâr-ı Huzâ-
vendâ, senün halkundur, Hâlik (13) sensin. Bak, arada ben kimciven,294 sen hoz 
dükeli âlemün sırrın bilürsin. Ben (14) arada ne fuzullık ideyin – dirdi. Bir gün bir 
gişi Bâyezîde geldi, eyitdi: (15) bana bir nesne ögretgil kim benüm kurtılmaklığum 
ola. Eyitdi: İlm-i ledünnîden

120.B.

(1) olkadar ögren kim amel idebilesin. Çalab buyruğından çıkmagıl! Her hâlda (2) 
Hakkı hâzır görgil! – didi. 

Nakldur kim bir gün Bâyezîd gideridi. Bir yigit (3) ardınca gideridi ve ayağın Bâ-
yezîdün ayağı üzerine basardı. Bâyezîd girü (4) döndi, eyitdi: n’eylersin? Eyitdi: 
Ben dahı sen varduğun yolca varmak (5) isterin – didi. Bâyezîd eyitdi: bu düzene 
varmağıla menzile irişmezsin – didi. (6) Yigit eyitdi: şol eski kürkden bir pâre bana 
vir kim anun bereketi bana dahı (7) degsün – didi. Bâyezîd eyitdi: eger Bâyezîdün 
derisini dahı geyürsen, sana (8) ıssısı295 yokdur, tâ Bâyezîd işledügin işlemeyince. 

Nakldur kim Bâyezîd bir gün geçerdi. (9) Bir gişi gördi kim şûrîza olmış, vecd hâ-
letinde eydüridi kim: i Çalabum, bir (10) bana bakgıl! - diridi. Bâyezîd gayretlendi, 
eyitdi: inen eyü başun vardur ve (11) yüzün vardur kim ol sana baka - didi. Ol gişi 
eyitdi: yâ Bâyezîd, ben dahı (12) anun nazarın anunçün isterin kim yüzüm gözüm 
görklü ide – didi. Bâyezîde bu söz (13) hoş geldi. 

Nakldur kim bir gün Bâyezîd hakîkat sözlerin söyleridi, (14) ve gendü dudağın 
emerdi. Eyitdiler kim: n’eylersin? Eyitdi: hem şerbetven, ve hem (15) sâkîven, ve 
hem içerven – didi. 

Nakldur kim Bâyezîd bir gün halvet içinde
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121.A.

(1) semâ‘ iderdi. Bir leğen anda yaturdı. Birgez nâra urdı, ve barmağın leğene (2) 
yukadı: leğen zerre zerre oldı. Ve bir gün bir beyt işitdi, vecd dutdı. Şol (3) kadar 
gendözin dögdi kim endâmları şişdi, ve yine sındı, henüz haberi (4) yoğıdı. 

Nakldur kim Bâyezîd eydür: yitmiş-bin zünnâr bilümden kesdüm, ve bir zünnâr 
(5) kaldı. Ne kadar kim cahd itdüm ki anı kesem, kesemedüm. Bugez zârî kıldum, 
(6) Çalab dergâhından kuvvet diledüm kim anı dahı kesem. Hitâb işitdüm kim (7) 
eydür: yâ Bâyezîd, dükeli zünnârları sen şeşdün. Bu bir zünnârı şeşmek senün (8) 
işün degüldür. Eyitdüm: İlahî, anun şeşilmekligi neyledür? Hitâb irişdi kim: (9) 
benüm tevfîkümile şeşilür – didi. 

Nakldur kim Bâyezîd eydür: bir gün gendözümi (10) dergâha arza kıldum ve eyit-
düm: «İlâhî keyfe’l-vusûlü ileyke», ya‘nî: senün dergâ{huna} (11) neyle irişilür? 
– didüm. Nidâ işitdüm kim: i Bestâm-oğlı, «tallik nefseke (12) selesen sümme kul 
allâhu», ya‘nî: ilk nefsüni üc talâk boşa, andan bizi söyle – didi.

(13) Bâyezîd sözleridür. Eydür: eger sekiz <uçmak>296 kapusını bana açalar ve 
dünyâyı ve âhireti (14) bana etmeklige virseler, henüz bir âh kılduğuma degmez 
kim seher vaktında Çalabumıla (15) içüm dola. Ve eydür kim: eger yarın kıyâmet 
güninde uçmak içinde Çalabum

121.B.

(1) cemâlını bana göstermeye, olkadar nevha ve zârî kılam, yidi kat yir ehli (2) ve 
yidi tamu dükelisi benüm nevhamdan ve zârımdan gendü azâbların unıdalar.

(3) Ve eydür: Bir gün gendü âcızlığumı ve eksükligümi Tangrı evine iletdüm ve 
tavâf  (4) kıldum. Çünkim Hakkı buldum, bugez ev beni tavâf  kılurdı.

Ve eydür: Otuz (5) yıl tamâmet gönlümi istedüm, bulumadum. Ve çünkim seher-
gâh oldı, nidâ işitdüm (6) kim: yâ Bâyezîd, bizden artuk nesnemi istersin? – didi. 
Gönülile ne iş biter kim (7) bizi korsın, gönüli istersin?

Ve eydür: Eger beni dükeli halk yirine göyündüreler, (8) ve ben sabr idem, anun 
mahabbeti şükrin henüz yirine getürmedük olam. Ve ârıfun (9) kemter mertebesi 
oldur kim Hak sıfatı anda ola.

Ve eydür: Ma‘siyetden tevbe (10) bir gerek, ve tâ‘atdan bin gerek. Ya‘nî: ucb ya-
zukdan beterdür.

Ve eydür: ârıfun (11) kemâli oldur kim mahabbet içinde göyne.

Ve eydür: Tangrınun kulları vardur kim (12) eger uçmağı cümle zînetile bunlara 
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arz ideler, uçmakdan şöyle kaçalar kim tamu (13) ehli tamudan kaçar bigi. Âbid-i 
hakîkat ve âmil-i Sâdık oldur kim cahd (14) kılıcıyla cümle dilekleri başın kese. 
Ve tevhîdün ilk menzili oldur kim (15) nekim dirse ilmile diye, ve nekim işidürse 
ilmile işide.

Ve bir gün Bâyezîde

122.A.

(1) sordılar kim: <Tangrı Ta‘âlâ>297 uçmağı gendü kullarına gendü rızâsıyıla 
virürmi? Cevâb virdi kim: (2) çün rızâsını kulına vire, ol kul uçmağı nider?

Ve eydür: bir zerre ma‘rifet (3) halâveti gişinün gönlinde yigrekdür bin köşkden 
firdevs-i a‘lâ içinde.

(4) Ve eydür: Cümle halkun tevbesi yazukdandur, Bâyezîd tevbesi «lâ-ilâhe illallâ-
hu» (5) dan artuğın dimekdendür. Eger fenâ ka‘idesine irebilürsenüz, bu (6) sözlere 
iresiz. Ve eger ne bu dükeli zühd ve salâh yildür kim sizi giri (7) virür ve irürmez? 
Ve andan beter yazuk size ne ola kim bir Müsülmân kardaşı (8) hürmetsüz idersiz 
ve hor dutarsız.

Ve eydür: dünyâ dünyâ ehline (9) gurûrdur gurûr içinde. Ve âhiret âhiret ehline 
sürûrdur sürûr içinde. (10) Ve Hak dostlığı mahabbet ehline nûrdur nûr içinde. Ve 
ma‘rifet ehlinün (11) ibâdeti nefslerün pâsıdur.

Ve eydür: ârıf  çün epsem ola, anun (12) dilegi oldur kim ma‘rifetden artuk söz söy-
lemeye. Ve ârıf  çünkim gözin (13) yuma, dilegi ol olur kim gözin açıcak Hakdan 
artuk nesneye bakmaya. Ve (14) ârıf  çünkim başın dizine koya, dilegi ol olur kim 
İsrâfîl sûrı çalmayınca- (15) başın kaldurmaya.

Ve eydür: gönüle bingil, atlu olgıl, ve tenile yaya olgıl!

122.B.

(1) Ve eydür: Hak bilmek nişânı halkdan kaçmakdur. Ve herkim Hak(k)ı bildi, iki 
sarâya (2) dahı baş indürmez.

Ve eydür: Hak ışkınun seyli geldi, çöri çöpi heb (3) götürdi, ve eserin dahı komadı, 
tâ yigâne kalsun diyü. Zîrâ Hak yigânedür. (4) Yarın cânlar Hak(k)a ziyârete vara, 
girü dönicek sûretleri bunlara arza (5) kılalar. Herkim sûreti ihtiyâr iderse, ayruk 
Hak ziyâretine yol bulmaya.

(6) Ve eydür: Kul(a) andan yigrek yokdur kim gendö(zin)298 yok bile: ne zühd (7) 
ve ne ilm ve ne amel. Çün bu dükelisinsüz ola, lâcirem dükelisini bula (8) kim bu 
kıssaya elem gerek, kalem gerekmez.
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Ve eydür: ahbârı işitmek ol (9) gişiye yaraşur kim ilmden ma‘lûma irişe ve haber-
den haberi ala. Ammâ ol (10) gişi kim ilmi rîyâ ve ra‘nâlığıçün okıya, günden güne 
ırak düşe, (11) ve Hakdan mehcûr ola.

Ve eydür: dünyânun ne kaderi vardur kim gişi (12) anun terkini ulu iş sana. Ve 
mahâldur kim Hak(k)ı bilen Hak(k)ı sevmeye. Ve Hak (13) ma‘rifeti Hak dostlı-
ğınsuz hîc zevki yokdur. Görmezmisiz kim ırmaklar (14) akarken çağlar, ve çün 
denize irer epsem olur. Girmekden çıkmakdan, yâ (15) artmakdan eksilmekden 
denize ne ziyân olur?

Ve eydür: Tangrınun kulları

123.A.

(1) vardur. Eger bir sâ‘at Hakdan girü kalalar, ayruk Hak(k)a tâ‘at itmeyeler. Zîrâ 
(2) çün Hakdan girü kalurlarsa, yok olurlar. Yok nesneden tâ‘at nice gele?

(3) Ve eydür: Kemter nesne ârıfun oldur kim çün mülkden ve mâldan ve esbâbdan 
(4) bizâr ola, ve iki cihânı dahı ana virürlerise, nazar eylemeye. Ve ârıf  sevâbı (5) 
Hakdan Hakdur.

Ve eydür: ârıf  ma‘rûfı göre ve âlım gendü ilmiyile otura. (6) âlım eyide: ben n’ide-
yin? ârıf  eyide: ye ol n’eylesün?

Ve eydür: Hak sevdügi (7) nişân üc nesneyile bellü olur. Evvel: sehâveti denize 
benzeye. İkinci: (8) şefkatı güneşe benzeye. Üçünci: tevazu‘ı yire benzeye.

Ve eydür: Hâcîler ev (9) tavâf  eylemeğile bekâ isterler, mahabbet ehli gönül tavâf 
eylemeğile likâ (10) isterler. Ve eger üstâd şâgirde bir iş buyura, şâgird göre kim 
kapuda (11) bang namâz virürler. Gendüsine eydür: ilkin namâz kılam, andan 
üstâd yumışına (12) varam. Ammâ şeyh eydür: bir pîr ele getür kim anun yolına 
varmak yigrek ola (13) gendü yoluna varmakdan.

Ve eydür: Eyü gişi sohbeti yigrekdür eyü işden, (14) yavuz gişi sohbeti yigrekdür 
yavuz işden. Ve dükeli işi mücâhede içinde işlemek (15) gerek, andan Tangrı fazlın 
görmek gerek, ne gendü işin. Ve herkimün kim

123.B.

(1) Hak(k)ı bilmekligi oldı, hâceti olmaya anun su’âla. Ve herkim ki bilmedi, ârıf 
(2) sözin dahı bilmedi. Ve ârıf  oldur kim hîc nesne anun meşrebini bulandur-
maya, (3) ve her küdûret kim ana sâfî ola. Ve her gün bin gişi bu yola (4) gele, g(i)
ce olıcak cümlesi îmândan çıkalar ve ele getürmeyeler. Ve herkim hevâyı (5) terk 
itdi, Hak(k)a degdi. Ve herkim Hak(k)a yakın oldı, yir ve yirde ne varısa, (6) heb 
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anun oldı. Hak dükeli yirde vardur, ve Hak(k)a dükeli nesne hâsıldur. (7) Ve her-
kim Hak(k)a ârıfdur, câhıldur. Ve herkim Hak(k)a câhıldur, ârıfdur. (8) Ve herkim 
Tangrıyı bildi, tamuya azâb oldı. Ve herkim Hak(k)ı bilmedi, (9) tamu ana belâ ve 
azâb oldı. Ve herkim Hak(k)ı bildi, ol uçmağa (10) sevâb oldı, ve uçmak ana vebâl 
oldı. Ve ârıf  nifâkı yigrekdür (11) câhıl ihlâsından.

Ve eydür: Ol kim rivâyet iderler kim İbrâhîm ve Mûsâ ve (12) Îsâ, bunlar eydürlerdi 
kim: bizi Muhammed ümmetinden eylegil, siz gümân iltürsiz, ola (13) kim bu keleciyi 
riyâdan didiler. Hâşâ, belkim bunlar bu ümmet içinde erenler görmişler (14) dür 
kim ayakları tahte’s-sarâyda ve başları arşda ve a‘lâ-yı illîyinden geçüb-durur. (15) 
Ve bunlar arada güm olmışlardur. Ve velîler hazzı derece-i tefâvüt içinde dört

124.A.

(1) addandur. Ve her bölük bularun kiyâmı bir adıladur adlardan. Nitekim Hak 
eydür: (2) «hüve’l-evvelü ve’l-âhiru ve’z-zâhiru ve’l-bâtinu». Ve herkimün hazzı 
zâhir ola ve tâhir ola, (3) acâyiblere nigerân ola. Ve herkimün kim adlardan hazzı 
bâtından ola, anun (4) nigerânı envâra ve esrâra ola. Ve herkimün kim hazzı 
evvelâ ola bu adlardan, (5) anun işi sebkat içinde varmışdur. Ve anun kim âhır 
ola, işi bağlu (6) ola. Müstakbelâ anı kim diler, anunla ola. Ve her bir gişinün keşfi 
gendü (7) kadarıncadur.

Ve eydür: Dükeli devletler size değe, zinhâr, yöresine (8) yörenmen! Ve eger dükeli 
dev(let)süzlik299 sizün yolunuza gele, zinhâr, nevmîd (9) olmanuz kim Hak işi «kün 
fe-yekûn» içindedür.

Ve eydür: Herkim (10) gendözine baka ve tâ‘atını hâlis göre, ol âdem hisâbında 
degüldür. (11) Ve herkim gendü gönlinde şehvet çokiken öle, lâcirem anı la‘net 
kefenine (12) saralar ve nedâmet yirinde defn eyleyeler. Ve herkim gendü nefsin 
öldüre (13) şehvetden yığlınmağıla, lâcirem rahmet kefenine saralar, ve selâmat 
yirinde (14) defn eyleyeler. Ve Hak(k)a irmediler, illâ hürmet saklamakığıla. Ve 
yoldan (15) düşmeye kimsene, illâ hizmet terk eylemekliğe.300 Ve herkim bu sözlere

124.B.

(1) talebile simeye, ve[[r]]-ammâ301 girü taleb eyleyicilerden artuk kimsene bul-
maya. Ve mürîd (2) kaçankim nâra ura, feryâd eyleye, ırmak ola; ve kaçankim 
hâmûş ola, (3) deryâ-yı bî-pâyân olur. Ve şöyle göstergil kim varsın, ve şöyle olgıl 
(4) kim dirsin.

Eydür: İlm özürdür, ve ma‘rifet mekrdür, ve müşâhede hicâb (5) dur. Pes iste-
dügüni bulısarsın. Ve gönül kabz olduğı, nefs bast (6) olduğındandur. Ve gönül 
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bast olduğı, nefs kabz olduğındandur. Ve nefs (7) bir sıfatdur kim hergiz olmaya 
bâtıldan artuk. Ve hayât ilmdendür, (8) ve râhat ma‘rifetdedür. Ve rızk zikrdedür, 
ve şevk âşıklarun dâru’ (9) l-mülkidür. Ve ol dâru’l-mülk içinde bir taht komışlar-
dur firâk siyâsetden. (10) Ve bir kılıc hicrân havlından dartmışdur. Ve bir nergis 
budağını recâ eline (11) virmişdür. Ve degme nefesde bin başı ol kılıc birle keserler. 
Ve yitmiş (12) bin yıldur kim ol nergis bitmiş-durur, henüz hîc emel eli ana (13) 
irmemişdür. Ve ma‘rifet oldur kim bulasın302 bu halâyıkun hareketi ve sükûneti 
(14) Hakdandur.

Ve eydür: Tevekkül dirilmekdür anunıla kim rûzın (15) getürmekdür ve yarın 
endîşesini bırakmakdur. Ve zikr sağış

125.A.

(1) çoklığııla degüldür, lîkin huzûr birle gafletsüzlikdür. Ve mahabbet oldur (2) 
kim gendü çokluğını az göre, ve Hakdan gelen azı çok göre, ve (3) dünyâyı ve 
âhireti sevmeye. Ve aclık bir bulıtdur kim rahmet yağmurından (4) artuk nesne 
yağdurmaz. Ve şomırak haslet toklıkdur kim aclık anmaya. (5) Ve halâyık ırağırak 
Hakdan oldur kim işâret çok ide. Ve (6) Hak(k)a yakınrağı oldur kim halk yükin 
çok götüre ve hulkı hoş ola. (7) Ve herkim Hak(k)ı Hak(k)ıla bile, diri ola. Ve 
herkim Hak(k)ı gendöziyile bile (8) fânî ola. Ve ârıf  gönüli çırâğı303 bigidür kandil 
içinde arı sırçadan (9) kim anun şûlesi cümle melekûtı rûşan ider, ve ana cümle 
karanulıkdan (10) ne gussa var? Ve halkun helâklıgı iki nesnedendür: birisi halka 
(11) hürmet itmemekdendür; ve birisi Hak(k)a minnet itmemekdendür. ferîza (12) 
Mevlâ sohbetidür, ve sünnet dünyâdan elin dartmakdur. 

Nakldur <kim>304 birgez (13) bir mürîd[e]305 eyitdi: ben sefere giderven, bana 
ögüt virgil. Şeyh eyitdi: (14) Sana üc ögüt virürven. Evvel: çünkim bed hûyıla 
gişiyile sohbet idesin, (15) anun çirkin hûsını senün gökcek hûyuna geçürgil kim 
anun aybı

125.B.

(1) belürmeye. Ve dahı çün bir gişi sana eylük ide, evvel Hak(k)a şükr idgil, (2) 
andan ol gişiye kim Hak anı sana şefakatlu eyledi. Ve dahı çün belâ (3) sana yüz 
duta, râzî olgıl!

Bâyezîde sordılar kim: kul rızâsınun (4) kemâli Hakdan nedür? Eydür: Eger Hak 
Ta‘âlâ kulların a‘lâ-yı illiyîne irürse, (5) ve beni esfelü’s-sâfilîne iletse, ben râzırak 
olam ol kuldan kim (6) a‘lâ-yı illiyîne irişdi. Ve gişi çün gendü aybını bile halkdan 
töhmetini götüre, (7) andan Hak Ta‘âlâ anı gendü himmeti kadarınca gendözine 
yakın getüre.
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Bâyezîde (8) bir gün didiler kim: sen bize zühd ve ibâdet buyurursın, ve sen çok (9) 
zühd itmezsin – didiler. Eyitdi: zühdi ve ibâdeti hoz benden yazmışlardur.

(10) Sordılar kim: Hak(k)a yol nicedür? Eyitdi: sen yoldan çıkmagıl, Hak(k)a iresin.

(11) Ve eyitdiler kim: yâ şeyh, biz pîrlerden çok sözler işitmişüz, hîc senün (12) 
sözünden ulurak <söz>306 yokdur. Eyitdi: Anunçün kim mu‘âmelesi sâfîdür. Ve 
ben (13) minnet denizinden dirven; ve anlar imtihân iderler.

Bir gişi ögüt diledi. (14) Şeyh eyitdi: güne bak! Çünkim güne bakdı, eyitdi: Bunı bi-
lürmisin kim (15) kim yaratdı? Eyitdi: bilürven. Eyitdi: [beni] <bunı>307 yaradan 
sen(i)308 kanda kim varursan,

126.A.

(1) görür. Andan korkgıl! – didi.

Şeyh eydür: âdemîler illeri gezerler ve ararlar (2) ve illeri isterler. İllâ ol kim mak-
sûddur mukîmdür. Müsâfir gişi mukîmi (3) seferde istemek muhâldur. Ve sohbet 
ol gişiyle itgil kim eger sen (4) sayru olursan, ol senün yüküni götüre, ve eger sen 
günâh idersen, ol (5) tevbe eyleye.

Eydür: Benüm namâza ferâgatum olmaz kim kılam. Ve ben melekût yöresinde (6) 
gezerven, ve kanda kim düşmiş varısa, elin dutarvan. Ve ârıfun ulu nişânı (7) oldur 
kim senünle ta‘âm yiye, ve senün hâluna baka, ve senden satunala, (8) ve girü sana 
sata, ve gönli Hazâyir-i Kudsdan ola, gice309 üns yastuğında baş (9) koya. Ve dahı 
ârıf  oldur kim düşinde Hakdan artuk nesne görmeye, (10) ve andan artuk gişiye 
muvâfakat eylemeye, ve gendü sırrını andan artuk gişiye (11) dimeye.

Ve eydür: bir yirde olgıl kim anda emr ve nehy olmaya. Zîrâ bu ikisi (12) dahı halk 
içinde(dür).310 Vahdet hazretinde bunlar olmaz. Ve gişi kaçankim (13) fânî ola, 
Hak nazarında bâkî ola.

Bâyezîde eyitdiler kim: Sehl-i Testerî (14) ma‘rifet içinde söz eydür. Şeyh eyitdi: Sehel 
deniz kıranına varmışdur, (15) ve su kıranına düşmişdür.

Ve sordılar: ol gişi kim denizde gark olmışdur, anun

126.B.

(1) hâlı nice olur? Eyitdi: ol arada kim halk gördügidür iki cihânı gezerse, (2) ve gök 
bisâtını dürerse, henüz dilsüz ola.

Ve eydür: dervîşlik (3) oldur kim gişi gönli bucağında ayağını gence batura, ana 
âhiret rüsvâylıkdur (4) dirler. Güher genci kim ana genc-i mahabbet dirler. Her-
kim ol güheri buldı, dervîş (5) oldı.
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Bir gün sordılar: neyle buldun anı kim buldun? Cevâb virdi kim: (6) Dünyâ es-
bâbını cem‘ eyledüm, kanâ‘at zencîriyile bağladum, sıdk mancanığına kodum, (7) 
ve nevmîzlik denizine atdum – didi. Ve benüm ömrüm dahı dört yıldur. Zîrâ (8) 
yitmiş yıldur kim dünyâ hicâbındavan, ve dört yıldur kim anı görürven.

(9) Ahmed-i Hazreviyye eydür: yâ Bâyezîd, tevbe nihâyetine irmezven. Şeyh eyitdi: (10) 
tevbe nihâyeti izzetdür, ve izzet Hak sıfatıdur. Mahlûk anı nice ele getüre? Ve (11) 
namâz dahı ulaşmakdur; ve ulaşmak olmaya illâ dürişmeğile.

Ve sordılar: yol (12) Tangrıya nicedür? Eyitdi: kaçankim yoldan gâyib olasın, 
Hak(k)a ulaşasın.

(13) Ve eyitdiler kim: neçün bunca aclık medhini idersin? Eyitdi: eger Fir‘avn (14) 
ac olsayıdı, «ene rabbükümü’l-a‘lâ» diseyidi,311 veyâ kibr eylemeyedi. Ve müte-
kebbir (15) hergiz ma‘rifet yiyisin duymaya. Ve mütekebbir nişânı oldur kim eger 
bir nefes gendözini

127.A.

(1) görürse, cihân içinde gendü nefsinden habîsırak ve palîzırak bulınmaya.

Şeyh (2) eydür: Çöb dahı su üstinde yürir, ve kuş dahı havâda uçar, ve câzû (3) 
dahı kanda dilerse, varur. Bunlarun i‘tibârı yok. Pes erenler işi oldur (4) kim gön-
lini hîc Hakdan artuğa dutmaya. Ve onaltı yıl Hak mihrâbındayıdum, (5) hâyiz 
hisâbındayıdum, ve dünyeye üc talâk virdüm. Hak Hazretinde yigâne (6) oldum 
ve eyitdüm kim: İ Bâr-ı Huzâvendâ, senden artuk kimsenem yok. Ve (7) çünkim 
sen varsın, dükelisi vardur. Ve çün Hak benüm du‘âm sıdkını (8) bildi, ilk fazl ki 
benümle kıldı, nefs dikenini yolumdan arıtdı. Ve herkim anun (9) emrini bekledi, 
hil‘at buldı ve anunla meşgûl oldı. Ve ben andan (10) artuk [andan] nesne [ayruk] 
dilemedüm.312 Ve olkadar andum anı kim cümle (11) halk dahı andılar, tâ haddı 
kim benüm anmağum anun anmağı oldı. (12) Ve bana bildürdi, ve okıdı, ve beni 
yok eyledi. Ve birgez dahı okıdı: buğur (13) beni diri kıldı. Ve dahı ben hoz yük 
bağladum. Ve çün beni bulmayavan (14) bayvan, ve çünkim gendözüme geleven 
dervîşven. Ve ben sanurdum kim (15) ben anı severven; ol hoz beni severimiş 
evvelden. Ve her gişi ameli denizine

127.B.

(1) gark olmışdur, ve ben Hak denizine gark olmışvan. Ve ayruklar gendü riyâ-
zetini (2) görmişdür. Ve ben Hak inâyetini görmişven. Ve âdemîler ilmi ölüden 
dutmışlar (3) dur, ve ben diriden dutmışvan kim hergiz ana ölmek yokdur. Ve 
dükelisi Hak(k)ıla söyler, (4) ve ben Hakdan söylerven. Ve nefsi Hak(k)a kığırdum, 
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eslemedi. Ve çünkim nefsi kodum, (5) Hak(k)a tenhâ vardum. Ve bir gice gönlümi 
göge iletdiler, firişteler girü getürdiler. (6) Eyitdüm kim: bana ne getürdün? Eyitdi: 
mahabbet ve rızâ kim pâzişâh <armağanı>313 dahı bu ikidür. (7) Ve çün Hak(k)ı 
gendü ilmümile bildüm ve eyitdüm: eger anun kifâyeti sana yitmezse, (8) hîc gişi 
kifâyeti sana yitmez kim endâmı kullığına getürem. Ben hergiz kim (9) bir endâ-
mum mahâmellik ideyidi, dahı bir endâmumıla meşgûl olurdum kim Bâyezîd (10) 
oldum. Ve hîc gafletden katırak azâb görmedüm. Ve tamu odı âdemîlere itmeye 
kim (11) gaflet bana ider. Ve otuz yıldur kim ben namâz kılurvan, nefsüm henüz 
kâfirdür. (12) Ve avretler işi bizüm işümüzden yigrekdür. Bunlar ayda bir gusl ider-
ler arsuzlıkdan;314 (13) ve biz ömrümüz içinde birgez dahı itmezüz arılığumuzıçün. 
Ve kıyâmet güninde (14) eydürlerise bana kim: nişâ itmedün, yigrekdür bana kim 
eydeler: nişâ itdün. Ya‘nî ma‘nîsi (15) oldur kim iderven, anda men menlik ola. 
Men menlik şirkdür ve şirk

128.A.

(1) yazukdan beterdür, meger ol tâ‘at kim anda men menlik olmaya. Ve halkun 
esrârına (2) Hak muttali‘dür. Kime kim bakarsa, küfün315 görür. Meger Bâyezîd 
sırrı kim gendüden (3) dolucarak316 görür. Ve i nice yakındur bize ol kim bizden 
ırakdur. Niçe gişiler kim (4) bize yakındur, bizden ırakdur. Ve düşde gördüm kim 
Hakdan dilerdüm artuklığı tevhîdden. (5) Ve çün uyandum, eyitdüm kim: yâ 
Rabbi, artuk dilerven tevhîdi. Ve Hak(k)ı (6) düşde gördüm, sordum kim: sana yol 
nicesidür? Eyitdi kim: gendözüni (7) terk it, bana ir(iş)!317 Ve Hak bana düşümde 
eyitdi kim: yâ Bâyezîd, ne dilersin? (8) Eyitdüm: anı dilerven kim sen dilersin. Hak 
eyitdi kim: ben sana ve sen bana. (9) Halk sanurlar kim Ben dahı bulardan biri-
siven. Ve eger benüm sıfatumı halk gayb (10) âleminde bilelerdi, helâk olurlardı, 
ve hâslar medhûş olalardı. (11) Ve benüm bigi gişi bir deryâya benzer kim ne dibi 
var, ne ucı var, ne kıranı (12) var.

Ve bir gişi Bâyezîde sordı kim: arş nedür? Cevâb virdi kim: arş (13) benven, ve kürsi 
benven, ve levh benven, ve kalem benven. Ve ol gişi kim Cebrâîl (14) gönüllüdür 
benven; ve Mîkâîl ve İsrâfîl ve Azrâîl gönüllü benven; ve Yidiler (15) ve Kırklar dahı 
benven, ve İbrâhîm ve Mûsâ ve Îsâ [ve Muhammed] gönüllü benven. Ol gişi epsem

128.B.

(1) oldı. Andan Bâyezîd eyitdi: beli, herkim Hak içinde mahv ola, ve hakîkat içinde 
(2) nekim varısa, dükeli Hakdur. Eger ol gişi ölmezse, Hak nûrıla dükelini gendü 
(3) göre.

Mi‘râc. Şeyhün mi‘râcın dahı eydelüm, sözi hatm idelüm.
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(4) Bâyezîd eydür kim: Yakîn gözile Hak(k)a bakdum. Andan sonra kim beni is-
tiğnâ (5) derecesine yitürdi, cümle mevcûdâtdan gendü nûrıyıla münevver kıldı, 
ve esrâr (6) ve acâyib gözini âşikâre eyledi, ve gendü azameti benüm gözüme 
gözükdi. Ve ben (7) Hakdan gendözüme bakdum, ve gendü sıfatumdan te’emmül 
eyledüm. Benüm nûrum Hak nûrı (8) kıyında zulmetidi. Benüm kudretüm Hak 
kudreti kıyında âcızıdı. Ve benüm azametüm (9) Hak azamet(i)318 kıyında ayn-ı 
hakâretidi. Ve benüm izzetüm Hak izzeti kıyında mahz-ı (10) mezelletidi. Ve Hak 
kıyında cümle safâyıdı, ve benüm katumda cümle küdûretidi. (11) Bakdum: varlı-
ğumı anun nûrıyla gördüm, ve gendü izzetümi ve azametümi anun izzetinden (12) 
ve azametinden gördüm. Ve bildüm kim her nesne kim itdüm, anun kudretiyile 
itdüm, (13) kâlıbımı319 görmekligi insâf  göziyile andan buldum. Ve hakîkat: bak-
dum, cümle kullığumı (14) Hakdan gördüm, bende görmedüm. Ve ben sanurdum 
kim taparvan. Eyitdüm: Bâr-i Huzâvendâ (15) bu nedür? Cevâb virdi kim: ol ne 
benven, ne ayruk, ya‘nî: mübâşir-i ef‘âl sensin,

129.A.

(1) ve mukaddir ve müyessir ben, tâ tevfîk yüz göstermeyince senden tâ‘at vücûda 
(2) gelmez. Ve beni gendüliğiyile yok eyledi, ve gendü bekâlığıyıla fânî kıldı, (3) 
ve azîz kıldı, ve gendü vücûdını ve benüm vücûdumı bana gösterdi (4) Lâcirem 
Hak beni arturdı. Hakdan Hak(k)a bakdum, Hak(k)ı hakîkat gördüm. Ve anda 
(5) makâm eylendüm, ve anda eglendüm, ve dinlendüm. Ve dürişmek kulağını 
burdum, (6) ve dili iki kadem dartdum. Ve ilm-i kesbiyi kodum, nefs-i emmâre-
nün zahmetin (7) götürdüm aradan, âletsüz bir zamân karâr dutdum. Ve çün 
tevfîk eliyile (8) vusûl yolından gitdüm, Hakdan bana çok çok bahşişler geldi: 
ilm-i ezeli (9) virdi, ve gendü lutfından ağzumda dil virdi, ve gendü lutfından bir 
göz (10) yaratdı, bana virdi. Cümle mevcûdâtı gördüm [Hak(k)ıla]. Ve çün lutf 
diliyle münâcât (11) eyledüm, ve Hak ilminden ilm ele getürdüm, ve nûrıyıla ana 
bakdum, bana eyitdi: (12) i dükelisüz dükelisiyile ve âletsüz âletile.320 Eyitdüm: i 
Bâr-ı Huzâyâ, ben bununla (13) magrûr olmazvan, ve gendözümle andan müs-
tagnî olmazvan. Sen bana (14) bensüz olmak yigrekdür andan ki ben bensüz veyâ 
sensüz bana olavan. (15) Ve senünle sana söyleyeven yigrekdür kim gendü nefsüm 
sensüz güni senün

129.B.

(1) yolunda götüreven. Buyurdı kim: İmdi şerî‘atı beklegil, ve emr ü nehy (2) yo-
lından çıkmagıl kim sa‘yun benüm katumda meşkûr ola. Eyitdüm kim: ol (3) [ol]321 
arada ten murâdı vardur, ve benüm gönlüm yakîndur. Sen eger şükr idesin, (4) 
gendözünden idesin, yok yok yoldansın.322 Eger mezemmet idesin, (5) sen hoz 
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aybdan ve noksândan münezzehsin. Sordı kim: Kimden ögrendün? (6) Beni soran 
gişi sorduğı gişiden yigrek bilür kim hem murâd u hem mürîd, (7) ve hem mucâb 
u hem mucîbdür. Çün benüm safâlığumı gördi, ve benüm gönlümdegi (8) Hak 
rızâlığını işitdi, hoşnûzlık hil‘atını bana geydürdi, ve beni münevver (9) kıldı, ve 
nefs zulumâtından ve beşeriyyet küdûretinden beni kurtardı. Bildüm kim (10) ben 
anunla görürven. Ve anun fazlından şâzîlık döşegini gönlüm içinde döşedüm. 
(11) Hak bana eyitdi kim: itgil nekim dilersin! Ben eyitdüm kim: yâ Rabbi, seni 
dilerven (12) kim fazldan fâzılıraksın ve keremden uluraksın. Ve senden sana kânî 
(13) oldum. Çün sen benümle olasın, fazl u kerem menşûrını yazdum. Gendö-
zümden (14) girü komagıl beni, ve nekim senden artukdur, anı ilerü getürmegil! 
Bir zamân (15) bana cevâb virmedi. Pes kerâmet tâcını benüm başumda kodı, ve 
bana eyitdi kim: 

130.A.

(1) Hak dirsin ve hakîkat istersin, andan kim Hak gördün ve Hak (2) işitdün. Eyit-
düm: eger gördümise, senünle gördüm, ve eger işitdümise, Hak(k)ıla (3) işitdüm. 
İlkgez sen begendün, andan ben begendüm, ve sana çok senâ (4) eyledüm. Lâci-
rem kibriyâlıkdan bana kanat virdün kim senün meydânunda (5) uçdum ve acâyib 
sun‘larunı gördüm. Ve çün benüm za‘yıflığumı bildi (6) ve niyâzumı işitdi, beni 
gendü kuvvetiyile kavî eyledi, ve gendü görkiyile beni (7) bezedi, ve tevhîd kapu-
sını bana açdı. Ve çün gördi kim benüm sıfatum (8) anun sıfatı içinde erimişdür, 
ve gendü hazretinden bana ad virmişdür, gendü (9) lutfından bana teşrîf  virdi, 
ve ikiligi aradan götürdi. Ve eyitdi: (10) rızân benüm rızâmdur ve benligüni sana 
dutmayalar. Pes bana gayret (11) zahmını dadurdı, ve beni girü diri kıldı. Girü 
imtihân bardakından sâfî (12) çıkdum. Pes eyitdi: «li-meni’l-mülkü». Eyitdüm: 
senün «li-meni’l-hükmü». Eyitdüm: senün. <Eyitdi>:323 (13) «li-meni’l-ihtiyâru». 
Eyitdüm: senün söz dahı hemânıdı kim bidâyet hâlında işitdiler (14) -idi kim bana 
girü göster de. Eger sebk-i rahmet degülmissedi, hergiz (15) halk dinlenmeyedi. Ve 
eger kudret-i mahabbet degülmissedi, dütüni havâya çıkayıdı.

130.B.

(1) Kahhârlık nazarı ve cebbârlık vâsıtasıyıla bana bakdı, dahı benden eser gör-
medi. (2) Mescid kapusı gibi gendözümi cümle derelere bırakdum, ve gayret aya-
ğını (3) dükeli depelerde yüritdüm, ve taleb atını her sahrâda segirtdüm. Andan 
yigrek av (4) dutmadum, ve âcızlıkdan yigrek nesne bulmadum, ve hâmûşlıkdan 
aydınırak (5) çırâk bulmadum, ve söylememekden yigrek söz bulmadum. Ve sükût 
sarâyınun (6) sâkini oldum, ve sâdırlık sudrasını geydüm kim işüm gâyetine (7) 
irişdi: zâhirüm ve bâtınum halk i‘ânetinden hâlî oldı. Ve hem girdi benüm (8) zul-
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mânî gönlümden, şâzîlıkdan kapu açdı, tecrîdden ve tevhîdden bana (9) dil virdi. 
Lâcirem şimdi benüm dilüm sâmediyyetdendür ve gönlüm rabbâniyyetden (10) 
dür ve gözüm yezdâniyyetdendür. Anun medediyile söylerven, ve anun kuvveti-
yile (11) bakarvan. Ve çün anunıla diriven, lâcirem hergiz ölmeyeven. Ve çün bu 
(12) makâma degdüm ve irişdüm, benüm işâretüm ezelîdür ve dilüm tevhîddür 
ve cânum (13) tecrîddür. Gendözümden söylemezven kim muhaddis olavan, veyâ 
gendözüm (14) söylemezven kim mükerrir olavan. Dilümi ol döndürür ana kim 
diler; ve ben (15) arada tercümânvan. Söyleyici oldur hakîkat içinde, ben degül-
ven. Pes Tangrı

131.A.

(1) beni ulu eyledi. Ve katında dururdum. Bana eyitdi: halk dilerler kim seni göre-
ler. (2) Ben eyitdüm kim: Ben dilemezven kim buları göreven. Eger sen dilersen, 
beni halk (3) üzerine çıkarasın. Ben senün emrüne hilâf  eylemezven: beni senün 
vahdâniyyetün birle (4) bezegil, halk beni göreler, senün sun‘unı ve kudretüni 
göreler, ve beni göricek (5) sâni‘yi görmiş olalar, ben arada olmayavan. Ve bu 
murâdı bana virdiler, ve kerâmet (6) tâcını başumda kodılar, ve beşeriyyet makâ-
mından çıkardılar. Pes (b)uyurdı: benüm halkum (7) katına var diyü. Bir kadem 
hazretden taşra kodum ve dahı bir kademde ayakdan düşdüm. (8) Nidâ işitdüm 
kim: benüm dostumı girü getürün diyü kim ol bensüz olmaz, ve (9) benden artuk 
gişiye yol bilmez. Ve çün vahdâniyete irişdüm [[kim]] ilk lahza (10) ki bakdum, 
tevhîdden bakdum. Bunca yıl fehm deresinde yügürdüm, bir kuş oldum (11) kim 
gözüm yigânelikdenidi, kanadum hemîşelikdenidi. Hak(k)un bîçünligi (12) içinde 
uçdum. Çün mahlûkâtdan gâyib oldum, eyitdüm kim: Hâlike (13) irişdüm. Pes 
rübûbiyyet deresinden baş kaldurdum, bir çanak şerbet içdüm (14) kim hergiz 
kıyâmetedegin anun zikri susuzlığından doymadum. Pes otuz (15) bin yıl vahdâ-
niyyet içinde uçdum, ve otuz-bin yıl ulûhiyyet içinde

131.B.

(1) uçdum. Altmış-bin yıl oldı. Ve otuz-bin yıl dahı ferdâniyyet içinde uçdum, (2) 
andan gendü derimden çıkdum, Bâyezîdi gördüm. Ve nekim gördüm, dükelisi (3) 
benidüm. Pes dört-bin bâdiye geçdüm,324 nihâyet(e)325 degdüm. Çün bakdum, 
gendözümi (4) enbiyâ derecesinün bidâyetinde gördüm. Pes andan uçdum, ol bî-
nihâyet (5) içinde eyitdüm kim benden yokaru kimsene çıkmaduk ola, ve benden 
yokaru (6) makâm dahı mümkin olmaya. Çün bakdum, gendü sırrumı bir Pey-
gamber ayasında (7) gördüm. Pes ma‘lûm oldı kim evliyânun hâlı nihâyeti enbiyâ-
nun ahvâlı (8) bidâyetidür, ve enbiyâ nihâyetine hoz nihâyet ve gâyet yokdur. Pes 
cânum (9) cümle melekûtdan geçdi, uçmağı ve tamuyı gördi, hîc nesneye iltifât 
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(10) kılmadı. Ve her nesne kim ilerü geldi, ana tâkatı kalmadı. Ve hîc Peygamber 
(11) cânına irişmedüm kim ana selâm virmedüm. Ve çünkim bizüm Peygamber 
cânına (12) irişdüm, ve anda bin deryâ gördüm, otdan hîc nihâyeti yok. Ve bin bin 
hicâb (13) gördüm nûrdan. Eger bir kadem ursayıdum, ilk deryâya göyneyidüm, 
ve gendözümi (14) yile vireyidüm. Heybetden ve dehşetden şöyle medhûş oldum 
kim hîc kalmadum. Nicekim (15) diledüm kim Muhammed-i Mustafâ çâdırınun 
tanâb-ı mıhını görem diyü zehrem olmadı.

132.A.

(1) Bu dükeliyile Hak(k)a irişdüm, illâ zehrem yokdur ki Muhammede irişem. Ya‘nî: 
her gişi gendü (2) kadarıyıla Hak(k)a irişür kim Hak dükeliyile biledür. Ammâ Mu-
hammed-i Mustafâ dükelinden ilerü (3) hâs sadrdadur, tâ «lâ ilâhe illâllâhu» deresini 
geçmeyince Muhammed Rasûlullâh deresine (4) degmez. Ve hakîkat içinde ikisi dahı 
birdür. Nitekim Ebû Turâb mürîdi Hak(k)ı görürdi, (5) ammâ Bâyezîdi görmege 
tâkatı yitmedi. Pes Bâyezîd eyitdi: İlahî, nekim gördüm, (6) cümlesi benidüm. Ve 
benligümile bana yol yokdur, ve bana gendözümden geçmek yokdur. (7) Pes bana 
ne gerek? Fermân geldi kim: yâ Bâyezîd, senün halâsun senden (8) Muhammedi 
sevmek içinde ve bize mütâba‘at eylemekdedür. Gözüni anun kademi toprağıyıla 
(9) sürmelegil, ve anun sünnetine mütâba‘at kılgıl, ve anun içinde sâbit kadem (10) 
olgıl! Ve aceb dutarvan ben ol gişilerden kim ol gişinün kim bunca nübüvvet-i (11) 
azameti ola ve söz söyleye kim lâf  ura ve ma‘nîsini bilmeye. Nitekim şeyhe eyitdi-
ler: (12) yarın kıyâmet güninde halâyık cümlesi Muhammed alemi dibinde olasıdur. 
Bâyezîd (13) eyitdi: Hak(k)un hakkı kim benüm alemüm Muhammed aleminden 
artukdur kim cümle halâyık ve (14) Peygamberler benüm alemüm altında olalar. 
Ya‘nî: bu sözün ma‘nîsi budur kim benüm bigi ne (15) yirde var, ve ne gökde var, 
benüm sıfatum gayb içinde gâyibdür. Anunla kim gayb

132.B.

(1) perdesi sarâyındadur, andan söylemek cehl-i mahzdur, ve sertâser dükelisi 
gaybdur. (2) Çün gişi kim böyle ola, bu gişi nice bu ola? Belkim bu gişinün dili 
Hakdan (3) ola, ve söyleyici dahı Hak ola kim «küntü lehu nutkan ve-bî yentiku». 
Lâcirem Hak dahı (4) Bâyezîd diliyile söyleye. Ve ol söz kim Bâyezîd eyitdi: «livâ’i 
a‘zamu min livâ’i Muhammedin», (5) ya‘nî: benüm alemüm ulurakdur Muhammed 
aleminden didügi, Hak alemi uludur Muhammed aleminden (6) dimekdür. Nitekim 
bunı revâ dutarsın, ağacdan «innî enâ Allâhu» gözüke. Bunı (7) revâ dutasın kim 
Hak alemi Muhammed aleminden uluyıduğın, ve çün «sübhânî (8) mâ a‘zama 
şânî», Bâyezîd nihâdı ağacından çıkmak revâdur. Bu söz dahı revâdur: «vallâhu 
(9) a‘lemu münâcât».
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Ve şeyh münâcât içinde eydüridi kim: Huzâvendâ, (10) niçe niçe senünle benüm 
aramuzda benlik ve senlik ola, İlahî, İlahî, benüm benligümi (11) aradan götür 
kim benüm benligüm sana ola kim ben hîç olavan. Ve niçekim senünleven (12) 
dükeliyileven, ve niçekim gendözümleven, dükelinden eksükven. İlahî, beni sana 
(13) dervîş irişdürgil! İlahî, bana zâhıdlık ve âlımlık gerekmez. Eger beni nesne (14) 
issi idersen, esrârun şemmesini rûzî eylegil, ve dostlar derecesine (15) irürgil. Ve 
ben girü sana giderven, ve senden sana irerven. İlahî, ne görklüdür

133.A.

(1) senün ef ’âlun ve ilhâmun gönüller içinde. Ve ne rûşandur ve şîrîndür (2) feh-
mün senün gayblar içinde. Ve ne azîm ol hâl kim halk anı keşf  eylemeye, (3) ve 
dil anı vasf  idemeye. Ve bu kıssa kanda dükenür? İlahî, aceb degül ol kim (4) ben 
seni sevem, zîrâkim âcız ve za‘yıf  ve muhtâc kulvan. Ve aceb oldur kim (5) senün 
bigi <ganî>326 pâzişâh benüm bigi bîçâre’yi ve za‘yıfı sever. İlahî, bu dükelisiyile 
(6) kim korkarvan, böyle şâzvan. Ve eger îmîn olursam, aceb nicesi şâd olavan?

(7) Ve eydürler kim Bâyezîd Hak katında yitmişgez kurbet buldı; hergez kim girü 
gelürdi, (8) zünnâr bağlardı ve girü keserdi. Ve çün âhir(-i) ömri irişdi, mihrâba 
(9) girdi, zünnâr bağladı, ve kürkin devüre geydi, ve kürk takyesini devürdi, ve (10) 
eyitdi: İlahî, ömrüm içinde itdügüm riyâzetlerümi ve namâzlarumı arza itmez-
ven, (11) veyâ Kur’ân hatme eyledügümi saymazvan, ve evkâtumı ve münâcâtumı 
ve kurbetümi dimezven. (12) Ve sen âlım ve âgâhsın kim söyledügüm tefâhur 
bâbından degül, veyâ i‘timâdum (13) ana degül. Belkim gendü aczumı anarvan, 
ve senün fazlunı şerh iderven (14) kim bu hil‘atı sen virmişsin kim gendözümde bu 
fazl u [ve] keremleri (15) görürven. Ve illâ hoz dükelisi hîçdür, ve yoğa sayılmışdur. 
Ve ben bir miskîn ve bedbaht

133.B.

(1) ve câhıl ve yitmiş yıllık gevür. Ve sac sakal zelâletde ağartmışvan, ve yabanda (2) 
ömrümi telef  geçürmişven. İmdi bu dükeli aybıla sana dönerven, ve zünnârumı 
keserven, (3) ve İslâm dînine girürven, ve şehâdet kelimesini getürürven. Ve öndin 
nekim işledümise, (4) cümlesin hebâ’ı mensûra saydum. İmdi İlahî, afv hattını sen 
virgil, ve ma‘siyet (5) tozunu benden sen silgil. 

Nakldur kim Bâyezîd evvel hâlında Allâh, (6) Allâh çok eydüridi. Ve çünkim cân 
nezîne irdi, hemân eydüridi kim: (7) basdur.327 Ve eydüridi: Her vakt seni huzûrıla 
anardum. İmdi uş cân (8) virürven, senün tâ‘atundan gâfilven. İlahî, ben gâfil 
oldumısa, sen hâzırsın (9) – didi. Ve ol aru cânın Hak(k)a ısmarladı.

Ve ol gice kim dünyeden nakl (10) eyledi, Ebû Mûsâ anda hâzır degüldi. Ve eyitdi: 
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Ben ol gice bir düş (11) gördüm kim arşı başum üstinde götürürdüm ve gider-
düm. Çün uyandum, (12) acâyibe kaldum. Ve ben eyitdüm: varayım, bu sözümi328 
şeyhe sorayım – didüm. Geldüm, (13) gördüm hoz şeyh vefât bulmışıdı, ve çevre 
etrâfdan halk çok gelmişdi.

(14) Ve Ebû Mûsâ eydür: Çünkim şeyhün cenâzesin götürdiler, ve ben dahı diledüm 
(15) kim cenâzenün bir kûşesine yapışam, elüme girmedi. Ve halk çok yapışub

134.A.

(1) dururlarıdı. Bugez gördüm kim çâre bulumadum: cenâzenün altına girdüm, (2) 
cenâze’yi başuma götürdüm. Giderken nâgâh şeyh bana âvâz virdi kim: yâ Ebû 
(3) Mûsâ, gördügün düş ta‘bîri budur kim düşünde gördünüdi ki arşı götürürdün; 
(4) ol benven – didi.

Bir mürîd şeyh(i)329 düşde gördi, eyitdi: yâ şeyh, Münkirden (5) ve Nekîrden nice 
geçdün? – didi. Eyitdi: Münkir ve Nekîr geldiler, bana sû’âl eylediler (6) kim: 
Tangrın kimdür? Ben eyitdüm: Varun, Tangrıya sorun ve eydün Bâyezîd (7) senün 
nendür? – din! Nekim ol dirse, oldur – didüm, Ve gernî ol dimeyince (8) kim: 
Bâyezîd benüm kulumdur, ben bingez Tangrım oldur didügümün (9) fâ’idesi yok.

Ve bir ulu dahı Bâyezîdi düşde gördi ve sordı kim: (10) Tangrın senünle ne kıldı? 
Ve eyitdi kim: Çalabum bana eyitdi: yâ Bâyezîd, (11) bana <ne>330 getürdün? 
Eyitdüm kim: yâ Rabbi, nesne getürmedüm, ve şirk dahı getürmedüm. (12) Bana 
eyitdi kim: süd içdügün gice şirk degülmidi? – didi. Şeyh eydür: (13) Bir gice süd 
içdümidi, ve karnum ağrıdıyıdı. Nâgâh dilüme yüridi kim: kâşki (14) süd yimeye-
düm; eger süd yimesem, karnum ağrımazdı – didüm. Hak Ta‘âlâ anı bana (15) 
itâb eyledi kim karnun ağrıduğın benden dutmadun, südden dutdun.

134.B.

(1) <Nakldur>331 kim ol vakt kim Bâyezîdi hakına kodılar, Alî anası kim Hızreviyye 
(2) avretiyidi, şeyhün türbesine ziyârete geldi. Çün ziyâret itdi, eyitdi: (3) bilürmisiz 
kim Bâyezîd ne gişiyidi? Eyitdiler: sen yigrek bilürsin. Ol avret (4) eyitdi kim: Bir 
gün Ka‘bede tavâf  kılurdum. Bir sâ‘at fikre vardum ve (5) uyudum. Gördüm kim 
beni göge çıkardılar. Ve arş altını gördüm. Ve anda (6) bir yazı varıdı. Uzunı ve 
ini gözükmezidi. Ve ol yazı içi cümle (7) gül ve reyhânıdı. Ve degme yaprakda 
yazılmışıdı kim: «Bâyezîd veliyyullâhi».

Ve (8) Pîr Ömer eydür: Bâyezîdi gördüm düşümde ve eyitdüm kim: bana ögüt vir. 
Eyitdi (9) kim: Âdemîler bir dibsüz denizdür. Ve bularun sırrı gemidür. Cahd 
eylegil kim (10) ol gemide oturasın, ve miskîn teni denizden kurtarasın – didi.
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Ve dahı (11) düşde gördiler, sordılar kim: tasavvuf  nedür? Eyitdi: mâsivâ Allâhı 
terk idüb (12) [[mâsivâ Allâhı]] mahabbeti dizinde oturmakdur. Şeyh Bû Sa‘îd şey-
hün ziyâretine (13) geldi ve ziyâret kıldı. Girü döndi ve eyitdi: Bu bir hazretdür. 
Herkim (14) nesne yitürse, bu hazretde bula – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi.

«Ve’l-âhir.»

M E T i n 173

www.tuba.gov.tr



{15}

(15) Ol zeyn-i zamân, ol rükn-i amân,332 ol ma‘den-i şerî‘at ve tarîkat, ol 

135.A.

(1) zü’l-cihâdeyn behakîkat, ol tâc-ı târek:

Abdullâh-ı Mübârek
– rahmetullâhi aleyhi – (2) ana şâhenşâh-ı ulemâ dirleridi. İlm ve şecâ‘at içinde 
ve hüner ve sahâvet içinde (3) nazîri yoğıdı. Ve tarîkat ulularındanıdı, ve dükeli 
hâlı eyüyidi. Ve meşâyihler (4) çok görmişidi, ve dükelisiyile bir olmışıdı. Ve dükeli 
kavmun makbûlıyıdı. (5) Ve anun tasnîfleri meşhûrdur, ve kerâmetleri mezkûrdur.

Bir gün Süfyân-i Sevrî (6) Abdullâha uğradı ve eyitdi: «yâ raculü’l-şarki ve’l-garbi», 
hoş geldün! – didi. (7) Füzeyl dahı anda otururdı, eyitdi kim: «ni‘me raculi’l-maş-
rıkı ve’l-magribi ve-mâ beynehümâ», (8) ya‘nî: gel i maşrık ve magrib kavmınun 
yigregi! – didi. Füzeyl bigi gişi (9) anı ögicek, ana ayruk ne diyeler?

Ve anun ilk tevbesi olıdı kim bir karavaşa (10) âşık olmışıdı, ve karârı gitmişdi. 
Bir gice kış güni katı sovukıdı, (11) durugeldi, ve bir gişi dahı bile aldı, ma‘şûkası 
evine vardı. Ve bir dîvârı (12) altında durdı, tâ ma‘şûkasını göre. Ve ma‘şûkası 
dahı dîvâr üstine çıkdı, (13) birbirine karşu durmışlarıdı. İrte oldı, müezzin bâng 
virdi: Abdullâh (14) sanurdı kim yatsu namâzıdur. Çünkim gün doğmağa başladı, 
bildi kim ışka (15) gark olubdur. Ve ma‘şûkası eyitdi: i Mübârek oğlı, utanmazmısın 
kim bir gice

135.B.
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(1) irteyedegin gendü nefsün[m-]den ötrü ayak üstine durursın? Eger imâma uy-
mış (2) olayıdun, imâm namâz içinde Kur’ânı uzadayıdı, melûl olurdun. Tangrıya 
karşu (3) hod durmazsın, ve gendü nefsünden ötrü şöyle olursın kim irte olduğın 
(4) bilmezsin – didi. Abdillâh çün bu sözi işitdi, içine bir katı derd düşdi. (5) Derhâl 
tevbe eyledi, ve ilme meşgûl oldı. Ve ilm ve Kur’ân berekâtında bir mertebeye (6) 
irdi kim bir gün anası evinde uyurdı. Anası geldi, gördi kim bir yılan bir nergis (7) 
budağın ağzına dutmış, Abdullâh kıyında dururdı ve sinegin üşelerdi.

Ve andan (8) sonra Merv şehrinden gitdi, Bağdâda geldi, bir <müddet>333 meşâ-
yihlerile sohbet eyledi. (9) Girü Merve geldi. Merv kavmı cümlesi ana yüz dutdı. 
Ve andan Hicâza geldi, (10) ve mücâvir oldı. Bir yıl hac iderdi, ve bir yıl gazâ 
iderdi, ve bir yıl ticâret (11) iderdi. Ve assı kim iderdi, yârânlarına üleşdürürdi. Ve 
dervîşleri (12) kığırurdı; ve hurmâ alurdı, ileyine dökerdi ve eydüridi: herkim artuk 
(13) yiye, akca virem – diridi. Ve hurmâ çekirdegin sayardı. Kankısı kim artuk 
yiridi, (14) ana akca virürdi. 

Nakldur kim bir gün bir bedhû gişiyile yoldaş oldı. Ve (15) çün andan ayrıldı, 
Abdullâh eydür: ol miskîn benüm kıyumdan gitdi, ol

136.A.

(1) çirkin hûsı bile gitdi. 

Nakldur kim bir gün deveyile ber(r)iyede giderdi, birkac (2) dervîşlere uğradı. Ab-
dullâh eyitdi: Bizi cün kığırdılar, varuruz. Zîrâ (3) mâlumuz vardur. Siz dervîşlersiz, 
neyleyü varursız? Dervîşler eyitdiler: Eger (4) sizi evine kığırdısa, bizi gendözine 
kığırur – didi. Konuklayıcı cumard olıcak (5) bayı yohsunı bile konuklar – didi. Ve 
dahı Abdullâh eyitdi: biz baylardan borca (6) nesne dilerler – didi. Dervîşler eyitdi: 
ol sizden diledüklerin bizümçün (7) dilerler – didi. Nitekim Kur’ânda buyurur: 
«innema’s-sadakâtü li’l-fukarâ’i ve’l-mesâkîni». (8) Abdullâh utandı, hacil oldı, 
dınmadı.

Ve zâhıdlık içinde şol haddayıdı (9) kim bir gün bir yirde kondıyıdı, atın salıvirdi, 
gendözi namâza durdı. Ve ol (10) at ağır bahâlu atıdı. Vardı, ekine girdi. Ekine 
girdügi(ç)ün ol atı anda (11) kodı, gitdi. Ve bir gün Şâm ilinde bir gişiden bir kalem 
dilediyidi. Girü issine (12) virmege unıtdı. aldı, Merve geldi, anda kalemi andı. 
Mervden durdı, (13) yine Şâma geldi, ol kalemi issine virdi. 

Nakldur kim bir gün Abdullâh (14) geçerdi. Bir gözsüze eyitdiler kim: uş Abdullâh 
gelür, nesne dile! – didiler. (15) Ve çünkim geldi, geçe, ol gözsüz eyitdi: «kıf  yâ 
Abdallâhi», ya‘nî: dur yâ Abdullâh!
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136.B.

(1) Abdullâh durdı, sandı kim sadaka diler. Eyitdi: du‘â kil kim Tangrı benüm (2) 
gözümü yine vire. Başın göge dutdı Abdullâh ve du‘â kıldı. Derhâl Hak Ta‘âlâ (3) 
ana gözlerin girüvirdi. 

Nakldur kim bir gün meger yazıya çıkdı. Kici (4) bayram günleriyidi, ve hac-
ca varmaduğıyıçün özi göynerdi. Eyitdi: çünkim varmadum, (5) hâcîler itdügi 
amelleri bunda yirine getüreyin – didi. Pes ol sahrâ içinde (6) gezerdi, ve hâcîler 
bigi tavâf  iderdi. Hadîsde gelib-durur: herkim (7) hâcîlere mütâba‘at eyleye, Hak 
Ta‘âlâ ana hâcîler sevâbın rûzî kılur – (8) didi. Bes Abdullâh ol sahrâ içinde gezer-
ken bir karı iki bükülmiş, elinde asâ (9) Abdullâh kıyına geldi ve eyitdi: yâ Abdullâhi, 
meger sen hac ârzûlarsın ve hâc(î)lere (10) öykinürsin – didi, imdi beni senünçün 
virbidiler kim seni alam, Arafâta varam.334 (11) Abdullâh eydür: Hîc dınmadum. 
Bugez hac vaktına üc dört gün kalmışıdı. Eyitdüm: (12) beni Mervden Ka‘beye nice 
iltesin? Eyitdi: yâ Abdullâhı, ol gişi <kim>335 bir gicede (13) Muhammed-i Mustafâyı 
«kâb kavseyni ev ednâ» makâmına irürdi, bizi dahı (14) irüre – didi. Ve dahı eyitdi: 
şol gişi kim irte sünnetini Sincârda kıldı, (15) ve ferîza’yı Ceyhûn kenârında kıldı, ve 
gün doğınca Merve yitişdi, anunla

137.A.

(1) yoldaş olmağa yarar – didi, gel gidelüm! – didi.

Abdullâh eydür: Yola girdük, (2) ve niçe sarp sulardan geçdük kim degme gişi an-
dan geçmezdi. Ve kankı suya (3) kim irerdük, eydürdi kim: gözün yum! Gözüm 
yumazdum, gendözümi sunun (4) ol yanında bulurdum. Beni Arafâta irürdi. Ve 
çünkim hac kılduk ve namâz eyledük, (5) ol avret bana eydür: gelgil, benüm bir 
oğlum vardur, bunca zamândur kim (6) riyâzet çeker ve ibâdet kılur, ve bir dağ ya-
ruğında oturur, anı görelüm (7) – didi. Bile vardum, bir yigit gördüm ki za‘yıf, ve 
sararmış, ve teni aruk olmış. (8) Ve çünkim anasını gördi, eline ayağına düşdi ve 
ayağın öpdi. Ve eyitdi: (9) seni bana Tangrı virbidi kim benüm ecelüm gelübdür, 
ölürven; bana kefen (10) yaraklagıl! – didi. Pes avret eyitdi: Yâ Abdullâhı, bu oğlum 
ölür! Bunun bunda (11) sinin kazalum ve defn idelüm – didi. Pes ol yigit öldi, sinin 
kazduk, (12) anda defn eyledük. Bugez avret bana eyitdi: ben bundan gitmezven, 
oğlum (13) sinin beklerven – didi. Ve eyitdi: gelesi yıl gelürsen, beni dahı ölmiş 
bulasın – (14) didi, illâ beni du‘âdan unıtmagıl! – didi. 

Nakldur kim birgez Abdillâhı (15) hac kılurdı, hacdan fâriğ oldı ve yatdı. Uykuya 
vardı. Düşinde gördi kim

137.B.
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(1) iki firişte gelürler, biribirine sorarlar ki: bu yıl ne kadar âdem gelmiş ola? Birisi 
eydür: (2) üc-yüz-bin âdem gelmiş ola – didi. Ol birisi eyitdi: aceb bunlarun ka-
çınun (3) haccı kabûl olmış ola? Birisi eyitdi: hîc kimsesinün haccı kabûl olmadı 
– didi. (4) Abdullâh eydür: Düşüm içinde yine ben eyitdüm: ye bunca âdemîler ki 
ırak (5) yirlerden geldiler, rencleri zâyi‘ mi oldı? – didüm. Eyitdiler: Dimişk içinde 
bir (6) başmakcı vardur, ana Aliy ibni’l-Muvaffak dirler. Ol bu yıl hacca gelmedi. İllâ 
anun (7) haccın kabûl itdiler ve bu dükeli halkı ana bağışladılar. Abdullâh eydür: 
çünkim uyandum, (8) ben eyitdüm: hîc bundan yigrek olmaya kim varam, ol 
eri görem – didi. Ol (9) aradan durdum, Dimişk şehrine geldüm, ve sora sora ol 
eri buldum, ve adun nedür? (10) – didüm. Eyitdi: adum Aliy ibni’l-Muvaffakdur 
– didi. Ve pişen nedür? – didüm. Eyitdi: eskiciven (11) – didi. Ben eyitdüm: Be-
nüm senünle kelecim vardur. Ve ben Abdullâh ibn-i Mübârekven. Düşüm (12) içinde 
böyle gördüm, bana böyle didiler. Ve çünkim bu sözi işitdi, nâra urdı, (13) düşdi, 
ussı gitdi. Ve çün aklı geldi, ben eyitdüm: bana haber virgil kim bu ne hâldur? 
(14) Eyitdi: Yâ Abdullâhi, üc yıldı kim hac ârzûlarıdum, ve her gün bir akca girü 
bıragurdum. (15) Tâ üc-yüz-elli akca cem‘ oldı. Bu yıl kasd eyledüm kim varam, 
hac idem. Girü ben

138.A.

(1) eyitdüm:336 Biş-yüz akca tamâm olsun – didüm. Biş-yüz akca tamâm oldı. Ve 
benüm (2) avretüm yüklüyidi. Konşı evinde et bişürürlerimiş, kokusını işitmiş, 
bana eyitdi: (3) eger şol konşı evinde bişen aşdan birez bana getürmezsen, oğ-
lanum düşer – (4) didi. Bir çanak aldum, durdum, konşı evine vardum, hikâyeti 
didüm. Eyitdi: Benüm çok (5) oğlancuklarum vardur, ve elümde nesne yokdur 
kim bunlara nafaka idem. Ve bir hafta (6) oldı kim nesne yimedilerdi. Gözüm 
karasından durdum, fulân harâbe içinde (7) bir ölmiş eşek buldum, ve anun etin-
den kesdüm, çömlege koydum. İşte (8) kaynayan oldur – didi, bize helâldur, sana 
harâmdur; nicevireyin? – didi, ve (9) ağladı. Anı göricek özüm göyündi. Biş-yüz 
akce’yi ana virdüm; bu yıl benüm (10) haccum bu olsun – didüm.

Abdullâh eyitdi: «el-melekü fi’r-rü’yâ kasade (11) -l-meleke fi’l-hükmi ve’l-kazâ».

<Nakldur>337 kim Abdullâhun bir kulı varıdı. Mükâteb eylemişidi (12) kim her gün 
bir akca virecek oldıyıdı. Bir gün bir gişi geldi, Abdullâha eyitdi: (13) senün kulun 
her gice sin açar, âdemlerün kefenin soyar – didi. Abdullâh yavlak (14) melûl oldı. 
Gice olıcak kulunı gözetdi, ardınca vardı. Ve kul bir sini (15) açdı, içine girdi. Ve 
Abdullâh anı gördi, gendözinden vardı. Bir zamân geçdi

138.B.
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(1) [geçdi], kul çıkmadı. Abdullâh ilerü vardı, gördi kim bir gin sindür, ol (2) sin 
içinde bir mihrâb vardur. Ol kul bir palâs geymiş, ve boynına demürden bir (3) 
tavk geçürmiş, ve yüzin secdeye komış, ağlar. Abdullâh anı gördi, ağladı ve ditredi. 
(4) Girü döndi, evine vardı, namâza meşgûl oldı. Ve namâzdan sonra girü (5) 
geldi, gördi kim kul henüz namâz kılur. Ve çün irte yakın oldı, [ve ol kul (6) eyitdi: 
İlahî, irte dahı yakın oldı],338 ol mecâzî huzâvendüm benden nesne (7) dileyiser. 
Müflisler sermâyesi sensin, ve benüm hâcetümi sen bilürsin – didi. (8) Derhâl 
havâ yüzinden bir nûr çıkdı, ol nûr içinden bir kızıl altun geldi, kulun (9) ayasına 
düşdi. Abdullâh anı gördi, tâkatı kalmadı, ilerü vardı, kulını (10) kocdı ve yüzinde 
öpdi. Ve çünkim kul hocasını gördi, kaygulu oldı ve başın (11) kaldurdı. Eyitdi: 
İlahî, benüm perdem yırtdun, ve benüm râzumı âşikâre eyledün. Ayruk (12) 
benüm dünyede râhatum kalmadı. İzzetün ve celâlun hakkıçün benüm cânum 
algıl! – didi. Derhâl (13) kul cân virdi. Abdullâh mütehayyir oldı, vardı, dostlarına 
haber eyledi. Ve kulunı (14) gendü eliyile yudı, ve namâzın kıldı, ve girü ol sin 
içinde palâsıyıla defn (15) eyledi. Abdullâh ol gice düş gördi kim İbrâhîm Peygamber 
ve Muhammed-i Mustafâ birer

139.A.

(1) burâka binmişler, geldiler ve eyitdiler: yâ Abdullâhi, ol Tangrı velîsini neçün 
palâsıla (2) defn eyledün? – didiler. 

Nakldur kim Abdullâh bir gün gideridi, gördi kim bir Alevî (3) oğlan yolda esrük 
yaturdı. Ol oğlan eyitdi: yâ Abdullâhi, ben Peygamber aslı (4) olam; sen gulâmça 
olasın. Bana neçün hürmet eylemezsin? Abdullâh eyitdi: (5) Senün aslun buyur-
duğın ben işlerin, ve sen işlemezsin. Anunçün hürmet (6) eylemezven – didi. 
Abdullâh ol gice düşde gördi kim Peygamber ana eydür: benüm (7) oğlanlaruma 
neçün nükte idersin? – didi. Abdullâh uyandı, vardı kim ol (8) Alevî oğlanı bula, ve 
özr dileye. Ol oğlan dahı ol giçe düşinde görmiş (9) kim Peygamber ana eyitmiş: 
Neçün Abdullâha katı söylersin? Yolunca yürisen, (10) ol sana eylemi diyedi? – di-
miş. Alevî-oğlan düşinden uyanmış, ol dahı (11) Abdullâhı istermiş kim gönlin ele 
getüre. Abdullâh hoz anı isteridi kim gönlin (12) ele getüre. İkisi biribirine uğradılar, 
hikâyetlerin biribirine didiler, safâlaşdılar.

(13) Nakldur kim Sehl ibn-i Abdillâh hemîşe Abdillâh-i Mübârekün dersine (14) gelürdi. 
Bir gün eyitdi: yâ Abdullâhi, ben senün ayruk dersüne gelmezven – didi. Abdullâh 
(15) eyitdi: neçün gelmezsin? Eyitdi: Senün karavaşlarun damun üstine çıkdılar, 
ve ben

139.B.
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(1) geçeridüm, beni kığırdılar: yâ Sehl, gelgil! – didiler. Sen bunları neçün edeb-
lemezsin? – (2) didi, ve durdı, gitdi. Abdullâh eyitdi: İ yâranlar, durun, varalum, 
Sehlün (3) namâzın kılalum kim benüm karavaşlarum yokdur. Bunı kığıranlar 
hûrîlerdür: bugün (4) ölür – didi. Hem şolok sâ‘at öldi. Vardılar, namâzın kıldılar.

Nakldur (5) kim bir gün Abdullâhdan sordılar kim: dünyede ne acâyib gördün? 
Eyitdi: Bir gün (6) giderdüm, bir keşîşi gördüm. İnen za‘yıf  olmış, ve Tangrı kor-
kusından aruklamış, (7) iki bükülmiş. Sordum kim Hak(k)a yol nedür? – didüm. 
Eyitdi: Hakkı bilürmisin? Eyitdüm: <bilürven>.339 (8) Eyitdi: eger Hakkı bilür-
sen, ol seni yoldan çıkmağa komaz – didi. Anun sözi bana (9) eser itdi: çok fâ’ide 
buldum – didi. 

Nakldur kim Abdullâh eydür: Bir gün (10) gazâya vardumıdı. Rûm şehrinde340 bir 
şehre vardum. Bir gişiy(i) dutmışlar, dürlü (11) belâyı ana iderler. Ve ol bîçâre 
yavlak miskîn olmışıdı. Ol gişinün (12) kıyına vardum ve sordum: suçun nedür – 
didüm – kim bu belâyı sana iderler? – didüm. Eyitdi: (13) Bizüm milletümüzde 
âdet şöyledür kim dükeli nesneden arınmayınca büti diline (14) getürmez. İmdi 
ben terâzû dutarken, büti andum ve dilüme getürdüm. Bu itâbı bana (15) anun-
çün iderler – didi. Ben eyitdüm: bizüm şerî‘atumuzda şöyledür kim herkim

140.A.

(1) Tangrıyı bilürse, diliyile anı diyümez «men arafe rabbehu kelle lisânühu» .

Ve nakldur kim bir gün (2) Abdullâhi gazâya vardıyıdı. Bir kâfirile uğraşdı. Ve 
çok dürişdiler, birbirile katı (3) ceng eylediler. Öyle namâzı vaktı geldi, Abdillâh 
eyitdi: bana bir sâ‘at mühlet (4) virgil kim namâz kılayım, andan gelem, yine 
ceng eyleyem – didi. kâfir ana mühlet (5) virdi. Abdullâhi namâzın kıldı, ve yine 
geldi. Bugez savaşdılar, kâfir eyitdi: (6) benüm dahı namâzum vaktı geldi, sen 
dahı bana mühlet virgil! – didi. Abdullâh (7) ana mühlet virdi. Yüzin büti üstine 
kodı, isti‘ânet dilerdi. Abdullâh (8) öginde eyitdi: fursat buldum, bu gâfiliken bunun 
başın keseyim – didi. Kasd (9) eyledi, üstine vardı kim işin bitüre. Hâtifden bir ün 
işitdi kim: «Yâ Abdallâh, (10) evfû bi-ahdi’llâhi inne’l-ahde kâne mes’ûlen», ya‘nî: 
Kavlunuza durun kim kıyâmet (11) güninde sorılısardur. Abdullâh ağladı, kılıcı 
yine kınına katdı. Kâfir işinden fâriğ (12) oldı, gördi kim Abdullâh üstinde durmış, 
ağlar. Kâfir eydür: neçün ağlarsın? (13) Eyitdi: seni öldürmege kasd eyledümidi, 
Çalabum bana eyitdi: Ol kâfirliğiyle (14) sözinden dönmedi, sen Müsulmânlığunla 
sözünden neçün dönersin? – didi; senden ötürü (15) bana itâb eyledi – didi. Kâfir 
bu sözi işidicek eyitdi: hayf  ola kim anun bigi

140.B.
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(1) cumard Tangrıyı koyam, büte dapam – didi. Îmân getürdi, hâslardan oldı, 
Müsulmânlar (2) çerisine geldi. 

Nakldur kim bir gün Abdullâh Hicâza giderdi. Eydür: Bir gökcek (3) sûretlü yigit 
gördüm, giderdi. Çünkim Ka‘beye vardum, anı dahı anda gördüm, (4) ayruk gör-
medüm. Ve çünkim Ka‘beden çıkdum, gördüm ol yigidi. Benzi sararmış, (5) ve 
üstine çok kavm üşmiş. Ve ben dahı anda irişdüm, sordum: i yigit, bu ne hâldur? 
(6) Eyitdi: Ben kâfiridüm, diledüm kim Müsülmânlar arasına karışam ve Ka‘be 
cemâlını görem. (7) Hâtifden bir ün işitdüm kim eydür: «tedhulü beyte’l-habîbi 
ve fî kalbike mu‘âdâtu (8) -l-habîbi», ya‘nî eydür: dost evine giresin, ve gönlünde 
düşmanlık ola; revamıdur? – (9) didi. Barmağın götürdi, îmân arza kıldı. 

Nakldur kim Abdullâh bir gün (10) Nişâbûra vardı. Bâzâr içinde gezerken bir kul-
cuğaz gördi kim yalıncak ditrer. (11) Abdullâh eyitdi: neçün hocana dimezsin kim 
sana geyesi idivire? Kulcuğaz (12) eyitdi: ol beni göredurur, ne dimek <ve ne>341 
hâcetdür – didi. Abdullâhun vaktı (13) hoş oldı, ve nâra urdı: tarîkatı bu kulcuğaz-
dan ögrenmek gerek – didi.

Ve (14) Nakldur kim bir gün Abdullâha musîbet irişdi. Halk ana ta‘ziyete geldiler. 
(15) Ve bir kâfir dahı ta‘ziyete geldi. Ve ol gâvur eyitdi: âkıl oldur kim musîbet

141.A.

(1) iricek, ilk gün anı ide kim <câhil>342 üc günden sonra ider – didi. Abdullâh 
eyitdi: bu (2) sözi yazun kim anda çok hikmet vardur – didi.

Abdullâh Şeyh sözleridür.

(3) Abdullâhdan sordılar kim: kankı haslet eyüdür âdemde? Eyitdi: Akl-ı vâfir; eger 
(4) olmazsa, hüsn-i edeb; eger olmazsa, hâmûşlık; eger olmazsa, bir şefkatlu (5) 
kardaşıla danışıb işleye. Ve eger ol dahı olmazsa, merg-i müfâcât. Ve her (6) kimde 
kim edeb yokdur, ol sünnetden mahrûm olur. Ve herkim sünneti beklemezse, (7) 
ferîzadan mahrûm oldı. Ve herkim ferîza’yı beklemezse, ma‘rifetden mahrûm (8) 
oldı. Ve herkim ma‘rifetden mahrûm oldı, tevhîdden mahrûm oldı. Ve herkim (9) 
tevhîdden mahrûm oldı, kâfir oldı.

Ve Abdullâh eydür: Biz az edebe (10) muhtâcırakuz çok ilmden. Ve edeb bizüm 
katumuzda nefsi bilmekdür.

Ve eydür: (11) Bir akca’yı issine virmek yigrekdür yü-zbin akca sadaka virmekden. 
(12) Ve tevekkül ol degüldür kim sen gendözünden göresin. Belkim tevekkül oldur 
kim Hak tevekküli (13) senden göre. Ve Çalab katında sevgülü oldur kim âdemî 
gendü eli kesbin yiye, (14) ve ölürse, kefen dahı andan ide. Ve ol gişinün kim 
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ayâlı ve oğlı kızı ola, (15) ve bunları salâhda ve râhatda duta, ve gice örte, besûra 
üşimesünler diyü, ol ameli

141.B.

(1) anun gazâ kılmakdan yigrekdür. Ve herkimün kim Hak katında kadrı var, 
gerek kim (2) gendü nefsi kıyında kadrı olmaya. Ve herkimün kim Hak katında 
hürmeti var, (3) gerek kim halk katında hürmeti olduğın istemeye. Ve baylar(a)343 
tekebbürlik eylemek (4) ve dervîşler(e)344 tevâzzu‘ eylemek müzddür. Ve ümîd aslı 
oldur kim havfdan kopa. (5) Ve havf  aslı oldur kim sıdkdan kopa. Ve ümîdde kim 
havf  olmaya, tiz ola kim (6) girü emîn ola ve sâkin ola. 

Nakldur kim bir gün Abdullâh kıyına bir yigit (7) geldi, ve ayağına düşdi, zârîlık 
kıldı kim: katı yazuk işledüm, eyitmege yaramaz – didi. (8) Abdullâh eyitdi: eyit, gö-
relüm! – didi. Eyitdi: anamıla zinâ eylemişven. Abdullâh eyitdi: (9) ben korkdum, 
sandum gaybet söyledün ve mesâvî itdün – didi.

Nakldur kim (10) bir gişi Abdullâhdan ögüt istedi. Eyitdi: Hakkı sakıngıl! Ol gişi 
eydür: nice (11) sakınmak gerek. Eyitdi: Şöyle korkgıl kim taman anı göredurur 
gibi. Eger sen anı görmezisen, (12) ol seni göredurur.

Nakldur kim Abdullâh ölüm döşeğine yatdı, ve nekim (13) mâlı varıdı, birgezden 
üleşdürdi. Bir mürîdi başı ucında otururdı, eyitdi: (14) yâ şeyh, dünyeden gözüni 
yumarsın. Üc kız ayâllarun vardur. Bunlara nesne komadun – (15) didi. Eyitdi: 
salâh ehlinün işini ol düzedür – didikim: «ve hüve yetevella’s-sâlihîne».

142.A.

(1) Ve Abdullâh hergiz güldügi yoğıdı. Cânı çıkarken güldi ve eyitdi: «li-misli (2) 
hâzâ fe’l-ya‘meli’l-âmilûne» – didi, ve cân ısmarladı. 

Nakldur kim Süfyân-ı Sevrîyi (3) düşde gördiler,345 kim: Çalab senünle ne eyledi? 
Eyitdi: Çalabum bana rahmet eyledi. (4) Ve Abdullâh hâlı nitedür? – didiler. Ey-
dür: günde ikigez Hak hazretine varur.

Rahmetu- (5) llâhi aleyhi.

«Ve’l-âhir.»
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{16}

Ol tâc-ı dîn ü devlet, ve ân şem‘-i zühd-i (6) hidâyet; ân ulemârâ şeyh ü pâzişâh, 
ve ân kudemârâ hâcib-i dergâh; ân kutb-ı (7) harekât-ı devrî:

Süfyân(-ı) Sevrî
– rahmetullâhi aleyhi – ulular ulusıyıdı. (8) Ve ana mü’minler begi dirleridi. 
Hergiz halîfalığı kabûl itmedi, muktedâ[î]dı.346 (9) Ve ulûm-ı zâhir ü bâtın içinde 
nazîri yoğıdı. Ve vera‘ ve takvâ içinde (10) gâyete degmişidi. Ve anun edebi ve 
tevâzu‘ı bî-hadd ve bî-kıyâsıdı. Ve ulu (11) meşâyihler yüzin görmişidi. 

Nakldur kim Süfyânun anası eydür: (12) Bir gün dâm üstinde otururdum. Konşum 
bir pâre turşı virdi. Aldum, ağzuma bırakdum. (13) Süfyân karnum içinde ayağıla 
beni deperidi, ya‘nî: helâllığın dile! – diridi.

Ve (14) Nakldur kim bir gün mescide sol ayağın basub girdi. Ün işitdi kim: (15) yâ 
Sevr, sağ ayağun basub neçün girmezsin? – didi. Âvâzı işitdügi sâ‘at

142.B.

(1) aklı gitdi. Ve çünkim aklı geldi, gendü eliyile sakalına yapışdı, birkac (2) kepez 
urdı gendözine, ve eyitdi: edebsüzligünden ötrü adunı ‘Sığır’ kodılar – (3) didi. 
‘Sevr’ sığıra dirler. Ve bir niceler eydürler kim: ayağın ekin içine (4) basdıdı. Âvâz 
geldi kim: yâ Sevr, – didi – imdi kaçankim kula Hakdan inâyet (5) irişe, anun aya-
ğın ve dükeli endâmların yaramaz işden saklar, anun zâhirine (6) bu sıfat olıcak 
bâtini hoz ne ola? Ve Süfyân yigirmi-yidi yıl ala’d-devâm (7) gice uyumadı. 

Nakldur kim Süfyân-ı Sevrî eydüridi kim: i yârânlar, (8) hadîs kim Peygamberden 
işitdünüz, anun zekâtın çıkarun! – diridi. Eyitdiler (9) kim: hadîsün zekâtı nedür? 
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Eyitdi: oldur kim <beyân idesiz>,347 işidiler,348 ve anunla amel (10) eyleyeler – 
diridi. Ve Süfyân eydür: Peygamber hazretinden nekadar kim hadîs işitdümise, (11) 
gücüm bitdügince amel eyledüm – dirdi. 

Nakldur kim bir gün halîfa namâz (12) kılurdı ve sakalın oynardı. Süfyân eyitdi: Bu 
namâz degüldür. Yarın kıyâmet (13) güninde bu namâzunı yüzüne ururlar – didi. 
Halîfa eyitdi: yâ Süfyân, inen (14) dahı degül349 – didi. Ve halîfa ol sözi öginde 
dutdı. Ve halîfa sefere niyyet (15) [niyyet] eyledi ve buyurdı: Süfyânı yitürün! – didi, 
kim bana katı küstâhlık ider – didi.

143.A.

(1) Ve ol gün kim Süfyânı yitürmek istediler, Süfyân meşâyihlerden bir şeyhün dizin-
de (2) yaturdı, ve ayağında anun Unayna otururdı. Ve çünkim halîfa gişileri geldiler 
(3) ve eyitdiler: Süfyânı uyarun kim bizüm anunla sözümüz var – didiler, Süfyân hoz 
(4) uyanuğıdı. Duru-geldi, sordı kim: ahvâl nedür? Hikâyeti eydivirdiler. Gözle-
rinden (5) yaş revân oldı, ve başın kaldurdı ve eyitdi: Bâr-ı Huzâvendâ, halîfa’yı 
(6) sana kodum – didi. Bu söz ağzından çıkduğı sâ‘at, halîfa taht üstinde oturdı, 
(7) ve kulları ayağın dururdı. Nâgâh bir tûfân kopdı, ve halîfa’yı ve dükeli kavmın 
(8) Birgezden yutdı. Ve ol iki pîr kim Süfyân kıyında dururlardı, eyitdiler kim: (9) 
du‘â böyle tiz müstecâb olduğın biz gördügümüz yokdur. Süfyân eyitdi: evet, biz 
yüzümüz (10) suyını bu dergâhda(n)350 giderdügümüz yoğıdı – didi.

Ve ol halîfa kim andan sonra (11) tahta oturdı, Süfyâna yavlak mu‘tekididi. Bir gün 
Süfyân sayru oldı. (12) Halîfanun bir tabîbi varıdı. Tersâyıdı, illâ yavlak üstâzıdı. 
Süfyâna virbidi. (13) Ve ol hakîm çünkim Süfyânun kârûresini gördi, eyitdi: bu gişi-
nün (14) Tangrı korkusından cigeri pâre pâre olupdurur – didi. Ve ol hakîm eyitdi: 
(15) ol dînde bunun gibi gişi ola, ol bâtıl olmaya – didi. Zünnârın kesdi,

143.B.

(1) îmân arza kıldı. Ve halîfa eyitdi: biz sanduk kim hakîmi sayruya virbidük, (2) illâ 
sayruyı hakîme virbimişüz – didi. 

Nakldur kim Süfyân yigitlik hâlında (3) iki bükülüb dururdı, ve za‘yıf  ve aruk 
olmışıdı. Eyitdiler: i Müsülmânlar İmâmı, (4) henüz sana za‘f  ve kocalık hâlı 
gelmedi, ve senün yaşdaşlarun henüz (5) iki bükülmedi – didiler. Süfyân eyitdi: 
Benüm bir üstâzum varıdı. Yavlak, ulu (6) gişiyidi. Ve ben andan ilm okırdum. 
Ve çünkim anun ölümi geldi, ben başı (7) üzerinde otururdum. Nâgâh gözin açdı, 
bana bakdı, eyitdi kim: i Süfyân, görürmisin (8) kim bana ne iderler? Elli yıldur 
kim halka yol gösterürven, ve halkı doğru (9) yola kığırurvan. İmdi uşbu vaktın 
bana eydürler kim: seni bana gerekmez, dirler – (10) didi. Niçekim îmân telkin 
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eyledüm, getürmedi: dünyeden îmânsuz gitdi. (11) İmdi gişi kim şunı şöyle göre, 
nice iki bükülmesün? – didi.

Nakldur (12) kim bir gün bir gişi Süfyâna iki bedre altun getürdıyıdı ve eyitdi: Sen 
bilürsin (13) kim benüm atam helâl-horıdı. Bu altun bana andan mîrâs kaldı – 
didi. (14) Bunı benden kabûl it – didi. Ol gişi çünkim gitdi, Süfyân altunı gendü (15) 
oğlıyıla anun ardınca vir(ibi)di351 ve eyitdi: ben anun atasıyıla dostlığı Tangrıçün

144.A.

(1) eyledümidi – didi. Süfyân oğlı akca’yı virdi, girü geldi, atasına eyitdi: İ ata, 
senün (2) gönlün meger daşdandur – didi. Görürsin kim ayâlmendven, elümde 
nesne (3) yokdur, hîc esirgemezsin – didi. Süfyân eyitdi: i oğul, sen dilersin (4) kim 
beni belâya koyasın, illâ bana çıkmaz – didi. 

Nakldur kim bir gün (5) bir gişi Süfyâna hediyye getürdiyidi; kabûl itmedi. Ve ol 
gişi eyitdi: ben senden (6) hadîs okımadum kim diyesin nesne okıduğıyçün ge-
türdi. Süfyân eyitdi: Senün (7) kardaşun benden hadîs okıyubdur. Korkarvan kim 
senün mâlundan ötrü ana (8) meylüm ola – didi. 

Nakldur kim Süfyân bir gişiyile giderdi. Gördi kim bir (9) hoca kapusına perde 
asmış. Bu yoldaş olan gişi ol perdeye bakdı, (10) kaldı. Süfyân eyitdi: İ yoldaş, neye 
bakarsın? Bunlar hoz isrâf  (11) iderler. Tangrı isrâf  idenleri sevmez. Sen dahı ana 
bakarsan, yazukda ortak (12) olursın – didi. 

Nakldur kim Süfyânun bir konşısı varıdı, öldi. Süfyân (13) anun namâzına vardı. 
Yolda işitdi kim eydürleridi: ne bahtulu352 ol gişi kim (14) Süfyân bigi gişi anun 
namâzın kıla? – didi. Eyitdi: eger bilsedüm kim bu keleciyi bana (15) diyeceklerin, 
gelmezidüm – didi. 

Nakldur kim Süfyânun âdeti olıdı kim

144.B.

(1) âzîne gün mescide gelürdi, ve maksûra içinde otururdı. Bir gün sultân mâlın-
dan (2) maksûrâ içinde ûd dütüzdilerdi. Ayruk ol maksûra içine girmedi.

Ve (3) Nakldur kim Süfyân bir gün donını egri geydıyıdı. Eyitdiler kim: donun doğ-
rı gey! (4) Eyitdi: ben donı Hakkıçün geydüm, halkıçün ayruksı eylemezven – didi. 

Nakldur (5) kim bir gün <bir>353 yigit eyitdi: yâ Süfyân, bu yıl hacca varımadum, 
hac benden fevt oldı – (6) didi. Birgez ol yigit âh eyledi. Süfyân eyitdi: ben dörtgez 
hac eylemişven, (7) anun müzdin sana vireyin; ve sen bu âh eyledügün müzdin 
bana vir – didi. (8) Ol yigit: olsun, virdüm – didi. Süfyân ol gice düş gördi. Düşinde 
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(9) eyitdiler kim: Assı sen eyledün – didiler. Eger ol bir âhun müzdin dartalardı, 
Arafât (10) dağında tavâf  eyleyenler müzdlerinden artuk geleyidi – didiler.

Nakldur kim (11) Süfyân bir gün ılı suya vardıyıdı. Gördi kim bir görklü oğlan 
geldi. Eyitdi: (12) bu oğlanı çıkarun kim her bir avretile bir dîv vardur, ve her bir 
oğlanıla onsekiz (13) dîv vardur kim oğlanı bezer âdemîleri azdurmağıçün.

Nakldur kim Süfyân (14) etmek yiridi, bir gendü ısırurdı, ve bir ite virürdi. Eyit-
diler: neçün avret (15) ve oğlanlarunla yimezsin, ve ite virürsin? – didiler. Eyitdi: 
Eger ite etmek virürsem,

145.A.

(1) irteyedegin uyumaz, ve beni saklar, yörenür. Eger avrete ve oğlana virürsem, 
beni (2) tâ‘atdan yığar – didi. Bir gün eyitdi: Ta‘âmun eyüsi ve yavuzı dudakdan (3) 
boğuza varıncadur. Çünkim boğuzdan aşağa geçe, berâbar olur. İmdi yatlu (4) işe 
sabr idersenüz, ol dahı eyüyile berâbar olur. Ve Süfyân dervîşleri (5) ve miskînleri 
yavlak severidi, ve dâ’im sohbeti miskînleriyileidi. 

Nakldur (6) kim birgez Süfyân Mekkeye giderdi. Ve bir yigit dahı bileyidi. Süfyân 
(7) dâ’im ağlardı. Ol yigit eyitdi: yazuklarundan korkubmı ağlarsın? Eyitdi: Ya-
zuklarum (8) dahı çokdur, illâ şimdi ağladağum354 oldur kim îmânumı sin içine 
(9) degin selâmat iltemmi, veyâ iltmeyemmi?355 Andan korkub ağlarvan – didi.

Ve dahı (10) eyitdi: Ağlamak on bölükdür. Dokuz bölügi riyâdur, bir bölüği hak-
kıçündür. Ve eger (11) yılda bir katra hakkıçün gözlerinden yaş getürürse, ana 
yiter – didi.

Ve dahı (12) eydür: Herkim bir eyü amel işlese, Hak Ta‘âlâ anı eylük dîvânına (13) 
yazar. Ve eger ol gişi sonra halk içinde fahr getürürse, ve ben şunun (14) bigi amel 
işledüm dirse, ol ameli eylük dîvânından yuyarlar, riyâ dîvânına (15) yazarlar.

Ve dahı eydür: Dervîşler kim baylar yöresine yörene, işi riyâdur.

145.B.

(1) Ve eger begler kapusına vara, oğrıdur.

Bir gişi sordı kim: zâhıdlık nedür? (2) Eyitdi: Zâhıdlık palâsın geymek ve arpa 
etmegin yimek degüldür. Ammâ zâhıd (3) ana diyeler kim gönlini dünyeye vir-
meye – didi.

Ve eydür: yüz günâh (4) kim kulıla Hak arasında ola, ve bir günâh andan yavuz-
dur kim kulıla kul (5) arasında ola.
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Ve dahı eyitdi kim: «hâzâ zamânü’s-sükûti e-lüzûmi’l-büyûti», ya‘nî: (6) bu zamân 
ol zamândur kim epsem olub bir bucağa gire, otura – didi.

(7) Bir gişi eyitdi: bucağa girüb oturursavuz, kesbi nidelüm? – didi. Eyitdi: (8) 
Tangrıdan korkgıl kim korkulu gişinün kesbe hâceti olmaz – didi.

Ve dahı (9) eyitdi: Âdemîye şimdiki zamânda bir bucağa girüb oturmakdan yig-
regi yokdur kim (10) halka karışmaya. Zîrâ ileriği ulular kerâhiyyet görürleridi 
kim barmağıla (11) göstermelü olalar;356 ol yirden kaçarlardı, ve bel(l)üsüz olmağı 
severleridi.

(12) Ve eydür: Sultânlarun yigregi oldur kim anun oturması ve durması âlım- (13) 
larıla ola – didi. Ve âlımlarun yaramazı oldur kim anun oturması durması (14) 
beglerile ola. İlk ibâdet sükûtdur, andan taleb-i ilmdür, andan ameldür (15) – didi.

Ve eydür: Eger yazuğun yiyisi varmıssa, hîc kimsene bizüm kıyumuzda

146.A.

(1) oturmayadı.

Ve eydür: Halkun azîzraki bişdür. Evvel şol âlım kim (2) zühdi ola, ve şol fakîh 
kim ameli ola, ve şol bay kim alçak gönüllü ola, (3) ve şol yoksul kim sabrı ola, ve 
şol avret kim hayâsı ola. Ve herkim (4) namâzı huşû‘ıla kılmaya, kabûl olmaya. Ve 
herkim harâmdan sadaka vire (5) ve hayr ide, şöyledür kim murdâr yirden kanıla 
veyâ bevlile nesne yudı.

(6) Ve bir gişi sordı kim: rızâ nedür, eyit! Hak kadarladuğını kabûl ide ve şükr ide. 
Ve yakîn (7) oldur kim nekim Hakdan gelür, yine Hakdan bile; ve herkimi kim 
dost idine, (8) hergiz düşman dutmaya; ve herkimi kim düşman idine, hergiz dost 
idinmeye. (9) Eger sen «ni‘me’r-racul» didüklerine sevinürsen, ve «bi’se’r-racul» 
didüklerine (10) yirinürsen, bilgil kim «bi’se’r-racul» sensin.

Ve bir gişi sordı kim: Peygamber eyitdi: (11) Tangrı düşman dutar ol evi kim anda 
et çok yiyeler. Bunun ma‘nîsi (12) nedür? – didi. Eyitdi: ol et yılkı eti degül, âdem 
etidür – didi. Eyitdi: (13) âdem etin nice yirler? Eyitdi: bir gişinün gaybetin ve 
mesâvîsin söylemek, (14) anun etin yimek bigidür – didi.

Ve eydür: Şimdiki zamân kavmı birkac gişi bir (15) yire dirilüb otursalar, bir gişi 
bunlara çağırsa kim: sizlerden herkim bilürse kim

146.B.

(1) bu gün ahşama irer, duru-gelürse, kimsene durmaya, bu aceb degül. Eger 
çağırsalar: (2) sizlerden herkim âhiret yarağın düzübdür durugelsün, kimsene 
duru (3) gelmeye – didi.
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Ve eydür: Dört haslet kâfirlik getürür. Evvel: bir gişiyi görmedin (4) gaybetin357 
eylemek kazâdur, kazâyı görmemek kâfirlikdür. İkinci: Müsülmânlar mâlına (5) 
hased eylemek, Tangrı virdügini revâ görmemekdür. Herkim Tangrı virdügini 
revâ (6) görmezse, kâfirdür. Üçünci: harâm mâl dirşürmek kıyâmet hisâbına 
inanmamakdandur. (7) Herkim kıyâmete inanmazsa, kâfirdür. Dördünci: Hak 
rahmetine ümîz dutmamakdur. (8) Herkim yazuğum çokdur diyüb Hak rahme-
tinden ümîzin keserse, kâfirdür.

(9) <Nakl->358 dur kim Süfyân ölümden katı korkarıdı, ve hergez kim ölümin 
anardı, bir (10) kac gün habersüz yaturdı. Ve çünkim aklı yine geleyidi, eydüridi: 
«el-kudûmü (11) ala’llâhi şedîdün», ya‘nî: Tangrı kıyına varmak sarbdur, genez 
degüldür. Ve dahı (12) eydüridi kim: «ista‘id li’l-mevti kable nüzûlihi», ya‘nî: ya-
raklu olgıl ölüme (13) kim gelüb seni yaraksuz bulmasun. Ve kaçankim şâgirdleri 
uçmak sözin (14) söyleselerdi, başın kaldururdı ve eydürdi: aceb uçmağı benüm 
gibi gişiye (15) virelermi? – diridi.

Ve Nakldur kim Basra şehrinde katı sayru oldı. Ve Basra

147.A.

(1) kavmı dilerlerdi kim Süfyâna halîfalık virelerdi. İstediler, gördiler kim sayru (2) 
olmış, karnı geçerdi, günde altmışgez âbdest yinilerdi. Zîrâ her vaktın kim (3) 
karnı geçerdi, âbdest alurdı. Ömrinde âbdestsüz yüridügi yoğıdı.

Ve (4) Nakldur kim Abdullâh-ı Bihterî359 eydür: Süfyân nez hâlına düşicek {bana 
eyitdi kim}: Beni (5) gökcek yaturun! – didi. Çünkim gökcek yaturdum, durdum, 
taşra çıkdum kim (6) halka haber idem. Girü geldüm, gördüm kim dükeli halk hep 
Süfyân (7) kıyına dirilmişler. Ben eyitdüm: size kim haber eyledi? Eyitdiler kim: ol 
kavm (8) eyitdiler: biz dükelümüz düşümüzde gördük kim Süfyân cenâzesine hâzır 
olun! – (9) didiler, anunçün geldük – didiler. 

Nakldur kim Süfyân nez‘ hâlında koynından (10) bir kîse altun çıkardı, ve bunı 
sadaka eylen! – didi. Eyitdiler: i Sübhânallâh, (11) sen altunı kabûl itmezidün, 
ye bu nedür? – didiler. Eyitdi: Bu altun benüm dînümün (12) pâsbânıdur – didi. 
Şeytân benüm işüme bundan ötrü zâfer bulmazıdı. Her (13) vakt kim bana vesvese 
virürdi ve eydüridi kim: ne yiyesin ve ne giyesin? (14) Ben eydüridüm: uş altun. Ve 
hergez kim eyide-idi kim sana kefen gerek, eydüridüm: (15) uş altun. Ve nefsüm 
dahı her ne kim dilese, eydüridüm: uş altun. Böyle

147.B.

(1) diyü diyü îmân getürdi, cân virdi.
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Ol gice kim öldi, ün işitdiler (2) kim: «mâte’l-vera‘u mâte’l-vera‘u». Pes bir ulu 
anı düşinde gördi ve eyitdi: (3) yâ Süfyân, gir karanulığına nice katlanursın? – didi. 
Eyitdi: Hak Ta‘âlâ benüm (4) gûrumı uçmak çemenlerinden bir çemen kılıvirdi, 
ve bana rahmet eyledi – didi.

(5) Bir ulu anı yine düşinde gördi kim uçmak bâğçeleri içinde bu ağaçdan (6) 
şol ağaca uçardı. Sordı kim: bu mertebe’yi neden buldun? Eyitdi: vera‘dan, (7) 
vera‘dan.360

Nakldur kim Süfyân inen şefkatluıdı. Bir gün bâzâr içinden (8) geçerdi. Gördi kim 
bir bülbül kafes içinde öterdi, ve sıçrardı, ve yârın (9) isterdi. Süfyânun gönli ana 
bağlandı, dâ’im ol kuşcuğaz karşusına (10) varurdı, hayrân olub otururdı, ve anun 
ünin işidürdi.

Ve çünkim (11) Süfyân dünyâdan gitdi, ve cenâzesin götürdiler, halk ağlaşurdı, ol 
(12) bülbülçük gendözin götürürdi, cenâzeye ururdı ve zârîlık idüb öterdi, (13) ve 
halk ana bakub ağlardı. Ve çün Süfyânı defn eylediler, ol bülbülcük (14) sininden 
gitmezdi. Bir gün gördiler kim sin üstinde ölmiş, yatur. Anı dahı (15) sin toprağın-
da defn eylediler.

<Rahmetullâhi aleyhi.>361

«Ve’l-âhir.»
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<17>

Ol mütevekkil-i esrâr,

148.A.

(1) ân mutasarrif-i362 esrâr; ân rükn-i muhterem, ân velî-yi muhteşem; ân kâyıd-ı 
(2) ehl-i tarîk:

Ebû Alî Şakîk
– rahmetullâhi aleyhi – yigâne-i rûzigârıdı, şeyh-i (3) vaktıdı, ve dükeli ömrin 
tevekkülde geçürüb-dururdı. Ve dükeli ilm içinde (4) kâmilidi, ve çok tasnîfler 
eyleyüb-dururdı. Ve Hâtem-i Asammun üstâzı{yıdı}, (5) ve İbrâhîm-i Edhem anun 
tarîkatın dutardı. Ve çok meşâyihler yüzin (6) görüb-dururdı. Ve eydürdi kim: 
Bin-yidi-yüz üstâda şâgirdlik (7) eyledüm, ve kırk deve yüki kitâb okıdum. İllâ 
Tangrınun yolın dört nesne (8) içinde buldum. Birisi: rızkıçün emîn olmak. İkinci: 
her bir işde ihlâs. (9) Üçünci: Şeytânıla düşman olmak. Dördünci: ölümi gûra363 
getürmek ve yarağın (10) eylemek.

Ve anun tevbesi sebebi oldı kim ol hoca piseridi, bâzirgâ{nlığa} (11) çıkub-du-
rurıdı, ve kâfiristân iline varıb-dururdı. Bir gün teferrüce (12) çıkdı, ve büthâne 
öninden geçerdi. Gördi kim bir kâfir haça tapar, ve zârîlık kılur, (13) ve saçın saka-
lın yolar. Şakîk eyitdi: Senün bir Tangrın vardur kim (14) anun hîc zevâlı yokdur. 
Sen bu bâtıl nesneye neye taparsın? – didi. Ol (15) kâfir cevâb virdi ve eyitdi: Eger 
eylemissedi kim sen dirsin, sana rızkun

148.B.

(1) gendü şehründe vireyidi, ve seni ilden ile gezdürmeyedi – didi. Şakîke (2) bu söz 
yavlak eser itdi.
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Ve yine bir kâfire uğradı. Ve ol kâfir eyitdi: ne (3) işdesin? Eyitdi: bâzirgenlik iderven 
– didi. Ve ol Kâfir eyitdi: Şol (4) rızk kim sana kadarlanmışdur, değecekdür. Bunca 
ilden ile gezüb ne zahmet (5) çekersin? – didi. Şakîk çünkim bu sözi işitdi, dünyâ 
gözinden çıkdı, (6) durdı, yine Belh şehrine geldi, ve yâranları heb kıyına dirildi.

Ve Şakîk (7) inen cumard yigididi, ve dâ’im yigitlerile otururdı, ve bunlara dürlü 
dürlü (8) ni‘metler bişürürdi, yidürürdi.

Ve Belh şehrinde bir beg varıdı. Ana Alîy (9) ibn-i Îsâ dirleridi. Ol begün bir iti 
varıdı, yavlak severdi. Megerkim (10) ol it yavuvardı. Eyitdi(ler):364 Şakîk konşıları 
ol iti gizlediler – didiler. (11) Bir gişi geldi, Şakîk konşısını dutdı, dögerdi, ve iti tiz 
vir! – dirdi. (12) Ol gişi kaçdı, Şakîk evine girdi: beni kurtar! – didi. Ol gün Şakîk 
durdı, (13) bege vardı ve eyitdi: Bu gişiyi üşendürmen! İt benüm katumdadur; üc 
günden (14) sonra iti size virem – didi. Ol gişiyi kurtardı, durdı, evine geldi. (15) 
Yavlak gussalu oturdı kim: neçün mühlet aldum? – didi. Ve çünkim üc gün geçdi,

149.A.

(1) bir gişi itün boynına ip dakmış, kapudan içerü givürdi. Şakîk anı gördi, (2) 
yavlak sevindi, iti aldı, bege iletdi, virdi ve kurtıldı. Bugez dünyeden (3) küllî yüz 
döndürdi, ve tevekkül Tangrıya kıldı.

Ve bir gün şeherden çıkdı, (4) gideridi. Ve şehr(de)365 yavlak kızlık olupdururdı. 
Şöylekim âdemîler biribiri (5) etin yirleridi. Ve dükeli halk miskîn olmışlarıdı. 
Şakîk bir kul oğlanı (6) gördi kim ferâgat şâzumân gezerdi. Şakîk eyitdi: i oğlan, 
neye (7) şâzumân gezersin kim bu dükeli halk kızlıkdan ötrü kaygulu olubdur? – (8) 
didi. Oğlan eyitdi: bana ne gussa kim benüm hocam anbârı dopdolu (9) arpa 
ve buğdaydur – didi. Şakîk bu sözi işitdi ve eyitdi: Bir oğlan kim (10) hocasınun 
anbârında buğday olduğıyıçün böyle şâzmândur, bana ne geldi? (11) Senün bigi 
pâzişâhum366 vardur, mâlikü’l-mülksin, kaygu yirven – didi. Dünyeden (12) Bir-
gezden rücû‘ eyledi, ve nasûh tevbesin kıldı, ve ayruk rızkıçün (13) gussa yimedi. 
Ve tevekkül içinde kemânına367 degdi. Ve hemîşe eydüridi kim: ben bir (14) kulcu-
ğaz şâğirdiven; nekim buldum, ol kulcuğazdan buldum – diridi. 

Nakldur (15) kim Şakîk bir gün va‘z eydürdi. Âvâze düşdi kim kâfir çerisi geldi 
diyü.

149.B.

(1) Şakîk taşra segirtdi, kâfir çerisin sıdı, girü geldi. Mürîdi şeyhe bir deste (2) gül 
getürdiyidi. Şakîk aldı, güli yiylerdi. Bir gişi eyitdi: İmâm gişi gülmi yiyler (3) olur? 
– didi. Eyitdi: münâfık gül yiylemeği görür, kâfir çerisin sıduğın görmez – didi.
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(4) Nakldur kim Şakîk bir gün Semerkand şehrinde va‘z eydürdi ve eydürdi kim: (5) İ 
kavm! Eger ölüyisenüz, sinleye varun! Ve eger sayruyısanuz, bîmârhâneye varun! 
(6) Ve eger oğlanısanuz, mektebhâneye varun! Ve eger kulısanuz, kullık şartın 
yirine (7) getürün! – diridi.

Bir gişi eyitdi: İ Şakîk, halk <seni>368 ayblarlar, Müsülmânlar (8) emegin yir, dirler. 
İmdi gel, ben sana gendü mâlumdan cere vireyin, yigil! (9) Şakîk eyitdi: eger senün 
biş aybun yoğımıssa, sen didügün dutayıdum. (10) Ol gişi eyitdi: ol biş ayb nedür? 
– didi. Eyitdi: Evvel olkim senün (11) hazînen eksilür; ikinci ol kim şâyed mâlunı 
oğrı ala; üçünci (12) ol kim şâyed kim peşîmân olasın; dördünci ol kim eger bende 
bir ayb (13) göresin, şâyed kim ceremi kesesin; bişinci ol kim sen ölürsen, ben (14) 
yaraksuz kalurvan. Benüm bir Çalabum var kim cümle ayblardan berîdür. (15) anı 
koyub sana nice boyın vireyin? – didi. 

Nakldur kim 

150.A.

(1) Şakîk hacca giderdi, Bağdâda uğradı. Ve Harûnü’r-Reşîd Şakîki kığırdı. (2) Ve çün-
kim Şakîk halîfa kıyına girdi, halîfa eyitdi: Şakîk-i Zâhıd (3) didükleri senmisin? 
- didi. Eyitdi: benven Şakîk, illâ zâhıd degülven. Halîfa (4) eyitdi: bana ögüt virgil! 
- didi. Şakîk eyitdi: Hak Ta‘âlâ seni Ebû Bekr-i (5) Sıddık yirine kodı, senden sıddıklık 
ister,369Nitekim andan istedi. Ve dahı (6) seni Ömer yirine oturtdı, senden fark ister, 
Nitekim andan istedi. Ve dahı (7) seni Osmân yirine oturtdı, senden hayâ isteyiser,370 
Nitekim andan istedi. (8) Halîfa eyitdi: artur yâ Şakîk! Eyitdi: Tangrınun bir sarâyı 
vardur; ana (9) tamu dirler. Ve seni anun kapucısın kıldı. Ve sana üc nesne virdi 
(10) kim bu üc nesneyile halkı tamudan yığasın. Evvel kılıc, ikinci kamcı, (11) üçünci 
beytü’l-mâl. Herkim haksuz yire âdem öldüre, sen dahı bu kılıcıla (12) anı öldürgil! 
Ve herkim Hak emrine mutî‘ olmazsa, sen anı bu kamcıyıla (13) urgıl! Ve her hâ-
cetlü gişi kim sana gele, beytü’l-mâl mâlın andan dirîg (14) dutmagıl! – didi. Halîfa 
eyitdi kim: artur. Şakîk eyitdi: eger bir yazı içinde (15) kim anda hîc su olmaya, sen 
katı susasan, ol demde bir içim sovuk

150.B.

(1) suyı neye satun-alayıdun? Eyitdi: neye kim dirse, alayıdum, içeyidüm – didi. 
Eger (2) satmazlarısa, n’ideyidün? – didi. Eyitdi: pâzişâhlığumun yarusın vire-
yidüm – didi. (3) Eger ana dahı virmezlerse? Eyitdi: memleketümün dükelisin 
viredüm. Eyitdi: pes (4) bu memleketile ne fahr idersin kim dükeli memleketün 
bir içim suya degmezimiş? – (5) didi. Halîfa bu sözden gendözinden gitdi ve çok 
ağladı. Ve Şakîke katı hürmet (6) ve izzet eyledi, göndürdi.371
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Ve Şakîk ol aradan Hicâza vardı, ve İbrâhîm-i (7) Ezheme uğradı. Eyitdi: yâ Ezhemoğ-
lı, dirligi nice dirilürsin? İbrâhîm eyitdi: (8) eger nesne elüme girürse, şükr iderven; 
ve eger nesne elüme girmezse, (9) sabr iderven – didi. Şakîk eyitdi: Bizüm Belh 
itleri dahı bu sen itdügüni (10) iderler. Eger nesne virürlerise yirler, ve eger nesne 
virmezlerise, gezerler (11) ac – didi. İbrâhîm eyitdi: ye sen nite idersin? Eyitdi: be-
nüm elüme (12) nesne girürse, îsâr iderin; ve eger girmezse, şükr iderven. İbrâhîm 
duru (13) geldi, başında öpdi: üstâdum sensin – didi. 

Nakldur kim bir gün Şakîk (14) Hicâzdan gelürdi, Bağdâda geldi, ve anda va‘z eyitdi. 
Ve anun artuk sözi (15) heb tevekkül bâbındanıdı. Va‘z arasında eyitdi kim: Ber(r)
iyye içinde giderdüm, dört

151.A.

(1) dâng gümişüm varıdı, ayruk hîc nesnem yoğıdı. Tangrıya tevekkül eyledüm, 
giderdüm (2) - didi. Aşağadan bir yigit duru-geldi ve eyitdi: yâ Şakîk, sen: tevekkül 
ehliyem (3) – dirsin. Ol dört dâng gümişi koynuna koyduğunda tevekküli unıtdun-
mıdı, (4) ve Hakdan i‘timâdun giderdünmidi? – didi. Şakîk bu sözi işitdi, gircek (5) 
eydürsin – didi, menberden indi. 

Nakldur kim bir gün bir koca geldi, (6) Şakîka eyitdi kim: yâ şeyh, çok yazuk 
işledüm, dilerven ki tevbe idem – (7) didi. Şakîk eyitdi kim: ne gic geldün? Koca 
eyitdi: Gic degüldür, tiz (8) geldüm. Zîrâ ben işitdüm kim herkim ölüminden ilerü 
gelürse, tiz gelmiş (9) ola – didi. Şakîk eyitdi: hoş geldün, ve eyü didün – didi.

Şakîk (10) eyitdi: ben düşümde gördüm kim bana eyitdiler: herkim rızkıçün 
Tangrısına (11) i‘timâd kıla, anun rızkı gen ola, ve hulkı eyü ola, ve namâz içinde 
(12) vesveseden îmîn ola.

Ve eydür: herkim musîbet içinde cezâ ide (13) ve sabr eylemeye, şöyle kim sünü 
alub Tangrısıla savaş ider bigidür.

Ve eydür: (14) Tâ‘at aslı havfdur, ve recâ aslı mahabbetdür. Havf  nişânı harâmı 
terk eylemekdür. (15) Ve recâ nişânı dâ’im tâ‘at ve mahabbet ve şavkdur.

Ve eydür: İbâdet on bahşdur.

151.B.

(1) Dokuz bahşı halkdan kaçmakdur.

Ve eydür: Âdem helâkligi üc nesnedendür: yazuk (2) işler tevbe ümîzine; ve tevbe 
itmez dirlik ümîzine; ve tevbe eylemedin kalur rahmet (3) ümîzine. Pes bunun gibi 
gişi ne vaktın tevbe ide?
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Ve eydür: Tâ‘at ehli (4) ölicek diridür;372 ve ma‘siyet ehli diriyiken ölüdür. Ve 
üc nesne yoksullarıla (5) biledür: evvel ferâgat, ikinci hisâb yiyniligi, üçünci nefs 
râhatı. Ve üc (6) neyisne dahı baylarıla biledür: meşakkat, ve gönül meşgûllığı, ve 
hisâb (7) katılığı.

Ve eydür: Benüm konukdan yigrek dostum yokdur. Anunçün kim anun (8) rızkı 
ve dükeli harcı ve müzdi Tangrıdandur, ben arada degülven. Ve her (9) kim var-
luyıken yoklu ola, ve ol gişi yoklulığı hoş görmeye, (10) yine varlu olsam diye, ol 
gişi ne dünyede râhat göre, ve ne âhiretde. (11) Ve herkim varluyıken yoklu ola, 
ve yokluluğı varlıkdan yigrek göre, ve şükr (12) ide, ol gişi âhiret pâzişâhı ola. Ve 
Tangrı hâslarınun nişânı ol- (13) dur kim dünyeligün ne geldüğine sevine, ve ne 
gitdügine yirine. Ve ol gişi kim Hak(k)a (14) i‘timâd idübdür, anun nişânı oldur kim 
eger dünyeliginden nesne gide, anı (15) ganîmet bile.

Ve Şakîke sordılar kim: âkıl kimdür, ve zîrek kimdür, ve bay kimdür,

152.A.

(1) ve yohsul kimdür, ve bahîl kimdür? Cevâb virdi ve eyitdi: âkıl oldur kim (2) 
dünyâyı sevmeye; ve zîrek oldur kim dünyâya aldanmaya; ve bay oldur kim 
Tangrı (3) virdügine râzî ola; ve dervîş oldur kim anun gönli bay ola, (4) ve dünyâ 
artmaklığın dilemeye; ve bahîl oldur kim Tangrı virdügi ni‘meti Tangrı (5) kulla-
rından dirîg duta.

Hâtem-i Asam eydür: Şakîk ömrinün âhirine (6) degicek ben eyitdüm: bana bir ögüt 
virgil kim kurtılmaklığum anda(n)373 olsun (7) – didüm. Eyitdi: dilüni beklegil, 
hergiz <yaramaz>374 söylemegil! – didi.

Rahmetullâhi aleyhi.

(8) «Ve’l-âhir.»
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<18>

Ol çırâğ-ı şer‘ ve millet, ol şem‘-i dîn ve (9) devlet; ol nu‘mân-ı hakâyik ve dakâ-
yik-ı hadâyik-i dîn; ve ol ummân-ı (10) cevâhir-i yakîn; ol ârıf-ı âlım-ı sûfî ve ol 
imâm-ı cihân:

Ebû Hanîfe-i (11) Kûfî
[rahmetullâh]375 – rahmetullâhi aleyhi.

Ol gişinün sıfatı kim dükeli diller (12) içinde öğilmiş ola, ve cümle millet içinde 
kabûl olmış ola, ve firişteler içinde (13) mahbûb ve sevgülü ola, anun vasfın ben 
nite idibilem? Ve anun riyâzetinün (14) ve mücâhedesinün ve müşâhedesinün ve 
halvetlerinün nihâyeti yokdur. Ve usûl-ı tarîkat (15) ve fürûğ-ı şerîat içinde yüce 
mertebeye irüb-dururdı. Ve çok meşâyihler görmişidi,

152.B.

(1) ve Sâdıkıla sohbet idüb-dururdı. Ve anun ilm içinde üstâzı Fuzeylidi. Ve (2) 
İbrâhîm-i Edhem ve Bişr-i Hâfî ve Dâvud-ı Tâyî, bunlar anun yârânlarıydı. 

(3) Nakldur kim bir gün Peygamber ravzasına geldi ve eyitdi kim: «es-selâmu 
(4) aleykum yâ ‘Seyyide’l-Mürselîn’». Âvâz işitdi kim: «ve aleyke’s-selâmu yâ 
‘İmâme’l-Müslimîn’». (5) Ve ilkin ol uzlete heves eyledi, ve halvete girdi, ve halk-
dan seçildi, ve abâ (6) geydi. Bir gice düşinde gördi kim Peygamberün sininden 
sünüklerin dirşürdi, (7) ve ol sünükleri biri birinden seçerdi. Bu heybetden uyanu-
geldi. İbn-i (8) Sîrîn şâgirdlerinden bu düşün ta‘bîrin sordı. Eyitdiler: ilm ve amel 
(9) içinde, ve Peygamberün sünnetlerin beklemek içinde ulu mertebeye iresin (10) 
– didiler. Ve yine birgez dahı Peygamberi düşinde gördi. Ve Peygamber ana (11) 
eyitdi: yâ Ebâ Hanîfe, seni benüm ümmetlerüm salâhiyyetleriçün virbidiler. (12) 

www.tuba.gov.tr



İmdi uzlet itmegil, âşikâre yürigil! – didi. 

Nakldur kim birgez (13) halîfa dirnek eyledi ve dükeli âlımları ve uluları kığırdı, 
kullarına (14) köyler ve milkler virmek isterdi. Ve Şa‘bîyi dahı okıdılar. Şa‘bî Ebû 
Hanîfenün (15) üstâzıyıdı, ve katı pîr olmışıdı. Pes halîfa buyurdı: milkler bitisin

153.A.

(1) yazdılar, ve bitileri bir kullıkcıya virdiler; kâzîya getürdi. Kullıkcı eyitdi: yâ 
kâzî, (2) halîfa sizi tanuk dutar, tanuklığunı bu bitide yazgıl! – didi. Kâzî aldı, (3) 
tanuklığın yazdı. Ve dükeli âlımlar hep tanuklıkların ol bitide yazdılar. Bugez 
(4) bitileri Ebû Hanîfeye iletdiler. Ve halîfa perde ardından bakarıdı. Ve kullıkcı 
(5) eyitdi: yâ Ebâ Hanîfe, halîfa seni tanuk dutar, tanuklığun bu bitilerde yazgıl! 
(6) – didi. Ebû Hanîfe eydür: halîfa kandadur? Eyitdi: perde ardındadur. Ebû (7) 
Hanîfe eyitdi: halîfa bunda gelsün, veyâ ben anda varayın, tâ tanuklık (8) dürüst 
ola – didi. Hizmetkâr gigendi ve eyitdi: dükeli âlımlar ve ulu{lar} (9) yazdılar, 
sen fuzûllıkmı idersin? – didi. Halîfa çekişdüklerin işitdi, (10) Şa‘bîye sordı kim: 
tanuklıkda görmek şartmıdur? – didi. Eyitdi: şartdur – didi. (11) Halîfa eyitdi: yâ 
sen beni görmedin neçün yazdun? – didi. Eyitdi: ben bilürdüm ki (12) sen ikrâr 
idüb-dururdun, ve hem seni hâzır kılmağa edeb dutdum – didi. (13) Halîfa eyitdi: 
bu hakdan ırağımış – didi, Ebû Hanîfe kâzîlığa lâyıkdur (14) – didi. 

Nakldur kim Mansûr Bağdâdun halîfasıyıdı. Endîşe kıldı (15) kim kâzîlığı bir gişiye 
vire kim ol kâzîlığı doğru süre ve kimseneye meyli

153.B.

(1) olmaya. Vezîrlerile danışdı ve dükelisi ittifâk itdiler kim Bağdâd içinde (2) dört 
gişi vardur. Ol dört gişiden artuk kimse kâzîlığa lâyık (3) degüldür. Halîfa eyitdi: 
ol dört gişi kimdür? Eyitdiler: birisi Ebû Hanîfe, (4) ve birisi Süfyân, ve birisi Meş‘ar, 
ve birisi Şerîkdür – didiler. Pes halîfa (5) buyurdı: varun, bu dört gişiyi getürün, 
kâzîlık virelüm! – didi. Pes (6) bu dört gişiyi buldılar, aldılar, halîfaya getürdiler. 
Yolda gelürken Ebû (7) Hanîfe ve Süfyân danışdılar: nidevüz kim biz bu kâzîlıkdan 
kurtılavuz? – didiler. (8) Ebû Hanîfe eyitdi: Ben bir hîle idem kim kâzîlıkdan kurtı-
lam. Süfyân (9) kaçsun, ve Meş‘ar gendözin delü eylesün, ve kâzîlığı Şerîke virsünler 
(10) – didi. Pes Süfyân kaçdı, gemiye girdi, ve eyitdi: Beni öldürmek isterler, (11) 
gizlen! – didi. Ve hem yalan degül, girçeğidi. Zîrâ Peygamber eyitdi: «men cu‘ile 
(12) kâzıyen fe-kad dübiha bi-gayri sikkînin», ya‘nî: her kim kâzî olursa, bıçaksuz 
(13) boğazlandı dimekdür. Gemici anı gizledi; üçi Mansûr kıyına vardılar. Evvel (14) 
Ebû Hanîfeye eyitdiler: kâzî olgıl! Ebû Hanîfe eyitdi: ben kâzîlığa yaramazvan; (15) 
Arab benüm kâzîlığuma râzî olmayalar – didi. Ve çün bunı didi, kurtıldı. Bugez
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154.A.

(1) Meş‘arı ilerü getürdiler. Meş‘ar gördügi376 sâ‘at yüridi, halîfanun elin dutdı (2) 
ve eyitdi: nitesin, hoşmısın, develerün nitedür ve oğlanlarun geymidür? – didi. (3) 
Mansûr eyitdi: çıkarun bunı kim delü olmış – didi. Bugez Şerîki ilerü (4) getürdiler; 
kâzîlığı Şerîke virelüm – didiler. Şerîk eyitdi: ben sevdâvî (5) oldum; dimâğumda 
halel vardur, aklum tamâm degüldür – didi. Halîfa (6) eyitdi: hakîmler sana mu‘â-
lece eylesünler kim aklun yirine gele – didi. Pes (7) kâzîlığı Şerîke virdiler. Ebû 
Hanîfe ayruk Şerîke söz söylemedi.

Ve (8) Nakldur kim bir gün Ebû Hanîfe ders eydürdi, oğlancuklar tob oynarlardı. (9) 
Tob geldi, Ebû Hanîfenün meclisi içine düşdi. Hîc bir oğlan kıyamadı kim (10) vara, 
topı ala. Utandılar kim varalar, halk içinden tob alalar. Aralarından (11) bir oğlan 
eyitdi: ben gireyim, topı alayım – didi. Pes girdi, Ebû Hanîfenün (12) ileyinden 
topı aldı, çıkdı. Ebû Hanîfe eyitdi: bu oğlan harâmzâdedür – didi. (13) Eyitdiler: İ 
Müsülmânlar imâmı, nite bildün? – didiler. Eyitdi: eger harâmzâde degülmisse, 
(14) hayâsı olayıdı, kalan oğlancuklar bigi – didi. Pes sordılar ve tefahhus eylediler: 
(15) ol oğlan göbeli çıkdı. 

Nakldur kim Ebû Hanîfenün bir gişide alımı varıdı.

154.B.

(1) Ve ol gişinün mahallesinde Ebû Hanîfenün bir şâgirdi varıdı. Dünyâdan gitdi-
yidi. (2) Ebû Hanîfe anun namâzına vardıyıdı. Gün ıssıyıdı. Ebû Hanîfe ol alımlınun 
(3) dîvârı gölgesinde oturmadı, ve eyitdi: «küllü karzin cerre menfa‘aten fe-hüve 
riben» (4) – didi; eger ben anun evinün dîvârı gölgesinde dahı oturursam, ribâdur, 
(5) harâmdur – didi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi geldi ve eyitdi: bana (6) kalem yonı-virgil kim beglik 
biti vardur, yazarvan – didi. Ebû Hanîfe (7) yonı virmedi ve eyitdi: zulma yardım 
eyleyümezven – didi, ve korkarvan, (8) şol kavumlardan olam kim: «ve-lâ terkenû 
ile’l-lezîne zalemû fe-temessekümü».

(9) <Nakldur>377 kim. Ebû Hanîfe her gice üc-yüz rek‘at namâz kılurdı. Bir gün 
Ebû Hanîfe yoldan (10) geçerdi, bir avret eyitdi: uşbu geçen gişi her gice biş-yüz 
rek‘at namâz (11) kılur – didi. Pes Ebû Hanîfe eyitdi: bir avreti yalan eylemeyim – 
didi. Ol (12) gice biş-yüz rek‘at namâz kıldı. Birgez yine geçerdi, bir oğlan eyitdi: 
(13) uşbu geçen gişi her gice bin rek‘at namâz kılur – didi. Pes Ebû Hanîfe ol (14) gice 
bin rek‘at namâz kıldı; ve andan sonra her gice bin rek‘at namâz (15) kılurdı. Ve 
bir şâgirdi bir gün Ebû Hanîfeye eyitdi: halk eydürler kim:
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155.A.

(1) Ebû Hanîfe her gice uyumaz - dirler. Pes Ebû Hanîfe eyitdi: ayruk gice uyuma-
yam – didi. (2) Eyitdiler: neçün? Anunçün kim halk yalan olmasun – didi. Andan 
sonra otuz (3) yıl irte namâzın yatsu âbdestile kılurdı. Ve anun iki dizi deve dizine 
(4) dönüb-dururdı çok namâz kılmakdan. 

Nakldur kim birgez Ebû Hanîfe (5) bir bay gişiye tevâzu‘ eylediyidi. Katı peşîmân 
oldı. Anun kefâreti olsun (6) diyü bingez Kur’ânı hatm eyledi. Ve kaçankim bir 
mes’ele müşkil olayıdı, (7) kırkgez Kur’ânı hatm eylerdi, ve ol mes’ele ana keşf 
olurdı. 

Nakldur (8) kim Ebû Hanîfenün bir şâgirdi varıdı. Ana Muhammed bin el-Hasan378 
dirleridi, ve (9) yavlak görklüyidi. Birgez Ebû Hanîfe ders eydürken anun yüzine 
bakdı. (10) Andan giri ayruk anun yüzine bakmadı sakalı gelmeyince. Ve kaçankim 
ana (11) ders eydürdi, perde ardından eydürdi, tâ gözüm ana dokınmasun – dirdi.

(12) Dâvud-ı Tâyî eydür: Yigirmi yıl Ebû Hanîfeye şâgirdlik eyledüm. Bir gün anun 
(13) ayağın uzatduğın görmedüm – didi. Bir gün halvet içinde eyitdüm: yâ imâ-
me’- (14) l-Müslimîn, halvet içinde bir gün ayağunuz küsüldüb râhatlansanuz, ni-
der? – didüm. (15) Eyitdi: «hıfzü’l-edebi fî hakkı’l-rabbi evlâ», ya‘nî: edebi Hakka 
saklamak yigrekdür – didi.

155.B.

(1) Nakldur kim bir gün geçerdi, bir oğlan gördi kim balcığa batmış. Ebû Hanîfe 
(2) eyitdi: i oğlan, sakın kim düşmeyesin. Oğlan eyitdi: yâ Müsülmânlar (3) imâmı, 
ben düşdügüm kayırmaz. Eger ben düşersem, yalunuz düşerven. Sen (4) Sakıngıl 
kim eger düşersen, dükeli Müsülmânlar bile düşerler – didi. Ebû (5) Hanîfe ol oğ-
lanun zîrekligin gördi, danladı ve eydüridi: bu keleciyi (6) bana bu oğlan dimez, 
hâl dilidür – didi. 

Nakldur kim bir bay gişi varıdı, (7) Osmânı sevmezdi. Tâ haddı kim eydürdi: Os-
mân Cühûddur – dirdi. (8) Ebû Hanîfe işitdi, ve ol hoca’yı kığırdı ve eyitdi: kızunı 
gerek kim (9) fulân Cühûda kâbîn eyleyem – didi. Hoca eyitdi: Müsülmân kızın 
Cühûda (10) kâbîn eylemegi nice revâ görürsin? – didi. Ebû Hanîfe eyitdi: yâ sen 
Muhammed-i (11) Mustafâ kızın nite revâ [[revâ]] görürsin kim Cühûda vireler? – 
didi. Ol (12) gişi anladı, derhâl tevbe kıldı, sünnî oldı. 

Nakldur kim bir gün (13) Ebû Hanîfe ılı suya girdiyidi. Bir gişi gördi kim fûtasuz 
otururdı. (14) Ebû Hanîfe anı gördi, gözin yumdı. Ve ol gişi eyitdi kim: yâ imâm, (15) 
gözün nûrın kaçandan berü aldılar? – didi. Ebû Hanîfe eyitdi: şol vaktdan
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156.A.

(1) berü kim senün perdeni ve hayânı aldılar – didi. Ve eydürler kim ol gişi (2) 
dehriyidi. Ebû Hanîfe eydür: herkim dehriyile münâzara eyleye, kâfir ola – didi. (3) 
Ve dahı eydüridi kim: ben bahîl gişinün tanuklıgın geçürmezven – diridi. Zîrâ (4) 
bahîl cahd eyler kim gendü hakkından artuk ala. 

Nakldur kim birgez bir (5) mescid yaparlardı teberrük bâbından. Ebû Hanîfeden 
dahı nesne dilediler. Katı (6) güc geldi, hâliyâ çıkardı, bir kızıl virdi. Şâgirdlerin-
den bir şâgird (7) eyitdi: Sahâvet içinde senün bigi yokdur. Bu kadar altundan ötrü 
incindün (8) – didi. Eyitdi: Benüm incindügüm altundan ötrü degüldür. Ben bellü 
bilürven kim (9) benüm mâlumda harâm yokdur. Ve helâl mâl suya ve toprağa 
harc olmaz – didi. (10) Ben anunçün incindüm – didi. Birkac günden sonra altunı 
girü getürdiler ve eyitdiler: (11) mescid tamâm oldı, bu artdı – didiler. Ebû Hanîfe 
sevindi, altunı aldı, (12) bir dervîşe virdi. 

Nakldur kim bir gün Ebû Hanîfe ırımadan geçeridi. (13) Karşudan bir öküz geldi. 
Ebû Hanîfe yoldan sapdı. Eyitdiler: yâ İmâm, (14) bu perhîz nedendür? Eyitdi: 
benüm aklum var, anun boynuzı var – didi. 

Nakldur kim (15) birgez ırmak kıyında oturub bir zerre necâseti giyesisinden yur-
dı. Eyitdiler:

156.B.

(1) <Yâ>379 İmâm, siz buyurdunuz kim necâset dirhem kadarı olmayınca namâzı 
yığmaz. İmdi (2) bu kadar necâseti neçün yursın? – didiler. Eyitdi kim: ol fetvâdur, 
bu takvâdur. (3) Ve eydürler kim Dâvud-i Tâyî muktedâyıdı. Ebû Hanîfeye eyitdi 
kim: nideyim, bana (4) ne ögüt virürsin? – didi. Eyitdi: Senün üzerüne olsun kim 
her işi (5) ilmile işleyesin – didi. Ve her iş kim ilmsüz ola, şol gövdeye benzer (6) 
kim cânsuz ola. 

Nakldur kim halîfa bir gice düş gördi kim (7) ‘Melekü’l-mevte’ sorardı kim: be-
nüm ömrümden kac yıl kalıbdur? ‘Melekü’l-mevt’ (8) biş barmağıyıla işâret eyle-
di. Ve çünkim halîfa uyandı, kaygulu oldı, (9) aceb ol biş barmağın gösterdügi ne 
dimekdür? – didi. Çok gişiye sordı, (10) hîc kimsene bilmediler. Pes Ebû Hanîfe’yi 
kığırdı ve sordı. Ebû Hanîfe (11) eyitdi: ol biş barmağın kaldurduğı oldur kim, ya‘nî: 
biş nesne’yi Tangrıdan (12) artuk kimse bilmez didügüdür. Halîfa eyitdi: ol biş ne 
nesnedür? (13) Eyitdi: evvel kıyâmet ne vakt kopar; ikinci yağmur ne vaktın yağar; 
üçünci (14) ana karnındağı oğlan irkekmidür, dişimidür; dördünci âdemoğlınun 
başına (15) ne gelecekdür; bişinci âdemoğlanı ne vakt [[öldügin]] |ölecekdür|. Bu 
biş nesne’yi Tangrıdan
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157.A.

(1) artuk kimsene bilmez – didi. Nitekim Kur’ân içinde buyurdı: «innallâhe inde-
hu ilmü’ (2) -s-sâ‘ati ve yünezzilü’l-gayse ve ya‘lemu mâ fi’l-erhâmi ve-mâ tedrî 
nefsün (3) mâzâ teksibu gadan ve-mâ tedrî nefsün bi-eyyi arzin temûtü innallâhe 
alîmun».

(4) Şeyh Ebû Alî eydür: Ben Mekkedeyidüm. Bir gice düşde gördüm kim Peygamber 
geldi, (5) Ka‘beye girdi, ve bir yigiti koçdı, öpdi. Ve ben sordum kim bu ne gişidür 
(6) kim sen bunı böyle azîz dutarsın? – didüm. Eyitdi: bu Ebû Hanîfedür – didi.

(7) Nakldur kim Ebû Hanîfe eydür: Bir gice düşümde gördüm kim kıyâmet (8) 
kopmışıdı. Ve Peygamber – aleyhisselâm – Havz-ı Kevser kıyında dururdı. Ve bir 
pîr (9) yüzin Peygamber yüzine urmışıdı. Ve Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân ve Alî (10) 
karşusına durmışıdı. Ve Nûfel380 su üleşdürüridi. İlerü vardum, (11) ben dahı su 
diledüm. Eyitdi: Peygamber[den] destûr dileyeyim. Eger vir, dirse, (12) virem – 
didi. Çünkim destûr diledi, Peygamber gendü mübârek eliyile bana (13) Havz-ı 
Kevserden su virdi. Aldum, içdüm ve sordum: bu ne pîrdür [dür]?381 (14) – didüm. 
Eyitdi: İbrâhîm Peygamberdür – didi.

|Nakldur|Yahyâ ibn Ma‘âz eydür: bir gice (15) Peygamberi düşümde gördüm ve 
eyitdüm: «min men etlübüke kâle min ilmi Ebî {Hanîfe}».

157.B.

(1) Ve dahı Peygamber Hazreti Ebû Hanîfeye ‘Sirâcü ümmeti’ diyübdür. İmdi ol 
gişinün (2) kim ögücisi Peygamber ola, biz anı ne kadar vasf  idebilevüz? Velîkin 
teberrükiçün (3) anun menâkıbından bir şemme getürdük, anbârdan bir avuc 
çâşnî yiter.

Rahmetu- (4) llâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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<19>

Ol sultân-ı şerî‘at ve tarîkat; ve ol (5) bürhân-ı hakîkat ve ma‘rifet; ve ol müftî-yi 
esrâr-ı İlahî; ve ol mühdî-yi envâr-ı (6) nâmütenâhî; ve ol ibn382 amm-ı nebî:

İmâm-ı Şâfi‘î
– rahmetullâhi aleyhi.

Anı şerh eylemek (7) hâcet degüldür kim dükeli âlem doludur anun gönli nû-
rından. Ve hem (8) dîn dahı anun hânedânından kopubdur. Ve anun fazâyili ve 
şemâyili, ve menâkıbı (9) bî-had ve bî-kıyâsdur. Ve anun mu‘âmelesi ve riyâzeti 
haddan daşradur. Ve anun (10) vasfın ben nice diyem kim nübüvvet ağacınun bir 
budağıdur, ve risâlet ağacı (11) yimişidür. Ve firâset içinde yigânedür, ve mürüvvet 
ve fütüvvet içinde bî-nazîrdür. (12) Ve anun cumardlığı âlem içinde meşhûrdur. 
A‘lam-ı vakt ve efzal-ı ahdıdı, (13) hüccet-i e’imme ve hâdî-(yi)383 ulemâyıdı. Ve 
hem mürşid-i fukâra ve kurre-i ashâbıdı. Ve hem (14) hulâsa-i Kurayşıdı. Ve riyâzet 
ve kerâmet içinde şol kadarıdı kim, eger (15) yazarsavuz, bu kitâb içine sığmaya. 
Ve İmâm-ı Şâfi‘î onüc yıl Harem için(d)e384

158.A.

(1) oturmuşıdı ve âvâzıla eydüridi kim: «sel mâ şi’tüm», ya‘nî: sorun bana (2) ne 
kim dilersenüz – diridi. Ve on-biş yaşında fetvâ virdi. Ahmed-i Hanbel (3) kim cihâ-
nun İmâmıyıdı, ve üc-bin hadîs ezberindeyidi, bu dükelisiyile (4) İmâm-ı Şâfi‘îye 
geldi, şâgird oldı, ve gâşiyesin götürürdi. Ve bir niceler (5) eydürleridi kim: Ahmed-i 
Hanbel ak sakalıyıla geldi, bir oğlana şâgird oldı (6) – dirleridi. Ahmed-i Hanbel 
eydüridi: biz ne kim ezber itdügise, anun ma‘nîsini (7) Şâfi‘îden ögrendük – diridi. 
Ve hem Ahmed-i Hanbel eydür: fıkh kapusı halk (8) üzerine bağluyıdı, Hak Ta‘âlâ 
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Şâfi‘î(yi) virbidi kim ol kapuyı aça – didi, Ve (9) Ahmed-i Hanbel eydür: Şâfi‘î dört 
ilm içinde feylesofıdı: fıkh ve ilm-i (10) ma‘ânî ve ihtilâf  ve lugat içinde. Ve hem 
Peygamber hazreti buyurubdur kim (11) degme yüzyılda bir gişi çıka kim benüm 
dînümi yinileye ve tâze kıla – didi. (12) Evvelki yüzyıl içinde Ömer ibn-i Abdulazîz 
çıkdı, ikinci yüzyıl içinde (13) Şâfi‘îyidi. Mezenî eydür: eger Şâfi‘î aklını kalan halâyık 
aklıyıla dartsalar, (14) Şâfi‘î aklı artuk geleydi – didi. Ve Bilâl-i Hav(v)âs eydür: ben 
Hazır Peygamberden (15) sordum: Şâfi‘î hakkına ne dirsin? – didüm. Eyitdi: kutblar-
dandur – didi. Ve Şâfi‘î

158.B.

(1) oğlanlığı hâlında hergiz dügüne ve dirnege varduğı yoğıdı, ve dâ’im bir bu-
cakda oturub (2) fikre meşgûlıdı. Ve çok zamân Selîm-i Râ‘î sohbetinde olurdı. Ve 
dükeli (3) halâyıkdan tasavvuf  içinde sâbıkıdı. Ve Abdullâh-ı Ensârî eydür: ben Şâfi‘î 
(4) mezhebinden degülven, ve ammâ Şâfi‘î(yi) yavlak severven – diridi. 

Nakldur kim İmâm-ı (5) Şâfi‘î eydür: Bir gice Peygamberi düşümde gördüm, ve 
bana eyitdi kim: Sen kimsin? (6) Ben eyitdüm: senün bölügündenven – didüm. 
Ilerü gel! – didi, ağzun ac! – didi. İlerü (7) vardum, ağzum acdum. Ağzuma tükür-
di, şöylekim ağzum içi dopdolu oldı. (8) Ve eyitdi: var imdi kim sana tamâmdur 
– didi. Ve hem şolok sâ‘at Alîyi (9) gördüm kim bir barmağuma bir yüzük geçürdi 
ve eyitdi: Peygamber ilmi ve benüm ilmüm (10) sana kutlu olsun – didi.

Nakldur Şâfi‘î altı yaşındayıdı. (11) Ve anun anası Hâşimeyidi. Yavlak zâhıdeyidi. 
Herkim emânet komak (12) isterse, anun kıyında kordı. Bir gün iki gişi geldiler, ve 
bir câmedân don (13) getürdiler, emânet kodılar ve eyitdiler: ikimüz bile gelmeyin-
ce virmegil! – didiler. (14) Sonra Şâfi‘înün anası ol şartı unıtdı, ol iki gişinün birisi 
geldi, (15) emâneti ana virdi, aldı, gitdi. Birkac günden sonra birisi dahı geldi,

159.A.

(1) emâneti istedi. Avret eyitdi: yoldaşun aldı– didi. Emânet issi: kâzîya (2) vara-
lum – didi. Pes kâzîya vardılar; kâzî avreti zindâna buyurdı. Şâfi‘î (3) oğlanıdı, 
mektebden geldi, anasını bulımadı. Pes hikâyeti bildi, zindâna (4) vardı, gördi 
kim anası ağlar. Sordı kim: ne ahvâldur? anası hikâyeti (5) eydivirdi. Şâfi‘î eyitdi: 
bu kadar nesneyiçün neye ağlarsın? – didi, kanı (6) emânet issi? – didi. Emânet 
issi hâzırıdı, eyitdi: uş emânet issi benven (7) – didi. Şâfi‘î eyitdi: şartunuz şöyleidi 
kim ikinüz gelmeyince emâneti (8) virmeyedi. Eyitdi: eyledür – didi. İmdi biz 
şartumuzı yirine getürelüm: sen (9) var, yoldaşunı getür, emâneti virelüm! – didi. 
Emânet issi sergerdân oldı. (10) Kâzî bu zîrekligi işitdi, hayrân kaldı. Anasın aldı 
Şâfi‘î, eve (11) geldi.

M E T i n 201

www.tuba.gov.tr



Ve Şâfi‘î Mâlik ibn-i Dînâr kıyına vardı ve andan ilm okırdı. (12) Mâlik yitmiş ya-
şında-idi. Ve Şâfi‘î henüz tiflidi, üstâzı kapusında (13) otururdı. Ve kaçankim bir 
müşkil mes’ele düşeydi, Şâfi‘aya sorarlardı, (14) Şâfi‘î cevâb eydüridi. Ve eydüridi 
kim: üstâzuma dahı eyüdün, görün, (15) ol dahı n’ider? Çünkim üstâzına dahı 
dirleridi, üstâzı eydürdi:

159.B.

(1) hak Şâfi‘î didügindedür – dir-idi. Ve üstâzı anunla fahırlanurdı-ıdı.

(2) Nakldur kim bir gün halîfa avretiyile otururdı. Avretinün adı Zübeyde Hâtûnıdı. 
(3) Zübeyde Hâtûn eyitdi: yâ halîfa, sen tamulıkmısın, veyâ uçmaklıkmısın? (4) – 
didi. Halîfa eyitdi: sen benden üç talâk boş olgıl, eger ben uçmaklık (5) degülisem 
– didi. Bugez avret eyitdi: ben senden boş oldum – didi. (6) Halîfa cânına od 
düşdi, Zübeyde Hâtûnı katı severidi. Buyurdı: (7) Bağdâd şehrinde ne kim ulemâlar 
ve e’immeler varıdı, hep halîfa sarâyına (8) hâzır oldılar. Bu mes’ele’yi sordılar: 
hîc kimesne cevâb virmedi, dükeli (9) âcız kaldı. Bir haftayadegin bu iş şöyle kal-
dı. Yidinci gün olıcak (10) bir oğlan geldi, ve halîfaya eyitdi kim: bu mes’elenün 
cevâbın ben virem – didi. (11) Halk dükeli acebe kaldılar, eyitdiler: bunca âlımlar 
ve ulu(lar)385 cevâb virmediler, (12) bu oğlan kanda cevâb vire? – [didi]ler. Şâfi‘î 
<halîfanun> derdine386 çâre isteridi.387<Halîfa>388 eyitdi: (13) kığırun ol oğlanı! 
Kığırdılar, geldi.389 Halîfa eyitdi: cevâb vir! Oğlan eyitdi: (14) sen banamı muhtâc-
sın, veyâ ben sanamı muhtâcvan? Halîfa eyitdi: ilm (15) içinde ben [[içinde]] sana 
muhtâcvan – didi. Oğlan eyitdi: eger sen bana

160.A.

(1) muhtâcısan, tahtunı bana virsen, aşağa otur! – didi. Halk bu sözi işitdiler, (2) 
gırîv eylediler. Halîfa buyurdı: oğlanı taht üstine geçürdiler, halîfa yanında (3) 
oturdı. Halîfa eyitdi: İmdi cevâb virgil! – didi. Halîfaya eyitdi: (4) ben dahı sana 
bir nesne sorayım, cevâb virgil! – didi. Hîc sen ma‘siyete (5) kasd eyleyüb yine 
Tangrı korkusından ol ma‘siyeti terk eyledügün varmıdur? (6) – didi. Halîfa eyitdi: 
Birgez yigitligümde bir avretile baş hoş eyledümidi, (7) halvetde buldum, Tangrı 
korkusı içüme düşdi, avreti yine salıvirdüm (8) idi – didi. Şâfi‘î eyitdi: gircekmisin? 
– didi. Halîfa eyitdi: vallâhi böyle (9) dür, vallâhi böyledür – didi. Şâfi‘î eyitdi: İmdi 
ben hükm eyledüm kim (10) senün avretün boş degüldür, ve hem sen uçmaklıksın– 
didi. (11) Ol âlımlar heb feryâd eylediler: sen bu mes’ele’yi ne delîl birle eydürsin? 
(12) – didiler. Şâfi‘î eyitdi: Uşbu âyet hükmiyile iydürven kim: «fe-ammâ men hâfe 
(13) makâme rabbihi ve nehâü’n-nefse ani’l-hevâ el-âyete», ya‘nî: herkim Tangrı-
dan korkub (14) nefsini hevâdan yığarsa, anun yiri uçmakdur – dir. İmdi halîfa 
uçmaklıkdur, (15) Zübeyde Hatun boş degüldür – didi. Andağı ulular ve âlımlar hep
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160.B.

(1) yüzlerini Şâfi‘înün ayağına sürdiler: bu tifliken böyledür, yigitliginde ve (2) kocalı-
ğında ne ola? – didiler. Pes halîfa Şâfi‘î(yi) yavlak hoş dutdı; andan (3) sonra merte-
besi ulaldı. Ve halîfa on-bin kızıl virdi; bâzâra varınca heb (4) dervîşlere üleşdürdi. 

Nakldur kim meşâyihlerden birisi Peygamberi (5) düşinde gördi ve eyitdi: yâ 
Rasûlallâhi, Tangrınun yir yüzinde evliyâları ve kutbları (6) vardur – dirler. İmdi 
anlar kimlerdür? – didi. Peygamber eyitdi: bunlarun birisi (7) Muhammed ibn-i İd-
rîs-i Şâfi‘îdür – didi, kim ol yir yüzinün kutblarındandur – didi. (8) Şâfi‘î buncagez 
yayan hacca varub-dururdı. Ve ömri içinde bir lokma (9) harâm yidügi yokıdı. 
Ve birgez çeri kavumları kıyına vardıyıdı, peşîmân (10) oldı. Kırk gice irteyedegin 
namâz kıldı, hergiz yire oturmadı, tâ anun (11) kefâreti olsun – didi. 

Nakldur kim Şâfi‘î birgez ders eydürdi, (12) kırkgez durugeldi, yine oturdı. Eyitdi-
ler: sebeb nedür? Eyitdi: bir Alevî (13) oğlanı oğlanlarıla oynar, hergez kim geçer, 
gözüm ana dokınur, ana hürmet (14) iderin – dirdi. Herkim Peygamber aslın 
görüb ana ikrâm eylemeye, anun (15) Peygamberdan nasîbi olmaya. 

Nakldur kim yigitligi hâlında Mekkede mücâvir

161.A.

(1) oldı, ve yavlak dervîşidi. Ve birgez anı gördiler kim Harem içinde otururdı, (2) 
ay aydınına kitâbına mütâla‘a kılurdı. Eyitdiler kim: Ka‘be içinde mûm yanar; 
neçün (3) varub mûm kıyında oturub mûma karşu mütâla‘a kılmazsın? – didiler. 
Eyitdi: (4) Ol mûm Ka‘beyiçün yanar. Ben anun aydınına kitâbuma nice mütâla‘a 
kılayın? – dirdi.

(5) Nakldur kim birgez Mekke mücâvirlerine mâl getürdiler, üleşdürdileridi, (6) 
Şâfi‘î(ye)390 dahı virdiler. Eyitdi: bu mâlı kimlere üleşdürün?391 – didiler. Eyitdi: (7) 
müttakîlere. Akca’yı girüvirdi, eyitdi: ben müttakî degülven – didi.

Nakldur kim (8) birgez San’âdan Mekkeye geldi, on-bin kızıl bile getürdiyidi kim 
bir köyi (9) satunalayıdı. Ka‘be kıyında çadır kurdı, oturdı ve akca’yı önine dökdi, 
(10) gelen yohsula bir avuc virürdi. Öyle olınca elinde bir akca kalmadı, heb (11) 
üleşdürdi. Örü-durdı, etegin silkdi, bir akca kalmadıyıdı.

Nakldur (12) kim her yıl Rûmdan Harûnu’r-Reşîde harâc gelürdi. Bir yıl gelmedi. 
Eyitdiler (13) kim: Bizüm dahı âlımlarumuz vardur. Müsülmânlar âlımları gelsün-
ler, bizüm âlımlarıla (14) bahs eylesünler! Eger sizün âlımlarunuz bizüm âlımları 
yinerlerse, mâlı (15) virbiyevüz – didiler. Ve eger bizüm âlımlarumuz yinerse, siz-
den biz harâc isterüz 
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161B.

(1) – didiler. Dört-yüz ruhbân geldi kim bahs ideler.

Pes halîfa Şâfi‘î(yi) kığırdı (2) ve eyitdi: yâ ‘İmâme’l-Müslimîn’, Rûm ilinden ruh-
bânlar geldi kim sizünle bahs ideler. (3) İmdi ne yirde oturursız kim bahs idesiz? 
Şâfi‘î eyitdi: Dicle ırmağı (4) kıyında oturalum – didi. Pes halîfa buyurdı: Dicle 
kıyında yarak eylediler. Ve dükeli (5) Bağdâd kavmı anda hâzır oldılar. Ve dükeli 
âlımlar ve imâmlar dirildiler. Ve (6) halîfa dahı geldi, oturdı. Ve Şâfi‘î dahı bir abâ 
geydi, geldi seccâdesin (7) su üstine döşedi, geçdi, su üstine oturdı. Ve eyitdi: kim 
ki bahs (8) iderse, gelsün – didi. Ol dörtyüz ruhbân geldiler, gördiler kim Şâfi‘î (9) 
su üstinde oturmuş. Anı göricek birgezden îmân getürdiler, ve Müsülmân oldılar. 
(10) Ve Rûm melikine haber vardı kim ruhbânlar heb Müsülmân oldılar – didiler. 
Eyitdi: (11) Şükür ki ol su üstine oturan gişi bunda gelmedi! Yoksa bundağılar da 
(12) heb Müsülmân olurlardı – didi. 

Nakldur kim Şâfi‘î Kur’ânı ezber (13) bilmezdi ve halîfaya imâmlık iderdi. Şâfi‘înün 
düşmanları halîfaya eyitdiler (14) kim: Şâfi‘î Kur’ânı ezber bilmez – didiler. Şâfi‘î anı 
işitdi. Ramazânun evvelinde-idi, (15) her gün bir sipâre Kur’ânı ezberlerdi, gelürdi, 
halîfaya imâmlık iderdi.

162.A.

(1) Bayram güni olınca yidi mushafı tamâm ezberledi. Ve düşmanları kör oldılar.

(2) Nakldur kim İmâm-ı Ahmed-i Hanbel kıyında herkim bir vakt namâzı terk iderse, 
(3) kasdıla kâfir olur. Şâfi‘î eyitdi: ol gişi kim bir vakt terk iderse, (4) kâfir olur; yine 
nice Müsülmân olur? – didi. Hanbel eyitdi: namâz kıla – didi. (5) Şâfi‘î eyitdi: kâfir 
nice namâz kılur? – didi. Ahmed hacil oldı.

Anun (6) sözleri çokdur; bu arada yazmağa yaramaz. 

Nakldur kim bir gün Şâfi‘î vaktını (7) yavu kıldı, şehre düşdi, evden eve isterdi: 
ne mescid kodı, ne medrese, (8) ve ne hânekâh, ve ne kârvânsarây, ne harâbât 
kodı. Hep istedi, (9) bulımadı. Meger bir yirden geçerdi; bir sûfî eydür: vaktı sakın 
kim vakt (10) azîzdür, degme vaktın ele girmez – didi. Şâfi‘î eyitdi: vaktumı girü 
buldum. (11) Ve Şâfi‘î eyitdi: dükeli âlemün ilmin okıdum, illâ sûfîlar ilmi benüm 
ilmümden (12) artuk geldi – didi. 

Nakldur kim bir gice Şâfi‘î düş gördi kim Âdem (13) Peygamber ölmiş, ve halk anun 
cenâze[si(n)] kılurlarıdı. Çünkim Şâfi‘î uyandı, (14) bu düşi mu‘abbire sordı. 
Mu‘abbir eyitdi: Âdemden murâd ilmdür – didi. Nitekim (15) Kur’ân içinde buyu-
rur: « ve alleme Âdeme’l-esmâ’e küllehâ», bir ulu âlım dünyeden
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162.B.

(1) gider – didi. Şâfi‘î anı gendözine yordı. Üc gün geçmedin Şâfi‘î vefât (2) buldı. 

Nakldur kim Şâfi‘î vasiyyet eyledi kim beni fulân gişi yusun (3) diyü. Ol gişiyi kığır-
dılar; geldi. Şâfi‘înün yitmiş-bin kızıl borcı varımış; (4) hep ödedi. Eyitdi: benüm 
yumağum budur – didi, ve anun vasiyyetinden dahı (5) murâdı budur – didi. Rebî‘ 
bin Süleymân eydür: ben Şâfi‘î(yi)392 düşümde gördüm (6) ve sordum kim: Tangrın 
senünle n’eyledi? – didüm. Eyitdi: Hak Ta‘âlâ beni altun (7) tahta geçürdi, ve dürr 
ü cevâhir üstüme saçu saçdı. Ve eyitdi: herkim seni (8) severse, ben anı kıyâmet 
güninde yarlıgayavan ve konşı idineven – didi.

Rahmetullâhi (9) aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{20}

Ân nişân-ı inâyet ve ân deryâ-yı (10) bî-nihâyet; ân sâhib-i tîg-i zamâne ve ân 
sâhib-i vera‘-ı yiğâne; ân (11) sünnî-yi âhir ve evvel:

İmâm-ı Ahmed-i Hanbel
– raziyallâhu anhu – şeyh-i sünnet ve cemâ‘atidi. (12) Ve imâm-ı dîn ü devletidi. 
Ve anun vera‘ ve takvâ ve riyâzet ve kerâmet içinde (13) aceb hâlı varıdı. Ve du‘âsı 
müstecâbıdı. Ve dükeli millet anı severleridi, (14) ve mübârek dutarlarıdı. Ve anun 
zühdi ve insâfı gâyetinde-idi. Ve çok (15) meşâyihler yüzin görmişidi. Zâ’n-Nûn-ı 
Mısrî ve Bişr-i Hâfî ve Ma‘rûf-ı

163.A.

(1) Kerhî ve Serîr-i Sakatî ile sohbet idüb-dururdı.

Ve Bişr-i Hâfî eydür: (2) Ahmedün bir dürlü hâlı vardur kim benüm yokdur. Helâlı 
kim ister, gendü (3) ayâlıyiçün ister. Ve ben gendözümiçün isterven. Ve hemîşe 
Ahmede (4) mu‘tezilî ve müşebbihîdür dirleridi, ve ta‘na393 ururlarıdı. Ol hoz anun 
(5) gibi nesnelerden aruyıdı. 

Nakldur kim birgez Bağdâd şehrinde [bu]394 (6) ehl-i i‘tizâl gâlib oldı. Ahmed-i Han-
beli gücile dutdılar, halîfa önine ilitdiler (7) ve eyitdiler kim: Kur’ân yaradılmışdur 
di! – didiler. Ve çünkim halîfa sarâyı (8) kapusına geldi, bir çavuş dururdı ve eyit-
di: i İmâm, gey sakıngıl, ve korkmagıl, (9) ve Hakkı koyub bâtıl söylemegil! Ben 
<bir>gez395 oğurlık itdümidi: bana bin ağac (10) urdılar; ikrâr eylemedüm. Ben 
hoz haksuz yirdeyidüm; sen hakdasın, (11) ne korkarsın? – didi. Ahmed eydür: ben 
anun sözin işitdüm; bana yavlak (12) kuvvet oldı. Ve çünkim içerü girdi, yavlak 
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kocalmışıdı ve za‘yıf  olmışıdı. (13) İki elin ardına bağladılar ve bir kamcı urdılar: 
Kur’ân mahlûkdur digil! – didiler. Ahmedün (14) iç donı şeşildi-idi: iki el çıkdı, geldi, 
Ahmedün iç donın bağladı. (15) Çünkim ol kerâmeti gördiler, Ahmedi salıvirdiler. Ve 
çünkim anlarun kıyından <çıkdı>,396

163.B.

(1) eyitdiler: seni uranlar Hak(k)ına ne dirsin? – didiler. Eyitdi: Nedür diyeyin? 
Tangrı hakda- (2) dur – didi. 

Nakldur kim bir yigidün anası kötürüm oldıyıdı. Anası eyitdi: (3) Dilersin kim ben 
senden hoşnûd olam. Vargıl, İmâm Ahmede eyitgil: benümçün (4) du‘â kılsun, tâ 
ben hoş olam – didi. Yigit durdı, Ahmed kapusına geldi, ve (5) kapuyı kakdı. Ahmed 
eydür: kimdür? Yigit eydür: hâcetmendven. Ahmed eyitdi: (6) hâcetün Tangrı bi-
türe – didi, kapuyı açmadı, durdı, namâza meşgûl (7) oldı. Ol yigit kapuda durdı. 
Bir avret eyitdi: Ol şimdi kapusın (8) açmaz; namâza meşgûldur. Var, git! – didi. 
Ol yigit durdı, anası katına (9) geldi. Anası ana karşu geldi; kötürümligi gitmişidi. 

Nakldur kim bir gün (10) Ahmed bir ırmak kenârında âbdest alurdı. Bir gişi dahı 
Ahmedün yokaru yanında (11) âbdest alurdı. Çünkim ol gişi Ahmedi gördi, eyitdi: 
bunun bigi gişinün (12) yokaru yanında âbdest almak edeb degüldür – didi. Ol 
aradan durdı, (13) Ahmedün aşağa yanına geçdi. Ve çünkim ol gişi öldi, düşde gör-
diler, (14) sordılar ana kim: Tangrı senünle n’eyledi? Eyitdi: şol birgez hürmet kim 
İmâm (15) Ahmede eyledüm-idi, Hak Ta‘âlâ bana anun sebebiyile rahmet eyledi 
<ve beni>397 yarlığadı

164.A.

(1) – didi. 

Nakldur kim Ahmed eydür: bir[gez] hacca giderdüm. Be(r)riyye içinde giderken 
yol (2) azdum. Nâgâh bir Arabı gördüm kim bir yirde otururdı. Ben eyitdüm: 
varayın, (3) buna yol sorayın – didüm. Çünkim ol (A‘)râbî kıyına vardum kim yol 
soram, (4) bir pâre etmek çıkardum, ol Araba sunıvirdüm. Etmegi aldı ve eyitdi 
kim: i (5) Ahmed, Ka‘beye gidersin; Ka‘be issi virdügi rızka râzî degülmisin kim (6) 
etmek götürürsin? – didi, lâcirem yolı anunçün azarsın – didi. Ahmed (7) eydür: 
Uçmağa398 gayret odı düşdi ve fikre düşdüm. Bana eydür ki: yâ Ahmed, (8) ne 
fikre düşersin? Tangrınun her bir bucakda kulları vardur kim eger (9) dağa nazar 
kıla, birgezden altun ola – didi. Ahmed eydür: Çünkim bakdum, (10) gördüm kim 
dağlar hep kızıl altun olmışıdı. Ben ol heybet içinde (11) kaldum. Hâtifden âvâz 
geldi kim: yâ Ahmed, ol gördügün bir kuldur kim eger (12) dilerse, anunçün yiri gök 
idem ve gögi yir idem. Ve anı sana gösterdüm, (13) ayruk görecek degülsin – didi. 
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Çünkim ikiledin bakdum, Ârâbî gözükmez (14) oldı. 

Nakldur kim hemîşe Ahmed Bağdâd şehrinde otururdı, ve Bağdâd (15) etmeginden 
yimezdi. Ve eydüridi kim: Ömer halîfalığı zamânında bu yiri gâzîlara

164.B.

(1) vakf  eyleyüb-durur – dirdi. Ve Mevsil şehrinden un getürdürdi, ve anı yirdi. 
(2) Ve anun bir oğlı varıdı, Isfahân şehrinde bir yıl kâzî oldıyıdı. İllâ şunun (3) 
bigi zâhıdıdı kim gice irteyedegin namâz kılurdı, ve gündüz oruc dutardı. (4) Ve 
evinün kapusında bir mahkeme yapup-dururdı, kapu eylemedi. Eger kimsene 
gelürse, (5) beni hâzır bulsun – dirdi. Bunun bigi kâzî kim olıdı,399 bir gün Ahmed 
(6) evinde hamîr gereklü oldı. Hamîrı Sâlih evinden aldılar, etmek eylediler. (7) Ve 
çünkim bir etmek Ahmed önine kodılar kim yiye, etmegi eline aldı, ve burnına 
(8) iletdi, kokdı, eyitdi: bu etmekde şübhet vardur; gönlüm kabûl itmez kim (9) 
yiyem – didi. Ev kavmına sordı: bu etmek kandandur? – didi. Eyitdiler: etmek 
bizümdür, (10) ammâ hamîrin senün oğlun Sâlih evinden alduk – didiler. Eyle 
diyicek etmegi (11) yimedi ve eyitdi: benüm oğlum bir yıl kâzîlık eyleyübdür – didi, 
anun hamîri (12) benüm boğazuma yaramaz – didi. Eyitdiler kim: bes bu etmegi 
n’idelüm? Eyitdi: dervîşlere (13) virün ve eyidün hamîri Sâlih evindendür, gerekse 
alsun, gerekmezse kosun (14) – didi. Bir ay etmek evde yatdı; hîc dervîş gelmedi. 
Pes etmekleri (15) denize bırakdılar. Ahmed eyitdi: etmekleri n’itdünüz? Eyitdiler: 
denize bırakduk. Ahmed

165.A.

(1) ayruk balık etin yimedi. Ve ol zâhidlik içinde şunun bigi-idi kim (2) eger bir 
sohbet içinde bir gişinün yancuğında bir direm gümiş olursa, ol (3) meclisde otur-
mağı revâ görmezdi. 

Nakldur kim her400 gün Mekkeye varurdı, (4) ve Süfyândan hadîs semâ‘ iderdi. Bir 
gün meger donın yumağa virdi-idi, (5) derse varmadı. Süfyân bir gişi virbidi kim: 
gel, hadîs okı! – didi. (6) Geldi, gördi kim kapusı bağluyıdı. Eyitdi: seni Süfyân 
kığırur – didi. Eyitdi: yalıncakvan, (7) varımazvan – didi. Ol, anı kığırmağa varan 
gişi bayıdı, eyitdi: yâ Ahmed, (8) sana on-bin kızıl vireyim, anı gendözüne harc 
eylegil! – didi. Eyitdi: (9) almazvan [[öndin]]. Eyitdi: âriyet don getüreyim, gey! 
– didi. Eyitdi: geymezven – didi. (10) Ol gişi eyitdi: seni bile almayınca gitmezven 
– didi. Ahmed eyitdi: Müsülmânlara (11) kitâb yazdum; andan birkac akca virdiler. 
Var, anunla bâzârdan kaftan al; (12) geyeyin, varayın – didi. Ol gişi eyitdi: yâ 
imâm, ben dilerven kim benüm akcamdan (13) geyesi idesin, geyesin – didi. Kabûl 
itmedi. 
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Nakldur kim bir gün Ahmed (14) kıyına bir şâgird geldi kim ilm okıya. Ahmed ana bir 
odacuk virdi, ve bir (15) bardak su dahı kıyında kodı. Yarındası girü geldi, gördi 
kim ol bardakdağı

165.B.

(1) su henüz durur. Sordı kim: ol su neçün durur? Tâlib ilm eydür: ye n’itmek 
geregidi? (2) Eyitdi: âbdest alub namâz kılmak gereğidi. Pes ilmi neye ögrenürsin? 
– didi.

(3) Nakldur kim Ahmedün birgez evinün dîvârı yıkıldı-ıdı. Balçık eyledi kim (4) 
dîvârın yapadı. Şâgirdlerinden birisi meger konşı dîvârından bir kesek (5) toprak 
aldı, bu balçığa katdı. Ahmed anı gördi, eyitdi: sen Müsülmânlar dîvârından (6) 
toprak aldun; sen bana şâgirdlige yaramazsın – didi. Kıyından kovdı, ayruk (7) 
balçık eyledi, dîvârın düzdi. 

Nakldur kim birgez Ahmed ârzû eyledi kim (8) Abdullâh-ı Mübâreki göre. Ve anun 
firâkından göynerdi. Bir gün meger Abdillâh anda (9) irişdi. Ahmedün oğlı varıdı, 
atasına eyitdi kim: uş Abdullâh geldi – didi. (10) Hîc cevâb virmedi. Oğlı eyitdi: 
Bunca zamânıdı kim anı ârzûlarıdun. Şimdi (11) kim geldi, neçün görmez(sin)?401 
– didi. Eyitdi: Bunca zamânıdı kim anı ârzûlardum. (12) İmdi korkarvan kim yü-
zin göricek anunla üns dutam, ve ol benden ayrılıcak (13) firâkına katlanmayam, 
zahmetüm arta, tâ‘atdan kalam – didi. Yigrek oldur kim anı yarın (14) görevüz 
– didi. 

Nakldur kim Hanbel sözleridür.

Bir gün Ahmede sordılar kim: (15) tevekkül nedür? Eyitdi kim: «es-sikatü bi’llâhi 
ta‘âlâ», ya‘nî: Tangrıyı bilmekdür, ve bilmek içinde

166.A.

(1) gey berk durmakdur – didi.

Ve eyitdiler: rızâ nedür? Eyitdi: «teslîmü’l-umûri ilâ (2) -llâhi ta‘âlâ», ya‘nî: gen-
dünün işlerin Hak(k)a ısmarlaya, ve Hakdan nekim gelürse, (3) hayr ve şer, râzî 
ola ve şükr ide.

{Ve eyitdiler} kim mahabbet nedür? Eyitdi: Bunı Bişr-i Hâfîye (4) sorun kim ben 
buna cevâb virimezven. Ol diridür; andan utanurvan.

Ve (5) eyitdiler kim: zühd nedür? Eyitdi: Zühd üc dürlüdür. Evvel: helâlı402 terk 
itmekdür; (6) bu avâm zühdidür. İkinci dahı: <helâlun dahı>403 çoğın terk eyle-
mekdür; bu hâslar zühdidür. (7) Üçünci: şol nesneleri terk eylemekdür kim seni 
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Tangrıdan yığa; bu ârıflar (8) zühdidür.

Ve eyitdiler kim: yâ Ahmed, uşbu sûfılar hakkında ne dirsin kim (9) hânekâhlar-
da oturub-dururlar, ilmleri yokdur, ve himmetleri karınların doyurmakdur (10) 
ancak. Eyitdi: çün anlarun adı sûfîdur, benüm anlarunla sözüm yokdur – didi.

(11) Eyitdiler: raks ururlar. Eyitdi: bulardan elünüz dartun, Tangrıyıla olun! – didi.

(12) Ve anun sözleri inen âlîdür, ve meşrebi inen sâfîdür.

Ve çünkim ol (13) nez‘ hâlına düşdi, eliyile işâret iderdi, ağzında dili deprenürdi. 
Oğlı (14) kulak dutdı: göreyin nedür dir – didi. Eydüridi kim: «lâ ba‘du, lâ ba‘du», 
ya‘nî: (15) henüz degül, henüz degül. Oğlı eyitdi: yâ baba, ne hâldur? Eyitdi: Ha-
tar vaktıdur,

166.B.

(1) cevâb vaktı degüldür. Bana du‘âyıla meded eyle kim İblîs karşuma geldi, (2) 
başına tobrak saçar ve eydür kim: îmânunı benüm elümden kurtardun – dir. Ben 
(3) eydürven kim: henüz bir nefes kim kalubdur, hatardadur – didüm, ve senden 
emîn (4) degülven – diridüm.

Ve çünkim cân ısmarladı, cenâzesin götürdiler, havâ (5) yüzinde kuşlar gelüridi, 
gendülerin ol cenâzeye ururlardı. Ve kırk (6) bin Cühûd ve Tersâ ol gün Müsül-
mân oldılar ve zünnârların kesdiler, (7) nâra ururlarıdı ve eydürleridi: «Lâ İlâhe 
illallâhu, Muhammeden Rasûlullâhi» – dirleridi.

(8) Ve Ahmedün iki du‘âsı varıdı. Dâ’im eydüridi kim: İlahî, kime kim îmân (9) 
virmedünise, îmân rûzî kılgıl; ve kime kim imân virdün, girü almagıl! (10) – diridi. 
Bir du‘âsı dirliginde kabûl oldı, ve bir du‘âsı öldüginde kabûl (11) oldı.

Muhammed ibn-i Cerîme eydür: Bir gice Ahmedi düşümde gördüm: Becid (12) giderdi. 
Ben eyitdüm: yâ Ahmed, bu ne gitmekdür? Eyitdi: uçmağa kığırdılar; ana giderin 
(13) kim Çalabumıla keleci idem – didi. Ben eyitdüm kim: Tangrı Ta‘âlâ senünle 
ne (14) eyledi? Eyitdi kim: Çalabum beni yarlığadı, ve başuma tâc urdı, ve ayağu-
ma (15) altun na‘lın geydürdi. Ve eyitdi kim: yâ Ahmed, bu anunçündür kim Kur’ân

167.A.

(1) mahlûk, dimedün – didi.

<Rahmetullâhi aleyhi.>404

«Ve’l-âhir.»
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{21}

Ân şem‘(-i)405 dâniş ve ân (2) çırâğ-ı âferîniş; ân âlım-ı tarîkat, ân âlım behakîkat; 
ân merd-i Hüzâyî:

Dâvud-i (3) Tâyî
- raziyallâhu anhu - velîlerün ulularındanıdı ve seyyidü’l-kavım-ıdı. (4) Ve tasav-
vuf  ve vera‘ içinde kemâlidi, ve dükeli ulûm içinde tamâmıdı, ve vera‘ (5) içinde, 
hâssa kim fıkh içinde yigânedi.

Yigirmi yıl Ebû Hanîfeye şâgirdi (6) oldı. Ve Fuzeyli ve Edhemi görmişidi. Ve Habîb-i 
Râ‘î anun şeyhiyidi. Ve (7) oğlanlığı hâlında dahı anun içi korkuluyıdı. Ve hîc 
halka karışmazdı.

(8) Ve anun tevbesinün sebebi buyıdı kim bir gün geçeridi, bir gişi bu beyti okıdı 
(9) kim: «ed-dünyâ dârun mümarrun ve’l-âhiratü dârun müstekarrun». Bu sözün 
ma‘nîsi (10) ana yavlak eser eyledi. Ve karârı kalmadı, mütehayyir oldı. Ve durdı, 
Ebû Hanîfe (11) dersine geldi. Ebû Hanîfe anı bayağı hâlında görmedi ve sordı: sana 
(12) ne oldı? – didi. Eyitdi: <Dünyâdan yigrendüm>,406 gözümden çıkdı. Ve bana 
bilmezven kim ne geldi kim (13) hîc yolumı görmez oldum, gönlüm karâr dutmaz 
oldı, ve sepakum dahı okıyumaz (14) oldum – didi. Ebû Hanîfe eyitdi: İmdi halka 
karışmagıl, ve halvet ihtiyâr (15) eylegil! – didi. Pes Dâvud-ı Tâyî bir eve girdi, tâ‘at 
kılurdı. Pes

167.B.

(1) [pes] Ebû Hanîfe eyitdi: yâ Dâvudu,407 derse dahı gelgil, ve e’imme içinde otur-
gıl, (2) ve bilmedügün mes’eleyi işitgil, illâ kimseyile bahs eylemegil! – didi. Pes (3) 
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Dâvud-ı Tâyî Ebû Hanîfe dersine hâzır olurdı. Ve ilm dinleridi. Bir gün (4) durdı, 
Habî Ra‘î kıyına vardı. Ve ana çok küşâyış oldı. Pes (5) dükeli kitâbların aşağa kodı, 
uzlet ihtiyâr eyledi, ve ümîzin halkdan (6) kesdi, Hâlike ümîz dutdı. Ve ana atasın-
dan yigirmi kızıl mîrâs (7) degdiyidi. Yigirmi yıl anı gendü nefsine nafaka eyledi. 

Nakldur kim (8) bir gün Ebû Bekr-i Abbâs Dâvud hücresine vardı. Gördi kim Dâvud 
bir kesek (9) etmek eline dutmış, ağlardı. Ebû Bekir eydür: ben eyitdüm: «mâ leke 
yâ Dâvud», ya‘nî: (10) sana n’oldı yâ Dâvud kim ağlarsın? Eyitdi: uşbu etmegi elüme 
aldum kim (11) yiyem. Helâlmıdur, veyâ harâmmıdur, bilmezven – diridi. Ve bir 
gün bir gişi: Dâvud (12) kıyına vardum – dir. Gördüm kim bir bardak suyi güneşe 
komış. Ben eyitdüm: (13) yâ Dâvud, neçün güneşden götürmezsin? – didüm. Eyit-
di: Ben bu bardakı güneş yoğiken (14) kodumıdı. Şimdi nefsümden ötrü güneşden 
gidermege Tangrıdan utanurvan – didi. (15) Ve Dâvudun atasından kalmış evleri 
çoğıdı. Bir eve girürdi, ve yıkılınca

168.A.

(1) ol evden çıkmazdı. Ol yıkılıcak bir ayruk eve girürdi. Ve hîç damları (2) tîmâr-
lamazdı. Bir gün eyitdiler: yâ Dâvud, evlerüni neçün imâret eylemezsin, korsın? 
(3) Şöyle tîmârsuzlığından yıkılur – didiler. Eyitdi: hîc yıkılmaz ev dünyede var-
mıdur? – didi. (4) Ben Tangrımıla ahd eyledüm kim imâret ev içinde oturmayam 
– didi.

(5) Nakldur kim Dâvudun hep evleri yıkıldı, gendözi bir dihlîz içinde (6) kaldı. Ol 
gice kim Dâvud öldi, ol dihlîz dahı yıkıldı. Ve dahı bir (7) gün bir gişi anun kıyına 
geldi ve eyitdi kim: yâ Dâvud, uşbu evün dügeri408 (8) üzülmiş; bu evün içinde 
oturmak muhâtaradur – didi. Eyitdi: yigirmi yıldur kim (9) ben bu ev içindeven, 
anı gördügüm yokdur – didi. Ve Dâvuda bir gün eyitdiler: (10) neçün âdemîlere 
karışmazsın? Eyitdi: Eger âdemîlerün kiçileriyile oturursam, (11) ben tâ‘atdan 
kaluram. Ve eger ulularıyıla oturursam, benüm aybumı bana (12) diyüvirmezler. 
Ben Hâlik sohbetin terk idüb halkıla nice oturayın? (13) – didi. 

Nakldur kim Dâvud birgez dam üstinde ay aydınında göge (14) bakardı. Nâgâh 
ussı gitdi, konşı damına düşdi. Konşı yalıncak segirtdi, (15) oğrı sandı. Dam üstine 
çıkdı, gördi kim Dâvud bî-hud olub yatur.

168.B.

(1) Çünkim aklı geldi, sordı kim: seni bunda kim getürdi? Eyitdi: haberüm yok 
(2) – didi. Bugez Dâvud segirtdi kim gide. Konşı etegine yapışdı ve eyitdi: (3) kanca 
gitmek istersin? Eyitdi: şol yârânlar beni kığırurlar, bana küyerler kim (4) gidevüz 
– diridi. 
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Nakldur kim bir gün anası Dâvud kıyına vardı. (5) Gördi kim güneşde oturmuş ve 
derlemiş. Eyitdi: yâ oğul, oruc dutarsın; ıssı (6) geçer; gölgeye vargıl! – didi. <Eyit-
di: yâ ana>,409 uşbu güneşde oturdum, imdi gendü maslahatumçün (7) gölgeye 
varmağa Tangrıdan utanurvan – didi. 

Nakldur kim Dâvud dâ’im (8) kayguluyıdı; ve hîc kimsene anun güldügin gördügi 
yoğıdı. Bir gün bir dostı (9) geldi, gördi kim Dâvud güleridi. Eyitdi: yâ Dâvud, sen 
hîç güldügün yoğıdı. Bugün (10) sana ne geldi, gülersin? – didi. Eyitdi: «sakâ-
ni’l-bâriheten şerbete ünsihi fec‘altü’ (11) -l-yevme ‘îdan», ya‘nî eydür: geçen gice 
Çalabum bana ünsi şerbetinden içürdi, bugün (12) bayram eyledüm şâzîlıkdan 
– didi. 

Nakldur kim bir gün etmek yiridi. Ve bir (13) Tersâ geçerdi. Bir kesek etmek yidü-
ginden ol Tersâya dahı sundı. Tersâ (14) aldı, yidi. Ol gice vardı, avretiyile yatdı. 
Ol bir lokma berekâtında anun avreti (15) Ma‘rûf-ı Kerhî bigi gişiye yüklü oldı. 

Nakldur kim Ebû Rebî‘-i Vâsitî

169.A.

(1) eydür: bir gün Dâvud-ı Tâyî kıyına vardum, ve bana ögüt virgil! – didüm. 
Eyitdi: (2) Dünyeden oruc dutgıl, ölümi bayram bilgil, ve halkdan kaçgıl, bir gişi 
arslandan (3) kaçar bigi – didi. Ve dünyede ol kadar algıl kim sana sığınacak 
kadarı (4) ola. Ve âhiretden dahı şol kadar dilegil kim sana makâm ola – didi. (5) 
Ve dahı bir gişi geldi, ögüt işitdi.410 Eyitdi: Dünyeye vidâ‘ eylegil, (6) âhirete tekbîr 
getürgil! Ya‘nî: ikisinden dahı geçgil! – dir, ve ölümüne (7) muntazır olgıl! – didi. 

Nakldur kim Fuzeyl dükeli ömri içinde Dâvudun (8) yüzini ikigez gördi-idi, anunla 
fahrlanurdı. Ma‘rûf-ı Kerhî eydür: (9) Dünyâda Dâvud-ı Tâyî [[ve anu]] bigi hîc kim-
sene görmedüm kim hor duta (10) dünyâyı. Ve dükeli dünyâ ve dünyede nekim 
varısa, Dâvud-ı Tâyî kıyında bir (11) soğana degmezidi. 

Nakldur kim Cüneyd eydür: bir gün cerrâh Dâvuddan (12) kan aldı. Çıkardı, bir kızıl 
virdi. Eyitdiler kim: isrâf  eyledün. Eyitdi: (13) herkimün kim mürüvveti yokdur, 
ibâdeti dahı yokdur – didi. Bir gün bir gişi (14) geldi, Dâvuda çok bakdı. Dâvud eyit-
di: Nitekim çok söylemek yazukdur, çok (15) bakmak dahı eyle yazukdur – didi. 

Nakldur kim Ebû Yûsufla Muhammed arasında

169.B.

(1) ne vaktın kim mes’elede ihtilâf  düşeyidi, Dâvudı hakem idinürleridi. Aralarında 
(2) ol hükm iderdi. Ve Dâvud-ı Tâyî İmâm-ı Muhammedi katı severdi. Eydürdi (3) kim: 
ululıkdan ilm okımağa geldi, ve Ebû Yûsuf yoklıkdan ilm okımağa geldi (4) – diridi. 
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Nakldur kim bir gün halîfa Ebû Yûsufa eyitdi kim: bugün (5) dilerven kim beni Dâ-
vud-ı Tâyî katına iltesin – didi. Pes ikisi dahı durdılar, (6) Dâvud kapusına vardılar, 
gördiler kim kapusı bağludur. Kapu kakdılar. Dâvudun (7) anası kapuya geldi, gördi 
kim biri halîfa ve birisi kâzîdur. Dâvuda haber (8) eyledi. Dâvud eyitdi: kapuyı açma 
kim bu iki zâlimün yüzin görmeyeven (9) – didi. anası gögsin çıkardı: bundan 
emdügün süt hakkıyçün ko- (10) girsünler kim utanurvan – didi. Pes Dâvud ağladı 
ve eyitdi: İlahî, (11) sen eydürsin kim ana hakkın saklan kim benüm hoşnûdlığum 
ana (12) hoşnûdlığındadur – dirsin. Yoksa ben bunlara kapu açmazıdum – didi. 
(13) Çünkim anası kapuyı açdı, içerü girdiler. Halîfa bir kîse altun Dâvud (14) önine 
kodı. Dâvud eyitdi: benüm buna hâcetüm yokdur – didi. Kabûl (15) eylemedi ve 
eyitdi: Bana atamdan mîrâs kaldı yigirmi kızıl, anı bir bakkâla

170.A.

(1) virdüm; günde kûtum andan idinürven. Ve ben Tangrıdan hâcet diledüm kim 
ol (2) kızıl dükenicek benüm cânum ala. Ve ben bilürven kim Çalabum benüm 
du‘âmı kabûl (3) idecekdür – didi. Pes altunı yine aldılar, gitdiler. Daşra çıkıcak 
Ebû Yûsuf (4) ol bakkalı kığırdı ve eyitdi: Dâvudun senün kıyunda kac akcası kaldı? 
– didi. (5) Eyitdi: On akcası kalıb-durur – didi. Ebû Yûsuf günde bir bucuk dâng 
şümâr (6) eyledi ve işmârın dutdı.

Bir gün Ebû Yûsuf arkasın mihrâba virüb (7) otururdı. Eyitdi kim: bugün Dâvud-ı 
Tâyî ölüb-durur – didi. Vardılar: dünyâsın (8) degşürmiş. Pes anasına sordılar kim: 
hîc sayru oldumıdı? Eyitdi: Bu gice (9) irteyedegin namâz kıldı. Ve çünkim vitr 
namâzın kıldı, secdeye vardı, secdedeyiken (10) cân virdi – didi.

Ve Dâvud dirliginde vasiyyet eyleyüb(durur)dı411 kim: beni meşhedler içinde (11) 
koman, yalunuz kon! – didi. Zîrâ dirliginde halkdan vahişiyidi, ölicek (12) dahı 
halkdan vahşî oldı.

Ve eydür: ol gice kim dünyeden gitdi, gökden (13) ün işitdiler kim: i yir ehli, Dâvud 
Hak(k)a kavışdı, ve Hak Ta‘âlâ andan (14) râzî oldı.

Ve bir ulu anı düşinde gördi kim havâ yüzinde uçardı ve eydüridi kim: (15) el-ham-
dülillâhi zindândan kurtıldum – diridi.

Rahmetullâhi aleyhi.

170.B.

(1) «Ve’l-âhir.»
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Ân seyyid-i evliyâ, ân kudve-i412 etkıyâ; ân muhteşim-i mu‘teberân, (2) ân muhte-
rem-i müftehirân; ân zü’l-me’âsiri ve’l-menâkıbı; şeyh(-i) âlım:

Hâris-i Muhâsibî
(3) – rahmetullâhi aleyhi – meşâyihün âlımlarındanıdı. Ve ilm-i zâhir ve bâtın 
içinde (4) ve mû‘amelât ve işâret içinde makbûlu’l-kavlıdı: dükeli evliyâ ana rücû‘ 
(5) iderdi. Ve çok tasnîfler kılub-dururdı. Ve sehâvet ve mürüvvet içinde (6) âlî him-
metidi. Ve firâset ve zîreklik içinde bî-nazîridi. Ve ol zamânenün (7) şeyhü’l-meşâ-
yihiyidi. Ve mücâhede ve müşâhede içinde gâyetine deginüb-dururdı.

(8) Ve Abdullâh-ı Hafîf eydür: Ululardan biş gişiye iktidâ idün! – dir. Evvel (9) Hâris-i 
Muhâsibî; birisi Cüneyd-i Bağdâdî; ve birisi İbn-i At(t)âr; ve birisi Ebû Osmân-ı (10) 
Mekkî – raziyallâhu anhum. Zîrâ bunlar ilm(-i) tarîkat ve hakîkat ve şerî‘at (11) 
içinde tamâmıdı.

Nakldur kim Hârise atasından otuz-bin kızıl (12) değmişidi. Eyitdi: bu mâlı bey-
tü’l-mâla <virün>,413 sultânun olsun – didi. (13) Eyitdiler kim: neçün? Eyitdi: 
anunçün kim Peygamber eyitdi: «el-kaderiyyü mecûsî (14) hâzihi’l-ümmeti», 
ya‘nî: Kaderîler Muhammed ümmetinün mecûsîlerindendür – didi. İmdi (15) benüm 
atam Kaderiyidi, atam kâfir, ve ben Müsülmân. Müsülmân kâfirden mîrâs

171.A.

(1) yimez – didi. 

Nakldur kim Hâris kaçankim şübhelü ta‘âma elin sunayıdı, (2) elinün sinirleri bü-
zilirdi, ol ta‘âma sunamazıdı. Andan bilürdi kim (3) ta‘âmda şübhe vardur. Cüneyd 
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eydür: Hâris bir gün kıyıma geldi. Gördüm kim (4) aclık eseri varıdı. Dügünden 
gelmiş aş varıdı. Niçekim cahd eyledi kim sunayıdı, (5) eli gendözine fermân ol-
madı. Eyitdi: i el, Cüneyd ta‘âmı şühbelümidür (6) kim fermân olmazsın? – didi. 
aldı bir lokma, ağzına koydı. Niçekim cahd (7) eyledi, yudamadı. Cüneyd eyitdi: 
yâ Hâris, bu ta‘âm benüm degüldür, düginden (8) virbidiler – didi. Pes ta‘âmdan 
ayruk sunmadı. 

Nakldur kim Hâris eydür: (9) otuz yıldur kim benüm kulağum benüm sözüm 
işitmez; benüm sırrumı Hakdan (10) artuk kimsene bilmez – didi. Hâris-i Muhâsibî 
anunçün didiler kim gendü (11) nefsini dem-be-dem işmâr iderdi ve eydürdi kim: 
kaçankim namâz kılam, hisâb (12) iderven, görürven: eger bâtıl kılmış olursam, 
girü ikiledin kılurdum.414

Hâris (13) sözleridür.

Eydür: Tangrıya lâyık gişiler gerek kim on-iki hasleti (14) saklaya. Evvel oldur kim: 
ne yalan yire ve ne girçek yire and içmeye. (15) İkinci: yalandan sakına. Üçünci: 
va‘desine hilâf  eylemeye. Dördünci: hîa‘

171.B.

(1) mahlûka la‘net okımaya. Bişinci: hîc kimseye yavuz du‘â kılmaya. Altıncı: 
eger (2) zulm görürse, tahammül ide. Yidinci: yazuklardan yığlına. Sekizinci: hîc 
kimse’yi (3) gendözinden yig görmeye. Dokuzuncı: kimsenün hâtırın yıkmaya. 
Onıncı: (4) mürîdi incitmeye. Onbirinci: kazâ gelürse, sabr u şükr ide. Onikinci: 
(5) Tangrınun ferîzaların yirine getüre. Sabr dimek belâ okınun nişânıdur. (6) Rızâ 
ârâm-ı âdemdür. Mecâ(z)iyi ahkâm içinde dahı fikr dimek Hak(k)ıla (7) kâ’im 
olmakdur. Üns dimek halkdan vahşet dutmakdur. Vahşet (8) dimek, halkdan 
kaçmakdur. Ve eger halk içinde dahı olursa, Hak zikriyle (9) olursa, yalunuzdur. 
Ve sâdık dimek oldur kim hîc kayurmaya (10) ana ragbet itmedügiçün. Ve herkim 
dilerse kim uçmak ehli ola, sohbet (11) sâlih dervîşlerile eylesün.

Ve dahı eydür: «kün li’llâhi ve illâ fe-lâ tekün», (12) ya‘nî eydür: eger olursan, 
Tangrıçün olgıl, ve illâ Tangrıçün- olmazsan, (13) hîc olmagıl! Bu inen gökcek 
sözdür bilene. 

Nakldur kim çün Hâris (14) dünyeden gitdi, bir akcası bulınmadı. Atasından ana 
mîrâs değüb-dururdı (15) kabûl itmedi. Dünyeden şöyle mücerred gitdi.

Rahmetullâhi aleyhi.

172.A.

(1) «Ve’l-âhir»
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Ân mücerred-i bâtın u zâhir; ân müsâfir-i gâyib ü hâzır; ân (2) der vera‘415 ve 
ma‘rifet-kâmil, ve ân der(-i) ilm ü amel-âmil;416 ân deryâ-yı (3) dânâyî:

Ebû Süleymân-ı Dârânî
– rahmetullâhi aleyhi – yigâne-i vaktıdı ve latîf-ı asrıdı. (4) Ve anun lutfı ve hulkı 
gâyetinde-idi. Ve ana ‘Reyhânu’l-kulûb’ dirleridi. (5) Ve riyâzet ve kanâ‘at ve aclık 
içinde meşhûrıdı. Ve hîc gişi bu ümmetden (6) anun sabrın idemezdi. Ve anun 
ulu sözleri ve âlî işâretleri varıdı. (7) Ve Dârânî ana anunçün didiler kim Dârân 
köyindenidi. 

Nakldur kim Süleymân (8) eydür: Bir gice mescid içinde namâz kılurdum. Katı 
sovukıdı. Bir elüm içerü (9) dutdum; ve birisi daşraıdı. Beni uyku aldı, düşümde 
bana eyitdiler: yâ Süleymân, (10) daşra çıkarduğun el nasîbi yigrekdür içerü dutdu-
ğun elden – didi. (11) Çünkim uyandum, ayruk tevbe eyledüm, elümi koynuma 
sokmayavan. 

Nakldur (12) kim Süleymân <eydür>:417 Bir gice arıb-dururıdum. Beni uyku aldı. 
Düşümde gördüm ki (13) bir hûrî geldi, bana eyitdi: Neye yatursın, meger beni 
sana gerekmez418 ola – didi. (14) Bişyüz yıldur kim beni uçmak içinde senden ötrü 
bezerler – didi. Çünkim (15) uyandum, katı zârîlık kıldum, ağladum ve âbdest 
aldum. Ol gice irteyedegin namâz

172.B.

(1) kıldum. Ve güneş doğınca yine beni uyku aldı. Düşümde gördüm kim ol hûrî 
yine (2) geldi: İllâ bugez ilerügiden dahı görklü olmış. Ben eyitdüm: görkün artmış 
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(3) – didüm, bu gökcekligi neden buldun? – didüm. Eyitdi: Geçen gice sen çoğ 
ağlandunıdı. (4) Senün gözün yaşın aldılar, benüm yüzüme dürtdiler. Bu kamu 
gökcekliğüm (5) andandur – didi.

Nakldur kim Süleymân eydür: benüm âdetüm olıdı kim etmegi (6) duzıla yiridüm. 
Bir gün duz içinde bir sîsem419 varımış; etmeğile bile yimişven. (7) Bir yıl tamâm 
kılduğum tâ‘atun zevkin bulmadum – didi. Aceb sen bunca ârzûlar (8) ve nefs 
dileklerin kim virürsin, yarın hâlun nite ola? 

Nakldur kim (9) Süleymân bir gün hacdayıdı. Ve halk hep lebbeyk dirleridi. Sü-
leymân lebbeyk (10) dimedi, düşdi, ussı gitdi. Ve çünkim aklı geldi, eyitdiler: yâ 
Süleymân, (11) neçün lebbeyk dimezsin? Eyitdi: korkdum, ansuzda lebbeyk diyem, 
cevâb işidem (12) kim: lâ lebbeyk diye – didi.

Ve Süleymân eydür: Bir gün Mekkede bir gişi gördüm kim (13) hîc yiyesi yimez: 
İllâ Zemzem suyından içer, ayruk nesne yimez. Ben eyitdüm: eger (14) bu Zemzem 
suyı dükenürse, ne içesin? – didüm. Durugeldi, başumda beni birgez (15) öpdi ve 
eyitdi: Tangrı yarlığasun kim bana yol gösterdün – didi. Ben bunca

173.A.

(1) yıldan berü Zemzem suyına daparımışvan – didi.

Süleymân sözleridür-.420

Eydür: Her nesnenün (2) pâsı var. Gönül pâsı çok yimekden.

Ve eydür: Herkim çok yiyesi (3) yiye, altı nesne ana gele. Evvel: kılduğı namâzun 
dadın bulmaya. İkinci: nesne (4) ezber idemeye, ve unıtgan ola. Üçünci: şefkatı 
az ola, zîrâ gendözi tokdur, ve (5) dükeli âlemi tok sanur. Dördünci: tâ‘at kılmağa 
kâhel ola. Bişinci: şehveti (6) gâlib ola. Altıncı: Müsülmânlar mescide varıcak ol 
mezbeleye hâcete vara.

Ve (7) eydür: Âdemoğlanı çok yiyicek şehveti ac olur, nesne ister. Ve kaçankim 
(8) âdemoğlanı ac ola, şehveti tok olur, nesne istemez. Ve eydür: açlık âhiret (9) 
kapusın açar, ve toklık dünyâ kapusın açar. Ve eydür: Eger senün bir hâcetün 
(10) ola, nesne yimegil ol hâcetün bitmeyince. Zîrâ çok yimek aklı giderür, akıl (11) 
gidicek hâcet dahı bitmez. Ve eydür: senün üzerüne olsun ac olmak (12) kim açlık 
nefsi kahr ider ve bağrı yufka ider. Ve eydür: açlık gönli nûrlandurur, (13) ve toklık 
gönüli karardur.

Ve eydür: âdemoğlanınun gönlinden vesvese çıkmaz, tâ (14) dünyâ dileklerin gön-
linden çıkarmayınca.
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Ve eydür: kaçankim kul sevdügine sabr (15) itmeye, sevmedügine nice sabr ide?

Ve eydür: Sâdık oldur kim sıdkı dilinde duta,

173.B.

(1) ve sabrı gönlinde duta.

Ve eydür: rızâ oldur kim uçmağ isteye ve tamudan kaça.

(2) Ve eydür: tevâzu‘ oldur kim anun zâtında hîc kibr ve ucb olmaya.

Ve eydür: (3) Kul Tangrısını bilmeye, tâ gendü nefsini bilmeyince ve dünyâdan 
yüz döndermeyince. Ve zühd (4) oldur kim her nesne kim seni Tangrıdan yığa, 
anı terk idesin. Ve zühd (5) nişânı oldur kim karnun ac ve tenün yalıncak ve 
gönlün hoş ola.

(6) Ve eydür: yazuklar başı dünyâ sevmekdür, ve tâ‘at görki karın boşlığıdur.

(7) Ve eydür: tasavvuf  oldur kim nekim sana gele, Hak bilesin, ve sen dâ’im (8) 
Hak(k)ıla olasın.

Ve eydür: dünyâ endîşesi âhiret hicâbıdur, ve âhiret (9) endîşesi dünyâ hicâbıdur.

Ve eydür: gayretden ilm artar, ve zikirden mahabbet (10) artar, ve fikirden havf 
artar.

Ve eydür: çok ağlamağı hû idinün ve fikre (11) becid olun!

Ve eydür: herkim Tangrıyı bildi, ol dünyeden fâriğ oldı, (12) ve kullığa meşgûl oldı, 
ve geçmiş yazukların anub ağladı.

Ve eydür: Uçmak (13) içinde yazılar vardur. Kul kaçankim tâ‘ata meşgûl ola, ol 
yazı (14) içinde kulıçün dürlü dürlü ağaclar dikerler ve becid işler(ler).421 Ve ka-
çankim ol tâ‘atdan (15) dura, anlar dahı dururlar ve eydürler: ol durdı, biz dahı 
dururuz. Ve kaçankim

174.A.

(1) kul yine tâ‘ata başlaya, anlar dahı yine işe başlayalar.

Ve eydür: Herkim gündüzin (2) eylük eyleye, gice anun ivazın bula. Ve herkim 
gice eylük eylerse, gündüz (3) anun ivazın bula.

Ve eydür: herkim sıdkıla şehvetden elin darta, Hak Ta‘âlâ (4) şehvet vesvesesin 
anun gönlinden gidere.

Ve eydür: her nesne kim seni Tangrıdan (5) kor, ol şomdur.
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Eydür: bir ah kim yohsul gönlinden gelür, şol vaktın kim (6) ârzûsı ola, ol ana âcız 
ola, yigrekdür baylarun tâ‘at kılduklarında(n).422

(7) Ve eyitdi: cumardlığun yigregi oldur kim hâcete muvâfık ola.

Eydür: eger (8) gâfiller bilselerdi kim bulardan ne fevt olur, ödleri sıdadı.

Ve eydür:

(9) [Ve eydür] ârıfun gönli gözi açılıcak gafleti gözi açılur – didi.

Ve eydür: (10) mü’min oldur kim zikr anun gidâsı ola, ve üns anun râhatı ola, ve 
Kur’ân (11) anun bizâ‘atı ola, gice anun bâzârı ola, ve ibâdet anun kesbi ola, (12) ve 
dünyâ anun âhireti ekinligi ola, ve kıyâmet anun hirmengâhı ola, ve müzd (13) 
anun hâsılı ola.

Ve eydür: herkimün kim gönlinde dünyâ sevgüsi karâr duta, (14) âhiret sevgüsi 
andan kaçar. Eydür: uçmağun kâbîni dünyâya talâk virmekdür.

(15) Ve eydür: herkim dünyâyı terk eyledi, gönli münevver oldı.

Eydür: Dünyâ Tangrınun kıyında

174.B.

(1) bir sinek kanadınca yokdur. Anun üstinde sen ne kadar eglenesin?

Ve eydür: her (2) kim Tangrıya ulaşmak isterse, nefsini depelesün – dir.

Ve eydür kim: Hak Ta‘âlâ (3) buyurur: i benüm kullarum, eger siz dünyede ben-
den utanursanuz, âhiretde Ben dahı sizün (4) ayıblarunuzı yüzünüze urmayam, 
ve günâhlarunuzı mahv eyleyem – dir, ve hisâblarunuzı (5) genez eyleyem – dir.

Ahmed-i Havârî eydür: Süleymân-ı Dârânî bir gün bir ak (6) gönlek geyüb-dururdı ve 
eydüridi kim: i kâşki benüm gönlüm dahı bu gönlek (7) bigi akmıssa – dirdi. 

Nakldur kim çün Süleymân-i Dârânî dünyâdan nakl (8) eyledi, bir ulu anı düşinde 
gördi kim ve sordıkim: Çalabun senünle ne kıldı? Eyitdi: (9) Rahmet eyledi. Velî-
kin halk içinde şöhretümden ötrü itâb eyledi. Zîrâ (10) Süleymân zamâne[si] içinde 
barmağıla göstermelüidi. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(11) «Ve’l-âhir.»
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Ân vâ‘iz-i akrân, ân hâfız-ı ihvân; ân zâhıd-ı (12) mütemekkin, ve ân âbid-i müte-
deyyin; ân kutb-ı eflâk:

Muhammed bin Semmâk
– raziyallâhu (13) anhu – İmâmü’l-mü’minîn-idi, ve vâîzü’l-muslimîn-idi. Ma‘rûf-ı 
Kerhînün (14) keşfi anun sözlerinden oldı-ıdı.

Ve Harûnu’r-Reşîd ana yavlak mu‘tekididi, (15) ve azîm hürmet iderdi, ve ana gel-
dügince karşu yürürdi, tevâzu‘ iderdi.

175.A.

(1) Muhammed eydüridi: i emîrü’l-mü’minîn, tevâzu‘ şerîflerün şerefidür423 – diridi, 
(2) ve tevâzu‘ oldur kim gişi gendözin hîc kimseden yigrek görmeye. Ve eyitdi: (3) 
Kibr bir ipdür âdemün boynında. Eger dilersin kim kurtılasın, ol ipi (4) boynun-
dan şeş! 

Nakldur kim Ahmed-i Havârî eydür: Bir gün İbn-i Semmâk (5) sayru oldı. Ve anun 
kârûresin alduk. Bir Cühûd tabîb varıdı; ana (6) iletdük. Yolda giderken bir görk-
lü yüzlü gişiye uğraduk. Gökcek giyesiler (7) geymişidi. Bize eyitdi kim: kancaru 
gidersiz? Eyitdük: fulân tabîbe; dilerüz kim (8) İbn-i Semmâk bevlini arza kılavuz. 
Eyitdi: İ sübhânallâh, Tangrı dostına (9) Tangrı düşmanından isti‘ânet dilersiz, ne 
revâdur? Girü dönün, varun, İbn-i Semmâka (10) eydün elini ağrı yiri üstine kosun, 
ve bu âyeti okısun kim: «ve-bi’l-Hakkı (11) enzelnâhu ve-bi’l-Hakkı nezele». Pes 
girü döndiler, İbn-i Semmâka bu haberi didiler. Bu (12) âyeti okıdı, şifâ buldı. Ve 
eyitdi: ol Hızır Peygamberidi – didi. 
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Nakldur kim (13) bir gün Muhammede didiler kim: bize va‘z eyle! Eyitdi: Şimdiki 
zamânda amel eyleyiciler (14) azdur, vâ‘izdakı azdur. Ve dahı eyitdi: vâ‘iz oldur 
kim ilkin gendü nefsine (15) ögüt vire, andan ayruklara ögüt vire. Ve eger gendözi 
ögüt işidürse, ayruklara

175.B.

(1) dahı anun ögüdi eser ider. 

Nakldur kim Süleymân424 Arabıdı. Bir gün bir gişi ana (2) eyitdi: neçün evlenmez-
sin ve başgöz425 olmazsın? – didi. Eyitdi: Benüm içümdeki (3) Şeytân yitmezmi 
kim, bir Şeytân dahı al! – dirsiz. İki Şeytânıla ben nice dirileyin? (4) – didi. 

Nakldur kim çünkim anun eceli <yakın>426 geldi, eyitdi: İlahî, sen (5) bilürsin kim 
ol vaktın kim ben günâh ideridüm, illâ tâ‘at ehlin severidüm. (6) İmdi ol sevdü-
gümi günâhlaruma kefâret eylegil, ve bana rahmet eylegil! – diridi. (7) Çünkim 
dünyâdan gitdi, bir gişi anı düşinde gördi kim ve sordı kim: Çalap senünle (8) ne 
kıldı? Ve eyitdi: rahmet eyledi ve günâhlarum yüzüme urmadı – didi.

(9) Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{25}

Ân kutb-i dîn ü devlet (10) ve ân şem‘-i çem‘-i sünnet; ân asl-ı mutahhar ve ân 
rûh-ı münevver; ân zât-ı (11) kudsî:

Muhammed ibn-i Eslemi’t-Tûsî
– rahmetullâhi aleyhi – cihân içinde (12) yigâneyidi, ve kutb-ı zamâne-idi, ve 
rûzigârun muktedâsı-ıdı Ve ana (13) ‘Tangrı Rasûlınun dili’ dirleridi. Ve Horâsân 
içinde ittifâk eylediler (14) kim andan yigrek kimsene sünnete mütâba‘at eylemiş 
çıkmadı. 

Nakldur kim (15) bir gün ol va‘z eyledi. Anun nefesi yavlak mübârekidi, ve sözleri 
anun

176.A.

(1) yavlak eser iderdi. Ol gün bişyüz gişi doğru yola geldi ve tevbe kıldı.

(2) Nakldur kim anı bir vaktın tutdılar, zindâna koydılar ve eyitdiler: Kur’ân mah-
lûkdu(r)427 (3) – digil, yohsa ömrüni zindân içinde geçürürüz –didiler. Pes bir yıl 
zindân içinde (4) kaldı. Her cuma gün428 olıcak âbdest alurdı, ve gusl eylerdi, 
zindân (5) kapusına gelüridi kim âzîne mescidine vara. Zindâncı giri yığardı girü 
(6) dönerdi. Yüzin dergâha dutardı: eger beni kılıcıla pâre pâre iderlerse (7) dahı, 
Kur’ân mahlûkdur dimeyem – diridi. 

Nakldur kim çünkim Muhammed-i (8) Tûsîyi zindândan salıvirdiler. Abdullâh-ı Zâhir 
Nîşâbûra beg oldı. (9) Dükeli şeher kavmı Abdullâha selâma vardılar, hîc kimsene 
kalmadı kim selâma (10) varmadı. Abdullâh eyitdi: hîc kimse kaldımı kim selâma 
gelmedi? Eyitdiler: (11) iki gişi gelmedi. Eyitdi: kimdür? Eyitdiler: Ahmed-i Harb ve 
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Muhammed ibn-i Selme. (12) Eyitdi: bunlar neçün gelmedi? Eyitdiler: bunlar sultân-
lar selâmına gelmezler, zîrâ (13) bunlar ulemâ’-ı rabbânîdür – didiler. Abdullâh 
eyitdi: çünkim bunlar bizüm selâmumuza (14) gelmediler, biz duralum, bunlarun 
selâmına varalum – didi. Abdullâh durdı, (15) Ahmed-i Harb kıyına vardı. Ahmed-i 
Harb anı göricek iltifât eylemedi,

176.B.

(1) ve başın aşağa bırakdı. Abdullâh selâm virdi. Ahmed-i Harb aleykesselâm (2) didi. 
Ahmed eyitdi: yâ Abdullâh, ben işidürdüm kim sen bir görklü sûretlü (3) gişisin, hem 
eyleyimişsin. İmdi zînhâr, dürişgil, ol gökcek sûretüni (4) yazuk kılmagıla çirkin 
eylemegil! – didi.

Andan durdı, Muhammed-i Eslem kıyına (5) vardı. Muhammed kapusın açmadı. 
Pes Abdullâh girü döndi. Sabr itdi, (6) tâ âzîne gün oldı, Muhammed-i Eslem cuma 
namâzına çıkdıyıdı. Abdullâh (7) anı gördi, atından indi, yüz yire kodı. Ve Abdullâh 
eyitdi: İ Çalabum, (8) ben halk içinde yavuz kulvan, Muhammed-i Eslem eyü kuldur. 
Muhammed beni düşman (9) dutar, ben anı dost dutarvan. İmdi benüm yavuzlığu-
mı anun eyüliğine (10) bağışlagıl! – didi. Muhammede bu söz yavlak hoş geldi. 

Nakldur kim Muhammed-i (11) Eslem andan gitdi, Tûs şehrine vardı. Ve anda anun 
bir mescidi varıdı. (12) Her ne dürlü renclü gözsüz, elsüz ve ayaksuz kim anda 
varayıdı, Muhammed (13) du‘âsı bereketinde şifâ bulurlardı. Muhammed anda yavlak 
meşhûr oldı.

(14) Nakldur kim Muhammedün evi içinde bir ırmak gibi su akardı. İllâ evinden (15) 
daşra çıkmazdı. Ve halk anı acâyibleridi, ve eydüridi kim: bu su erenleründür 

177.A.

(1) – dirdi, anunçün daşra çıkmaz – dirdi. 

Nakldur kim ululardan bir ulu (2) eydür: Bir gün ben Şâm iklîminde bir cem‘iyyet 
içinde otururdum. Nâgâh gördüm: (3) Şeytân havâ yüzinden aşağa düşdi. Ben 
eyitdüm: i la‘în, ne hâldur? Eyitdi: (4) Uşbu sâ‘at Muhammed ibn-i Eslem âbdest 
aldı, ve birgez Allâh didi, çağırdı. (5) Ben anun korkusından ussum gitdi, aşağa 
düşdüm – didi. 

Nakldur kim (6) Muhammed ibn-i Eslem hemîşe borca alurdı, dervîşlere yidürürdi. 
(7) Bir gün bir Cühûd geldi: sende hakkum vardur, vir! – didi. Muhammed eyitdi: (8) 
gec, şol hasîr altında altun vardur, algıl! – didi. Ol hoz ol gün (9) kalem yonmışıdı, 
ve kalemden düşeni hasîr altına bırakmışıdı. Cühûd geçdi, (10) hasîrı kaldurdı, 
gördi kim kalem uvağı altun olmış. Acebe kaldı ve eyitdi: (11) şol dîn içinde kim 
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bunun gibi gişi ola, ol dîn bâtıl olmaya – didi. (12) Barmağın götürdi, Muhammed 
öninde îmân getürdi, aru Müsülmân oldı. Ve dükeli (13) kavmı ve kabûlesi bir-
gezden Müsülmân oldılar ve eyitdiler: Biz Tevrît içinde (14) şöyle okıduk kim her 
dîn kim hak dîndür, ol dîn içinde gişiler olakim (15) kalemi yonalar, kalemlerinden 
düşen <uvak>429 kızıl altun ola. İmdi bu dîn hak dîndür

177.B.

(1) – didiler, îmân getürdiler. 

Nakldur kim bir gün Ebû Alî-yi Farmidî Nîşâbûr şehrinde (2) va‘z eydürdi. Ve 
‘İmâmü’l-Haremeyn’ dahı bile-yidi. Bir gişi duru-geldi, su’âl (3) eyledi ve eyitdi: 
«el-ulemâ’ü veresetü’l-enbiyâ’i», bu sözi Peygamber kimünçün didi? (4) – didi. 
Eyitdi: bu sözi ne va‘z eydeniçün didi, ve ne işideniçün didi. (5) Ya‘nî: Ol ne 
benven, ne ‘İmâmü’l-Haremeyn’dür. Ol bir gişidür kim bu kapudan daşra (6) ya-
tur – didi. Ya‘nî: Muhammed-i Eslem sinine işâret eyledi. Ol vaktın ol (7) dünyeden 
gidüb-dururdı. 

Nakldur kim Muhammed-i Eslem Nîşâbûr şehrinde sayru (8) oldı. Bir gişi düşinde 
gördi kim Muhammed eydüridi kim elhamdülillâhi sayrulıkdan (9) kurtıldum – di-
ridi. Ol gişi durdı, Muhammed evine geldi kim bu düşi ana eydivire. (10) Muhammed 
hoz ol gice dünyeden gidüb-dururdı.

<Rahmetullâhi aleyhi.>430

«Ve’l-âhir.»
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{26}

(11) Ol metîn-i makâm-ı müknet, ol emîn-i imâm-ı sünnet; ân zâhıd-ı zühhâd, ân 
(12) âbid-i ubbâd-ı şark ve garb:

Ahmed-i Harab431

– rahmetullâhi aleyhi – anun fazîleti (13) inen çokdur ve zühd ve vera‘ ve ibâdet 
içinde misli yoğıdı.

Ve anun (14) ululığı şol hadda-ıdı kim Yahyâ bin Ma‘âd – raziyallâhu anhu – ölürken 
vasiyyet (15) eyledi ve eyitdi: benüm başumı Ahmed-i Harbun ayağınun uçında- 
kon; in[şâllâhu]

178.A.

(1) Çalabum beni anun yüzi suyına bağışlaya – didi.

Ve Ahmed zâhidlik içinde (2) şol haddayıdı kim birgez anası bir kuşcuğaz bişürdi, 
getürdi ve eyitdi: i (3) oğul, bu kuşcuğazı ben gendü evümde bisledüm, helâldur, 
yigil! – didi. Ahmed (4) eyitdi: Bu kuşcuğaz bir gün konşı damına vardıyıdı, birkac 
dâne yidiyidi. Ol (5) konşı çeri erenlerinden(i)di.432 Ol kuş benüm boğazumdan 
geçmez – didi. 

Nakldur kim (6) Nîşâbûr içinde iki Ahmed varıdı. Birisi Ahmed-i Harbıdı, ve birisi dahı 
(7) Ahmed-i Bâzirgân [dirler]idi.433 Ahmed-i Harb Tangrı zikrine şunun bigi meşgûlıdı 
(8) kim bir sâ‘at dudağı kımıldaduğı dınmazıdı. Tâ haddı bıyığın kesmege (9) dahı 
eli degmezdi. Ve degmegez kim anun bıyığın keserleridi, birkac yirde (10) zahm 
olurdı, zîrâ dudağın kımıldadurdı, zikr eydürdi, bir sâ‘at (11) dekdurmazdı kim 
bıyığın keselerdi.
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Ve Ahmed-i Bâzirgân dahı dünyâ (12) sevgüsine şunun bigi meşgûlıdı kim bir gün 
mâl işmârın iderdi. Bir (13) gişi geldi-idi, yiyesi diledi. Getürdiler, kıyına ta‘âmı 
kodılar. Anun hisâbdan (14) eli degmedi kim ol ta‘âmdan gişi bile yiyeyidi. Ol gişi 
durdı, (15) gitdi. Ahşam oldı, henüz işmârdan başın kaldurmazıdı. Birgez yine

178.B.

(1) işmâr iderdi: karnum acdı, yiyesi getürün! – didi. Yiyesi getürdiler. İşmârdan 
(2) eli degmedi kim yiyeyidi. Bugez uykusı dutdı, yatdı, uyudı. Herîf- (3) leri ol 
yiyesiyi yidiler, anun dudağına dahı dürtdiler. Çünkim uyandı, su (4) diledi, ağzın 
yudı, yiyesiden yidüm – sandı. Dünyâ sevgüsine şöyle meşgûl (5) olmışıdı kim 
karnı açduğın ve yiyesi yidügin yimedüğin bilmezidi.

Ve (6) Nakldur kim Ahmed-i Harb Tangrı sevgüsine (ş)unun bigi meşgûlıdı kim (7) 
bir gün bir gişi ana nâme yazdı, cevâbın isteridi. Bir sâ‘at tâ‘atdan fâriğ (8) olmadı 
kim ana cevâb vireyidi. Ol nâme yazan ana küsüküsdi:434 bizi (9) begenmezsin 
kim cevâb viresin – didi. Eyitdi: ma‘zûr dutgıl, beni kogıl, Tangrıya (10) meşgûl 
olgıl! – didi. 

Nakldur kim Ahmed-i Harbun evinde bir yetim (11) oğlancuk dururdı. Ahmed ana 
tevekkül ögredürdi ve eydüridi kim: kaçankim (12) karnun acsa, kimseneden nes-
ne dilemegil, şol karanu bucağa vargıl, iki (13) rek‘at namâz kılgıl ve eyitgil: i Ça-
labum, beni kimseye muhtâc eylemegil;435 oturgıl! – didi. (14) Bugez oğlancuk ol 
karanu bucağa varurdı, şeyh buyurduğın işlerdi. Nekim dilerse, (15) hâzır gelürdi. 
Bir gün geldiler, gördiler kim ol oğlancuk bucakda oturmuş, <ileyinde>436 dürlü

179.A.

(1) ni‘metler varıdı, anı yiridi. Sordılar kim: Bunı kanda buldun? Eyitdi: Bunı 
bana ol gişi (2) virdi kim dükeli âlemün rızkın ol virür – didi. Pes bildiler kim ol 
oğlancuk (3) nasîb issi olmış Ahmed du‘âsı berekâtında. 

Nakldur kim Ahmed Yahyâ bin (4) Ma‘âz mürîdidi. Yahyânun bir bûsitânı varıdı. 
Bir gün Yahyâ bustândan nesne (5) yidi. Ahmed eyitdi: neçün yirsin? Yahyâ eyitdi: 
benümdür. Ahmed eyitdi: bûsitân (6) bir dün ve bir gün vakf  suyıla suvarıldı – didi. 
Yahyâ tevbe eyledi kim (7) ayruk andan yimeye. 

Nakldur kim anun bir savmı‘ası varıdı, dâ’im anun (8) içinde namâz kılurdı. Bir 
gice anda namâz kıldı. Bugez katı yağmur yağdı. (9) Gönlinden geçdi kim eger 
yağmur dinseyidi, eve giderdüm diyü. Hâtifden (10) bir âvâz işitdi kim: gönlün 
evünde kodun, sen bunda gönülsüz n’eylersin? (11) – didi. Ahmed secdeye vardı, 
istiğfâr kıldı. 
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Nakldur kim bir gün Nîşâbûr (12) uluları Ahmed kıyına geldiler kim sohbet iderlerdi. 
Ahmedün bir oğlı süci içüb esrük (13) olub harâb gelüridi, ve elinde ceşte dutub ça-
lardı. Geldi, kapudan geçdi, (14) atasından ve bu ululardan eymenmedi. Bu ulular 
mütegayyir oldılar. Ahmed eyitdi: siz neçün (15) melûl oldunuz? – didi. Eyitdiler: bu 
senün oğlundan ötrü melûl olduk kim hîc

179.B.

(1) senden utanmadı – didiler. Ahmed eyitdi: Ol ma‘zûrdur – didi. Andan ötrü 
kim (2) bir gice konşıdan yiyesi getürdiler. Yidük. Ol gice anun anasıyıla sohbet 
eyledük (3) idi. Bu oğlan ol gice düşdi-idi. Ve beni dahı ol gice şunun bigi (4) uyku 
dutdı kim hemîşeği vazîfem fevt oldı – didi. Çünkim irte oldı, (5) sorduk: ol aş 
dügün aşıyımış, beg evinden virbimişler. 

Nakldur kim (6) Ahmedün Behrâm adlu bir gevür437 konşısı varıdı. Ve ol gevür438 
mâlını ortağına (7) virdiyidi kim bâzirgenlik ide. Yolda mâlını hep harâmî almış. 
Ol gevür439 (8) bunı işitdi, kaygulu oldı. Ahmed dahı işitdi, yâranlarına eyitdi: (9) 
durun, varalum, ol konşı(yı)440 soralum ve ögütleyelüm. Gevürise,441 ne var, 
konşıdur (10) – didi. Pes durdılar, gevür442 evine vardılar. Çünkim şeyh(i)443 gördi, 
karşu (11) çıkdı, aldı bunları, evine girdi. Şeyh eyitdi: yâ konşı, mâlun alınmış, (12) 
Tangrı yine vire, hâtırun melûl dutmagıl! – didi. Gevür444 eyitdi: Evet mâlum (13) 
alındı, illâ üc şükrüm vardur – didi. Evvel oldur kim gevürisem,445 ne var, (14) dî-
nüm yirince durur. Mâl hoz el kiridür, gelür gider. İkinci oldur kim (15) mâlumun 
yarısı durur, benüm hâcetüme yiter. Üçünci oldur kim mâl benümidi;

180.A.

(1) ayruklardan borca almadumıdı – didi. Şeyhe bu sözler yavlak hoş geldi. Ve (2) 
yâranlarına eyitdi: yazun bu sözleri kim bundan Müsülmânlık yiyisi gelür – didi.

(3) Ve dahı şeyh gördi kim ol gâvur446 bir ulu od yakmışıdı, ve ana taparıdı. (4) 
Şeyh eyitdi: bu oda neçün taparsın? – didi. Eyitdi: anunçün kim yarın beni 
göyündürmeye, (5) ve bana vefâsı değe, ve beni Tangrıya irişdüre – didi. Şeyh 
eyitdi: yâ konşı, evvel (6) gökcek sözler didünidi, şimdi yanıldun – didi. Odun 
vefâsı (7) yokdur kim sen andan vefâ umarsın. Ve hem inen za‘yıf  nesnedür; bir 
zerre (8) suyıla söyner. Bir nesne kim uşbunun gibi za‘yıf  ola, seni kavîlığa (9) nice 
irişdüre? – didi. Şeyh eydür: sen eydürsin kim od bana vefâ eyleye, (10) dirmis(s)in. 
İmdi gel, sen dahı ve ben dahı elümüz oda sokalum, görelüm kankımuzun elin 
(11) göyündürür? – didi. Gâvur447 eyitdi: ilk sen sokgıl! – didi. Şeyh elin oda sokdı; 
(12) sanasın kim gül ü reyhân dutardı. Gâvur448 anı gördi, elin oda sokmadı, zîrâ 
(13) bilürdi kim od ana vefâ eylemez.
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Eyitdi: yâ Müsülmânlar ulusı, sana üc mes’ele (14) sorayım. Eger cevâb virürsen, 
îmân getürem – didi. Şeyh eyitdi: sor! Eyitdi: (15) Hak Ta‘âlâ bu halkı neçün 
yaratdı? Ve çün yaratdı, neyçün rızkın virürdi? 

180.B.

(1) Ve çün rızkın virdi, neyçün öldürür? Ve çünkim öldürür, neyçün dirildür? – 
didi. (2) Şeyh eyitdi: Anunçün yaratdı kim anun birligin bileler. Ve rızk virdi, tâ 
anun (3) rezzâklığın bileler. Ve öldürür, tâ kahhârlığın bileler. Ve girü dirildür, tâ 
bâkîlığın (4) bileler – didi. Gevür449 çün bu sözi işitdi, barmağın götürdi, îmân (5) 
getürdi. Şeyh nâra urdı, ussı gitdi. Ve çün aklı yine geldi, (6) Behrâm sordı kim: yâ 
şeyh, neden ussun gitdi? Eyitdi: sen Müsülmân olduğun (7) sâ‘at, bana hitâb irişdi 
kim: Behrâm yitmis yıllık kâfiridi; bu dem (8) Müsülmân oldı. Ve sen yitmiş yıllık 
Müsülmânsın, âkıbet ne olacağın bilürmisin? (9) – didi. 

Nakldur kim Ahmed yitmiş yaşındayıdı. Bir gice başın yasduğa (10) veyâ arkasın 
tekyeye koduğı yoğıdı. Eyitdiler: i Ahmed, bir gece râhat olsan, (11) nola? – didiler. 
Eyitdi: Uçmağı üstümde bezerler, ve tamuyı altumda yandururlar. (12) Ve ben 
bilmezven kim bu iki evden kankısına varam? Bana bu iki arasında (13) ne uyku 
gele? – didi. 

Nakldur kim Ahmed dâ’im eydüridi: eger ben bilseyidüm (14) kim kimsene beni 
düşman dutar, veyâ benüm mesâvim ve gaybetüm söyler, ben ana nesne (15) vir-
biyedüm, cün benümçün dürişür, benüm akcam yiyeyidi – dir. 

Nakldur kim 

181.A.

(1) bir gişi geldi, andan ögüt diledi. Eyitdi: Tangrıdan kork, tâ dükeli nesne (2) 
senden korka. Ve Tangrıdan utangil, tâ dükeli nesne senden utana. Ve dünyeden 
(3) sakin, tâ seni aldayub belâya bırakmasun. Ve Tangrıya kullık eyle kim seni 
kullığıcün (4) yaradupdur – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{27}

Ân zâhıd-ı (5) zamâne, ân âbid-i yigâne; ân mu‘riz-i dünyâ, ân mukbil-i uhrâ; ân 
hâkîm-i kerem:

(6) Hâtem-i Asam
– rahmetullâhi aleyhi – Belh meşâyihlerindenidi ve Horâsânda büyimişidi. (7) Ve 
Şakîk-i Belhî mürîdiyidi ve Hüzrevînün450 şeyhiyidi. Ve zühd ve vera‘ ve riyâzet (8) 
içinde bî-meselidi. Ve eyitmege yarar kim dükeli ömri içinde bir nefes yoldan (9) 
ayağın daşra basmadı, ve bir kadem ihlâssuz ve murâkabatsuz olmadı. Tâ haddı 
(10) kim Cüneyd bigi gişi ana eyitmişdür kim: «sadîku zamâninâ hâtemi Asam», 
ya‘nî: bizüm (11) zamânumuzun sıddıkı Hâtem-i Asamdur – dir.

Ve anun tasnîfleri vardur Dakâyik-i mekr(-i)451 nefs (12) içinde. Ve anun sözleri 
mu‘teberdür ve makbûldur. Şöylekim bir gün mürîdlerine (13) eyitdi: eger size 
sorarlarsa kim Hâtimden ne ögrendünüz, ne cevâb viresiz? Eyitdiler: (14) ilm 
ögrendük – diyevüz. Eger: ilm bilmezdi452– dirlerse, nedür diyesiz? Eyitdiler: 
hikmet ögrendük (15) – diyevüz. Eger hikmet bilmezidi – dirlerse, nedür diyesiz? 
Ayruk dınmadılar. Hâtem eyitdi:

181.B.

(1) iki nesne ögrendük, diyesiz. Evvel: ol kim elindegine hursend olmak. (2) İkinci: 
halkdan ümîzin kesmek. 

Nakldur kim bir gün mürîdlerine eyitdi kim: (3) ben sizünle bunca zamândur 
kim renc iledürven, hîc nasîb issi oldunuzmı? – (4) didi. Birisi eyitdi: fulân çok 
gazâ eyledi. Eyitdi: ol gâzîdur, bana (5) lâyık gişi gerek. Eyitdiler: fulân çok mâl 
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üleşdürdi – |d|idiler. Eyitdi: ol cumarddur, (6) bana lâyık gişi gerek. Eyitdiler: 
fulân çok hac kılubdur. Eyitdi: ol hâcîdür, (7) bana lâyık gişi gerek. Eyitdiler: sana 
lâyık gişiyi biz bilmezüz, beyânkıl! – didiler. Eyitdi: (8) bana lâyık gişi oldur kim 
Tangrıdan artukdan korkmaya ve ayruğa ümîz dutmaya – (9) didi.

Nakldur kim anun keremi bu haddayıdı kim bir gün anun kıyına bir karı (10) 
avret geldi kim nesne sora. Nâgâh bu karı sorarken yil uçkundı, (11) kazâ eyledi. 
Hâtem eyitdi: katırak söyle kim kulağum sağırdur, arkun keleci (12) işitmez – didi, 
tâ ol karı hacil olmasun diyü. Bugez katı söyledi, tâ cevâb (13) virdi. Andan sonra 
ol karı on-biş yıl diri oldı. Hâtim ol (14) on-biş yılı gendözin sağır hisâbında kodı, 
tâ ol karı işidüb kimseneye (15) dimesün diyü. Çünkim karı öldi, andan giri şeyh 
arkuna cevâb virür oldı.

182.A.

(1) Ana Asamm bu sebebden ötrü didiler. 

Nakldur bir gün Belh şehrinde va‘z (2) eylerlerdi. Eyitdi: İlahî, herkim bu meclis 
içinde günâhludur, sen yarlığagıl! – (3) didi. Ol meclis içinde bir sin açıcı varıdı, 
çok sinler açmışıdı, (4) ve kefenler soymışıdı. Çünkim gice oldı, yine âdetince sin 
açmağa (5) vardı. Bir sinün toprağın giderdi kim açayıdı. Sin içinden (6) âvâz geldi 
kim: utanmazmısın kim dün Hâtem meclisinde sen yarlığandun, (7) bugün yine 
geldün, yazuk kazanursın? – didi. Ol gişi geldi, bu haberi Hâtime (8) didi ve tevbe 
eyledi.

Sa‘îd ibn-i Muhammed er-Râzî eydür: Çok yıl (9) Hâtime şâgirdlik eyledüm. Hergiz 
bir gün görmedüm kim ol kakıyadı. (10) Meger bir gün bâzâra geldük, gördük 
kim bir gişi anun şâgirdini dutmış, (11) çekeridi ve eydüridi kim: bunca zamândur 
kim sen benüm koynumı aldun, (12) yidün ve bahâsını virmedün – dir, tiz benüm 
hakkumı bana vir! – dir. Şeyh eydür: (13) i cumard, mühlet vir! – dir. Eydür: ben 
mühlet bilmezven, akcam vir! – dir. Şeyh (14) niçe kim didi, assı kılmadı. Bugez 
şeyh kakıdı, namâzlagusın götürdi, yire (15) bırakdı. Bâzâr içi hep altun oldı. Eyit-
di: sen uşbu altundan hakkunı al,

182.B.

(1) illâ artuk alma! – didi, kim elün kurır – didi. Ol gişi sundı, hakkından artuk 
aldı, (2) derhâl elleri kurıdı.

Nakldur kim bir gün bir gişi Hâtimi da‘vete kığırtdı, (3) Hâtim eyitdi: da‘vete var-
mazın – didi. Ol gişi becid oldı, komadı. Hâtem (4) eyitdi: Eger ben varıcak sen 
üc işi işlersen, varurın. Ve eger işlemezsen, (5) varmazın – didi. Ol gişi eyitdi: 
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işleyem. Şeyh eyitdi: ben kanda dilersem, (6) anda oturam; ve ne kim dilersem, 
yiyem; ve ne kim ben dirsem, sen anı dutasın – didi. (7) Ol gişi: olsun – didi. 
Pes çünkim geldiler, şeyh yokaru geçmedi, başmak (8) çıkardukları yirde oturdı. 
Eyitdiler: bu yir senün yirün degüldür. Şeyh eyitdi: (9) kavl eylemişven, ne yirde 
gerekse, oturam – didi. Ve çünkim yiyesi geldi, şeyh (10) yininden arpa etmegi 
cıkardı, yirdi. Eyitdiler: yâ şeyh, neçün bizüm yiyesümüz (11) yimezsin? – didiler. 
Eyitdi: kavulluvan, nekim ben dilersem, anı yiyem – didi. Ve çünkim (12) yiyesi 
yindi, şeyh eyitdi: bir sac-ayak getür ve oda bırak, tâ kıpkızıl (13) olsun! – didi. Eyle 
eylediler, getürdiler, bir yük453 üstinde kodılar. Hâtem duru (14) geldi ve ayağın ol 
kızmış sac-ayak üstine kodı ve geçdi.Ve bu da‘vet (15) kavmına eyitdi: Ben arpa 
etmeğin yidüm, Sırât basdum, kurtıldum. İmdi sizler dahı

183.A.

(1) dutun kim bu Sırât Köprisidür; gelün, ayağunuz basun, geçün! – didi. Eyitdiler: 
(2) yâ şeyh, bizüm ana kuvvetümüz yokdur – didiler. Hâtem eyitdi: pes yarın nice 
tâkatunuz (3) ola kim nekim bu dünyede itdünüz, ve ni‘metler kim yirsiz, heb 
cevâbın vireceksiz-? – (4) didi. Nitekim Kur’ân içinde yâd kılur: «sümme letüs’e-
lünne yevme’izin». 

Nakldur (5) kim bir gün bir gişi Hâtem kıyına geldi ve eyitdi kim: mâlum çokdur; 
dilerven (6) kim benüm mâlumdan nesne alasın, harc idesin – didi. Eyitdi: ben 
rızkımı (7) dükeli âleme rızkı viriciden dilerven – didi. Pes ol er eyitdi: pes şimdi 
(8) sen neden yirsin? Hâtem eyitdi: Tangrı hirmengâhından yirven – didi. (9) Ol 
er eyitdi: Müsülmânlar kazanduğından yirmisin? – didi. Hâtem eyitdi: i, kâşki 
(10) sen de Müsülmânlardanmıssan! – didi. Ol er eyitdi: hüccet çok getürürsin – 
didi. (11) Hâtem eyitdi: yarın kıyâmet güninde Tangr(ı) Ta‘âlâ kullarından hüccet 
isteyecekdür – (12) didi. Ol er eydür: bu dükeli sözdür. Hâtem eydür: Tangrı Ta‘âlâ 
gökden (13) bize söz virbiyübdür. Ve dahı senün anan atana sözile helâl oldı (14) – 
didi. Ol er eyitdi: sizün rûzunuz gökdenmi iner? – didi. Hâtem eyitdi: (15) Dükeli 
âlemün rızkları gökden iner – didi. Nitekim Kur’ânda buyurur: «ve fi’s-semâ’i

183.B.

(1) rızkuküm ve-mâ tû‘adûne». Ol er eydür: meger sizün rızkunuz hânekâh (2) 
derecesinden iner ola – didi. Hâtem eyitdi: dokuz ay anam karnında yatdum, 
derecedenmi454 (3) gelürdi? – didi. Ol er eydür: meger rızk455 senün gelür, ağzuna 
girür (4) ola – didi. Hâtem eyitdi: Girçek eydürsin. İki yıl bişikde yatdum; rızkum 
(5) benüm ağzuma girürdi – didi. Ol er eyitdi: havâ yüzine çık, gör, rızkun sana (6) 
gelürmi, gelmezmi? – didi. Hâtem eyitdi: kuş bigi olam – didi. Eydür: su dibine (7) 
in! Eydür: balıklar bigi olam – dir. Ol er ayruk dınmadı, tevbe eyledi. Eyitdi: (8) 
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yâ şeyh, senünle küstâhlık eyledüm, bana ögüt vir! – didi. Eyitdi: tama‘un halk-
dan (9) kes, tâ bahîllığı senden keseler – didi. Ve dahı eyitdi: sen bâtınunı Hak(k)
ıla doğru (10) eyle, tâ Tangrı Ta‘âlâ zâhirüni halk arasında görklü eyleye – didi. 
Ve dahı (11) eyitdi: ne yirde kim olursan, Hak(k)a kullık eyle, tâ Hak sana kullık 
eyleye – (12) didi. 

Nakldur kim bir gün Hâtem Ahmed-i Hanbel kıyına vardı ve eyitdi: rızk (13) ister-
misin? Eyitdi: isterven. Eyitdi: gerek olduğı sâ‘atmı istersin, veyâ dahı (14) sonra-
rakmı istersin? – didi. Ahmed birez fikre daldı. Eger eydürse kim vakt (15) içinde 
isterven, Hâtem eydiser kim: ol hoz hâzırmış, hâzır nesne’yi neye

184.A.

(1) istersin? – dir. Ve eger vaktdan sonra isterven – dirse, Hâtem eydiser ki: ol (2) rızk 
ki senden geçdi, anı neye istersin? – diyiser. Ahmed-i Hanbel eydür: sen (3) cevâbın 
eydivirgil! – dir. Hâtem eydür: rızk istemek bize ne farzdur, (4) ve ne vâcib, ve ne 
sünnetdür. Pes neye isteyem ol nesne’yi kim bu üçinden (5) olmaya, ve dahı neye 
isteyem ol nesne’yi kim ol beni ister ola? Zîrâ (6) rızk issini ister ecelinden dahı katı-
rak. Nitekim Peygamber buyurdı: «er-rızku (7) eşeddü taleben li’l-abdi min ecelihi». 

Nakldur kim bir gün İblîs – aleyhi’l-la‘netü – (8) Hâtim kıyına geldi ve eyitdi: yâ 
Hâtim, ne yirsin? Eyitdi: ölüm şerbetin. Ne geyürsin? (9) Eyitdi: kefen geyürven. 
Eyitdi: oturacak evün varmıdur? Eyitdi: bana ev sin (10) yiter. İblîs gördi: Hâtim(i)456 
azdurmağa yaramaz; kodı, işine gitdi. 

Nakl (11) dur kim Hâtimün avreti dahı yavlak sâliha-yıdı, deginmişlerdenidi. Bir 
gün Hâtim (12) gazâya gitmek isteridi, avretine eyitdi: ben dört aylık sefere gider-
ven, bu (13) dört ayda nafaka benden ne kadar nesne dilersin? – didi. Avret eyitdi: 
ne kadar (14) kim diri olursam, ol kadar kogıl! – didi. Hâtem eyitdi: dirildügün, 
öldügün (15) benüm elümde degüldür, Tangrı elindedür – didi. Avret eyitdi: be-
nüm rızkum

184.B.

(1) dahı senün elünde degül – didi. Hâtem yavlak begendi ve du‘â kıldı. Çünkim 
(2) Hâtem gazâya vardı, kâfirile uğraşdı. Bir kâfir Hâtemi aktardı, aşağa basdı, (3) ve 
bıçağın isterdi <kim>457 boğazlaya. Nâgâh Hâtim gördi kim avreti eline ok yay (4) 
almış bu kâfiri okıla urdı, depeledi. 

Nakldur kim bir gişi sefere (5) gideridi, Hâtimden ögüt istedi. Hâtem eyitdi: Eger 
yâr istersen, Tangrı (6) sana yâr yiter. Ve eger yoldaş istersen, kirâmân kâtibîn 
sana yoldaş yiter. (7) Ve iş istersen, Kur’ân sana iş yiter. Ve eger ögüt istersen, ölüm 
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(8) sana ögüt yiter. Ve eger iş istersen, tâ‘at sana ögüt yiter – didi. Ve eger (9) uşbu 
ögütler sana tamâm degülse, tamu sana ögüt yiter – didi. 

Nakldur (10) kim bir gün Hâmid-i Leffâf  Hâtim kıyına geldi ve eyitdi: selâmatlık 
nedür, ve âfiyet (11) nedür? Hâtim eyitdi: Selâmatlık oldur kim yarın Sırât Köprüsin-
den geçesin. (12) Ve âfiyet oldur kim uçmağa giresin – didi. Hâtime eytidiler kim: 
(13) fulân gişi çok mâl dirşürdi. Eyitdi: dirlik bile dirşürdümi? – didi. Eyitdiler: (14) 
yok. Eyitdi: pes ne işe gelür? – didi. Bir gün bir çok sözlü gişi Hâtime geldi (15) ve 
eyitdi: hîc hâcetün varmıdur? – didi. Eyitdi: vardur. Ne hâcetün vardur? – didi.

185.A.

(1) Hâtem eyitdi: benüm hâcetüm oldur kim ne sen beni göresin, ve ne ben seni 
görem – (2) didi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi geldi, Hâtime eyitdi kim: bana namâz kılmak (3) 
ögret! – didi. Hâtem eyitdi: Evvel âbdest algıl, daşunı suyıla arıtgıl, ve içüni (4) 
tevbeyile arıtgıl! Ve andan sonra mescide vargıl, Ka‘be’yi iki kaşun arasında (5) 
kogıl, uçmağı sağ yanunda bilgil, ve tamuyı sol yanunda bilgil, ve Sırât (6) Köprisin 
ayağun altında bilgil, ve cân alıcı önünde bilgil, ve andan gönlüni (7) Tangrıya vir-
gil, Tangrıyı hâzır bilgil, ve azametile tekbîr bağlagıl, ve korkuyıla (8) örü durgıl, 
ve heybetile Kur’ân okıgıl, ve tazarru‘ıla rükû‘ eylegil, ve tevâzu‘ıla (9) secde kılgıl, 
ve zârîlığıla tahiyyete oturgıl, ve şükrile selâm virgil! – in (10) şâ’allâhu Ta‘âlâ 
kabûl ola – didi.

Hâtem sözidür.

Eydür: Tangrı Ta‘âlâ (11) üc nesne’yi üc nesnenün ardında gizledi: evvel ihlâsı 
halkdan ümîz (12) kesmek ardında gizledi. Tâ‘at halâvetini dünyâyı sevmemek 
ardında (13) gizledi. Tevekküli Tangrıya i‘timâd kılmak ardında gizledi.

Ve dahı eydür: eger (14) bizüm zamânumuzun âlımlarınun ve zâhıdlarınun tekeb-
bürligin terâzûya dartsalarıdı, (15) begler tekebbürliginden artuk geleyidi – didi.

Ve dahı eydür: Dünyâ içinde gökcek

185.B.

(1) yirlere garra olmagıl kim uçmakdan gökcek olmaya. Ve dahı amel çoklığına (2) 
garra olmagıl kim Bal‘am-ı Bâ‘ur458 amelinden çok olmaya kim ol son nefesde (3) 
dünyeden îmânsuz gitdi.

Ve dahı eydür: Hîc kimse Hak(k)a lâyık olmaya, tâ dört (4) dürlü ölüm dadın 
dadmayınca. Evvel mevtü’l-ebyaz: ol aclıkdur. İkinci (5) mevtü’l-esved: ol güc 
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götürmekdür. Üçünci mevtü’l-ahmer: ol nefsin öldürüb (6) amel kılmakdur. Ve 
<dördünci>459 mevtü’l-asfer: ol yıprak geyesi geymekdür.

Ve eyitdi: herkim (7) irte ve gice yidi âyet Kur’ân okimazsa, ol gendözin selâmat 
dutmaya.

(8) Ve dahı eydür: Gönül biş dürlüdür. Bir gönül ölüdür, birisi sayrudur, (9) birisi 
gâfildür, ve birisi uyanukdur, ve birisi sağdur. Ârıf  gişi bunlarun (10) islü issini460 
bilür – didi. Ve dahı çün amel eyleyesin, Tangrı anı göre (11) durur gibi bilgil! Ve 
çün söz söyleyesin, Tangrı anı işidür bigi bilgil! (12) Ve eydür: Şehvet üc kısmdur. 
Biri yimekdür, biri söylemekdür, ve biri (13) bakmakdur. Yimek içinde Tangrıya 
i‘timâdunı berk eyle, ve söylemek içinde doğrulığı (14) sakla, ve bakmak içinde 
ibret bekle!

Ve eydür: Dört yirde dört nesneden gey (15) sakın: amel içinde riyâdan, ve almak 
içinde tama‘dan, virmek içinde minnetden,

186.A.

(1) ve dirşürmek içinde bahîllıkdan. Ve münâfık gişilerün nişânı oldur kim (2) ne-
kim dünyâdan alur, hırsıla alur, ve nekim men‘ iderse, şekkile men‘ ider, (3) ve ne 
kim sadaka virürse, riyâyıla virür. Ve mü’mîn nişânı oldur kim (4) ne kim virürse 
Hak(k)ıçün virür, ve dükeli işi Tangrıçün ider.

Ve eydür: Gâzîlık (5) dahı üc dürlüdür: Biri nefsiyile uğraşmakdur, tâ sıyınca. Ve 
biri dahı Şeytânıla (6) uğraşmakdur, tâ kör eyleyince. Ve biri dahı kâfirile uğraş-
makdur, tâ ölince, (7) veyâ öldürince.

Ve eydür: zâhıdlığun evveli Tangrıya i‘timâd kılmakdur, ortası (8) sabrdur, âhiri 
ihlâsdur.

Ve eyitdi: dükeli nesnenün bezegi vardur. (9) İbâdetün bezeği havfdur, ve havf 
bezegi endîşe’yi kısa eylemekdür.

(10) Ve eydür: eger dilersen kim Tangrınun dostı olasın, râzî olgıl her nekim (11) 
ol iderse.

Ve eydür: İvmek Şeytân işidür. İllâ biş yirde Şeytân (12) işi degüldür. Evvel: konuğa 
ta‘âm yidürmekde; ikinci: ölüye kefen (13) sarmakda; üçünci: kızı eve virmekde; 
dördünci: tevbe eylemekde ölüm (14) irişmedin; bişinci: namâz kılmakda vakt 
geçmedin. 

Nakldur kim bir gün Hâtime (15) nesne virbidiler; kabûl itdi. Eyitdiler: sen kimse-
den nesne kabûl itmezidün,
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186.B.

(1) şimdi nite kabûl itdün? Eyitdi: Kabûl eylemek içine bakdum, benüm horlığum 
gördüm, (2) ve anun azîzligin gördüm. Girüvirbimek içine bakdum, benüm azîz-
ligüm anun (3) horlığın gördüm. Pes anun horlığın benüm azîzligüm üstine ihtîyâr 
eyledüm, (4) kabûl eyledüm. Ve hem virbiyen gişiye i‘timâd varıdı kim harâmdan 
degülidi – (5) didi. 

Nakldur kim çün Hâtim Bağdâda geldi, halîfaya haber eylediler kim: (6) Horâsân 
zâhıdı geldi. anı okı! – didiler. Çünkim Hâtimi okıdılar, halîfa (7) katına girdi ve 
eyitdi: «es-selâm aleyke yâ zâhıd» – didi. Halîfa eyitdi: ben nice (8) zâhıd olam 
kim bir il heb benüm fermânum altındadur? Eyitdi: sen zâhıd (9) degülmisin 
kim azacuk nesneye kanâ‘at eyledün? Halîfa eyitdi: nice? Hâtim (10) eyitdi: «kul 
metâ‘u’d-dünyâ kalîlün», ya‘nî: bu dünyânun metâ‘ı azdur, sen az (11) nesneye 
kanâ‘at eyledün – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi.

«Ve’l-âhir.»
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{28}

(12) Ân seyyâh-ı deryâ-yı tarîkat, ve ân gavvâs-ı dürhâ-yı hakîkat; ân şeref-i (13) 
ekâbir, ân meşreb-i havâtır; ân mehdi-yi râh-ı rehberî:

Sehl bin (14) Abdillâh-i Testerî461

– rahmetullâhi aleyhi – tasavvuf  ehlinün muhteşimiyidi. (15) Ve zamân içinde 
mu‘tebiridi. Ve sultân-ı tarîkat ve bürhân-ı hakîkat[i]idi.462

187.A.

(1) Ve anun ilmi ve ameli meşhûrıdı. Ve dükeli halk ana rücu‘ iderdi. Ve meşâ{-
yihlerün} (2) âlımıdı. Ve riyâzet ve kerâmet içinde kâmilidi. Ve mu‘âmelet ve 
işâret (3) içinde bî-nazîridi. Ve hakâyik ve dakâyik içinde berâbarı yoğıdı.

(4) Ve ol zamânun âlımları anun hakkında eydürleridi kim: «cema‘a beyne’ş-şerî‘a-
ti: (5) ve’l-hakîkati», ya‘nî: Sehli şerî‘atıla hakîkat arasın cem‘ eyleyüb-durur – dir-
leridi.

(6) Ve anun şeyhi Zâ’n-Nûn-ı Mısriyidi. Ve Sehel ibn-i Abdillâh eydüridi: henüz (7) 
benüm ögümdedür kim Hak Ta‘âlâ benüm cânuma ezel âleminde eyitdi kim: 
«elestü (8) bi-rabbiküm», ve ben beli cevâbın virdümidi.

Ve dahı Sehl eydür: Ben üc (9) yaşumdayken dün namâzın kılurdum. Dayım 
Muhammed ibn-i Sevvâr beni görürdi, (10) ağlardı. Bir gün ben eyitdüm: yâ dayı, 
bana ayruksı hâl vâki‘ olur, (11) gönlüm karâr dutmaz, n’ideyim? – didüm. Dayım 
bana eyitdi: yâ Sehlüm, bu sırrı (12) kimseye dimegil kim oğlanlık hâlında bu hâl 
degmeye müyesser olduğı yokdur – (13) didi. Ve bana ögüt virürdi ve eydüridi 
kim: dâ’im Tangrıyıla olgıl, ve gice (14) uykundan uyanıcak eyitgil: «Allâhu ma‘î, 
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Allâhu nâzırî, Allâhu şâhidî». (15) Bu kelecileri diridüm, bana yavlak zevk hâsıl 
olurdı – dirdi. Pes andan

187.B.

(1) sonra beni mektebe virdiler, virbidiler. Korkarıdum kim fikrüm perâkende 
ola – dirdüm. (2) Ve üstâzumıla şart eyledümidi kim beni gendü vaktuma koya. 
Pes yidi yaşumda (3) yidi Mushafı hatm eyledüm. Ve yıl on-iki ay oruc dutarıdum. 
Ve orucumı (4) arpa etmegiyile açarıdum. Ve çünkim on-iki yaşuma degdüm, 
bana bir mes’ele (5) vâki‘ oldı: anı hîc kimse hall idemezdi. Pes destûr diledüm, 
Basra şehrine (6) geldüm, ve Basra şehrinün âlımlarına ol mes’ele’yi sordum. Hîc 
kimsene cevâb (7) virmedi. Pes âbidler kıyına vardum. Habîb bin Hamza dirleridi; 
mes’eleme (8) cevâb virdi. Bir zamân anun kıyında oldum, ve çok fâyide buldum. 
(9) Pes andan gitdüm, Testere463 geldüm. Ve gendü kitumi ol kadar götürdüm kim 
(10) bir akca virdüm, birez arpa aldum, ve anı gendü elümile ekdüm; bir yıl (11) 
anı öyün idinürdüm. Pes bu gez kûtumı şuna yitürdüm kim üc günde (12) bir 
kursa yiridüm. Andan sonra yigirmi-biş günde bir kursa yirdim. Andan sonra (13) 
yitmiş günde bir kursa yir oldum. Ve gün olurıdı kim dört gicede bir (14) bâzâm 
için yirdüm – didi.

Ve andan sonra Sehlün atasından kalmış (15) çok mâlı varıdı. Bir gün halkı dirdi, 
ve dükeli mâlını hep ortaya

188.A.

(1) getürdi, nakdini heb miskînlere üleşdürdi. Ve borcluların dahı kığırdı, (2) biti-
lerini heb yırtdı: ne kim benüm sizde vardur, heb size helâl olsun – (3) didi. Ve 
gendözi Hicâza niyyet eyledi. Ve yolda giderken eydüridi kim: İ (4) nefs, müflis 
oldum; olmasun kim benden ayruk nesne dileyesin – diridi. (5) Eger dilersen, 
bulacak degülsin – diridi. Pes nefs anunla şart eyledi kim (6) ayruk nesne dilemeye. 
Çünkim Kûfe şehrine irişdi, nefs bunda: senden (7) nesne dileyiserin – didi, bana 
etmegile balık alıvirgil! – didi, ayruk Mekkeye (8) degin seni incitmeyem – didi. 
Pes şeyh şehre girdi, gördi kim bir at degirmeni (9) un ögidüridi. Şeyh eyitdi: bu 
ata günde ne virürsiz? Eyitdiler: günde (10) iki direm. Şeyh eyitdi: bugün bu atı 
salivirün, beni bu at yirine bağlan, bana (11) günde bir direm virün! – didi. Ol 
atı şeşdiler, şeyhi anun yirine bağladılar; giceyedegin (12) çegzindi.464 Gice olıcak 
bir direm virdiler. Aldı, anı etmeğile balığa virdi, (13) ve ileyine kodı kim yiye. 
Ve eyitdi: i nefs, hergez kim sen benden nesne dileyesin, (14) ben sana yıllık işin465 
buyurasıvan kim gönlün dilegine iresin – didi. Pes (15) nefsin kör eyledi. Ve andan 
sonra durdı, Ka‘beye vardı. Ve çok meşâyih
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188.B.

(1) yüzin gördi, ve hac şartların yirine getürdi. Yine Tester şehrine geldi, ve Zâ’n-Nû-
nı (2) anda buldı, göynügin ana didi. Ve Zâ’n-Nûn andan yine Mısra gitdi. Sehl anda 
(3) kaldı. Dört ay barmağın sardı, ve ayağı üstine durdı, yire oturmadı. Pes (4) bir 
dervîş Sehle sordı kim: neye barmağun sarakodun? Eyitdi: ağrır – didi. Ve ol (5) 
dervîş andan durdı, Mısra vardı, Zâ’n-Nûn kıyına girdi, gördi kim (6) oldahı bar-
mağın sara-komış. Sordı kim: barmağun neye sardun? Eyitdi: fulân (7) vaktdan 
berü ağrır – didi. Dervîş işmâr itdi, gördi kim bunun barmağı ağrıyıcak (8) Sehel 
dahı barmağın sara-komışımış, ya‘nî üstâzına muvâfakat eylemişmiş. (9) Bir gün 
Testerde otururken ayakların küsültdi, ve arkasını dîvâra urdı. (10) Eyitdiler: yâ 
Sehel, sen böyle itdügün yoğıdı; bugün sana ne geldi? – didi. Eyitdi: (11) Benüm 
üstâzum şimdiyedegin diriydi; şimdi dünyeden gitdi. Ve nicekim (12) üstâz diri ola, 
şâgird[d]e466 degmez kim ayağın küselde ve küstâhlık (13) eyleye – didi. Ve çünkim 
bu sözi işitdiler, acâyibe kaldılar. Ve ol günün târîhin (14) yazdılar, ve tefahhus 
eylediler, gördi[ler] kim Sehel didügi gün Zâ’n-Nûn dünyeden (15) gitmişimiş. 

Nakldur kim Sehel her vaktın kim semâ‘ işideyidi, vecde düşerdi,

189.A.

(1) ve yigirmi-biş günedegin şöyle hayrân kalurıdı, ve su ve tâ‘am anun bağrından 
(2) geçmezdi. Ve kış olsa gönlek geymezdi, ve burçak burçak derleridi, (3) ve hîc 
kimseneye cevâb virmezidi, gözlerinin göge dikerdi, şöyle mest (4) olub-dururdı. 

Nakldur kim Sehel bir gün mescidde otururıdı. Nâgâh bir (5) gügercin havâ yüzin-
den şeyh önine düşdi. Şeyh eyitdi kim: Şâh Şucâ‘-ı Kirmânî (6) öldi – didi. Ol günün 
târîhin yazdılar, tefahhus eylediler, şeyh didügi <gibi>467 oldı.

(7) Nakldur kim Sehl eydür: Bir gün Hicâz ber(r)iyyesinde giderdüm, bir avret 
gördüm. (8) Yavlak za‘yıfe ve âcıze, asâsın dayanmış gelüridi. Esirgedüm, ben 
eyitdüm: meger (9) bu avret kâfileden kalmış – didüm, buna nesne virmek gerek – 
didüm. Sundum, koynumdan (10) akca çıkardum, bu avrete virdüm. Avret eyitdi: 
ben dahı sana nesne vireyim (11) – didi. Sundı, havâ yüzinden bir çepel468 kızıl 
altun aldı ve Sehle virdi. Eyitdi: (12) sen akca’yı koynundan çıkardun; ben gâyib-
den vireyim – didi. Gâyib oldı. Ve ben (13) anun hasretinden kaldum. Çünkim 
Ka‘beye vardum, gördüm kim ol avret bir yirde (14) yatmış; Ka‘be anı tavâf  eylerdi. 
Ben eyitdüm: dur yokaru kim vakt azîzdür – didüm. (15) Eyitdi: Herkim kademin 
götüre Ka‘be cemâlın görmegiçün, lâcirem Ka‘be camâlın göre.

189.B.
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(1) Ve herkim kadem gendüliginden götüre, lâcirem Ka‘be anı tavâf  eyleye – didi.

(2) Sehl sözleridür.

Eydür: Hakka lâyık olan gişi gerek kim altı nesne’yi (3) işleye. Evvel: Kur’ân hük-
min duta; ikinci: Rasûl sünnetine mütâba‘at eyleye; (4) üçünci: helâl yiye, harâmı 
terk ide; dördünci: yavuz işlerden ırak ola; bişinci: (5) hakları ödeye.

Ve eydür: Nîkbahtlık nişânı üçdür. Evvel: Rasûla iktidâ (6) eylemek hulkında ve 
fi‘linde; ikinci: karnına harâm koymaya; ücünci: her amelde (7) ihlâs hâsıl ide.

Ve eydür: Mübtedîye evvel tevbe gerek. Tevbe oldur kim (8) yavuz işlerden geçe, 
ve itdügi yazuklara peşîmân ola; ve dünyâ sevgüsin (9) ve nefs ârzûların gönlinden 
çıkara, ve çirkin hûların eyüye degşüre.

Ve eydür: (10) Tevbe müyesser olmaya ol gişiye kim dınsuz olmaya. Ve dınsuz 
olmaya âdem (11) tâ halvete girmeyince. Ve halvete girmeye, tâ helâl yimeyince.469 
Ve helâl yimek (12) hâsıl olmaya, tâ Hak hakkını ödemeyince. Ve ol dahı hâsıl 
olmaya, tâ endâmını (13) saklamayınca. Ve bu dükelisi hâsıl olmaya, tâ Hakdan 
inâyet olmayınca.

(14) Ve eydür: ulu kerâmet oldur kim âdemi çirkin çirkin hûların eyü hûya (15) 
degşüre.

Ve eydür: Biş nesne âdemün güheridür. Evvel: şol yohsul kim

190.A.

(1) gendözin bay göster de;470 ikinci: şol ac kim toklık göster de;471 üçünci: şol (2) 
gussalu gişi kim şâzîlık göstere; dördünci: şol gişi kim düşmana dostlık (3) göstere; 
bişinci: şol gişi kim dün namâzın kıla ve gündüzin oruc duta, (4) kuvvet göstere.

Ve eydür: iki yüzlü gişi sıdk kokusın bulmaya.

Ve eydür: (5) her helâl ma‘siyet ehline harâmdur.

Ve eydür: Sünnet meseli dünyede uçmak meseli (6) gibidür. Ukbâda herkim uç-
mağa girdi, korkudan emîn oldı. Ve herkim (7) sünnete girdi, ol dahı korkudan 
emîn oldı.

Ve eydür: Herkim sünnete ta‘na (8) ura, şöyledür tevekküle ta‘na urur. Ve herkim 
tevekküle ta‘na urdı, (9) tevekkül ehlinün kesbinden mahrûm kaldı.

Ve eydür: cümle âfetlerün aslı sabır (10) az olmakdur.

Ve eydür: Tangrınun atâları çokdur. Yigrek atâsı oldur kim (11) gendü zikrini 
senün gönlüne bıraga. Ve Hak(k)ı unıtmakdan katı âfet yokdur.
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(12) Ve eydür: Hak Ta‘âlâ gönülden azîzrak nesne yaratmadı. Ve ma‘rifetden 
azîzırak (13) dahı nesne yokdur. Pes ma‘rifeti gönüle virdi, zîrâ azîzi azîze virdi.

(14) Ve yardımcılarun yigregi oldur. Ve mürşidlerün yigregi Rasûldur, ve azıklarun 
(15) yigregi takvâdur.

Ve her gün Hak Ta‘âlâ kullarına üc nidâ kılur. Evvel eydür:

190.B.

(1) i kulum, henüz insâfa gelmezmisin kim ben anarvan seni, sen beni anmazsın. 
(2) İkinci eydür: ben seni gendü dergâhuma okırvan, sen beni korsın, ayruklar (3) 
dergâhına kaçarsın – dir. Üçünci eydür: yâ kulum, ben seni belâlardan kurtarur-
van; (4) sen varursın, gendözüni belâya koyarsın – dir.

Ve Hak Ta‘âlâ eydür: Ben (5) halkı anunçün yaratdum kim râzın bana söyleye. Ve 
eger râzın söylemezse, bârî (6) bana baka. Ve eger bakmazsa, bârî benüm sözüm 
işide. Ve eger işitmezse, bârî (7) benüm dergâhumdan kaçmaya. Ve eger benüm 
dergâhuma gelmezse, bârî benden (8) hâcet dileye.

Ve eydür: Âdemün gönli hergiz diri olmaya, tâ nefsi ölmeye. (9) Ve herkim gendü 
nefsine hâkim degüldür, hor olur. Ve sûfî oldur: (10) Tangrıdan artukdan sâfî ola, 
ve halkdan munkatı‘ ola, ve altun <ve toprak>472 anun (11) kıyında berâbar ola. 
Ve tevekkül Hak kıyında oldur kim ölü yuyıcı kıyında (12) ölü bigi olasın; ve senün 
hîc dilegün olmaya. Hak seni kanca dilerse, (13) döndüre; ve senün hîc tedbîrün 
ve hareketün olmaya.

Ve eydür: Tevekkül ehline (14) Hak Ta‘âlâ üc nesne virür. Evvel: keşf-i gayb; ikinci: 
müşâhede; üçünci: (15) kurb-ı Hak. Ve eydür: Dükeli nesnenün yüzi ve kafâsı 
vardur. İllâ tevekkül

191.A.

(1) birgezden yüzdür. Ma‘nîsi budur kim zühd ve takvâ dünyeden kaçmakdur, ve 
mücâhede (2) ve muhâlefet-i nefsdür, ve havf  ve recâdur, ve rızâ-yı kazâdur, ve 
şükr-i ni‘met (3) dür. Ammâ tevekkül Hak(k)adur, dükelisi yüzdür, kalan endâm-
ları yokdur. Ve herkim (4) Hakkı sevdi, ol diridür. Ve hayâ havfdan içerürekdür. 
Zîrâ hayâ (5) hâslarundur ve havf  avâmlarundur.

Ve eydür: havf  erdür, ve recâ avret (6) dür; ikisinden doğan îmândur. Eydür: her-
kim mütekebbir ola, havf  ve recâ anun (7) içinde karâr dutmaya.

Ve eydür: Fütüvvet sünnete mütâba‘at eylemekdür, vera‘ dünyâyı (8) terk eyle-
mekdür, ve nefsi öldürmekdür. Ve nefsün üc sıfatı vardur: yâ (9) kâfirdür, veyâ 

M E T i n 241

www.tuba.gov.tr



münâfıkdur, veyâ mürâyîdür. Vera‘ zühdün evvelidür. Ve zühd tevekkül (10) ev-
vel(i)dür.473 Ve tevekkül ârıfun evvel derecesidür. Ve ma‘rifet kanâ‘atun evvelidür. 
(11) Ve kanâ‘at şehveti terk eylemekdür. Ve şehveti terk eylemek rızâ evvelidür. (12) 
Ve nefse ihlâsdan katırak nesne yokdur, zîrâ ihlâsdan nefsün hîc nasîbi (13) yokdur. 
Ve ihlâs oldur kim nitekim dîni Hakdan dutarsın, ihlâs dahı (14) anun bigidür.

Ve eydür: Günde birgez yimek sıddıklar işidür. Ve günde iki (15) gez yimek 
mü’minler işidür. Ve günde ücgez yimek alefhorlıkdur.

Ve eydür:

191.B.

(1) Avrete sabr eylemek eved474 sabr eylemekden katırakdur. Ve eyü hû oldur 
kim sen (2) güc götüresin. Ve güc götürmek oldur kim biregü sana zulm eyleye, 
Tangrıdan rahmet (3) dileyesin ve andan gendözüne rahmet dileyesin.

Bir gün Sehl eyitdi kim: sana arslan (4) lar gerek.475 Eyitdi: itler dahı gelür. Ve 
eyitdi: herkim cânavardan korkmazsa, benümile (5) sohbet eylesün. 

Nakldur kim şeyh sebebinden çok gişiler yola geldi-idi. Ve çünkim (6) şeyhün 
ölümi geldi, ölüm döşeginde yaturıdı, bir ulu anun başı ucında (7) oturudı. Ol ulu 
eyitdi: yâ şeyh, senden sonra menbere kim ağa, ve söz kim (8) söyleye, ve senün 
yiründe kim otura? – didi. Ol şeherde bir gevür varıdı, (9) adı Şâzdilidi. Şeyh 
gözlerin açdı ve eyitdi: benden sonra minbere (10) Şâzdil ağa – didi, ve gözlerin 
yumdı. Halk eyitdi: şeyhün aklı gitmiş, bunca (11) mürîdlerin kodı, bir gâvu(r)
ı gendü yirine nasb eyler – didiler. Şeyh gözin (12) yine açdı ve eyitdi: vaktum 
azîzdür, gavgâ eylemen, varun, Şâzdili benüm (13) kıyıma kığırun! – didi. Vardılar, 
Şâddili kığırdılar. Geldi, şeyh eyitdi: yâ Şâzdil, (14) benüm üc günümden sonra 
minbere ağgıl, va‘z eylegil! – didi, ve cân virdi.

(15) Üçünci günde ikindü namâzında Şâzdil minbere ağdı. Ve halk dükelisi acâyibe

192.A.

(1) kalubdurdılar: Şâzdilün başında serâğuc ve bilinde zünnâr varıdı. Çünkim 
minbere (2) ağdı ve eyitdi: yâ Sehl mürîdleri, şeyhünüz beni size yılavac476 viribidi. 
Ve (3) bana eyitd(i)idi kim: yâ Şâddil, henüz vaktı olmadımı kim zünnâr477 kesesin? 
(4) İmdi uş üzdüm didi. Zünnârı bilinden çıkardı, ve serâğucı başından çıkardı, 
(5) ikisin dahı yabana atdı, ve barmağın götürdi, îmân getürdi. Ve andan (6) sonra 
eyitdi: yâ cemâ‘at, şeyh bana eyitdiidi kim: sen zünnârı zâhirden kesgil! (7) Ve her-
kim beni dilerse kim âhiretde beni göre ve şefa‘at bula, ol dahı bâtın (8) zünnârın 
kessün! – didi. Halk çünkim bu sözi işitdiler, birgezden figân eylediler.
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(9) Ve çünkim şeyhün cenâzesin götürdiler, ve halk birgezden rıkkat eyleridi, 
(10) bir Cühûd evinde otururken, galebe ünin işitdi, segirtdi, daşra çıkdı. (11) Ve 
şeyhün cenâzesin gördi, feryâd kıldı ve eyitdi: i kavmlar, eger (12) ben gördügüm 
sizler göreydünüz kim gökden ne firişteler inübdür, gendözünüzi (13) unıdadunuz 
– didi. Barmağın götürdi, îmân getürdi.

Ebû Talha eydür: ol (14) vakt kim şeyh anasından doğdı, orucıdı. Ya‘nî: üc günede-
gin süt (15) emmedi. Öldüginde(n) dahı orucidi, Hak hazretine şöyle oruc ağzın 
gitdi.

192.B.

(1) Nakldur kim birgez bir gâvur geçerdi, şeyh eyitdi: bu gâvurda Müsülmânlık 
sırrı (2) vardur – didi. Çünkim şeyh öldi, bir mürîd şeyhün türbesinde otururdı, ol 
(3) gâvur yine geçdi. Mürîdün öginden geçdi kim şeyh buna eyitdiidi kim bunda (4) 
Müsülmânlık nişânı vardur. Aceb düşdi kim bu Müsülmân olmadı – didi. Mürîd 
(5) segirtdi, ol gâvur kıyına vardı, şeyh sözin ana didi. Gâvur eyitdi kim: (6) gel, şey-
hün sinine varalum; sin içinden bana Müsülmân ol, disün; olayım (7) – didi. İkisi 
dahı şeyhün sinine geldiler. Sin içinden şeyh eydür: yâ fulân, (8) tamu ehlinden 
uçmak ehli yigdür – didi. Gevür çünkim bu sözi işitdi, eyitdi: (9) «lâ İlâhe illâllâhe, 
Muhammeden Rasûlullâhi» – didi. Tamudan kurtıldı. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(10) «Ve’l-âhir.»
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{29}

Ol hemdem-i nesîm-i visâl, ân mahrem-i harem-i (11) celâl; ân muktedâ-yı sadr-ı 
tarîkat, ân rehnümâ-yı râh-ı hakîkat; ân ârıf-ı (12) esrâr-ı ilahî:

Ma‘rûf(-ı) Kerhî
– rahmetullâhi aleyhi – mukaddem-i tavâyifidi. Ve ma‘den-i hakâyik (13) ve letâ-
yifidi. Ve zamâne ulularınun seyyidiidi ve ârıflarun serveriyidi. Eger (14) ol ârıf 
olmayayıdı, ana Ma‘rûf  dimeyelerdi. Ve anun kerâmetleri (15) âşikâreyidi, riyâzet 
ve takvâ içinde mânendi yoğıdı. Ve üns ve şevk

193.A.

(1) içinde gâyetidi.478

Ammâ gendözi Tersâ beçeyidi. Atası, anası anı gendü dînlerince (2) mektebe 
virdiler. Çünkim üstâzı eyitdi: «sâlisü selesetü» digil! – didi. (3) Ma‘rûf  eyitdi: «leb-
beyke hüvallâhu’l-vâhidü’l-kahhâru». Üstâdı kakıdı, dögdi. (4) Üstâzı ne kadar ki 
dürişdi, ol keleciyi didürimedi. Bugez Ma‘rûf  kaçdı, gitdi. (5) Atası, anası eyitdi: 
kâşki Ma‘rûf  girü geleyidi, ne dînde olursa olsun, (6) biz dahı ol dîne girürdük – di-
diler. Ma‘rûf  vardı, Ebû Ali-yi Rızâ elinde (7) Müsülmân oldı. Durdı, evlerine geldi. 
Atası, anası eyitdiler: ne dîndesin? (8) Eyitdi: Muhammed-i Mustafâ dînindeven – 
didi. Bular dahı Müsülmân oldılar.

Andan (9) sonradan Ma‘rûf  Dâvud-ı Tâyî kıyına vardı, çok riyâzet dartdı, ve (10) 
irşâd hâsıl eyledi. sıdk içinde şol kadar dürişdi kim müşârileyhi (11) oldı. 

Nakldur kim Muhammed-i Mansûr-ı Tûsî eydür: Bir gün Bağdâd şehrindeyidüm. (12) 
Ma‘rûfı gördüm kim yüzi <?>479 kadar sıyrılmışıdı. Ben eyitdüm: dün uşbu nişân 
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(13) sende yoğıdı, bugün neden oldı? – didüm. Eyitdi: N’idersin? Sorub anı sorgıl 
(14) kim senün işüne gele! – didi. Eyitdüm: ma‘bûdun Hak(k)ıyçün eyit! – didüm. 
Eyitdi: Bugün irte (15) namâzın kıldum. Andan vardum, Ka‘beyi tavâf  eyledüm. 
Andan Zemzem Kuyusına geldüm kim 

193.B.

(1) su içem. Ayağum dayındı, düşdüm, yüzüm sıyrıldı – didi. Bu nişân oldur – didi.

(2) Nakldur Ma‘rûf  bir gün Dicle ırmağı kıyına geldi kim âbdest ala. Namâzlağusın 
(3) ve Mushafın mescid içinde unıtdı, kodı, gitdi-idi. Bir avret geldi, namâzlağuyı (4) 
ve Mushafı aldı, Ma‘rûf  ardınca iledürdi. Ma‘rûf  gördi kim Mushafıla namâzlağu 
(5) gendünündür. Eyitdi: i ana, hîc okır oğlancuğun varmıdur? Eyitdi: İmdi ol 
namâzlağuyı (6) sana ve Mushafı bana <vir!>480 – didi. Avret ikisin dahı anda 
kodı, gitdi. Ma‘rûf  (7) ardına düşdi, namâzlağum [[ardına düşdi]] al! – dirdi. Ol 
avret gâyib oldı.

(8) Nakldur kim bir gün bir bölük yigitler Dicle ırmağı kıyında fesâd iş (9) işlerlerdi. 
Ma‘rûf  geldi, bunlara uğradı. Bu yigitler eyitdiler: yâ şeyh, du‘â kıl, (10) tâ biz uşbu 
suya gark olalum, tâ bizüm şomlığımuz halka degmesün! – didiler. (11) Ma‘rûf 
elin kaldurdı ve eyitdi: İlahî, nitekim uşbu yigitlere bu dünyede hoş (12) dirlik 
virdün, âhiretde dahı hoş dirlik virgil! – didi. Ve bu yigitler (13) bu sözi danlaşdılar, 
eyitdiler: yâ şeyh, biz bu sırra irişmedük kim didün. Eyitdi: (14) eger size Tangrı 
Ta‘âlâ ol cihânda dahı hoşlık ve dirlik virmek isterse, (15) bunda size tevbe rûzî 
kıla – didi. Yigitler çün bu sözi işitdiler, çalguların 

194.A.

(1) sıdılar, ve hamrların dökdiler, ve şeyhün ayağına düşdiler, ve elin dutdılar, tev-
be eylediler, ol (2) cihânda dahı hoş dirligile sataşdılar. 

Nakldur kim Serîr-i Sakatî eydür: (3) Bayram güni Ma‘rûf-ı Kerhîyi gördüm, düriş-
miş hurmâ direrdi. Ben eyitdüm: yâ Ma‘rûf, (4) bu hurmâyı n’idersin? – didüm. 
Eyitdi: Bugün bir oğlancuğı gördüm kim ağlarıdı. (5) Ben eyitdüm: i oğlan, neçün 
ağlarsın? Eyitdi: Ben yetimven, atam, anam yokdur. (6) Oğlanlar don geyürler, 
benüm yok. Ve bunlarun kozları |var|, benüm yok – dir. İmdi bu hurmayı (7) 
anunçün direrven kim varam, ol oğlancuğa koz alıvirem – dir, tâ sevine, ağlama-
ya – didi. (8) Serîr eyitdi: Ben ol işi tamâm eyledüm, oğlancuğa don eyledüm, ve 
koz dakı (9) alıvirdüm. Sen fâriğ ol! – didüm. Derhâl hâtifden bir âvâz işitdük kim: 
ikünüz(ün)481 (10) müzdi berâbardur – didiler. Zîrâ ikisi dahı velîleridi. 

Nakldur kim bir gün Ma‘rûf  (11) hânekâh içinde otururdı. Bir müsâfir geldi, kıb-
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le’yi anlayumadı, kıblesüz yire (12) namâz kıldı. Çün namâz vaktı geldi, Ma‘rûf 
durugeldi, yâranlarıyıla namâz (13) kıldılar. Ol dervîş hacîl oldı, eyitdi: bana neçün 
kıble’yi dimedünüz? – didi. (14) Ma‘rûf  eyitdi: kayırmaz, ne yire kim bakarsan, 
Tangrı andadur – didi. Dervîşün (15) gönli hoş oldı. 

Nakldur kim Ma‘rûfun bir dâyısı varıdı, şehrün nâyibidi.

194.B.

(1) Bir gün gecerdi, [[Ma‘rûfı gördi kim]] Ma‘rûfı gördi kim etmek yir. Bir lokma 
gendü (2) yir, ve bir lokma ite virür. Dâyısı eydür: utanmazmısın kim itile etmek (3) 
yirsin? – didi. Eyitdi: girçeksin kim Ben dahı utanduğumdan ötrü yirven – didi. 
(4) Pes Ma‘rûf  başın kaldurdı, havâda bir kuş gördi, kığırdı. Geldi, Ma‘rûfun (5) ile-
yinde başcuğazın yüni arasında gizledi. Dâyısı eydür: bu ne kuşdur kim (6) başın 
gizler? – dir, ve yüzin göstermez? – dir. Ma‘rûf  eydür: Ben Tangrıdan utanurvan, 
(7) benden bu utanur. Herkim Tangrıdan utana, dükeli âlem andan utanur – dir. 
Dâyısı (8) hacîl oldı, gitdi. 

Nakldur kim bir gün bevl eyledi, ve teyemmüm aldı. (9) Eyitdiler: uş Dicle ırmağı 
yakıncakdur, neçün teyemmüm idersin? – didiler. Eyitdi: (10) anadegin varınca 
diri olduğum bilürmisiz? – didi. 

Nakldur kim bir gün (11) şevk ana gâlib oldı. Öninde bir direk yaturdı. Ol diregi 
eline (12) aldı, şol kadar silkdi kim direk pâre pâre oldı.

Ma‘rûf  (13) sözleridür.

Eydür: cumardlık nişânı ücdür: evvel vefâdur hilâfsuz; (14) ikinci atâdur su’âlsuz; 
üçünci şefkatdur minnetsüz.

Ve eydür: gaflet nişânı (15) oldur kim Hak Ta‘âlâ anı bir nesneye meşgûl eyleye 
kim hîc işine yaramaya.

195.A.

(1) Ve eydür: Evliyâ nişânı ücdür. Evvel endîşesi hep Tangrı ola. Ve dahı işi (2) 
işleyicek Tangrıçün işleye. Ve dahı dölendügi ve karârı Hakkıla ola. Ve Hakkun 
(3) inâyeti nişânı kul üzerine oldur kim ameli kapusın aça, ve fâyidesüz söz (4) 
kapusını yapa.

Ve eydür: amelsüz uçmak istemek muhâldur, ve Tangrı emrine mutî‘ (5) olmadın 
rahmet ummak cehldür. 

Nakldur kim Ma‘rûf  bir gün hoş ta‘âmlar (6) yiridi. Eyitdiler kim: bu hoş ta‘âmı 
neye yirsin? Eydür kim: ben konukvan, konuk ne (7) virürlerse, anı yir olur – didi.
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Bir gişi andan ögüt diledi. Eyitdi: hâcetün bir (8) gişiden dilegil kim hâcetüni 
bitürmek elinden gele. Ve dahı eyitdi: şol gişi kim (9) andan sana renc ve kaygu ve 
belâ gele, hakîkat bilgil kim şâzîlık ve râhat dahı (10) andan gelür – didi.

Serîr-i Sakatî eydür: bir gün Ma‘rûf  bana eyitdi: kaçankim (11) Tangrıdan hâcet 
dileyesin, eyitgil: İlahî, Ma‘rûf-ı Kerhî hakkicün benüm hâcetüm (12) revâ eylegil, – 
digil – tâ hâcetün revâ ola – didi.

Ve Ma‘rûfun mu’âmelesi (13) Hak katında şöyle-idi kim öldüginden sonra Bağdâd 
kavmı anun toprağına (14) ‘Müstecâbü’d-da‘va’ ve ‘Tiryâk-ı mücerreb’ dirleridi. 
Ve her ne hâcet ki şeyhün (15) toprağından dileyelerdi, makbûl olurdı.

Çünkim Ma‘rûf  öldi, anun gâyet-i

195.B.

(1) lutfından ve hulkından ve aru dirliginden kim halkıla dirilüb-dururdı, Cühûd-
lar (2) ve Tersâlar ve Müsülmânlar çekişdiler kim! Her bir millet eyitdi kim: bu 
bizdendür – didiler. (3) Pes bir mürîd eyitdi: Siz çekişmen! Ben şeyhümden şöyle 
işitdüm kim eyitdi-idi: (4) benüm cenâzem kankı millet kıyında durursa, andan-
van – didi-idi. Pes İslâm (5) kavmı ilerü yüridiler, cenâze bunlarun kıyında durdı 
ve yokaru kalkdı. Ve hem (6) sinin dahı anda kazdılar, defn eylediler. 

Nakldur kim Ma‘rûf  bir gün (7) orucidi, mürîdleriyile giderdi. İkindü vaktında 
gördiler kim bir saka su gezdürürdi, (8) eydüridi: Tangrı yarlığasun ol gişiye kim 
benüm suyumdan içe – diridi. (9) Pes Ma‘rûf  aldı, ol sudan içdi. Mürîdleri eyitdi-
ler: neçün orucun (10) sıdun? Eyitdi: saka du‘âsına ragbet eyledüm – didi.

Çünkim dünyeden geçdi, (11) düşde gördiler kim sordılar kim: Tangrı senünle ne 
kıldı? Eyitdi: beni saka du‘âsıyıla (12) yarlığadı – didi.

Serîr-i Sakatî eydür: Ma‘rûfı düşümde gördüm kim arş (13) altında vâlih ve hayrân 
olub-dururıdı. Hakdan hitâb oldı kim: Ma‘rûf  (14) bizüm ışkumuzdan hayrân 
olubdur; bizi görmeyince ussı geliser degüldür – diridi.

(15) Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{30}

Ol nefs-küşte-i mücâhede, ol dil-

196.A.

(1) zinde-i müşâhede; ân sâlik-i hazret-i melekût, ân şâhid-i izzet-i ceberût; ân (2) 
nokta-i lâye(n)kati‘:482

Serîr(-i) Sakatî
– rahmetullâhi aleyhi – İmâm-ı ehl-i tasavvufıdı ve dükeli ulûm (3) içinde kâ-
milidi. Ve derd ve şevk deniziyidi. Ve ilmün ve sebâtun dağıyıdı. Ve Bağdâd (4) 
şehrinde evvel hakâyik ve ma‘rifet söyleyen olıdı. Ve Habîb-i Dâ‘îyi görmişidi. (5) 
Ve Cüneydün dayısıyıdı. Ve çok meşâyihler görmişidi. Ve Irâk meşâyihleri anun (6) 
mürîd(i)-idi.483 Ve ol Ma‘rûf-ı Kerhî mürîd(i)-idi.484 Ve evvel ol, Bağdâd şehrinde (7) 
dükkân(ı)485 varıdı, hurdefürûşlık iderdi. Ve ol dâ’im dükkânına perde asardı (8) 
ve namâza meşgûl olurdı. Ve her gün bin rek‘at namâz kılurdı.

Bir gün bir gişi Lekâm (9) dağından ana ziyârete geldi, ve perde’yi kaldurdı, ve 
selâm virdi, ve eyitdi: (10) Lekâm dağında fulân pîr sana selâm degürür – didi. Serîr 
eyitdi: Ol şeherden (11) neçün gitdi? Er oldur kim kanda olursa, Hakka meşgûl 
ola, bâzâr dimeye, (12) ve halk arası dimeye, bir lahza Hakdan hâlî olmaya – didi. 

Nakldur kim Serîr (13) on akcada buçuk akca assı alurıdı, artuk almazdı. Birgez 
altmış akcaya (14) bâzâm aldıyıdı. Sonra <bâdam>486 kız oldı, dellâl geldi, eyitdi: 
bâzâmunı doksan (15) kızıla satayın – didi. Eyitdi: ben Tangrıyıla ahd eylemişven 
kim on akcede buçuk akça

196. B.
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(1) alam, ahdı nice sıyayın? – didi. Dellâl eyitdi: Ben dahı revâ görmezven kim 
senün (2) davarunı eksüge virem – didi.

Bir gün Bağdâd şehrine od düşdi. <Heb dükkânlar yandı>;487 Serîr dükkânı (3) 
yanmadı. Eyitdi: Ben dahı konşılaruma muvâfakat ideyin – didi. Dükkânın hep 
yoksul (4) lara üleşdürdi, tasavvuf  sûretin geydi, dünyâdan fâriğ oldı.

Serîr eydür: (5) Bir gün dükkânumda otururdum. Ma‘rûf  bir yetim oğlancuk 
getürdi. Buna geyesi idivir! – (6) didi. Geyesi idivirdüm. Bana eyitdi: dünyâyı 
<Tangrı>488 senün gönlüne serd eylesün (7) – didi, ve sana bu gönül şuglından 
ferâgatlık virsün – didi. Ben andan girü (8) dünyâdan fâriğ oldum Ma‘rûf  du‘âsı 
bereketinde – didi.

Ve anun ibâdeti (9) ve riyâzeti dükeli âlem içinde meşhûrdur. Tâ haddı, Cüneyd 
eyitdi: ben Serîrden (10) tâ‘ata meşgûlırak gişi görmedüm – didi. Yidi yıl tamâm 
pehlûsın yire komadı, (11) ve gice uyumadı.

Ve eydüridi kim: nefs benden kırk |yıl| tamâm keşürile bâl diledi, (12) virmedüm 
– diridi.

Ve eydüridi kim: günde birkacgez gözgüye bakarvan, görürven (13) kim günâh 
şomlığından yüzüm kara oldımı olmadımı diyü. 

Nakldur kim Cüneyd (14) eydür: Bir gün Serîr katına vardum, gördüm kim ağlardı. 
Ben eyitdüm: neçün ağlarsın? (15) Eydür: Bu gice bir oğlan geldi. Ben eyitdüm: 
bu bardakı yokaru kogıl, tâ suyı

197. A.

(1) sovısun – didüm – kim içem. Gice düşümde bir hûrî gördüm: geldi. Ben 
eyitdüm: sen kimün{sin}? – (2) didüm. Eyitdi: ben anunçünvan kim suyı yokaru 
koyub sovıtmaz, ve sovuk su içmez – (3) didi. Ben çünkim uyandum, bardakı yire 
urdum; uş yatur – didi. 

Nakldur kim Cüneyd (4) eydür: Bir gice durdum, mescide vardum. Bir gişi gör-
düm kim mescid kapusında dururıdı. (5) Korkdum. Eyitdi: yâ Cüneyd, bendenmi 
korkarsın? – didi. Ben eyitdüm: beli. Eyitdi: Tangrıyı (6) bilürsen, neçün andan 
korkmazsın? Ben eyitdüm: sen kimsin? Eyitdi: ben İblîsven – (7) didi. Cüneyd 
eyitdi: ben nice korkmayam ol gişiden kim Tangrıdan korkmaya? Ve dahı (8) 
Cüneyd eydür: İblîse eyitdüm kim: hîc uşbu fukarâ kavmına el ururmısın? Eydür: 
(9) yok. Eyitdüm: neçün? Eyitdi: Anunçün kim ben buları dünyâyıla dutarsam, 
âhirete (10) kaçarlar. Ve âhiretile dutarsam, Tangrıya kaçarlar. Ayruk bulara el 
degürmezin – didi. (11) Ben eyitdüm: yâ İblîs, eylese, sen hîc fakr ehline diş koyu-
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rurmazımıssın – didüm. (12) Eyitdi: meger bir vaktın diş koyururvan – didi. Ben 
eyitdüm: ne vaktın? Eydür: Şol vaktın (13) kim semâ‘ ideler, gelürven, görürven 
kim bir nicesi Hakkıçün semâ‘ ider. Anda işüm (14) yok. Ve bir nicesi halkıçün 
semâ‘ ider. Ana ol vaktın fursat bulurvan – didi. Biz (15) bu keleci içindeyiken Serîr 
mescid içindemiş. İçerüden çağırdı ve eyitdi:

197. B.

(1) fukarâ kavmında bunun işi yokdur; yalan söyler bu Tangrı düşmanı – didi.

Cüneyd (2) eydür: Bir gün Serîrile giderdük, bir bölük muhânnaslara uğraduk. Be-
nüm gönlümden geçdi (3) kim bunlar Hak(k)a lâyık iş ne işleyeler? – didüm. Serîr 
eyitdi: hergiz kimsene’yi gendözünden (4) alu görmegil! – didi. 

Nakldur kim birgez semâ‘ arasına girdi. Meger ol (5) semâ‘ Hak(k)a lâyık degüldi. 
Bir ün işitdi kim eydüridi: «eci‘tenâ bi’l-Hakkı (6) em ente mine’l-lâ‘ibîne». Aşağa 
oturdı, istiğfâr eyledi. 

Nakldur kim (7) bir gün bir dervîş Serîre geldi. Serîr anun önine ta‘âm getürdiyidi. 
(8) Serîr eyitdi: kac gündür kim yiyesi yimedün? Eyitdi: biş gündür kim yiyesi yi-
medüm (9) idi – didi. Serîr eyitdi: bu senün aclığun bahîllıkdandur – didi, dervîş 
(10) likden degül – didi, donlarun var, ac yürürsin – didi. 

Nakldur kim (11) Serîr diledi kim evliyâlardan birisin göre. Pes ittifâk düşdi kim 
bir dağ489 (12) başında bir velî gördi kim oturur. Kıyına vardı, «es-selâmu aleyke» 
– didi. Ve «aleyke (13) es-selâmu» – didi. Eyitdi: ne gişisin? Eyitdi: ol. Eyitdi: ne 
işlersin? Eyitdi: (14) ol. Eyittüm: ne yirsin? Eyitdi: ol. Eyitdüm: bu sözden senün 
murâdun Tangrımıdur? (15) [didi].490 Eyitdi: ne‘am. Çün bunı işitdi, nâra urdı, 
cân virdi.

198. A.

(1) Nakldur kim Cüneyd eydür: bir gün Serî bana sordı kim: mahabbet nedür? Ben 
eyitdüm: (2) Murâkabatdur. Ve bir niceler eydürler kim işâretdür; ve dahı çok 
dürlü eydürler (3) – didüm. Serîr gendü derisini tutdı, çekdi, bir pâresin kopardı, 
eyitdi: (4) anun mahabbeti şartın biz yirine nice getüribilevüz? – didi. Bîhiş oldı, 
(5) düşdi, yüzi ay bigi oldı. 

Nakldur kim bir gişi otuz yılıdı kim (6) bir ayağı üzerine durub mücâhede dartar-
dı. Eyitdiler kim: bu mertebe’yi neyle buldun? (7) Eyitdi: Serîr-i Sakatî du‘âsıyıla 
buldum. Eyitdiler: nite oldıyıdı? Eyitdi: Bir gün (8) anun kapusına vardum ve 
kapusını kakdum. Meger ol halvet içinde-imiş, (9) dilemez-imiş kim kimsene ana 
zahmet vire. Çağırdı kim: ne gişisin? Eyitdüm kim: (10) âşinâvan. Eyitdi: âşinâmıs-
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san, ana meşgûl oladun – didi. Ve eyitdi: Huzâvendâ, bunı (11) gendüsine meşgûl 
eyle! – didi. Ol vaktdan berü işüm buna irişdi – didi.

(12) Nakldur kim bir gün Serî va‘z eydüridi. Halîfa hâsekîlerinden (13) bir hâsekî 
dürlü dürlü donlar geyüb kullarıla geçerdi. Eyitdi: gelün, varalum, (14) şol gişi ne 
söyler, işidelüm – didi. Çünkim ol hâsekî irişdi, Serîrün (15) diline bu yüridi kim: 
âlem içinde âdemoğlanından za‘yıf  kimse olmaya;

198. B.

(1) bu dükeli za‘yıflığıla Tangrıya âsî olur – didi. Ol hâsekî bu sözi işidicek – (2) eyle 
dut kim bir okıdı – anun cânına dokundı. Şol kadar ağladı kim (3) bî-hûş oldı. Pes 
ağlayudurdı evine vardı. Ol gice hîc ta‘âm (4) yimedi, ve söz söylemedi. Yarındası 
yine yayan durdı, meclise geldi, gönli gussalu (5) ve benzi sararmış. Çün meclis 
tamâm oldı, yine evine vardı. Yarındası yine (6) dervîşâne donlar geymiş, ve ol 
dünyâ donların çıkarmış <geldi>.491 Çünkim meclis (7) âhirine degdi, durdı, Serîr 
ileyine geldi ve eyitdi: Ol senün sözlerün (8) benüm cânuma kâr eyledi, ve dünyâ 
benüm gözümden çıkdı. İmdi dilerven, halkdan (9) uzlet eyleyem – didi. Serîr 
elinde tevbe eyledi, ve andan durdı, yüzin sahrâya (10) döndürdi, gitdi.

Çünkim birkac gün geçdi, bir gün bir karı, yüzi yırtılmış, Serî (11) kıyına geldi ve 
eyitdi: İ Müsülmânlar imâmı, benüm bir oğlancuğum varıdı, tâze (12) yigitdi. Bir 
gün senün meclisüne gelmiş. Senün meclisünden çıkıcak ağlayu (13) ve inleyü 
geldi. İmdi andan berü birkac gündür kim gâyib oldı; ve bilmezven (14) kim kan-
dadur? Benüm tedbîrüm eyle! – didi. Ol kadar zârîlık kıldı kim Serî (15) esirgedi. 
Eyitdi: gönlün hoş tut kim şimdi bunda gele, göresin – didi. Bir demden

199. A.

(1) sonra gördiler kim Ahmed-i Hâsekî kapuya geldi. Serîr gördi kim benzi sararmış, 
(2) gözleri çukura düşmiş. Anasına haber eylediler. Geldi, oğlınun üstine düşdi. 
(3) Niçekim cahd eyledi kim evine ilede, varmadı, yüzin sahrâya dutdı, gitdi. (4) 
Bir yıl yine gâyib oldı. Bir gice Serîr evinde otururdı. Bir gişi geldi, kapu kakdı. 
(5) Eydür kim: beni Ahmed virbidi. Ve eyitdi kim: ben dünyeden sefer iderin, şeyh 
bana (6) gelsün – didi. Şeyh durugeldi, gûristâna vardı. Ahmedi gördi kim bir gûr 
(7) hâne içinde, yüzin toprağa urmış, ve cân hulkumına gelmiş, ve dilin depredür, 
(8) ve eydür kim: «li-misli hâzâ fe’l-ya‘meli’l-âmilûne» – didi. Serîri gördüği sâ‘at 
(9) cân ısmarladı. Serîr ağladı, döndi, girü şehre vardı kim halka haber (10) ide, 
tâ defn ideler. Halkı gördi kim şeherden çıkmış, karşu gelürleridi. (11) Serî eyitdi 
kim: kanca gidersin? Eyitdiler kim: Dün gice gökden ün işitdük. (12) Eydüridi 
kim: herki velî namâzın kılmak isterse, gûristâna gelsün – didi. İmdi (13) bizler 
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anun [namâzın] kılmağa varuruz – didiler. Pes dükeli şeher kavmı birgezden 
vardılar, (14) Ahmedün namâzın kılub defn eylediler. Maksûd bu hikâyetden oldur 
kim Serî(rün)492nazarı (15) şöyle-idi: kime kim nazar iste, velîlerden olurdı. 

Nakldur kim Serîr

199. B.

(1) eyitdi: Otuz yıldur kim birgez elhamdülillâhi didüm. Otuz yıldan berü istiğfâr 
(2) iderven kim ol şükri neyçün eyledüm. Sordılar kim nite? Eyitdi: Birgez Bağdâd 
(3) şehrine od düşdi, dükeli dükkânlar yandı, benüm dükkânum yanmadı. Geldi-
ler, bana (4) didiler kim: senün dükkânun yanmadı; kalan dükkânlar heb yandı – 
didiler. Ben (5) eyitdüm: elhamdülillâhi. İmdi gendözümi kalan Müsülmânlardan 
yig dutdum, tamân (6) anlarun ziyânına hoşnûd oldum gibi şükr eyledüm. Henüz 
ol od otuz (7) yıldan berü benüm içümden çıkmadı – didi.

Ve dahı eyitdi: ırak olun (8) güci yiter konşılardan, ve assıcı bâzârcılardan, ve âlım 
beglerden.

Ve eydür: her (9) kim dilerse kim anun dîni selâmat ola ve gendözi îmîn ola, 
halkdan (10) uzlet eylesün kim bu zamân uzlet zamânıdur – didi.

Ve eyitdi: Her (11) yazuk kim şehvetden hâsıl ola, ümîzdür kim ol yarlığanur; ve 
her yazuk (12) kim kibirdendür, ümîz dutmağa yaramaz kim ol yarlığana. Zîrâ 
Âdem atamuzun (13) günâhı şehvetdenidi, yarlığandı. İblîsün günâhı kibirdenidi, 
yarlığanmadı.

(14) Ve eyitdi: herkim gendü nefsin ögütlemeğe kuvveti yiterse, ayrukları dahı (15) 
edebleyübile.

Ve eyitdi: Gönül üc kısmdur. Biri oldur kim hîc nesne anı

200. A.

(1) yirinden ıramaz: ol dağa benzer. Ve birisi dahı ağaca benzer kim bitübdür, 
yil (2) esicek depremez. Birisi ağac yaprağına benzer kim yil kancarudan eserse, 
anaru (3) döner.

Ve eydür: Hayâ ve üns gönül kapusına gelürler. Ve eger zühdi ve vera‘ı (4) anda 
bulurlarısa, içerü girürler. Ve eger bulmazlarısa, girü dönerler.

Ve eydür: (5) biş nesne gönül içinde karâr dutmaz, eger gönül içinde gendülerin-
den (6) artuk nesne bulurlarsa: havf  ve recâ ve hayâ ve üns ve mahabbet.

Ve eyitdi: (7) Ârıf  oldur kim anun yidügi sayru yidüği gibi ola, ve uykusı kuyruğı 
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örü (8) sokmış gişi uykusı gibi ola, ve dirligi gark olmış gişi dirligi gibi ola. (9) Ve 
Hak Ta‘âlâ eydür: i kulum, kaçankim sen beni çok anasın, ben sana müştâk (10) 
olurvan – dir.

Ve eydür: sûfî gişi güneş sıfatludur kim dükeli âleme dokınur.

(11) Ve eydür: yir bir şekildür kim dükeli mevcûdâtun yükin götürür. Ârıf  dahı (12) 
eyle gerek.

Ve eyitdi: zühd alâmeti aclığa katlanmakdur ve (se)tri493 örtüldüğine (13) ve yata-
cak yir bulduğına şükr eylemekdür.

Ve eydür: herkim hal(ka)494 karışmağı (14) seve, sıdkı azındandur.

Ve eydür: görklü hulk oldur kim hal(k)ı (incit)emeye495 ve (15) halk anı incitdügüni 
götüre.

Ve eydür: günâhı terk eylemek üc nes(neden)496 ötrüdür. 

200.B.

(1) Evvel: tamu korkusından; ikinci: uçmak ragbetinden; üçünci: Tangrıdan utan-
makdan.

Ve eydür: (2) kul kurtılmaya, tâ dîni şehvet üzerine ihtiyâr eylemeyince; ve helâk 
olmaya, tâ (3) şehvetini dîni üzerine ihtiyâr eylemeyince. 

Nakldur kim şeyh bir gün sabrdan söz (4) söyleyü-dururdı. Bir kuyruğı örü şeyhi 
birkac yirde sokdı; ol kuyruğı (5) örüyi gendözinden giderimezdi. Eyitdi: sabrdan 
söyleyü-dururdum, Tangrıdan utandum (6) kim kuyruğı örüyi giderem – didi. Ve 
münâcâtı içinde eydüridi: İlahî, seni (7) ne dilile zikr ideyin? Eger «fezkürûnî» 
dimeseydün, ben hîc zikr eylemeyeyidüm. Ya‘nî: (8) sen dile sığmazsın – dir.

Ve Cüneyd eydürdi: Serî497 eydüridi kim: ben (9) dilemezven kim Bağdâd şehrinde 
ölem. Eyitdüm: neçün? Eyitdi: anunçün kim ansuzda (10) yir beni daşra bıraga ve 
halka rüsvây olam – diridi.

Cüneyd eydür: Serîr (11) sayruyıdı. Görmege vardum, ve müzevvecesini kaldurdum 
ve ürdüm. Eyitdi: ko kim (12) od yilden katı olur – didi. Eyitdüm: nitesin? Eyitdi: 
«abden memlûken lâ (13) yakdiru alâ şey’in» Eyitdüm: vasiyyet eyle. Eyitdi: Hak 
sohbetin koyub halk sohbetine (14) meşgûl olma! – didi, ve cân ısmarladı. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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(15) Ân âlım-ı fer‘ ve asl; ve ân hâkim-i vasl ve fasl; ân sütûze-i ricâl, ân rübûze-i 

201.A.

(1) Zû’l-Celâl; ân behakîkat velî:

Feth(-i)498 Mevsalî
– rahmetullâhi aleyhi – meşâyih ulularındanıdı. (2) Ve sâhib-himmetidi, ve âlî 
mertebe issiyidi. Ve vera‘ ve mücâhede içinde berâbarı (3) yoğıdı. Ve halkdan 
uzlet eyleyüb-dururdı. Ve halk anı bildügin dilemezdi. Bir bölük (4) kilîdleri ya-
nına dakardı, tâ gören bâzirgân sansun diyü, gendözin belü(r)süz499 (5) eyleridi. 
Ululardan bir uluya sordılar kim: Feth-i Mevsilînün ilmi varmıdı? – (6) diyü. Eyitdi: 
ol ilm tamâmdur ki dünyâya şulaka urub-dururdı – didi.

(7) Nakldur kim Abdullâh-ı Celâl eydür: Bir gün Serî(-yi)500 Sakatî kıyında-ıdum. 
Çünkim (8) dünün yarısı geçdi, Serî501 durugeldi, na‘lın geydi kim gide. Ben eyit-
düm: (9) kanca gidersin? Eyitdi: Feth-i Musilî kıyına giderven – didi. Çünkim daşra 
çıkdı, (10) Bağdâd şehrinün asesleri Serî(-yi)502 dutdılar, zindâna iletdiler. Çün irte 
oldı, (11) anı buyurdılar kim dögeleridi. Bir gişi eline ağac aldı, ve elin kaldurdı 
kim ura. Eli (12) havâda kaldı, aşağa inmedi. Eyitdiler kim: neçün urmazsın? 
Eyitdi: <Bir>503 pîr karşumda (13) durur ve eydür kim: urma! Elüm aşağa inmez 
kim uram – dir. Bakdılar, gördiler kim (14) ol pîr Feth-i Mevsilîyidi. Pes Serî(-yi)504 
salıvirdiler.

Nakldur kim bir gün Fethden (15) sıdk sordılar. Elin demürci ocağına sokdı, bir 
pâre kızmış demür çıkardı,

www.tuba.gov.tr



201.B.

(1) kıbkızıl ol demüri elinde dutdı ve eyitdi: sıdk budur – didi. 

Nakldur kim (2) Feth eydür: bir gün emîri’l-mü’minîn, Aliyi düşümde gördüm. 
Eyitdüm kim: bana ögüt vir! (3) Eyitdi: eger baysan, dervîşlere tevâzu‘ eyle; ve 
eger yoksılısan, baylara tekebbürlik <eyle>505 (4) kim müzddür. 

Nakldur kim Feth eydür: Bir gün yâranlarıla mescid içinde otururdum. (5) Bir 
yigit içerü girdi ve eyitdi: yâ Feth, sen bilürmisin kim garîb gişiler Hakkun (6) dur. 
Eyitdüm: eved, garîbler Hakkundur. Eyitdi: İmdi yarın fulân mahalleye gelgil (7) 
kim ben anda ölürven. Sen beni yuyasın, hakkuma koyasın – didi. Çıkdı, gitdi. 
(8) Yarındası durdum, ol didügü mahalleye vardum, gördüm kim ol yigit cân 
ısmarlarmış. (9) Gendü elümile yudum ve namâzın kıldum, defn eyledüm. Dur-
dum kim gidem, ol yigit (10) sin içinden eydür: «lev kâne lî menzileten indellâhi 
yu‘avvidüke alâ hâzâ», (11) ya‘nî eydür: eger, benüm Tangrı kıyında menziletüm 
olursa, bunun ivazın sana idem – dir.

(12) Nakldur kim Feth-i Musilinün biş uvacuk oğlancukları varıdı. Bişi (13) dahı bir 
gilîm serinürlerdi, yatur[[lar]]larıdı. Ve gendözi ağlardı ve eydüridi (14) kim: kor-
karvan kim bu benüm ağladuğum riyâmıdur ve|ye| ihlâsmıdur? – diridi.

Ve (15) Nakldur kim birgez Feth düşdi, bir dırnağı çıktı, kan revân oldı,

202.A.

(1) ve Feth güleridi. Eyitdiler: yâ Feth, neye gülersin? Eydür: Benüm güldügüm 
şükür yirine gecer. (2) Ve eger yüzüm burtarsam, şikâyet bigi olur, müzdi olmazdı. 

Nakldur kim (3) bir gün bir gişi Fethe nesne getürdi. Eyitdi: dilemedin gelen nes-
ne’yi girü döndüricek (4) Hak(k)a virdügin red(d) eylemiş gibi olur – didi. Sundı, 
bir akcasın aldı, (5) kalanın girüvirdi. 

Nakldur kim Feth eyitdi: Otuz abdâlıla sohbet eyledüm. (6) Dükelisi bana didiler 
kim: halka karışmagıl, ve oğlanıla sohbet eylemegil, ve ta‘âmdan (7) şol kadar yigil 
kim aclıkdan ölmeyesin.

Ve dahı eyitdi: i yâranlar, sayrunun (8) ta‘âmın ve suyın keserlerise, ölürmi? – 
didi. Eyitdiler: ölür. Feth eyitdi: Girçek (9) söyledünüz. Herkim gönlinden ilmi ve 
hikmeti ve meşâyih sözlerin keserse, ol (10) gönül dahı ölür – didi.

Ve dahı eyitdi: Ma‘rifet ehli oldur kim söz (11) söylerse, Tangrıya söyleye; ve çün 
amel eyleye, Tangrıya eyleye; ve çün nesne (12) isteye, Tangrıdan isteye. Herkim 
dükeli işde Tangrıyı ihtiyâr eyleye, lâcirem Hak (13) dostlığı anun gönlinde berki-
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ye. Ve herkim Tangrıyı seve, Tangrıdan artuk nesne’yi (14) Hak anun gönlinden 
çıkara. Ve çünkim Feth dünyeden gitdi, bir ulu anı düşinde (15) gördi ve sordı kim: 
Tangrın senünle ne kıldı?

Eydür: Tangrım bana sordı ve eyitdi:

202.B.

(1) neçün bunca çok ağlarıdun? Eyitdüm: günâhlarum odından. Eyitdi: yâ Feth, 
ben ol (2) firişteye buyurdumıdı kim senün yazuklarun yazaydı. Her dem kim 
senün ağladuğun (3) görürdüm, yazma, diridüm – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{32}

Ân şeyh-i (4) kebîr, ân imâm-ı hatîr; ân zeyn-i zamân, ân rükn-i cihân; ân velî-yi 
kubbe-i (5) tevârî, kutb-ı vakt:

Ahmed Havârî
– rahmetullâhi aleyhi – yigâne-i vaktıdı. Ve (6) dükeli ulûm içinde âlımıdı, ve 
tarîkat içinde âlî sözleri varıdı, ve hakâyik (7) ve dakâyik içinde mu‘teberidi, ve 
rivâyet ve ahâdîs içinde muktedâyıdı. (8) Ve zamânesi ehli dükeli işde ana rücû‘ 
iderlerdi. Ve Şâm ulularındanıdı. Ve (9) cümle dillerde mahmûdıdı ve dükeli gö-
nüllerde mahbûbıdı.

Ve Süleymân-ı Dârânî (10) mürîdiyidi. Cüneyd anun hakkına eyidübdür kim: Ahmed 
Şâm reyhânıdur – diridi.(11) Ve Süfyânıla çok sohbet idüb-dururdı. Ve ol evvel 
hâlında ilm okımağa (12) meşgûlıdı, çok dürişdi, tâ ilmi kemâline irürdi. Andan 
sonra bir gün kitâbların (13) hep dirşürdi, denize bırakdı ve eyitdi: Şimdiyedegin 
ilme meşgûlıdum; andan (14) girü hâla meşgûl olayın – didi. Şimdiyedegin kâla 
meşgûlıdum; inden506 girü (15) hâla meşgûl olayın – diridi. 

Nakldur kim Süleymân-ı Dârânî Ahmedün şeyhiyidi.

203.A.

(1) Kavl eyleyüb-dururdı kim Ahmed hergiz şeyhi sözine muhâlefet eylemeye. Bir 
gün Süleymân (2) sözlere dalubdururıdı, Ahmed eyitdi: ten(n)ûrı yandurmışlar, ne 
buyurursuz? – didi. (3) Şeyh cevâb virmedi. Ahmed bu sözi ücgez eyitdi. Bugez 
Süleymân eyitdi: var, (4) anda otur! – didi. Ahmed vardı, kızmış ten(n)ûra girdi, 
oturdı. Bir demden (5) sonra şeyh gendü hâlına geldi. Ahmedi varun, görün kim 
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ol benümle kavl (6) eyleyübdür kim sözüme muhâlefet eylemeye. Şimdi ol ten(n)
ûra girübdür – didi. (7) Vardılar, gördiler kim Ahmed kızmış tennûr içine girmiş, 
oturur, bir kılı göyünmedük.

(8) Nakldur kim Ahmed bir gice düşinde gördi kim bir görklü yüzlü hûrî geldi, (9) 
kıyında oturdı. Ahmed eyitdi: ne görklü yüzün var? Hûrî eyitdi: Dün gice sen (10) 
Çalab korkusından ağladunıdı. Ol yaşı aldılar, benüm yüzüme dürtdiler. Şöyle 
(11) görklü oldum – didi.

Ahmed Havârî sözleridür.

Eydür: herkim yazuklarına (12) diliyile tevbe eyleye ve gönliyile peşîmân olmaya, 
ol tevbe degüldür – dir.

Ve eydür: (13) Tevbe oldur kim Tangrıdan gele. Yoksa tevbeye karşu varmak ol 
kadar degüldür – (14) dir. Herkim tevbe eyleye, tâ‘at kopa; tâ‘atdan zâhıdlık kopa; 
zâhıdlıkdan (15) sıdk kopa; sıdkdan tevekkül kopa; tevekkülden tevhîd kopa; tev-
hîdden ma‘rifet kopa;

203.B.

(1) ma‘rifetden havf  ve recâ kopa. Kaçan bu hasletler hâsıl ola, Hak(k)a lâyık ola.

(2) Ve eydür: herkim âkıl ola, Tangrıya ârıf  ola, ve Tangrıdan korkar ola.

Ve eydür: (3) recâ havf  ehlinün kûtıdur.

Ve eydür: herkim gönül dileğiyle dünyâya nazar (4) kıla, Hak Ta‘âlâ zühd nûrın 
anun gönlinden gidere.

Ve eydür: Bu dünyâ bir mezbele (5) bigidür ve itler dirildügi. Herkim ana meşgûl 
ola, andan kemter ola.

Ve eydür: (6) ere gafletden yavuzırak nesne yokdur. Peygambere ölüm güc geldi, 
Tangrı zikrinden (7) kesilevüz diyü.

Ve eydür: Tangrıyı sevmek Tangrınun tâ‘atın sevmekdür.

Ve eydür: (8) Hîc delîl yokdur Tangrıyı bilmege Tangrıdan artuk. Zîrâ Tangrıyı 
yine Tangrıyıla bildiler. (9) Herkim: halk beni sevsünler diyü tâ‘at eyleye, Tangrıya 
şirk getürmek (10) bigidür. Ve herkim Tangrı beni sevsün diyü tâ‘at kıla, dilemez 
kim anun tâ‘atını (11) kimsene göre. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{33}

Ân sâlik-i râh ve (12) ân pâsupân-ı dergâh; ân mutasarrıf-ı tarîkat, ân mütevekkil-i 
hakîkat; ân sâhib-i (13) fetvâ-yı seciyye:

Ahmed-i Hazreviyye507

– rahmetullâhi aleyhi – Horasân meşâyihlerinün (14) mu‘teber(i)idi.508 Tarîkat ve 
hakîkat içinde kâmilidi. Ma‘rifet ve tevhîd içinde (15) âmilidi. Ve dükeli tâ’ife gön-
linde mahbûb ve makbûlıdı. Ve sâhib-tasânîfidi.

204.A.

(1) Ve anun bin mürîdi varıdı, cümlesi havâ yüzinde uçarlardı ve seccâdelerin su 
(2) üstine bıragub tâ‘at kılurlardı.

Evvel ol Hâtim-i Asamm mürîdiyidi, ve Ebû (3) Turâbıla çok sohbet eylemişidi, ve 
Ebû Hafsı görmişidi. Bir gün Ebû Hafsa sordılar (4) kim: bu tâ’ifede kimi gördün? 
Eyitdi: Ahmed-i Hazraviyyeden yüce himmetlürek (5) ve sâdıkırak görmedüm – didi. 
Eger Ahmed olmayayıdı, fütüvvet ve mürüvvet olmayadı.

(6) Ve Ahmedün giyesisi ispâhîler giyesi gibiyidi. Ve Fâtıma kim anun avretiyidi, 
(7) Belh pâzişâhı kızıyıdı. Bir gün ol kız tevbe eyledi, Ahmede gişi virbidi: (8) beni 
al! – didi. Ahmed kabûl eylemedi. Bugez kız yine haber virbidi ve eyitdi: (9) i Ahmed, 
ben seni yola kığırcı sanurdum, sen hoz yol urucıyımışsın – didi. (10) Bugez bu söz 
Ahmede koydı, kızun atasına gişi virbidi, Fâtıma’yı helâl (11) -lığa diledi. atası kızın 
düzdi, koşdı, teberrük resmince Ahmede virbidi. Çünkim (12) Ahmed kıyına geldi, 
Ahmede dîn içinde yardımcı oldı, ve dünyâ işin terk eyledi, (13) ve ibâdete yavlak 
meşgûl oldı.
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Bir gün Ahmed Bâyezîd-ı Bestâmiye ziyârete vardı. (14) Fâtıma dahı bile vardı. Çün-
kim Bâyezîd sohbetine irişdiler, Fâtıma nikâbın yüzinden (15) giderdi, Bâyezîdile 
küstâhâne keleciler eyledi. Ahmed mütegayyir oldı, eyitdi: i Fâtıma,

204.B.

(1) Bâyezîdıle küstâhlık eylemek edeb degüldür – didi. Fâtıma eyitdi: Sen bana (2) 
mahrem-i tabî‘atsın, Bâyezîd bana mahrem-i tarîkatdur – didi. Ben senden hevâ-
ya (3) irerven, ve Bâyezîdden Hak(k)a irerven – didi. Bâyezîd benden bî-niyâz; ve 
senün (4) bana hâcetün var – didi. Bir gün Bâyezîdün gözi Fâtımanun eline degdi, 
(5) gördi kim kınalanmışıdı. Bâyezîd eyitdi: yâ Fâtıma, elün neçün kınaludur? – (6) 
didi. Fâtıma eyitdi: yâ Bâyezîd, Şimdiyedegin görmezidün, senünle küstâhıdum. (7) 
Şimdi kim elüm kınasın gördün, ayruk senünle küstâhlık eylemezven – didi. (8) 
Benüm küstâhlığum sebebi senünle anunçünidi kim sen eyitdünidi kim: benüm 
kıyumda (9) avretile dîvâr berâbardur – didünidi. Bâyezîd hacil oldı.

Andan sonra (10) Ahmed ve Fâtıma yine Nîşâbûra geldiler. Yahyâ ibn-i Ma‘âd dahı 
Nîşâbûra (11) geldi. Belhe giderdi. Ahmed anı konuklamak istedi. Fâtımaya eyitdi: (12) 
buna ne kadar nesne gerek? – didi. Fâtıma eyitdi: bunca sığır, ve bunca koyun, (13) 
ve bunca havîc, ve bu kadar mûm, ve yigirmi eşek gerek – didi. Ahmed eyitdi: (14) 
eşegi n’idersin? – didi. Eyitdi: anun gibi ulu gişi konuklayıcak mahalle itlerin (15) 
dahı konuklamak gerek – didi. Fütüvvet içinde Fâtıma şunun bigiyidi.

Bâyezîd

205.A.

(1) eyitdi: herkim dilerse kim avret donında er göre, Fâtıma’yı görsün – didi.

(2) Nakldur kim bir velî eydür: Ahmedi bir gün gördüm kim altun kanlıya (3) binmiş, 
havâ üzerinde giderdi; ve firişteler ol altun kanlıyı zencîr- (4) lerile çekerleridi. 
Eyitdüm: yâ Ahmed, bu mertebeyile kanca gidersin? – didüm. (5) Eyitdi: fulân azîz 
ziyâretine giderven – didi. Ben eyitdüm: bu mertebe kim (6) senün vardur, ol sana 
ziyârete neçün gelmez? – didüm. Eyitdi: Ben bu mertebe’yi (7) ziyârete varmağıla 
buldum. Eger ol bana geleyidi, bu mertebe anun olaydı – (8) didi. 

Nakldur kim birgez bir dervîş Ahmede konuk oldı. Ol (9) gice yitmiş mûm yan-
durdı. Dervîş eyitdi: eger Hakkıçün yandurursan, bir mûm (10) tamâmdur – didi. 
Ahmed eyitdi: var, kankısı kim Hakkıçün degüldür, söyündür! – didi. (11) Dervîş ol 
gice irteyedegin suyıla ve toprağıla dürişdi, birisin söyündürimedi. (12) İrte olıcak 
Ahmed geldi, nitdün? – didi. Eyitdi: acebe kaldum – didi. Ahmed (13) eyitdi: durugel, 
dahı acâyib göresin – didi. İkisi durugeldiler, bir (14) kilîseye vardılar. Gördiler kim 
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bir bölük ruhbânlar oturur. Ahmed dahı geçdi, (15) oturdı. Hon getürdiler, Ahmedün 
öninde kodılar; yıgıl! – didiler. Eyitdi: Tangrı dostı

205.B.

(1) Tangrı düşmanınun ta‘âmın nice yisün? – didi. Ruhbânlar eyitdiler: bize îmân 
arza (2) kıl! – didiler. Şeyh öninde dükelisi îmân getürdiler ve Müsülmân oldılar. 
Ve bunlarun (3) yitmiş gişi hasımları509 varıdı. Anlar[ı]510 dahı heb Müsülmân 
oldılar. Ahmed ol (4) gice düşinde gördi kim Hak Ta‘âlâ eydür: yâ Ahmed, bizümçün 
sen yitmiş mûm (5) yandurdun. Biz dahı senünçün yitmiş gönülde îmân nûrın 
yandurduk – didi.

(6) Ahmed(-i)511 Hazriviyye sözleridür.

Eydür: Herkim dervîşlere hizmet eyleye, Hak Ta‘âlâ (7) ana üc dürlü bahşâyış 
vire. Evvel: sehâvet; ikinci: gökcek hulk; üçünci: (8) tevâzu‘.

Ve eydür: Herkim dilerse kim Tangrı anunla ola, ol sıddıklarıla sohbet (9) eylesün 
– dir. Nitekim Kur’ân içinde buyurur: «ve kûnû ma‘a’s-sâdıkîn».

Ve (10) eydür: herkim sabr ide, ve sabr itdügi üzerine sabr ide, sıddıklar derecesin 
(11) bula.

Ve eydür: sabr belâ odınun suyıdur, ve rızâ ârıflar gıdâsıdur. (12) Ve ma‘rifet oldur 
kim Tangrıyı gönlile sevesin, ve dilünile zikr eyleyesin, (13) ve halkdan kesilesin.

Ve eydür: mahabbet nişânı oldur kim gendözini dünyede garîb (14) bile, gerçikim 
kavmı ve hasmı512 çokdur.

Ve eydür: Âdeme hîc gafletden katı uyku (15) yokdur ve şehvetden katı hicâb yok-
dur. Ve eger gaflet yokmıssaydı, şehvet ârzûsı

206.A.

(1) olmayayıdı.

Ve eydür: tamâm kullık âzâdlıkdur. Ve birgez Ahmed kıyında bu âyeti (2) okıdılar 
kim: «fe-sîrû ilâllâhi». Eydür: Tangrıdan yana kaçmak ferîzadur – didi. 

Ve çün (3) Ahmed dünyâdan gitdi, altmış-bin akca borcı kaldı kim almış, dervîşlere 
(4) yidürmişimiş. Nez‘ hâlında Hak(k)ıla münâcât eyledi, eyitdi: İlahî, çün beni 
(5) alursın, borcum ödeyüb al! – didi. Ben borclularum kıyında dutı bigiven – (6) 
didi. Şeyh nez‘ hâlında yaturken kapuya bir hoca geldi: Ahmedün borclu- (7) ların 
kığırun! – didi. Dükelisi geldiler, borcın ödedi. Andan şeyh cân ısmarladı.

(8) Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{34}

Ân mübâriz-i saff-ı belâ, ân merd-i (9) meydân-ı anâ; ân ferd-i eyvân-ı takvâ ve ân 
muhakkık-ı Hakk ve Nebî:

Ebû Turâb Nahşebî
– (10) rahmetullâhi aleyhi – vilâyet bâdiyesinün seyyâhı ve fakr denizinün mellâhı-
yıdı. Ve (11) meşâyihler ulularındanıdı. Ve Horasân toprağındanıdı. Ve mücâhede 
ve takvâ içinde (12) Hakk sâbit eyleyüb-dururıdı. Ve işârât ve kelimât içinde âlî 
nefesidi. (13) Ve çok yıllar başını yasduğa ve arkasın tekyeye komadı.

Nakldur kim Harem (14) içinde birgez başın secdeye kodı, gözine uyku geldi. Bir 
bölük hûrîler (15) geldiler, gendülerin şeyhe arza kıldılar, eyitdiler kim: bizi kabûl 
eyle! Şeyh eyitdi: bana

206.B.

(1) şimdi sizün kayunuz yokdur – didi. Hûrîler eyitdiler: yâ şeyh, neçün bizi kabûl 
(2) itmezsin? Uçmak hûrîleri bizüm başumuza kakarlar: kabûl olmadunuz – di-
yeler. (3) Rızvân bunlara cevâb virdi ve eyitdi: yarın şeyh uçmak içinde hulûd (4) 
tahtına otura, ol vaktın sizi kabûl ide – didi – kim şeyhe kullık idesiz.

(5) Nakldur İbn-i Celâ eydür: üc-yüz meşâyih yüzin gördüm, Ebû Turâbdan ulurak 
(6) görmedüm – didi. İbn-i Celâ eydür: Bir gün Ebû Turâbı Mekkede gördüm, benzi 
görklüyidi. (7) Ben eyitdüm: ta‘âm ne vaktın yidünidi? Eyitdi: Kûfe şehrinde yidü-
midi – didi.

(8) <Ve Nakldur>513 kim: Kaçankim bir mürîdinde yavuz iş görse, mürîdine 
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nesne dimezdi, (9) gendözi tevbe iderdi, ve istiğfâr iderdi, ve eydürdi kim: ol dahı 
(10) bu belâya benüm ucumdan düşdi – dirdi. Derhâl Hak Ta‘âlâ ol mürîde (11) 
salâhiyet rûzî kılurdı.

Nakldur kim Ebû Turâb birgez ber(r)iyye içinde (12) giderdi, gönli ıssı etmek ve 
yumurda ârzûladı. İttifâk şöyle düşdi kim (13) yol azdı. Bir köye uğradı, gördi 
kim galebe iderler. Çünkim şeyhi gördiler, şeyhi (14) dutdılar: bizüm kumâşumuz 
oğurlanubdur, sen aldun – didiler. Şeyhe işkence virdiler, (15) iki-yüz ağac urdılar. 
Aralarında bir gişi Ebû Turâbı gördi, bildi ve eyitdi: Buna

207.A.

(1) Ebû Turâb dirler, meşâyihler ulusıdur. Neçün bu edebsüzligi itdünüz? – didi. 
Ol (2) kavum peşîmân oldı, özr dilediler, ve te’essüf  yirleridi, ve ayağına düşüb (3) 
sucların dilerleridi. Ebû Turâb eyitdi: i kavum, ben bunı bunca yıldur kim (4) ârzû 
iderdüm kim bunun gibi hoşlığa irişeydüm – didi. Ve ol gişi kim şeyhi (5) bildiydi, 
evine iletdi, önine ıssı etmeğile yumurda getürdi. Şeyh bunı göricek (6) hâtifden 
bir âvâz işitdi kim eydür: İ Ebû Turâb «kül ba‘de (7) mi’eteyni celdetin», ya‘nî 
eydür: Yigil diledügüni iki-yüz ağac yidükden sonra. Hergez (8) kim ârzû idersin, 
iki-yüz ağacı anlagıl, andan ârzû eylegil! 

Nakldur (9) kim şeyh eydür: Bir gün Hicâz ber(r)iyyesinde giderdüm – dir. Bir 
kabkara yüzlü âdem (10) gördüm, bir münâreden dahı uzunıdı. Gönlüm andan 
ürkdi. Ben eyitdüm: (11) dîvmisin, yâ perîmisin? – didüm. Eyitdi: sen dahı Mü-
sülmânmısın, yâ kâfirmisin? – (12) didi. Ben eyitdüm: Müsülmânvan. Eyitdi: Mü-
sülmânmıssan, Tangrıdan artuk gişiden korkmaya{dun} – (13) didi, ve gâyib oldı.

Nakldur kim Ebû Turâb yârânlarıyıla birgez Ka‘beye (14) giderleridi. Ber(r)iyye için-
de yârânları eyitdi: yâ şeyh, yavlak susaduk – didiler. (15) Şeyh birgez ayağını yire 
kakdı, bir büyük bınar çıkdı. Yâranlar eyitdiler:

207.B.

(1) bir kab dahı olsa? – didiler. Şeyh elin sundı, yirden bir sırça maşraba aldı, (2) 
bunlara virdi. Su içdiler, maşraba’yı Ka‘beye degin bile iletdiler.

Ebû Turâb (3) sözleridür.

Eydür: Üc nesne’yi seversiz; üçi dahı sizün degüldür. Evvel: (4) cânı seversiz, cân 
Tangrınundur. İkinci: mâlı seversiz, mâl verese (5) nündür. Üçünci: dünyâyı se-
versiz, son ucı elünüzden alurlar – didi.

(6) Ve eydür: İki nesne’yi istersiz, ele girmez: şâzîlığı ve râhatı. Bu ikisi uçmakda 
(7) ele girür ancak.
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Ve eydür: On-yidi dereceye irişmeyince Hak(k)a irişmeyesiz. (8) Ol on-yidinün 
evveli tevekküldür. Tevekkül oldur kim gönlini Hak(k)a bağlaya; (9) eger nesne 
virürlerise, şükr eyleye; ve eger virmezlerise, sabr eyleye.

Ve eydür: (10) uyanuk gönül oldur kim anun içinde Hakdan artuk kimse olmaya.

(11) Ve eydür: fikrünüzi sakınun kim dükeli nesne fikirden kopar.

Ve eydür: Herkimün (12) endîşesi dürüst olursa, kalan ef ’âlları dahı dürüst ola. 
Hakîkat (13) baylık oldur kim hâcetsüz olasın gendü mislünden. Ve hakîkat yok-
sullık (14) oldur kim muhtâc olasın gendü mislüne.

Nakldur kim bir gişi şeyh(e)514 eyitdi: (15) hîc hâcetün varmıdur? Eyitdi: Benüm 
hâcetüm sana ve senün mislüne yokdur. Ve dahı

208.A.

(1) Tangrıya dahı hâcetüm yokdur – didi. Ol gişi eyitdi: bana hoz hâcetün yokdur, 
(2) Tangrıya dahı hâcetün yokmıdur? – didi. Eyitdi: ben rızâ makâmındavan; râzî 
olan (3) gişiye hâcet ne işe gelür?

Ve eydür: fakr oldur kim anun kûtı ol (4) ola kim bula, ve donı ol ola kim avretin 
örte, ve evi ol ola kim (5) başın sığındura. 

Nakldur kim Basra şehrinde oldı anun vefâtı. Ol (6) ölicek anun kıyında kimse 
yoğımış. Çok yıllardan sonra gördiler kim Ebû Turâb (7) şöyle yüzin kıbleye dön-
dürmiş, ve asâsın dayanmış, ve cân virmiş, ve kurumış, (8) ve bir elinden bardakın 
komamış. Ve hîc cânavar anun yöresine yörenmedük. Ve hem (9) hadîs içinde 
gelübdür kim velîlerün teni çürimez, ve cânavarlar andan (10) kaçarlar, ve bunlar 
ölmezler, bir evden bir eve girürler. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(11) «Ve’l-âhir.»
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{35}

Ân çeşme-i ravza-ı rızâ, ân nokta-i Ka‘be-i recâ; (12) ân nâtik-i hakâyik ve ân 
vâ‘iz-i halâyık; ân mürîd-i murâd:

Yahyâ ibn (13) Ma‘âd515

– raziyallâhu anhu – latîf-i rûzigârıdı. Ve aceb görklü hulkı varıdı. (14) Ve ışkı ve 
şavkı gâlibidi. Ve mahabbet ve tarîkatun ma‘deni-idi. Ve âlî himmeti (15) varıdı ve 
dergâha küstâhıdı. Ve anun va‘zı işidene koyardı. Ve ana

208.B.

(1) Yahyâ-yı Vâ‘iz – dirleridi. Ve ilm ve amel içinde kadem berkitmişidi. Ve hakâyi-
ke (2) ve mücâhedeye ve müşâhedeye gönül virmişidi. Ve sâhib-tasnîfidi, ve sözleri 
(3) mevzûnıdı. Ve nefesi mübârek ve germidi.

Ve meşâyih eyidübdür kim Hak (4) gişisi Hak sözlü gişi isterlerse, Yahyâ bin Ma‘âd-
dur – dirleridi. Ve meşâyih (5) eydürler kim Tangrınun iki Yahyâsı vardur: Birisi 
Peygamberdur, ve birisi velîdür. (6) Yahyâ Peygamberlerun güzîdesiyidi, ve Yahyâ 
bin Ma‘âd dahı velîlerün güzîdesidür. (7) Evvel gişi kim halîfalardan sonra menbe-
re ağdı, olıdı. 

Nakldur kim Yahyâ (8) bir gün menbere çıkdı, dört-yüz [gişi] anda hâzırıdı. Birez 
dört yana bakdı, (9) va‘z eylemedi, menberden girü indi ve eyitdi: ben menbere 
bir gişiden ötrü (10) çıkdumıdı, ol bunda yokdur – didi. 

Nakldur kim Yahyânun bir karındaşı (11) varıdı, Mekkeye vardı, anda mücâvir ol-
dı-ıdı. Yahyâya biti yazdı (12) ve eyitdi: Benüm üc dilegüm vardur. Ol üci dahı hâsıl 
oldı. Bir dilegim (13) dahı kaldı. İmdi du‘â kıl kim ol dahı hâsıl ola – didi. Evvel 
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(14) dilegüm olıdı kim Hareme gelem; geldüm. İkinci dilegüm olıdı kim Tangrı (15) 
bana bir muvâfık hâdım vireyidi; elüme girdi. Üçünci dilegüm oldur kim

209.A.

(1) seni ölmedin görem. İnşâallâh ol dahı müyesser ola – didi. Yahyâ cevâb (2) yazdı 
kim: Haremden artuk yirde Tangrıyı bulmağa yaramazmı? – didi. Er oldur kim 
(3) ne yirde olursa, Tangrıyıla ola, gerekse mescidde olsun, gerekse kilise{de} (4) 
olsun, dahı didün kim bir muvâfık hizmetkâr elüme girdi. Mahdûmlık (5) Hak 
sıfatıdur, hâdımlık kul sıfatıdur. İmdi kul kim Hak sıfatın dileye, (6) fir‘avnlıkdur. 
Ve dahı eyitdün kim: benüm ârzûm sensin. Eger senün Tangrıdan (7) haberün 
varmıssa, Hak(k)ıla şöyle dolayıdun kim hîc kardaş sığacak yir kalmayadı. (8) Eger 
anı buldunısa, beni n’idersin? – didi. 

Nakldur kim birgez Yahyâ bir (9) dostına nâme yazdı ve eyitdi kim: Bu dünye bir 
düşdür, ve âhiret uyanmaklık (10) dur. Herkim düşinde görse kim ağlar, ta‘bîri 
oldur kim şâd ola ve güle (11) – dir. İmdi sen dünyâ uykusında ağlagıl, tâ âhiret 
uyanuklığında gülesin! (12) – didi. 

Nakldur kim Yahyânun bir kızı vardı. Anasına eyitdi kim: bana fulân (13) nesne 
gerek. Anası eyitdi kim: Tangrıdan dile! – didi. Kız eyitdi: Ben utanurvan (14) 
kim nefsümiçün Tangrıdan nesne dileyem – didi. Nekim sen virürsen, yine ol (15) 
virdügidür – didi. 

Nakldur kim Yahyâ kardaşıyıla bir köy kıyından geçerdi,

209.B.

(1) kardaşı eyitdi: ne hoş köy bu – didi. Yahyâ eyitdi: bundan yigrek ol (2) gişinün 
gönlidür kim bu köyden fâriğdür – didi. 

Nakldur kim Yahyâyı (3) bir gün da‘vete kığırdılar. Yahyâ yiyesi az yiridi. Da‘vet issi 
ilhâh iderdi (4) kim: yi! Yahyâ eyitdi: «aleyke takrîbe’t-ta‘âm ve-aleyhâ tehzîbe’l-e-
csâm», ya‘nî: (5) senden ta‘âm getürmek bizden tenümüz aru dutmak. 

Nakldur kim birgez Yahyânun (6) öninde bir mûm yandurdılarıdı. Yil urdı, söyün-
dürdi. Yahyâ anı gördi, (7) ağlamağa başladı. Eyitdiler: Neçün ağlarsın? Bu dem 
yine yanduralum – didiler. (8) Eyitdi: Ben anunçün ağlamazvan. Îmân nûrları ve 
tevhîd çırâğları kim gönül (9) lerde yandurmışlardur, eger anı söyündürürlerse, 
biz n’idevüz? – diridi, ağlarıdı.

(10) Nakldur bir gün bir gişi anun kıyında eyitdi: bu dünyâ melekü’l-mevtile bir 
habbeye (11) degmez – didi. Yahyâ eyitdi: ‘Melekü’l-mevti’ olmasaydı, bu dünyâ 
bir habbeye (12) degmezidi. Eyitdiler: nite? Eyitdi: ‘Melekü’l-mevt’ dostı dosta 
irürür – (13) didi.
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Yahyâ bin Ma‘âd sözleridür.

Eydür: Herkim ki Hak kullığını seve, dükeli nesne, (14) anı seve. Ve herkimün kim 
Hakkıla gözi rûşan ola ve dükeli mahlûkât (15) anı görmeğile rûşan ola.

Ve eydür: Sen ol kadar kim Hak(k)ı seversin, halk

210.A.

(1) dahı seni ol kadar sever. Ve ol kadar kim sen Hakdan korkarsın, halk (2) dahı 
senden ol kadar korkar. Ve herkim Tangrıdan utana tâ‘at kılduğında, (3) Tangrı 
dahı utana andan azâb vaktında.

Ve eydür: Kul hayâsı nedemdür, (4) ve Tangrı hayâsı keremdür. Ve herkim günâh 
ide-dururken Tangrıdan korkub ol (5) günâhı terk iderse, uçmak anun makâmı 
ola.

Ve eydür: eyü amelden eyü gümân (6) kopar, ve yavuz amelden yavuz gümân 
kopar.

Ve eydür: Mağbûndur ol gişi (7) kim gendü rûzigârın yok yire sarf  eyleye. Ve dahı 
mağbûndur ol gişi (8) kim güci yiterken, tâ‘at kılmaya.

Ve eydür: yalunuzlık Sâdıklar ârzûsıdur.

(9) Ve eydür: Üc haslet evliyâ sıfatıdur. Evvel: her işde Tangrıya i‘timâd (10) eyle-
mek; ikinci: Tangrıdan artukdan bî-niyâz olmak; üçünci kanâ‘at eylemek.

(11) Ve eydür: eger ölümi bir tabaka koyub bâzârda satalarıdı, âhireti seven (12) ilk 
anı alayıdı.

Ve eydür: Dünyâ beglerine kulları ve bedbahtlar taparlar. Ve âhiret (13) ehline 
nîkbahtlar ve ebrârlar taparlar.

Ve eydür: Sâlih gişi oldur kim anda (14) üc dürlü haslet ola. Evvel oldur kim bay-
lara nasîhat göziyile baka, (15) hased göziyile bakmaya. İkinci: yoksullara şefakat 
göziyile baka, kibr göziyile bakmaya.

210.B.

(1) Üçünci: Müsülmânlar ayâllarına ve avretine sıyânet göziyile [baka], şehvet 
göziyile bakmaya. (2) Ve herkim Tangrıyıla bayısa, hemîşe baydur. Ve herkim 
gendüsiyile bayısa, (3) hemîşe yoksuldur.

Ve eyitdi: sübhânallâh kul günâh eyler, utanmaz; Tangrı görür, (4) utanur. Tangrı 
eydür: ol günâh kim seni korkulu eyleye, yigrek severven ol (5) tâ‘atdan kim seni 
korkusuz eyleye.

M E T i n 267

www.tuba.gov.tr



Ve eydür: herkim Tangrıyı dost dutarsa, (6) nefsin düşman duta.

Eydür: Mü’minlik nişânı ücdür. Eger assısı degmezse, (7) bârî ziyân dahı değür-
meye; ve eger sevindürmezise, yirindürmeye; ve eger (8) eylük söylemezse, bârî 
mesâvîsin söylemeye.

Ve eydür: eblehdür ol gişi kim (9) tamu amelin işleye, uçmak uma.

Ve eydür: bir günâh tevbe kılduğından sonra (10) itmek yavuzdur yitmiş günâh-
dan ki tevbeden öndin iderdi.

Eydür: mü’min (11) günâhı korkuyıla ümîz arasında dilkü gibidür kim iki arsalan 
arasında ola.

(12) Ve eydür: otlar idi-durun yazuklar hastalığına.

Ve eydür: aceblerem ol gişiy(i) kim (13) yiyesiden perhîz ider hastalık korkusından, 
ve günâhlardan perhîz itmez tamu (14) korkusından.

Ve eydür: Tangrınun tamu yaratmakda artukdur ucmak yaratduğından. Anun-
çün (15) kim eger tamu korkusı olmayayıdı, hîc kimse tâ‘at kılmayayıdı.

211.A.

(1) Eydür: Dünyâ iştigâl evidür, ve âhiret korku evidür. Kul bu ikisinün arasında 
mütehayyir- (2) dür: tamulıkmı ola, veyâ uçmaklıkmı ola?

Eydür: Bu dünyâ evvelinden tâ âhırına degin (3) âhiretün bir sâ‘at gussasına deg-
mez. Pes eblehdür ol gişi kim dükeli ömrini (4) gussa içinde geçüre.

Eydür: Bu dünyâ Şeytân dükkânıdur. Zînhâr, ol dükkândan (5) nesne alman kim 
yiter, girü alur.

Ve eydür: Dünyâ Şeytân sücisidür. Herkim (6) ol süciden esriye, âhiretde mah-
mûrlığı zahmetin çeke.

Ve eydür: Dünyâ bir (7) bezenmiş gelincükdür. Ve anun eri nefsine uyandur.

Ve eydür: dünyâ didükleri (8) sertâser gussa ve endîşedür ve âhiretde azâbdur.

Ve eydür: Dünyâ (9) kazanmak horlıkdur, ve âhiret kazanmak azîzlikdür. Ebleh 
ola ol gişi kim (10) azîzlığı koya, horlık isteye.

Ve eydür: âkıllarun dünyâ istedüği câhıllarun (11) dünyâyı terk itdüginden yigrek-
dür – didi.

Ve eydür: İ dünyâ ehli, sizün (12) sarâylarunuz Kayserîdür, ve köşklerünüz Hüs-
revîdür, ve tekebbürligünüz Âdîdür, (13) ve mâlunuz Kârûnîdür, ve sağıncuğuz516 
Nemrûdî ve Fir‘avnîdür. Ortanuzda bir Ahmedî (14) olsa, n’ola?
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Ve eydür: Dünyâ isteyici ma‘siyet horlığı içindedür; ve âhiret (15) isteyici tâ‘at 
azîzliğindedür; ve Tangrıyı isteyici hemîşe revh ve râhat içindedür.

211.B.

(1) Ve herkimün kim tevekküli eksükdür, dîni eksükdür.

Ve eydür: herkim sana tekebbürlik (2) ider mâlıla, sen dahı ana tekebbürlik itmek 
tevâzu‘dur.

Ve eydür: Mürîde üc nesne (3) gerek: sığınacak kadarınca ev, ve kifâyet kadarınca 
dünyelik, ve bir pîşe kim (4) andan yiye. İllâ anun evi halvet ve kifâyeti tevekkül ve 
pîşesi tâ‘at olsa (5) dahı gerekdür.

Ve eydür: Kaçankim firiştehler mürîdün çok yidügin göreler, (6) ağlaşurlar. Ve 
herkim çok yiye, tiz ola kim şehvet odına yana.

Ve eydür: (7) Âdem-oğlanı teninde bin endâm vardur şerden. Ve ol endâmlar dü-
kelisi Şeytân (8) elindedür. Kaçankim âdemün karnı ac ola, Şeytân ol endâmları 
elinden (9) salıvirür ve eydür: aclık bir ta‘âmdur kim Tangrı hasları andan tokdur.

(10) Ve eydür: aclık bir çeridür kim Şeytân çerisin sır ve kovar.

Eydür: (11) mürîde riyâzetdür, ve tâyiblere tecribedür, ve zâhıdlara siyâsetdür, ve 
ârıflara (12) mekremetdür.

Ve eydür: Tangrıya sığınurvan ol zâhıdlardan kim baylar ta‘âmıyıla (13) mâdeleri 
dolu ola.

Ve eydür: Zâhıd ve müştâk ve vâsıl üç sayrudur. (14) Zâhıd mu‘âlecesi sabrdur, 
müştâk mu‘âlecesi şükürdür, vâsıl mu‘âlecesi tevekküldür.

(15) Ve eydür: Çün gördün kim er amelile işâret ider, bil kim ol vâri‘dür. Ve çün

212.A.

(1) gördün kim er âyâtıla işâret ider, bilkim anun tarîki abdâllar tarîkidür. (2) Ve 
çün gördün kim anun işâreti âlîdür, bil kim anun tarîki mahabbet (3) tarîkidür. Ve 
çün gördün kim az zikre meşgûldur, bil kim ol ârıflar (4) tarîkidür.

Ve eydür: erün gönli âhirete üc yirde meyl ider: mescidde, halvetde, (5) gûristânda.

Ve eydür: mürîd kimünle otura? Eydür: bir gişiyile otura kim anı Tangrı (6) zik-
rinden yığmaya.

Eydür: mürîdün âfeti nedür? Eydür: yavuz yoldaş.

Eydür: dîn (7) tama‘ıla zâyi‘ olur, vera‘ıla bâkî kalur.
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Eydür: bir hardal dânesince dostlık (8) yigrekdür yitmiş yıllık ibâdetden kim dost-
lıksuz ola.

Eydür: ameller (9) muhtâc üc haslete: ilm ve niyyet ve ihlâsa.

Ve eydür: Îmân üc nesnedür: (10) havfdur, recâdur, mahabbetdür. Havf  günâhları 
terk eylemekdür; recâ ümîzile (11) ibâdet kılmakdur; mahabbet güc götürmekdür, 
tâ Çalab rızâsı hâsıl ola ve (12) uçmağa lâyık ola.

Ve eydür: ârıf  oldur kim hîc Çalab zikrinden artuk (13) nesneyi sevmeye.

Ve eyitdi: Havf  bir ağacdur kim anun yimişi tazarru‘dur, (14) ve günâhlardan 
yığlınmakdur. Ve tâliblerün yücerek menzili havfdur. Ve vâsıllarun (15) yücerek 
menzili hayâdur.

Ve eydür: Her nesnenün bezeği vardur. İbâdet bezeği havfdur.

212.B.

(1) Ve havf  nişânı oldur kim endîşesi kısa ola. Ve şevk nişânı oldur kim (2) endâm-
larunı şehvetden yığasın.

Ve eydür: tâ‘at Tangrı hazînesidür, anun kilîdi (3) du‘âdur.

Ve eydür: Tevhîd nûrdur, ve şirk nârdur. Tevhîd nûrı mü’minün yazuğunı517 (4) 
göyündürür, kül eyler.

Eydür: Zühd üc harfdur: zîdür, hîdür, dâldur. (5) Zî dünyâ zînetin terk eylemek-
dür; hî hevâyı terk eylemekdür; ve dâl dünyâyı (6) terk eylemekdür. Zâhıd oldur 
kim dünyâyı terk eylemege harîs ola (7) taleb eylemekden.

Ve eydür: Fevt olmak ölümden dahı katıdur. Ölüm halkdan (8) kesilmekdür, fevt 
Hakdan kesilmekdür.

Eydür: herkim endîşe eylemedin (9) söz söyleye, peşîmân ola. Herkim sözi endîşe 
idüb söyleye, selâmat (10) ola.

Ve eydür: nasûh tevbesinün nişânı ücdür: evvel az yimekdür orucdan (11) ötrü; az 
uyumakdur namâzdan ötrü; az söylemekdür zikirden ötrü.

Ve eydür: (12) Tangrınun afvı dükeli günâhları yuyar, hoz anun rızâsı nite ola; 
anun (13) rızâsı Hak(k)a ulaşdurur, hod anun mahabbeti ne ola.

Ve sordılar kim: er tevekküle (14) neyle irer? Eyitdi: ol vakt irer kim vekîlligin 
Tangrıya vire.

Eyitdiler: zühd (15) içinde sâbit kadem kimdür? Eyitdi: kimün kim yakînı artuk 
ola.
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Eyitdiler: mahabbet

213.A.

(1) nişânı nedür? Eyitdi: ol kim eylügile artmaya ve cefâyıla eksilmeye.

Biregü andan (2) ögüt istedi. Eyitdi: Sabr it, evvel ben gendü nefsümi ögütleyeyin. 
Eger ögüt (3) dutarsa, sana dahı ögüt virem – didi.

Eyitdiler: bir bölük kavm senün gaybetün (4) söylerleridi. Eyitdi: Eger Tangrı beni 
yarlığarısa, anlarun sözinün bana hîc ziyânı yokdur. (5) Eger yarlığamazsa, andan 
dahı beterven kim bunlar söyler.

Ve münâcâtı içinde (6) eydüridi: İlahî, benüm ümîzüm sana yazukluyıken yig-
rekdür andan kim yazuksuz (7) olam. Anunçün kim yazukda afv ve kerem ümîzi 
vardur, ve yazuksuzlıkda garrâlık (8) vardur. İlahî, senün lutfundan ve keremün-
denidi kim Mûsâyıla Harûna eyitdün (9) kim: Fir‘avna yumşak söylen! – didün kim 
ol «enâ rabbükümü’l-a‘lâ» diridi. (10) İmdi senün lutfun ve keremün «sübhâne 
rabbi’l-a‘lâ» diyene ne ola? – diridi. (11) İlahî, benüm ümîzüm senün keremüne 
kalubdur, yoksa benüm yüzüm karalığı çokdur. (12) İlahî, dünyâ içinde bir eski 
gilîmüm var. anı dahı kim dilerse, dirîg itmeyeven. (13) Sen kim bunca bin âlem 
rahmetün(le)518doludur, bu bîçâre yazuklu kullardan rahmetün (14) nice dirîg du-
tasın? Hâşa senün lutfundan ve keremünden bizi mahrûm idesin! (15) İlahî, sen 
diyüb-durursın kim bir eylüge on eylük virem. İmdi senün

213.B.

(1) tevfîkün birle îmândan yigrek eylük yokdur. Ve senün dîzârundan dahı (2) 
ulu atâ yokdur. İlahî, dîzârundan mahrûm eylemegil! İlahî, dünyâda bana ne 
virürsen, (3) kâfirlere virgil; ve âhiretde dahı bana ne virürsen, mü’minlere virgil! 
Bana (4) senün dünyâda zikrün, âhiretde dîzârun gerek. İlahî, benüm amelüm-
den ötrü senden (5) korkarvan, ve senün fazlundan ötrü sana ümîd dutarın. İmdi 
fazlunı benden dirîg [viresin]519 (6) dutmagıl! Ve benüm yavuz amelümden ötrü 
bana itâb eylemegil kim ben ayıbluvan, eski (7) ayıblu issinündür.520 İlahî, senden 
korkarvan, zîrâ kulvan; ve sana ümîd dutarvan, (8) zîrâ Huzâvendsin. İlahî, eger 
yarınğı gün bana eydürlerse kim: ne getürdün, eydeven (9) kim: ben dünyâ zin-
dânındayıdum, ve dünyâ yazuklarında bulaşmışvan, hacâlet ve taksîrlıkdan (10) 
artuk ne getürem? 

Nakldur kim Yahyânun şehr içinde yüzbin direm borcı (11) varıdı kim heb der-
vîşlere ve sûfîlara yidürübdururdı. Ve alımluları takâzâ (12) iderlerdi. Ve anun 
ol sebebden gönli meşgûlıdı. Bir gice Peygamber Hazretin düşde (13) gördi kim 
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eyitdi: İ Yahyâ, sen gönlüni dar dutmagıl! Durgıl, Horâsâna vargıl! (14) Ol yüzbin 
akca borcundan ötrü üc-yüz-bin akca koyubdururlar (15) – didi. Ben eyitdüm: yâ 
Rasûlallâhi, ol ne gişidür? Eyitdi: Nitekim senün düşüne girdüm,

214.A.

(1) sen anda varıcak anun düşine dahı girem – didi.

Çünkim Yahyâ düşinden uyandı, (2) durdı, Nîşâbûr şehrine geldi, ve menbere çık-
dı, va‘z eyledi. Va‘zdan sonra (3) eyitdi: İ Nîşâbûr kavmı, ben bunda Peygamber 
işâretiyle geldüm. Düşümde bana (4) eyitdi kim: senün yüz-bin direm borcunı 
bir gişi ödeyüvire – didi. Ol kavumdan (5) bir gişi çıkdı, eyitdi: ben biş-yüz-bin 
direm vireyim – didi. dahı bir gişi eyitdi: (6) ben kırk-bin direm vireyim – didi. 
Yahyâ eyitdi: Peygamber sözi hilâf  olmaya, (7) bir gişi vire – didi-idi. Anda borcı 
ödenmedi, durdı, Hirâ şehrine geldi, menbere (8) çıkdı, va‘z eyledi. Va‘z arasında 
eyitdi: Borcum bana hicâb olur, yoksa (9) dahı hoş va‘z ideydüm – didi. Bir gice 
Peygamberi düşümde gördüm, bana eyitdi: senün (10) borcunı bir gişi ödeyüvire 
– didi. Çünkim bu sözi didi, Hirâ pâzişâhı (11) kızı, anda hâzırıdı, eyitdi: yâ Yahyâ, 
ol gice kim Peygamber senün düşüne girdi, (12) benüm düşüme dahı girdiyidi. 
Ben eyitdüm: yâ Rasûlallâhi, ben anamı varayım? – didüm. (13) Eyitdi: ol sana 
gele – didi. Ve ben sana muntazırıdum, gendü helâl mâlumdan senünçün (14) 
üc-yüz-bin direm gizledümidi. Getürdi, Yahyâya virdi ve eyitdi: Benüm senün 
(15) kıyunda bir hâcetüm vardur. Gerek kim ol hâcetümi revâ idesin – didi. Yahyâ

214.B.

(1) eyitdi: ne hâcetün vardur? Eyitdi: dilerven kim üc günedek va‘z eyidesin – didi. 
(2) Yahyâ anda üc gün va‘z eyledi. Evvelki gün on gişi cân virdi, ikinci (3) gün 
yigirmi-biş gişi cân virdi, üçünci gün kırk gişi cân virdi.

Dördünc(i)521 (4) gün Yahyâ Hirâ şehrinden çıkdıyıdı. Deve yüki mâl bilesinde-idi, 
ve oğlı (5) dahı bilesinde-idi. Oğlını Şeytân yoldan çıkardı. Eyitdi: atam bu mâlı 
iltür, dahı (6) borclulara virür, kalanın heb miskînlere üleşdürür – didi. Yahyâ 
çünkim telattum (7) makâmına irişdi, gice anda yatdı. Seher vaktında namâz 
kılub başın secdeye koyub (8) dururdı. Oğlı bir taş götürdi, atasınun başına urdı, 
cânı çıkdı. (9) Götürdiler, anı Nîşâbûra getürdiler, Mu‘ammer522 gûristânında defn 
eylediler. 

Rahmetu- (10) llâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{36}

Ân tiz çeşm-i basîret, ân şahbâz-ı tarîkat; (11) ân sıddık-ı ma‘rifet, ân muhlis-i 
bî-sıfat; ân nûr-ı çırâğ-ı revhânî:

Şâh (12) Şucâ‘-ı Kirmânî
– rahmetullâhi aleyhi – ahd ulularındanıdı, rûzigâr (13) muhteşimlerindenidi. Ve 
tarîkat ve hakîkat ayyârlarındanıdı. Ve yavlak zîrek (14) ve firâset issiyidi. Ve çok 
tasnîfleri varıdı. Ve pâdişâhzâde-idi. (15) Ve bir kitâb düzmişidi. Ol kitâbun adını 
«Mir’âtü’l-hukemâ» komışdı. Ve çok

215.A.

(1) meşâyihler yüzin görmişidi. Ve Yahyâ ibn Ma‘âd ve Ebû Turâbıla sohbet eylemi-
şidi. (2) Ve ol sipâhîler giyesisin giyerdi, hırka geymezdi.

Çünkim Nîşâbûra geldi, (3) Ebû Hafs gibi gişi azametile ana karşu vardı ve eyitdi: 
«vecedtü fi’l-fenâ (4) mâ talebtü fi’l-hayâ», ya‘nî: kaftan altında buldum gilîm 
altında istedügümi – (5) didi. 

Nakldur kim Şâh Şucâ‘ kırk yıl hergiz uyumadı. Uykusı gelicek (6) gözlerine duz 
koyardı, tâ gözlerinden kan revân olurıdı. Kırk yıldan (7) sonra birgez uyudı, Hak 
Ta‘âlâ Hazretin düşinde gördi ve eyitdi: Bâr-ı (8) Huzâvendâ, ben seni uykusuz-
lıkda isterdüm, uykum içinde buldum – didi. (9) Eyitdi: i Şâh Şucâ‘, ol uykusuzlık 
bereketidür kim beni uyku içinde (10) gördün – didi. Andan sonra yatur, uyur 
oldı-ıdı tâ olakim yine ol (11) düşi görem diyü. Anun gibi düş âlem uykusuzlığın-
dan yigrekdür.

<Nakldur>523 (12) kim Şâh Şucâ‘-ı Kirmânînün bir oğlı varıdı. Anun gögsinde yeşil 
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yazuyıla (13) Allâh yazılub-dururdı. Çünkim büyüdi, yigit oldı. Yigitlik havâsı ana 
(14) gâlib oldı, temâşâya ve zevke meşgûl oldı, ve rebâb çalmak öğrendi. (15) Âvâzı 
görklüyidi, rebâb çalardı, ve ırlardı, ve ağlarıdı. Bir gice harâbâtdan

215. B.

(1) çıkdı, ve ırlayu ve rebâb çalarıdı.524 Bir gişi ana eyitdi: henüz tevbe vaktı (2) 
olmadımı? – didi. Tangrıdan inâyet irşüb-dururidi; bu söz ana eser eyledi. (3) 
Donın yırtdı, ve rebâbın sıdı, ve gusl eyledi, ve bir ev içine girdi, (4) kırk gün 
yimedi ve içmedi. Kırk günden sonra çileden çıkdı. atası eyitdi: (5) ne kim bana 
kırk yıl içinde hâsıl oldıyıdı, buna kırk günde hâsıl (6) oldı – didi. 

Nakldur kim şeyhün bir kızı varıdı. Kirmân pâzişâhı (7) diledi. Şeyh eyitdi: bana 
üc gün mühlet virün, andan cevâb virem – (8) didi. Şeyh duru-geldi, mescidleri, 
hânekâhları gezerdi, tâ bir dervîş (9) bula, kızın ana vire. Üçünci gün bir yigit 
buldı kim mescid içinde namâz kılurdı. (10) Şeyh sabr eyledi, tâ ol yigit namâzdan 
fâriğ oldı. Şeyh eyitdi: i oğul, (11) hîc evün varmıdur? Eyitdi: yok. Eyitdi: hîc kız 
alurmısın? – didi. Eyitdi: bana kim (12) kız vire kim dünyelikden üc akcam vardur 
ancak? – didi. Eyitdi: üc akcanı525 (13) birisin etmege vir, ve birisin ete vir, ve 
birisin havîca vir! – didi. Şolok (14) sâ‘at kızın ana virdi, hem ol gice teslîm eyledi. 
Şeyh kızı çünkim (15) yigit kıyına girdi, gördi kim bardak üstinde bir pâre kuru 
etmek durur. Kız sordı kim:

216.A.

(1) bu ne etmekdür? Eyitdi: giceden kaldı-ıdı– didi. Kız eyitdi: Dün rızkun viren 
(2) Tangrı bugün virmeyemidi – didi – kim etmegi yarına gizledün? – didi. Atam 
(3) bana eyitdi kim: seni bir tevekkül ehline virem – didi. Bir gişiye virmiş kim (4) 
rızkıçün Tangrısına inanmazımış.

Şâh Şucâ‘(-ı) Kirmânî526 sözleridür.

Eydür: âlımlarun (5) câhıllar üzerine fazlı vardur. Kaçankim gendülerin görmeye-
ler, gendözin görür. (6) Âlımun mertebesi gendözin görmez; câhıldan kemterdür.

Ve eydür: Vilâyet (7) ehlinün dahı dükeli nesneye vilâyeti vardur. Mâdamki gendü-
sini görmeye, (8) ve kaçankim velî gendözin âşikâre eyleye, vilâyet gider, kalmaz.

Ve eydür: (9) Fakr dahı bir sırdur Hak sırlarından; dervîş kıyında emânetdür. Ve 
kaçankim (10) dervîş ol sırrı âşikâre ide, hıyânat eylemiş olur, fakr andan gider.

(11) Ve eydür: sıdk alâmeti dahı üçdür. Evvel oldur kim dünyânun kıymeti (12) 
anun kıyında toprak kadarınca olmaya, ya‘nî altunı ve gümişi toprak yirine duta. 
(13) İkinci oldur kim halkun ögdügi ve sögdügi anun kıyında berâbar ola: (14) ne 
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ögdüklerine sevine, ve ne sögdüklerine yirine. Üçünci oldur kim şehveti içinden 
(15) çıkara, ve aclığa hoşnûz ola ve şâz ola, Nitekim dünyâ ehli toklığa şâzdur.

216.B.

(1) Ve havf  alâmeti dakı oldur kim Tangrı kullığına taksîrlik itdüginden korka (2) 
durur ola. Ve recâ nişânı oldur kim yazukluvan diyüb Çalab rahmetinden ümîz 
(3) kesmeye. Ve sabr nişânı dahı ücdür. Evvel: Tangrınun kazâsına râzî (4) ola; 
ikinci: hâlından kimseneye şikâyet itmeye; üçünci: niyyetin doğru duta. Ve (5) 
gökcek hulk oldur kim gendü zahmetini halkdan kese ve halk zahmetin götüre.

(6) Ve eydür: herkim gözini harâmdan sakına, ve tenini şehvetden sakına, ve bâtı-
nın (7) ma‘mûr duta Hak(k)ıla, ol gişiye Şeytân kâr kılmaya. 

Nakldur kim birgez (8) yâranlarına eyitdi: yalan söylemen, ve hıyânatlık eylemen, 
ve gaybet söylemen, bâkî (9) ne gerekse idün! – didi.

Birgez ana sordılar kim: nite geçersin? Eyitdi: (10) ol gişinün kim kanadın kuş 
kanatları bigi kırmış olalar, ve oda biryân (11) eylemiş olalar, ne hâcetdür kim anı 
soralar? 

Nakldur kim Hoca Ali-yi (12) Suturgânî Şâh Şucâ‘-ı Kirmânî türbesine geldi, ziyâret 
eyledi ve etmek üleşdürdi. (13) Bugez mescide girdi, ve ileyine ta‘âm kodı, ve eyit-
di: İlahî, bu ta‘âma bir konuk virbi kim (14) bile yiye527 – didi. Nâgâh kapuya bir 
it geldi, Hoca Alî ite hîç didi, kovdı. (15) Şâh Şucâ‘ türbesinden bir âvâz işitdi kim 
eydür: İ Hoca Alî, Tangrıdan konuk dilerdün.

217.A.

(1) Konuk kapuya geldi; neçün kovdun? – didi. Alî derhâl durugeldi, kapudan daş-
ra çıkdı, (2) çevre ol iti mahallelerde istedi. Bir bucakda buldı, gördi kim yatur. Ol 
yidügi (3) aşı getürdi, it önine kodı. İt ol aşa hîc nazar eylemedi. Hoca (4) Alî hacil 
oldı, tevbe eyledi, kaftânların çıkardı, insâfa geçdi. İt (5) eyitdi: i Hoca Alî, eger Şâh 
Şucâ‘ hürmeti olmayadı, görürdün, ne işlere (6) uğrardun – didi, gâyib oldı. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{37}

(7) Ân mu‘tekif-i hazret-i dâ’im, ân hüccet-i velâ yehafûna levmete lâ’im; ân 
âfitâb-ı (8) nihânî, ân dürr-i zulmet-i âb-ı zindigânî; ân şâh-bâz-ı kevneyn, kutb-ı 
vakt:

(9) Yûsuf(-ı) Hüseyn
– rahmetullâhi aleyhi – ulu meşâyihlerdenidi, evliyâlar mukaddemiyidi, (10) ve 
âlımlar mükerremiyidi. Ve cümle ulûm içinde ârâste-idi.

Ve çok meşâyihler (11) yüzin görmişidi. Ve Ebû Turâbıla sohbet idüb-dururdı. Ve 
Bû Sa‘îd-i (12) Harrâz yâranlarındanıdı. Ve Zâ’n-Nûn-ı Mısrî mürîdidi. Ve çok yaşa-
mışıdı. (13) Ve riyâzet ve mücâhede içinde gâyetidi.

Ve anun ilk hâlında tevbesinün sebebi (14) olıdı kim bir gün ol Arab kabîlesine 
vardıyıdı. Arab beginün kızı anı gördi, (15) âşık oldı. Yavlak sâhib-cemâlıdı. Bir 
gice kız fursat buldı, durdı, Yûsuf

217.B.

(1) katına geldi. Yûsuf anı göricek ditredi, Tangrıdan korkdı. Durdı, andan gitdi, bir 
ayruk (2) kabîleye vardı. Bir gice başın dizine koyub-dururdı, uyku aldı. Düşinde (3) 
gördi kim bir hûb makâm, çevresi çayır ve çemen, ve orta yirde bir taht (4) kurılmış, 
ve ol tahtun üstinde bir pâzişâh oturmuşıdı, ve yeşil donlular ol tahtun (5) yöresinde 
otururlarıdı. Yûsuf-ı Hüseyn bunlarun kıyına vardı ve sordı kim: siz (6) kimlersiz? 
Eyitdiler: Bu taht üstinde oturan Yûsuf  Peygamberdur, ve bu duranlar (7) firiştelerdür. 
Yûsuf-ı Hüseyneo giderler kim varalar, anı ziyâret ideler – didiler. Ben (8) eyitdüm: 
ben kim olam kim bana ziyârete geleler? – didüm, ağladum. Yûsuf  Peygamber – aley-
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hi- <s-selâm>528 – (9) tahtından indi, ve beni kavra529 kucdı, ve elüm aldı, tahtına 
geçürdi. Ben eyitdüm: i (10) Tangrı Peygamberi, ben kim olam kim benümle bu 
lutfları idesin? – didüm. Eyitdi: (11) Şol sâ‘at kim ol pâzişâh kızı gendözin sana celve 
eyledi, ve sen (12) Tangrıdan korkdun, anı terk eyledün, Hak Ta‘âlâ bana eyitdi: Bak 
yâ Yûsuf, sen (13) şol Yûsufsın kim Zelîhâ sana kasd eyledi kim dilegin viresin. Benden 
(14) korkdun, Zelîhâyı terk eyledün. Lâcirem seni üründü Peygamberlerden kıldum. 
(15) Yûsuf-ı Hüseyn dahı Arab pâzişâhı kızın terk eyledi ve anun rızâsın

218.A.

(1) kodı, benüm rızâm(ı)530 gözetdi. İmdi benüm izzetüm hakkıyıçün Ben dahı anı 
üründü (2) velîlerden kıldum – didi.

Ve dahı eyitdi: Her zamânun bir kutbı olur. Bu (3) zamânun kutbı Zâ’n-Nûn-ı Mıs-
rîdür. Anun kıyına vargıl! Tangrı şöyle buyurdı (4) – didi. Yûsuf çün uykusından 
uyandı, şevki ve zevki gâlib oldı. (5) Durdı, Mısra vardı kim andan İsmü’l-A‘zam 
ögrene. Çünkim Zâ’n-Nûn (6) mescidine irdi. Zâ’n-Nûnı gördi, selâm virdi. Zâ’n-
Nûn selâmın aldı, (7) gecdi, bir bucakda oturdı. Bir yıl anda durdı, tâ‘at eyledi, 
zehresi yoğıdı (8) kim Zâ’n-Nûna bir keleci ideydi. Bir yıl geçdüginden sonra Zâ’n-
Nûn (9) eyitdi: bu ne yigitdür? – didi. Eyitdiler: Rey iklimindendür – didiler. Bir yıl 
yine (10) oturdı, ibâdete meşgûl oldı. Bir yıldan sonra Zâ’n-Nûn eyitdi: bu (11) yigit 
bunda n’eyleyü-geldi? – didi. Eyitdiler: şeyhe ziyârete geldi – didiler. Bir yıl yine 
(12) geçdi, bugez Zâ’n-Nûn eyitdi: bu yigidün ne hâceti vardur? – didi. Yûsuf eyitdi: 
(13) hâcetüm İsmü’l-A‘zamdur – didi ki bana ögredesin. Bir yıl yine geçdi, hîc 
cevâb (14) virmedi. Bir yıldan sonra bir çanağun üstin örtdi ve berk ağzın bağladı, 
(15) Yûsuf eline virdi, eyitdi: Nîl ırmağını geçgil, bu çanağı fulân şeyhe virgil!

218.B.

(1) – didi, ve ol sana ne kim dirse, anı yâd dutgıl! – didi. Yûsuf çanağı aldı, Nîl 
ırmağı (2) katına indi. Çanak içinde nesne deprendi. Aceb nedür diyü çanak 
ağzın açdı. (3) İçinde bir sıçan varmış, çıkdı, kaçdı. Yûsuf mütehayyir kaldı, gön-
linde eyitdi: (4) aceb yine Zâ’n-Nûnamı varayın, veyâhûd şeyhemi varayın? – didi. 
Hâliyâ Zâ’n-Nûn (5) buyurduğı yiredegin varayım – didi. Nîl ırmağın geçdi, şeyh 
tapusına vardı, selâm (6) virdi, boş çanağı öninde kodı. Şeyh anı gördi, tebessüm 
eyledi, eyitdi: (7) Meger sen Zâ’n-Nûndan İsmü’l-A‘zam istedün. Ol senün sabr-
suzlığun gördi, (8) sıçanı sana virdi. Sen bir sıçan saklayumadun, İsmü’l-A‘zamı 
nice saklayasın? – (9) didügü olur. Yûsuf hacil oldı, girü Zâ’n-Nûna geldi, Zâ’n-Nûn 
eyitdi: (10) Dün gice Tangrıdan yidigez destûr diledüm kim sana İsmü’l-A‘zam 
ögredem, henüz (11) vaktı olmadı – didi. İmdi duru-gelgil, yine gendü vilâyetüne 
vargıl, sabr (12) eylegil destûr olınca – didi.
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Yûsuf eyitdi: bârî bana ögüt virgil! (13) – didi. Zâ’n-Nûn eyitdi: Sana üc ögüt virürin. 
Birisi ularak, birisi miyâne, (14) birisi kiçi – didi: Ammâ ulu ögüt oldur kim ne 
kim yazdun ve okıdun, hep yoygıl (15) ve gidergil kim hicâbdan kurtılasın – didi. 
Eyitdi: Bunı idemeyeven – didi. Miyâne

219.A.

(1) vasiyyetüm oldur kim beni unıdasın, kimseye benüm adum dimeyesin, ve 
eyitmeyesin (2) kim benüm şeyhüm uş böyledür. Zîrâ gendözüni ögmiş olasın. 
Eyitdi: (3) Bunı dahı idemeyem. Ve kiçi ögüdüm oldur kim halka nasîhat viresin 
ve Hakka (4) da‘vet kılasın – didi. Eyitdi: inşâallâh bunı idebilem – didi. Durdı, 
yine (5) Rey şehrine geldi.

Ve anun aslı uluyıdı. Rey kavmı küllî ana yüz dutdılar, (6) çok meclisler eylediler. 
Ve halka nasîhat virürdi. Bir nice kavm anunla (7) müdde‘î oldılar. Ve meclisine 
kimse gelmez oldı. Bir gün geldi, gördi kim meclisine (8) kimse gelmedük; girü 
dönmek eyledi.531 Bir karı eyitdi: sen Zâ’n-Nûnıla bu kavlmı (9) eyledünidi kim 
girü dönersin? – didi. Yûsuf  çün bunı işitdi, mütehayyir (10) oldı. Bugez gerekse 
kimsene gelsün, gerekse gelmesün, Hakkıçün nasîhat virürdi. (11) Elli yıl bunun 
üzerine geçdi. İbrâhîm-i Havvâs anun mürîdi oldı; ve anun hâlı (12) kavî oldı. Ve 
İbrâhîm-i Hav(v)âs anun sohbeti bereketinde âlî mertebeye irdi. (13) Ve şöyle oldı 
kim ber(r)iyye’yi azıksuz ve binitsüz geçerdi.

İbrâhîm eydür: Bir gice (14) bana eyitdiler kim: var, Yûsufa eyit kim sen sürükmiş-
sin.532 Bu söz bana yavlak (15) katı geldi. Eger bir dağı bana yükledelerdi, bu 
sözden bana dağı götürmek genez

219.B.

(1) geleyidi. Bir gice yine eyitdiler: var, Yûsufa eyit kim sen sürülmişsin.533 Duru-gel-
düm, (2) gusl eyledüm ve istiğfâr kıldum. Üçünci gice katı heybetile didiler kim: 
Ya‘nî: söz (3) dutmazmısın? Var, Yûsufa eyit kim sen sürükmişsin;534 eger dimezsen, 
zahm yirsin (4) – didiler. Pes durugeldüm, şeyhün mescidine geldüm. Kaygulu 
oldum kim bu sözi ana nice (5) diyem [diyü].535 Gördüm şeyhi kim mihrâb içinde 
oturmuş. Çünkim gözi bana dokındı, (6) eyitdi: hîc beyt bilürmisin? – didi. Ben 
eyitdüm: bilürven – didüm. Bir beyti eyitdüm, (7) ana hoş geldi. Bir ayağı üstine 
durugeldi, ve gözlerinden kan yaş revân (8) oldı. Pes yüzin benden yana dutdı ve 
eyitdi: yâ İbrâhîm, irte benüm kıyumda (9) Kur’ân okıdılar, gözümden bir katre yaş 
çıkmadı, ve benüm hâlum ayrukımadı. (10) Bu bir beyt kim sen eyitdün, gözlerüm-
den kan yaş revân oldı – didi. (11) İmdi âdemîler bana zındık didükleri girçekimiş. 
Ve hem sen düşünde (12) gördügün dahı girçekdür ki bana sürükmiş536 didiler.
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İbrâhîm eydür: Çün bu sözi (13) andan işitdüm, mütehayyir kaldum, itikâdum süst 
oldı. Durdum, ber(r)iyyeye (14) çıkdum. Nâgâh Hızır Peygambere uğradum. Eyitdi: 
yâ İbrâhîm, Yûsuf gizlü zahm (15) yiyübdür, velîkin anun makâmı illiyîndür – didi. 
Ve dahı eyitdi: Hak yolında şol

220.A.

(1) kadar dürişmek gerek kim red dahı iderlerise, senün makâmun illiyînden (2) 
düşmeye – didi. Ve dahı eyitdi: herkim bu yılda537 pâzişâhlıkdan düşerse, vezîr (3) 
likden düşmeye – didi. 

Nakldur kim Abdü’l-vâhid şâtırıdı ve revende-idi. (4) atası ve anası dâ’im anun ar-
dınca yilerleridi, ve anı yavlak severleridi. Bir gün Yûsuf (5) meclisine uğradı. Yûsuf 
bu sözi şerh iderdi kim: «de‘âhüm bi-lutfihi ke’ennehu (6) muhtâcun ileyhim», 
ya‘nî: Tangrı Ta‘âlâ âsî kulların doğru yola kığırur taman538 anlara (7) muhtâc 
bigi. Abdü’l-vâhid çün bu sözi işitdi, kaftânların ve üsküfin (8) bırakdı, nâra urdı. 
Bir gûristân dîvârından başı aşağa asıldı; üc (9) gün düni gün539 anda asılu kaldı. 
Pes Yûsufa düşinde ma‘lûm eylediler kim: (10) «edriki’ş-şâbbe’t-tâyibe», ya‘nî: 
iriş ol tevbe eyleyen yigide! – dir. Yûsuf eydür: uyandum, (11) çevre segirtdüm, 
Abdü’l-vâhidi buldum, başını kaldurdum ve bağruma basdum. Gözin (12) açdı ve 
bana bakdı. Eyitdi: üc gündür kim seni bana virbirler, şimdi gelürsin (13) – didi, 
ve cân ısmarladı. 

Nakldur kim Nîşâbûr şehrinde bir bâzirgân varıdı. (14) Bir görklü karavaş aldıyıdı 
bin kızıla. Ve anun bir borclusı varıdı; ayruk şehre (15) kaçdı. Bâzirgân anun ar-
dınca varmak isterdi ve iveridi. Nîşâbûr içinde

220.B.

(1) hîc kimseneye inanımazdı kim karavaşı anun kıyında koyayıdı. Şeyh Ebû Os-
mân-ı Hayra540 (2) geldi: bu karavaş senün kıyunda dursun girü gelince – didi. 
Ebû Osmân kabûl (3) eylemedi. Pes bâzirgân yalvardı: senün kavumlarun kıyında 
dursun – didi. (4) Pes karavaşı anun evine virbidi, gendüsi gitdi. Bir gün Ebû Os-
mânun gözi bî- (5) ihtiyâr ol karavaşa duşa-geldi.541 Karavaş gâyetde hûbıdı. Ebû 
Osmânun (6) gönli elden çıkdı.

Anun şeyhi Ebû Hafs-ı Haddâdıdı. Şeyhi kıyına vardı. (7) Çünkim şeyh anı gördi, 
eyitdi: Rey şehrinde Yûsuf-ı Hüseyne var! – didi. (8) Derhâl durdı, Ebû Osmân Rey 
şehrine vardı, Yûsufi sordı. Eyitdiler: Sen (9) hoş sûfî gişisin ve salâh ehlisin. N’i-
dersin ol zındıkı, ve ol (10) mülhidi kıyına varub?542 – didiler. Bunca avretler anun 
kıyına fesâda varub (11) dur – didiler, ana varmagıl! – didiler.

M E T i n 279

www.tuba.gov.tr



Ebû Osmân çün bu sözi işitdi, durdı, (12) yine gendü şeyhine geldi, haberin didi. 
Ebû Hafs eyitdi: Yûsuf-ı Hüseyni (13) görmek gereksin – didi.

Yine durdı, Rey şehrine geldi, Yûsuf evin sordı. (14) Yine ilerüğiden beter cevâb vir-
diler. İşitmedi, durdı, sora sora Yûsuf  (15) evine geldi. Gördi kim yiryir otururlar; 
ve bir görklü oğlan kıyında oturmuş, piyâle

221.A.

(1) ve bâdye öninde yatur. Ebû Osmân-ı Hayr çâresüz ilerü vardı, selâm virdi, kıyın-
da (2) oturdı. Yûsuf(-ı) 543Hüseyn ma‘nîye daldı, çok dürlü âlî sözler didi.

Ebû (3) Osmân hayrân kaldı, eyitdi: i şeyh, bu ne hâldur ve ne şîvedür kim sen (4) 
dutmışsın? Eyitdi: Uşbu oturan oğlan benüm oğlum oğlıdur kim Kur’ân ögredür-
ven. (5) Bu bâdiye ve piyâle kim görürsin. Bardağum yokdur, bu iki kabı bunda 
koravuz kim (6) gerekse su içer – didi.

Ebû Osmân eyitdi: i hoca, billâhi sen bunı niçün (7) idersin? Eyitdi: anunçün ider-
ven kim kimsene bana inanuban kıyumda görklü karavaş (8) komaya – didi. Ebû 
Osmân anun ayağına düşdi, dilegi anda hâsıl oldı.

(9) Nakldur kim Yûsuf-ı Hüseynün gözleri kıbkızıl kana dönerdi uykusızlıkdan. (10) 
Bir gün kızkardaşına sordılar kim: anun âdeti nitedür? – didiler. Eyitdi: yatsu 
namâzın (11) kılurdı, irteyedegin bir ayağı üstinde durur, ne rükû‘ eyler ve ne 
sücûd eyler. (12) Pes Yûsufdan sordılar kim: sen irteyedegin <bir>544 ayağun üstine 
dururmışsın, bu (13) nice âdetdür? – didiler. Eyitdi: Çün ferîza namâzın sizünle 
kılurvan ve halvete girürven (14) kim dün namâzın kılam, elüm bağlarvan. İrte-
yedegin şöyle dururvan. Bir nesne gelür, (15) beni şöyle dutar, durur. Çünkim irte 
namâzı vaktı gelür, öderven545 – didi.

221.B.

(1) Nakldur kim Yûsuf eydür: Sıddıklar nişânı ikidür: gizlü tâ‘at eylemek (2) ve gizlü 
dostlık eylemek. Ve Tangrı kıyında hîc mahabbetden yigrek nesne yokdur.

Ve (3) eydür: herkim Tangrıyı dost dutar, anun horlığı halk içinde artuk (4) olur.

Ve eydür: tevhîd oldur kim gendü gönlini sırr içinde şöyle bile kim (5) taman546 
anun öninde durur gibi.

Ve eydür: Herkim tevhîd denizine düşe, hergiz (6) susuzlığı kanmaya. Zîrâ Hak 
susuzlığıdur, yine Hakdan kanar.

Ve eydür: azîzrak (7) nesne dünyede ihlâsdur.
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Ve eydür: çok yazuklarıla Hak(k)ı görsem, yigrekdür (8) [ve]547 bir zerre riyâyıla 
Hak görmekden.

Ve eydür: gâyet-i kullık oldur kim (9) her hâlda anun kulı olasın, ve anı bilesin, ve 
andan artuğın bilmeyesin.

(10) Ve eydür: âdemîlerün horırağı oldur kim tama‘dâr ola. Nitekim azîzırağı (11) 
kanâ‘at idendür.

Ve çünkim anun ölümi geldi, eyitdi: Bâr-ı Huzâvendâ, sen (12) bilürsin kim senün 
halkuna gücüm yidügince nasîhat eyledüm kavlıla. Ve dahı (13) gendü nefsüme 
nasîhat eyledüm fi‘lile. İmdi benüm nefsüm günâhını halkun nasîhatına (14) ba-
ğışlagıl! – didi, cân virdi.

<Rahmetullâhi aleyhi.>548

«Ve’l-âhir.»
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{38}

Ân kıdve-i ricâl, (15) ân nokta-ı kemâl; ân âbid-i Sâdık, ân zâhıd-ı âşık; ân sultân-ı 
evtâd,

222.A.

(1) kutb-ı vakt:

Ebû Hafs-ı Haddâd
– rahmetullâhi aleyhi – meşâyih pâzişâhlarındanıdı, (2) ve Hak halîfasıyıdı. Ve 
bu tâ’ife549 içinde andan ulurak yokdur. Ve riyâzet (3) ve kerâmet ve fütüvvet ve 
mürüvvet içinde acâyib kuvveti varıdı. Ve keşf  (4) ve beyân içinde yigâne-idi. Ve 
anun mu‘allimi ve mulakkini vâsıtasuz Tangrı-ıdı. Ve (5) Ebû Osmân anun mürîdi-
yidi. Ve Ahmed-i Hızreviyye ile çok sohbet idüb-dururdı.

(6) Ve ol evvel hâlında bir karavaşa âşık olub-dururdı. Ve sabr-ı karârı gidüb (7) 
dururdı. Bir gün ana eyitdiler: Nîşâbûr şehrinde bir Cühûd vardur, ve câzûlık 
(8) bilür. Senün işüni ol başarur – didiler. Durdı, Cühûd kıyına geldi, ve ahvâlı 
(9) eydivirdi. Cühûd eyitdi: kırk gün namâz kılmagıl, ve hîc Tangrı adın ögüne 
getürmegil, (10) ve gönlünden hayr niyyet endîşesin geçürmegil, tâ ben bir câzûlık 
eyleyem, ve senün (11) dilegün hâsıl ola – didi. Ebû Hafs eyle itdi. Kırk günden son-
ra girü geldi, (12) Cühûd tılsım eyledi, murâdı hâsıl olmadı. Yine Cühûda geldi, 
Cühûd eyitdi: (13) Bu iş hâsıl olsa gereğidi. İllâ sen bu kırk gün içinde bir Tangrıya 
yarar (14) iş işleyüb-durursın, yoksa benüm câzûlığum hatâ eyledügi yokdur - didi. 
Ebû (15) Hafs eyitdi: Hîc ben bilmezven kim bu kırk gün içinde hayırlu iş işledüm.

222.B.
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(1) İllâ bir gün yolca gideridüm, yol üstinde bir taş yaturıdı. Ayağumıla ol taşı 
(2) yoldan irdum,550 kimsenün ayağına dokınmasun – didüm. Cühûd eyitdi: 
zî-keremlü Tangrı (3) kim senün varımış. Ben seni Şeytân işine kulavuzların, ol 
seni Rahman işine (4) kulavuzlar – didi. Ebû Hafs çünkim bu sözi işitdi, cânına 
od düşdi, (5) hîc karavaş ışk kayusı kalmadı. Cühûd elinde tevbe eyledi, döndi, 
dükkânına geldi, (6) demürcüligine meşgûl oldı. 

Ve her gün bir kızıl kazanurdı yoksullar ve dul (7) avretlerile.551 Ve her kanda kim 
bir yetîm ve öksüz göreydi, varurdı evlerinün kapusında (8) akca korıdı, gideridi, 
anlarun haberi olmazıdı. Ve gendözi yatsudan sonra (9) dervîze iderdi, ve orucın 
anunla sırdı. Ve çeşmede tere türe yurlarıdı. Ol (10) varurdı, ol tere uvağın dirşü-
rürdi, anı etmeğine katık eylerdi. Ve (11) çok rûzigâr böyle geçdi.

Bir gün bir gözsüz bâzâr içinden geçerdi, bu âyeti (12) okıdı kim: «ve bedâ lehüm 
seyyi’âtü mâ amilû ve hâka bihim mâ kânû bihi yestehziûne». (13) Gönli buna 
meşgûl oldı, ve bir derd anun içine düşdi, bî-huz oldı. (14) Ve kısac yirine elin oda 
sokdı, ve bir pâre kızmış demür çıkardı ve örs (15) üstine kodı. Ve şâgirdleri anı 
gördiler kim elinde kızmış demür var.

223.A.

(1) Şâgirdler ol demüri dögdiler, tamâm eylediler. Bugez eyitdiler kim: tamâm 
oldı. (2) Ebû Hafs hayrânlığından yine ussına geldi, gördi kim demür tamâm ol-
mış, ve hem şâgirdi (3) leri dahı çağrışurlar kim: i üstâd, tamâm oldı. Ebû Hafs 
tamâmlık kelecisin (4) işidicek şevk gâlib oldı, dükkânın yağmaya virdi, ve eyitdi: 
ben nicegez diledüm (5) kim bu işi terk idem, idemedümidi; ve işden el dartma-
dum, tâ iş elin benden (6) dartmayınca – didi. Pes yüzin Hak(k)a döndi, ve riyâzet 
ve ibâdet kılmağa meşgûl (7) oldı. Ve halk içinden seçildi, ve uzlet tarîkasın dutdı. 

Nakldur kim anun (8) konşılığında hadîs okırlarıdı. Ebû Hafsa didiler kim: neçün 
gelüb hadîs (9) dinlemezsin? Eyitdi: ben otuz yıldur kim bir hadîs işitdüm, anun 
henüz (10) amelin işlemedüm, dahı işidüb nideyin? – didi. Eyitdiler: ol nice hadîs-
dür? (11) Eyitdi: Peygamber – aleyhisselâm – eyitdi: «hüsnü İslâmi’l-mer’i terkü 
mâ-lâ ya‘nîhi», (12) ya‘nî eydür: erün Müsülmânlığı gör ki oldur kim terk eyleye 
fâyidesüz (13) nesneleri. 

Nakldur kim her vaktın Ebû Hafsa hışm gelse, ol sözi (14) korıdı, eyü sözler söyle-
ridi. Ve çün hışmı sâkin olayıdı, yine sözine (15) geleyidi. 

Nakldur kim birgez Ebû Hafs yâranlarıyıla teferrüce dağa {çıkdılar}.

223.B.
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(1) Ve anda söz düşdi, vaktı hoş oldı. Öginde(n)552 geçdi kim eger şimdi bir (2) 
koyun olsa, bu yâranlara biryân eylesem, yidürsem – didi. Derhâl bir (3) geyicek 
dağdan indi, geldi, başını Ebû Hafs dizinde kodı. Şeyh geyigi eliyile (4) urdı ve 
haykırdı: geyik kaçdı, gitdi. Mürîdler eyitdiler: bu ne hâldur? Eyitdi: (5) Şimdicek 
benüm gönlümden geçdi kim eger bir koyun olsa, bu yâranlara (6) yidürsem – 
didümidi. Bu geyicek hâzır geldi, bildüm kim murâd tamâm oldı. Mürîdler (7) 
eyitdiler: Hakdan diledün, virbidi. Ne içün yine kovdun? – didiler. Eyitdi: Siz 
bilürmisiz (8) kim murâd tamâm eylemek kapudan daşra komakdur? Eger Hak 
Ta‘âlâ Fir‘avnun (9) eylügin dilermisse, anun murâdı içün Nîl ırmağın revân eyle-
meyedi, ve dahı (10) nekim murâdı varısa, dünyede virmeyedi – didi. 

Nakldur kim Ebû Ha(f)s bir (11) gün geçerdi, biregü ağlayu ve zârî kılu ilerü geldi. 
Ve şeyh eyitdi: sana ne (12) geldi kim böyle göynersin? Eyitdi: Bir eşegim varıdı, 
yavu vardı. Hîc andan (13) artuk dünyede nesnem yoğıdı – didi. Ebû Hafs bir aya-
ğın yire urdı (14) ve eyitdi: senün izzetün ve azametün hakkıyçün yirden ayağumı 
götürmeyem, tâ bunun (15) eşegi ana gelmeyince – didi. Derhâl ol eşek çıkageldi. 

Nakldur kim Ebû Osmân

224.A.

(1) eydür: bir gün şeyhile evde otururduk, bir dostı anduk. Eyitdük kim: kâşki ol 
(2) dahı bilemisse – didük. Ebû Hafs eyitdi: eger kâğıd olsa, ruk‘a yazarduk – didi. 
(3) Ben eyitdüm: bunda kâğıd vardur – didüm. Eyitdi: Ol kâğıd issi bâzâra çıkdı. 
(4) Eger varub anda ölürse, bu kâğıd mîrâshoreye degir!553 – didi. Biz ol (5) kâğıda 
nice yazalum? – didi. 

Nakldur kim Ebû Osmân eydür: bir gün şeyhe eyitdüm: (6) benüm gönlüm şöyle 
diler kim meclis eyleyem, halka va‘z eyidem – didüm. Eyitdi bu (7) söz üzerine: ne 
getürdün? – didi. Ben eyitdüm: halka şefkat getürdüm – didüm. Eyitdi: (8) senün 
şefkatun halk üzerine ne kadar ola? Ben eyitdüm: eger Hak Ta‘âlâ beni bu (9) 
Müsülmânlardan ötrü tamuya koyarsa ve azâb iderse, revâ dutarvan – didüm. 
(10) Eyitdi: hakîkat şöylemidür? Eyitdüm: şöyledür. Eyitdi: çünkim Müsülmânlara 
ögüt (11) virmek istersin, evvel gendü nefsüne ögüt virgil, andan Müsülmânlara 
ögüt (12) virgil! Olmasun kim halk senün va‘zuna dirildügi seni garra eyleye – didi. 
(13) Halk senün zâhirüne bakar, ve Hak bâtınuna bakar – didi. Ve bana va‘z 
eylemege destûr (14) virdi.

Pes meclis eyledüm ve menbere çıkdum. Ebû Hafs dahı anda hâzır geldi, (15) ve bir 
bucakda penhân oturdı. Ve çünkim va‘zı tamâm eyledüm, bir sâ’il duru-geldi,

224.B.
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(1) bir gönlek diledi. Ben gönlegüm çıkardum, menber üstinden ol sâ’ile (2) atıvir-
düm. Ebû Hafs bucakdan çıkageldi, eyitdi: i «ey kezzâb (3) inzil mine’l-menberi»,554 
ya‘nî: i yalancı, in aşağa menberden! – didi. Ben eyitdüm: ne yalan (4) söyledüm? 
Eyitdi: Sen didünidi kim benüm şefkatum halka artukdur gendözümden. (5) İmdi 
sen sadaka virdün, sâbıklar müzdin gendözüne eyledün. Sabr eylemedün (6) kim 
ol müzdi bir ayruk Müsülmân alurdı. Pes sen yalancısın; menber (7) yalancılar 
yiri degül – didi. 

Nakldur kim bir gün bâzâr içinde gideridi. (8) Bir gişi anun ileyine geldi. Anı 
göricek düşdi, ussı gitdi. Ve çünkim (9) girü gendüye geldi, sordılar kim: ne hâl-
dur? Eyitdi: Ol eri gördüm, (10) fahr giyesisin giyüb-dururdı. Ben fakr giyesisin 
giyüb-dururdum. Korkdum (11) kim anun giyesisin çıkaralar, bana geyüreler, ve 
benüm geyesim çıkaralar, ana (12) geyüreler – didi. 

Nakldur kim bir gün Ebû Hafs eyitdi: Otuz yıldı kim (13) Tangrı Ta‘âlâ benüm 
gözgümidi. Şimdi ben Tangrı gözgüsi oldum – didi. 

Nakldur (14) kim bir gün Ebû Hafs hacca giderdi. Şeyh ümmiyidi, Arab dilin bil-
mezidi. Mürîdler (15) biribirine söyleşdiler kim: ayb ola kim Horasânun şeyhi Arab 
dilin bilmeye,

225.A.

(1) ve tercümân(a)555 muhtâc ola – didiler. Çünkim Bağdâd şehrine yakın geldiler, 
Cüneyd (2) mürîdlerine buyurdı kim: Ebû Hafs-ı Haddâd gelür, karşu varun! – didi. 
Mürîdleri (3) karşu vardılar, Ebû Hafsı ziyâret kıldılar. Ebû Hafs bularunla fasâhat 
(4) birle Arabca söyledi. Ebû Hafsun mürîdleri acebe kaldılar.

Ve çünkim Bağdâda (5) girdi, Cüneydile ziyâretleşdi. Ve Bağdâdun uluları hep diril-
diler. Bir gişi aradan (6) durdı, fütüvvetden su’âl eyledi. Ebû Hafs Cüneyde işâret 
eyledi kim: (7) sen cevâb vir! Cüneyd: oldur kim varlığunı îsâr idesin, ve dile gelme-
yesin, (8) eyitmeyesin kim ben eyledüm. Ebû Hafs eyitdi kim: fütüvvet oldur kim 
insâf  (9) viresin, ve sen insâf  işitmeyesin – didi. Cüneyd yavlak begendi ve eyitdi: (10) 
Ebû Hafsun fazlı vardur âdem üzerine ve anun zürriyeti üzerine – didi.

(11) <Nakldur>556 kim Ebû Hafs mürîdlerine azîm heybet ve edeb eyleridi. Şöyle-
kim (12) dükelisi el bağlayub ayağın dururlarıdı, ve kimsesinün zehresi yoğıdı kim 
(13) anun katında söz söyleyelerdi, veyâ anun yüzine doğru bakalardı. Ebû Hafs (14) 
sultânlar resmince oturmuşıdı.

Bir gün Cüneyd eyitdi: «eddebte ashâbeke edebe (15) -s-selâtîni», ya‘nî: sen mürîd-
lerüni edeblemişsin sultânlar edebi gibi.
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225.B.

(1) Ebû Hafs eyitdi: Henüz sen nâmenün unvânın gördün. Nâmenün unvânından 
(2) bilmege yarar kim nâme içinde ne vardur – didi. 

Nakldur kim bir gün Ebû Hafs (3) Cüneyde eyitdi kim: bir cömlek zîrbâ ve birez hel-
vâ buyur kim eyleyeler – didi. Cüneydün (4) bir cumard mürîdi varıdı, nesne hâcet 
olsa, ana işâret iderdi. (5) Cüneyd ana işâret eyledi. Ol vardı, ol buyurdukların düz-
di, bir hammâla (6) götürtdi. Hammâl gelürken kapuda birez dinlendi. Çünkim 
Ebû Hafs kıyına (7) girdi, Cüneyd eyitdi: buyurduğunuz tamâm oldı, ne buyurursız? 
– didi. Ebû Hafs (8) eyitdi: ol hammâla eyidün bu aşı ve helvâyı yine götürsün, 
ol dinlendügi (9) kapuya iltesün ve ol ev issine ısmarlasun! – didi. Hammâl aşı 
götürdi, (10) bir mürîdile ol kapuya vardı kim hammâl anda birez dinlendiyidi. 
Mürîd (11) kapuyı kakdı, içerüden bir ak sakallu pîr çıkdı. Eydür: eger zîrvâ ve (12) 
helvâ getürdünise, kapuyı açarvan – dir. Mürîd acebe kaldı, pîrden sordı kim: (13) 
ne hâldur? Eyitdi: Dün gice bu benüm hâtırumdan geçdiyidi. Ben eyitdüm: kime 
varub (14) yüz suyın dökeyim? – didüm. Tangrım vire – didüm. İşidevirdi – didi. 

Nakldur (15) kim Ebû Hafsun bir mürîdi varıdı. Yavlak edeblü-idi, ve her ne söz 
kim söylerdi,

226.A.

(1) edebile söylerdi. Nicekim Cüneyd ana bakdı, anun edebin ve dirligin beğendi. 
Ve Ebû Hafsa (2) eyitdi: bu mürîdün Hakka lâyıkdur – didi. Ve Ebû Hafs eyitdi: Bu 
yigit ony-idi (3) yıldur kim bizüm kıyımuzdadur. Ve on-yidi bin nakd altunı varıdı. 
Hep (4) bizüm yolumuzda harc eyledi. Ve on-yidi-bin altun yine borc idindi. (5) anı 
dahı heb yidürdi. Henüz zehresi yokdur kim bize bir söz sora – didi.

(6) Nakldur kim Ebû Hafs Bağdâddan çıkdı, yüz ber(r)iyyeye dutdı. Giderken (7) 
Ebû Turâb-ı Nahşebîye uğradı. Gördi kim bir havz kenârında oturur. Eyitdi: bunda 
n’eylersin? (8) Ebû Turâb eyitdi: susadum, illâ ilmile yakîn arasında kalıb-dururam. 
Eger ilm (9) gâlib olursa, sudan içem; ve eger yakîn gâlib olursa, gidem – didi. 
(10) Andan geçdi ber(r)i(yy)e’yi geçdi, Mekkeye irişdi. Bir bölük miskînlere (11) ve 
dervîşlere uğradı, diledi kim bunlarun hakkında in’âm eyleye. Vecdi (12) dutdı, 
ve nâra urdı. Birkac daş eline aldı, eyitdi: İlahî, senün îzzetün (13) ve azametün 
hakkıyçün senden nesne isterem kim uşbu miskînlere virem. Ve eger (14) virmez-
sen, uşbu elümdeki daşıla mescid kandîllerin heb sırvan – didi. Fi- (15) lhâl bir 
bâzirgân bir kîse altun getürdi, şeyhün öninde kodı. Şeyh aldı,

226.B.
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(1) ol dervîşlere üleşdürdi.

Ve çünkim Ebû Hafs haccı tamâm eyledi, girü döndi, (2) yine Bağdâda geldi. Bu-
gez şeyh Şiblîye konuk oldı. Ve Şiblî ana yavlak hürmet (3) ve izzet eyledi, ve her 
gün dürlü dürlü ta‘âmlar ve helvâlar bişürdi. Ebû Hafs (4) eyitdi: yâ Şiblî, sizün 
tarîkanuzda557 tekellüf  eylemek yokdur – didi. Konuğı şöyle dutmak (5) gerek 
kim ne geldügi ağır gele, ve ne gitdügi belüre – didi. Ve çünkim Şiblî (6) Ebû Hafsı 
göndürdi, ittifâk düşdi kim Şeyh Şiblî dahı Nîşâbûra geldi. Ebû (7) Hafs ana konuklık 
eyledi. Şiblînün bilesinde kırk mürîdi varıdı. Ebû Hafs (8) kırk-bir mûm yandurdı, 
ve dürlü dürlü ta‘âmlar bişürdi. Şiblî eyitdi: yâ Ebû (9) Hafs, sen Bağdâdda bana 
didünidi kim tekellüf  gerekmez. Bu ne tekellüfdür? – didi. (10) Ebû Hafs eyitdi: 
tekellüfise, dur, bu mûmları söyündür! – didi. Şiblî durugeldi, (11) ne kadar kim 
dürişdi, bir mûm söyündürdi, kalanın söyündürimedi. Şeyh Şiblî (12) acebe kaldı.

Ebû Hafs eyitdi: Siz bana konuk geldünüz. Konuğı Tangrı virbir. Ben dahı (13) 
sizün her birinüziçün bir mûm yandurdum Hak(k)içün. Ve bir mûm dahı be-
nümçün yandurdum. (14) Sen durdun, ol Hak(k)içün yanan mûmları söyündüri-
medün. Ve ol bir mûm kim (15) senünçün558 yandurdumıdı, anı söyündürdün. Pes 
bundan ma‘lûmdur kim Hak(k)a yandurduğı

227.A.

(1) çırâğı kimse urub söyündürimez – didi. Sen Bağdâd şehrinde ne kim itdünise, 
(2) benümçün itdünidi. Lâcirem tekellüf  oldı. Ve ben ne kim itdümise, Tangrıçün 
itdüm, (3) tekellüf  [itdüm] degül – didi.

Abdü’l-Vâhid559 sözleridür.

Eydür: herkim gendü ef ’âlını (4) ve ahvâlını Kur’ân ve hadîs terâzûsıyıla dartmaya, 
münâfık ola.

Eyitdiler: dünyâyı (5) neyiçün düşman dutarsın? Eyitdi: anunçün kim her sâ‘at 
âdemi günâha koyar ve Tangrıdan (6) ırak eyler.

Eyitdiler: tevbe dahı dünyededür. Eyitdi: ölüm dahı dünyededür.

Eyitdiler: (7) kullık nedür? Eyitdi: mülâzim olmak, ne kim sana buyurdılarısa.

Sordılar kim dervîş (8) lik nedür? Eyitdi: dervîşlik oldur kim gendözini Hak Haz-
retinde âcız (9) ve bîçâre bile, ve anun emrine mutî‘ ola.

Ve eyitdiler: dostlık nişânı nedür? (10) Eyitdi: dostlık nişânı oldur kim ol ölicek 
âhiret dostları şâz (11) ola, ya‘nî: dünyeden tecrîd gide.

Eyitdiler kim: velî kimdür? Eyitdi: velî oldur kim (12) anı Tangrıdan artuk hîc 
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kimsene bilmeye, ve gendü dahı Hak bildügin istemeye.

Eyitdiler: (13) âkıl kimdür? Eyitdi: oldur kim gendü nefsinden halâslık isteye.

Eyitdiler: buhl nedür? (14) Eyitdi: Buhl oldur kim îsârı terk eyleye. Ve katı bahîllık 
oldur kim biregü biregüye (15) eylük itdügin istemeye.

Eyitdiler kim: cumard kimdür? Eyitdi: cumard oldur kim bir Müsülmân 

227.B.

(1) kardaş nasîbini gendü nasîbinden mukaddem duta dünyede ve hem âhiretde.

Ve eyitdiler: (2) kerem nedür? Eyitdi: kerem oldur kim dünyâyı dünyâ ehline koya 
ve gendü Hak(k)a (3) yüz tuta.

Ve eydür: herkim gendözine hoşnûd ola, tiz ola kim helâk ola.

(4) Ve eydür: Havf  bir çırâğdur gönül içinde. Hayrı ve şerri ol çırâğıla bilmege (5) 
yarar.

Ve eydür: hîc kimsene fakr içinde dürüst olmaya, tâ almakdan virmegi yig (6) 
sevmeye.

Eydür: Herkim vire, <ve>560 almaya, ol erdür. Ve herkim dükeli hâlda fazlı (7) 
Hakdan bile, ol gişi helâk olmaya.

Ve eydür: yigrek nesne amel ehline ol- (8) dur kim murâkabatını saklaya.

Ve eydür: herkim şevk şerbetinden bir cür‘a içe, (9) lika vaktınadegin eylemeye.

Ve eydür: hâl mu(f)ârakat olmaya ilmile, ve mukâre(n)et (10) olmaya kabûlile.

Ve eydür: herkim dilerse kim anun gönli mütevâzı‘ ola, (11) sâlihler sohbetinde 
olsun.

Eydür: tenler rûşanlığı hizmetiledür, ve cânlar (12) rûşanlığı istikâmetiledür.

Eyitdi: takvâ helâl-i mahzdur, ve tasavvuf  cümle edebe (13) dür.

Ve eydür: her amel kim Hak(k)a lâyık ola, anı senden alurlar, ve sana anı unıt-
dururlar.

(14) Nakldur kim bir gişi andan ögüt istedi. Eyitdi: yâ âhî, sen bir kapuya mülâzim 
(15) olgıl kim dükeli kapular sana açıla. Ve sen bir seyyide mülâzim olgıl kim cümle 

228.A.

(1) sâdâtlar ve ulular sana boyun vireler.
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Bir ulu eydür: Yigirmi-iki yıl Ebû Hafsıla (2) bile-idüm, ve hergiz görmedüm kim 
gaflet ve küstâhlıkıla Tangrıyı zikr eyledün.561 (3) İllâ hergiz kim Tangrıyı zikr 
iderdi, huzûrıla ve azametile zikr ideridi. (4) Ve kaçankim zikr iderdi, derhâl mü-
tegayyir olurdı, ve bî-hûş olurdı, düşerdi, (5) ve halk çevresine üşerdi.

Süllemî vasiyyet eylemişidi kim benüm başumı – ölicek – (6) Ebû Hafs ayağında 
kon! – didi-idi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{39}

(7) Ân yigâne-i kıyâmet, ân nişâne-i melâmat; ân pîr-i erbâb-ı zevk, ân şeyh-i 
ashâb-ı (8) şevk; ân mevzûn-ı ebrâr:

Hamdûn(-ı) Kassâr
– rahmetullâhi aleyhi – velîler ulularındanıdı. (9) Ve vera‘ ve takvâ içinde mevsû-
fıdı. Ve fıkh ve hadîs içinde âlî mertebesi (10) varıdı. Ve azîm sâhib-nazarıdı. Ve 
mücâhedesi ve mu‘âmelesi gâyetidi. Ve (11) anun sözleri yavlak mü’essiridi.

Ve Süfyân-ı Sevrî mezhebi dönüb-dururıdı. Ve Ebû (12) Turâb mürîdi-idi, ve Ab-
dullâh-ı Mübârek pîridi. Ve gendözi nâmelâmatlığı kabûl (13) idüb-dururıdı.562 Ve 
melâmatlık mezhebi Nîşâbûr içinde ol kopup-dururdı.563 (14) Ve tarîkat içinde 
müctehididi, ve sâhib-cem‘ ve mezhibidi.564 Ve bir nice kavum bu tâyifeden (15) 
ana mütâba‘at eyleyüb-dururıdı. Ve anlara Kassarîler dirleridi.

Ve takvâ içinde 

228.B.

(1) şol gâyetde-idi kim Nîşâbûr içinde anun bir dostı varıdı, nez‘ hâlında (2) anun 
başı ucında otururdı. Ve çünkim dünyâdan gitdi, ürdi, çırâğı, söyündürdi. (3) 
Eyitdiler: yâ şeyh, bunun gibi vakt içinde çırâğı neçün söyündürdün? – didiler. (4) 
Eyitdi: Şimdiyedegin gendününüdi, şimdiden mîrâshoreleründür – didi. Anun (5) 
aydınında oturmak revâ degüldür – didi. 

Nakldur kim bir gün Nîşâbûr (6) içinde giderdi. Nûh-ı Cumarda uğradı kim anun 
cumardlığı meşhûrıdı. (7) Ve Nîşâbûrun ayyârları anun hükmi altındayıdı. Çünkim 
ana uğradı, eyitdi: (8) yâ Nûh, cumardlık ne nesnedür? Eyitdi: benüm cumardlı-
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ğumımı sorarsın, yâ (9) hoz senün cumardlığunumı? Eyitdi: ikisin bile sorarvan. 
Eyitdi: Benüm cumardlığum (10) oldur kim kaftanlarum çıkaram, murakka‘ ge-
yem, ve şerî‘at yolın dutam, sûfî (11) olam, ve halk udından ol don içinde ma‘siyet-
den sakınam. Ve senün cumard (12) lığun oldur kim murakka‘ı çıkarasın, tâ halk 
sana aldanmaya. Zîrâ benüm cumardlığum (13) şerî‘atdur zâhir üzerine. Ve senün 
cumardlığun tarîkatdur bâtın üzerine (14) – didi. 

Nakldur kim çün Ahmedün işi ulu oldı ve sözleri âlem içinde (15) münteşir oldı, 
Nîşâbûr uluları geldiler ve eyitdiler kim: sen menbere çıksan 

229.A.

(1) gerek, ve halka va‘z eylesen gerek kim senün sözlerün halka eser ider, ve yavuz 
(2) işlerden yığlınur – didiler. Eyitdi: bana söz söylemek revâ degüldür. Eyitdiler: 
neçün? Eyitdi: (3) Anunçün kim benüm gönlüm dünyâya ve mansıb istemeğe 
meşgûl oldı. Böyle (4) olıcak sözüm fâyide eylemez ve gönüllere eser eylemez. 
Evvel söz gerek kim gendü (5) gönline eser eyleye, andan ayruk gönüllere eser 
eyleye. Çünkim söz ne (6) gendüye eser ider ve ne ayruğa eser ider, anı söylemek 
ilmi hor dutmakdur (7) ve şerî‘atı masharaya dutmakdur. Ve söz söylemek ol gişiye 
müsellemdür kim eger (8) ol söylemezse, dîn fesâda gide; ve eger söylerse, dîn 
salâha gele. Zîrâ (9) vâ‘iz oldur kim sözi İslâm kuvveti içün söyleye, ve Hak rızâsı 
içün (10) söyleye. Bi(z) gendü nefsümüz içün söylerüz, ve dünyâ maslahatı içün 
söylerin565 – didi.

(11) Hamdûn Kassâr sözleridür.

Eydür: Hak ilmi yigrekdür halk ilminden. Ya‘nî: halvetde (12) Hak(k)ıla mu‘âmele 
eylemek yigrekdür halk içinde mu‘âmele eylemekden.

Eydür: (13) herkim muhakkik ola gendü hâlından, haber virmez.

Ve eydür: Hîc kimsenün sırrın (14) fâş eylemegil! Vâcib oldur kim anun sırrı senün 
içünde gizlü ola.

(15) Ve eydür: herkim dilersekim gizlü ola, hîc kimsenün sırrın âşikâre eylemesün.

229.B.

(1) Ve eydür: herkim bir hasletde Hak rızâsın bula, zînhâr andan ayrılmasun.

(2) Ve eyitdi: ben size iki nesne ögüt virürven: âlımlar sohbetinden hâlî (3) olman; 
câhıllar sohbetinden ırak olun!

Eydür: herkim gendü nefsini yigrek (4) göre, anun kibri Fir‘avndan artuk ola.
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Ve eydür: esrügi göricek anı melâmat (5) eyleme, şâyedki sendahı ol işe mübtelâ 
olasın.

Ve eydür: melâmat gönül üzerinde (6) selâmatdur.

Ve eydür: ben cumardlıkdan artuk eyü hû bilmezven, ve bahîllıkdan (7) artuk 
yavuz hû bilmezven.

Ve eydür: herkim gendözini bir nesnenün issi bile, (8) ol bahîldur.

Ve eydür: Dervîş hâlı tevâzu‘ içindedür. Ve çün dervîş (9) gendü fakırlığına tekeb-
bürlik eyleye, cümle baylardan anun kibri artuk ola.

Ve eydür: (10) Tangrı gişisi oldur kim melâmat okınun nişânı ola.

Ve sordılar kim: tevâzu‘ (11) nedür? Eydür: tevâzu‘ oldur kim hîc kimse’yi gendö-
züne muhtâc bilmeyesin.

(12) Ve eydür: herkim tevâzu‘ı terk eyledi, cümle hayrâtı terk eyledi.

Ve eydür: (13) «el-kıyâsetü tûrisü’l-ucbe», ya‘nî: zîreklik gendözin görmeklik getü-
rür. Anunçün (14) dür kim çok meşâyihler zîreklere bu yolda yol virmezleridi ve 
ırak dutarlarıdı.

(15) Ve eydür: Nitekim cümle renclerün başı çok yimekdür, ve dîn âfeti dahı hem 

230.A.

(1) çok yimekdür.

Ve eydür: herkimi kim dünyâ talebi meşgûl eylemişdür, âhiretde (2) hor olısardur.

Ve eydür: herkim dünyâyı hor dutarsa, dünyâ kavmı anun (3) gözine ulu gözük-
meye.

Ve eydür: kul oldur kim Tangrıya tapa ve gendüye tapdukların (4) sevmeye.

Sordılar kim: tevekkül nedür? Eyitdi: tevekkül oldur kim eger bin direm borcun 
(5) olsa, ve bir direm olmasa, anı ödemekde Tangrıdan ümîz kesmeye(sin).566

Ve dahı eydür: (6) tevekkül Hak(k)a yüz dutmakdur, ve halkdan ümîzin kesmekdür.

Ve eydür: eger gendü (7) işüni Tangrıya koyıbilürsen, andan yigrekdür kim hîlete 
ve tedbîre meşgûl (8) olasın.

Ve eydür: herkim musîbete katlanmaya, Tangrıyıla savaş eylemiş ola.

(9) Ve eydür: İblîsün ve dahı anun çerisinün gönülleri üc nesnede şâd olur. (10) 
Evvel: âdemoğlanı biribirin depeleyicek; ikinci: küfr söyleyicek; üçünci: yoksul-
lıkdan (11) korkıcak.
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Abdullâh ibn-i Mübârek eydür: kaçankim Hemdûn-ı Kassâr sayru oldı, (12) eyitdiler 
kim: [bu]567 oğlanlaruna vasiyyet eyle. Eyitdi: benüm korkum oğlanlaruma568 
bay olalar (13) diyü artukdur yohsul olmakdan.

Nez‘ hâlında Abdullâh ibn-i Mübâreke569 eyitdi kim: benüm (14) üstüme avret gelme-
sün, ve sinümi dahı avret kıyında eylemen! – didi.

Rahmetullâhi aleyhi.

(15) «Ve’l-âhir.»
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{40}

Ân sâbık-ı râh-ı ma‘nî, ân nâkid-i nakd-ı takvâ; ân nigîn-i hâtem-i

230.B.

(1) hidâyet, ân emîn-i âlem-i vilâyet: ân meşhûr-ı esrâr:

Mansûr(-ı) Ammâr
– rahmetullâhi aleyhi – (2) meşâyih hükemâsındanıdı. Ve bu tâyife sâdâtlarında-
nıdı. Ve va‘z içinde âlî (3) ve mü’essir sözleri varıdı. Şöylekim hîc vâ‘izlerde anun 
sözleri bigi yoğıdı. (4) Ve anun beyânı şâfîyidi. Ve cümle-i ulûm içinde kâmilidi, 
ve mu‘âmele ve ma‘rifet (5) içinde kâmilidi. Ve Horâsân ve Irâk içinde meşhûrıdı. 
Ve gendözi Merv (6) şehrindenidi. Ve anun tevbesinün sebebi olıdı kim bir gün 
giderdi, gördi (7) kim yolda bir pâre kâğıd yaturıdı. Ol kâğıd içinde «bismillâhir-
rahmânirrahîm» (8) yazılubdururdı. Çünkim anı götürdi, dört yana bakdı, bir aru 
yir bulumadı (9) kim anı koya-ıdı. Pes ol Tangrı adın yutdı. Ve ol gice düşinde gör-
di kim (10) eydür: Nitekim sen bizüm adumuza hürmet eyledün ve azîz dutdun, 
biz dahı dünyâda (11) ve âhiretde seni azîz kılavuz, ilm ü hikmet kapusını senün 
üzerüne açavuz. (12) Bir müddet riyâzet çekdi, ve andan sonra va‘z eydüridi. 

Nakldur kim bir gün (13) bir hoca fesâda meşgûlıdı. Bir kulınun eline dört akca 
virdi, bâzâra (14) virbidi kim: var, bize çerez getür! – didi. Ol kul akca’yı aldı. 
Mansûr-ı (15) Ammâr va‘z eydüridi; ana uğradı ve anda durdı. Ve eyitdi kim: efen-
dim meclisinden 

231.A.

(1) bunun meclisi yigrekdür – didi. Mansûr eyitdi: herkim dörd akca virürse, (2) 
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ben ana dörd du‘â kılam – didi – kim dilegi Hak katında kabûl ola – didi. Kul (3) 
eyitdi: hîc andan yigrek yokdur kim ben bu dörd akca’yı virem, ol dörd (4) du‘âyı 
alam – didi. Pes kul ol dörd akca’yı virdi, ol dörd du‘âyı benümçün (5) kılıvir – 
didi. Mansûr eyitdi: nice du‘â dilersin? Kul eyitdi: evvel anı dilerem (6) kim Hak 
Ta‘âlâ bana âzâdlık rûzî kıla; ikinci ol kim Hak Ta‘âlâ efendime (7) tevbe rûzî kıla; 
üçünci bu dörd akcanun ivazın vire; dördünci bana (8) ve sana ve dahı bu meclis 
kavmına Hak Ta‘âlâ rahmet eyleye – didi. Mansûr (9) du‘â kıldı, kul girü vardı. 
Efendisi eyitdi: neyiçün gic geldün, kanı ne getürdün? (10) Kul eyitdi: ol dörd 
akca’yı virdüm, dörd du‘â satun-aldum. Eyitdi: nite? Kul (11) eyitdi: şöyle şöyle 
ahvâlın bildürdi. Hoca eyitdi: İmdi Tangrım tanuk (12) olsun kim ben seni âzâd 
eyledüm, ve ben dahı tevbe eyledüm, ve sana ol dörd (13) akca yirine dört-yüz 
direm virdüm. İllâ sonrağı benüm elümde degül, Tangrı (14) elindedür – didi. 
Hoca ol gice bir düş gördi kim Hak Ta‘âlâ: sen kullığunıla (15) elünden geleni 
işledün, ben pâzişâhlığumıla elümden geleni nite işlemeyem? – didi. 

231.B.

(1) Ve eyitdi: evvel senün kulunı ve Mansûrı, ne kim anun meclisinde hâzır cemâ‘at 
varıdı, (2) heb yarlığadum ve rahmet eyledüm – didi. 

Nakldur kim Mansûr bir gün meclis (3) eylerdi. Biregü aşağadın bir ruk‘a sundı, 
ve ol ruk‘a içinde yazılub-dururdı (4) kim: «ve gayru takıyyin ye’mürü’n-nâse bi’t-
takâ tabîbün yudâvi’n-nâse ve hüve merîzun», ya‘nî (5) eydür kim: Müttakî degül 
gişi kim halkı takvâya buyura. Şol hakîme benzer kim (6) gendü sayrudur, ayruk-
lara mu‘âlece eyler. Andan Mansûr eyitdi: i er: (7) «amel bi-ilmî ve-in kasarte fî 
amelî yenfe’uke ilmî ve-lâ yazurruke taksîrî». Ma‘nîsi budur kim (8) eydür: i er, 
benüm ilmümile amel eyle kim benüm ilmüm sana assı ider, ve benüm amelüm 
(9) içinde taksîrlığum sana ziyân eylemez.

Ve Nakldur kim Mansûr eydür: Bir gice (10) daşra çıkdumıdı. Bir ev kapusına ir-
düm, işitdüm kim biregü münâcât eyler, (11) eydür: Huzâvendâ, bu günâhlar kim 
benden sâdır oldı, andan ötrü degüldür (12) kim senün emrüne hilâf  eyledüm. 
Belkim benüm gendü nefsümdenidi <kim>570 benüm (13) yolumı Şeytân urdı, bu 
günâha bırakdı. İlahî, eger benüm elüm dutmazsan, kim (14) duta? Ve eger sen 
benüm suçumdan geçmezsen, kim geçe? – dir. Mansûr eydür: Çünkim (15) bu sözi 
işitdüm, âvâzıla okıdum kim: «vekûdühâ’n-nâsü ve’l-hicâretü aleyhâ».

232.A.

(1) Yarındası ol ev kapusına girü vardum, gördüm kim ağlaşurlarıdı. Ve bir (2) 
cenâze çıkarıdı. Eyitdüm: bu ne cenâzedür? Bir karı avret eyitdi kim: Dün (3) 

M E T i n 295

www.tuba.gov.tr



gice uşbu oğlum Tangrısıyıla münâcât kılurıdı. Bir gişi kapumuza geldi, hîc (4) 
bilmedük kim ne gişiyidi. Bir âyet Kur’ân okıdı. Oğlum anun âvâzın işitdügi (5) 
sâ‘at cân virdi. Mansûr gendözine eyitdi kim: anı ben öldürmişven.

(6) Nakldur kim bir gün Harûnu’r-Raşîd Mansûra su’âl eyledi ve eyitdi: (7) âdemî-
lerün âlımrağı kimdür, dahı câhılrağı kimdür? – didi. Mansûr cevâb (8) virdi ve 
eyitdi: Âdemîlerün âlımı oldur kim korkulu ve Tangrıya mutî‘ (9) ola. Ve câhıl 
oldur kim korkusuz ve Tangrıya âsî ola.

Mansûr sözleridür.

(10) Eydür: Hak Ta‘âlâ ârıflar gönlini zikri makâmın eyledi, ve zâhıdlar gönlini (11) 
tevekkül makâmın eyledi, ve dervîşler gönlini kanâ‘at makâmın eyledi, ve dünyâ 
(12) ehli gönlini tama‘ makâmın eyledi.

Ve eydür: Erenler üc bölükdür. Bir oldur kim (13) gendüsiyile ârıfdur, ve bir dahı 
Tangrıyıla ârıfdur. Ammâ ol kim gendüsiyile (14) ârıfdur, anun işi mücâhede ve riyâ-
zetdür. Ve ol kim Hak(k)ıla ârıfdur, (15) anun işi ibâdet ve Hak rızâsın istemekdür.

Ve eydür: ârıflar hikmet sözlerin

232.B.

(1) tasdîk diliyile söylerler, ve zâhıdlar tafsîl diliyile söyler, ve âbidler tevfîk diliyile 
(2) söyler.

Ve eydür: ne bahtludur ol gişi kim irte dura, anun ârzûsı dervîşlik (3) ola, ve pîşesi 
ibâdet ola, ve himmeti âhiret ola, ve fikri ölüm ola, ve ümîzi (4) tevbe ola ve Çalab 
rahmeti ola.

Ve eydür: Hakka lâyık kullarun gönülleri revhânî (5) sıfat olur. Ve kaçankim ol 
gönüle şek yol bulsa, kaldı hicâbda.

Ve eydür: (6) kullar libâsınun yigregi takvâdur, ve ârıflar gönlinün yigregi tevâ-
zu‘lıkdur.

(7) Ve eydür: herkim halk zikrine meşgûl oldı, Hak zikrinden girü kaldı.

Ve (8) eydür: Nefs selâmatlığı hevâsına muhâlefet eylemek içindedür ve nefs belâsı 
hevâsına (9) uymak içindedür. Herkim Hakdan gelen musîbete katlanmaya ve 
gönlin dar (10) duta, tiz ola kim anun dînine musîbet irişe.

Ve eydür: Dünyâ ârzûsını (11) terk eyle, tâ râhat bulasın; ve dilün sakla, özr di-
lemekden emîn olasın. (12) Ve herkim ma‘siyet işlerken şâd ola, hisâb vaktında 
kaygulu ola. 
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Nakl (13) dur kim Mansûr-ı Ammâr Hicâza gideriken ber(r)iyye içinde kâfile ko-
nub-dururıken (14) vefât eyledi. Ebu’l-Hasan anı düşinde gördi ve sordı kim: Tangrı 
senünle ne (15) kıldı? Eyitdi: çünkim Hak Hazretine vardum, eyitdi: Mansûr-ı 
Ammâr senmisin? – didi.

233.A.

(1) Eyitdüm: beli, benven. Ve dahı eyitdi kim: senmisin kim halkı zühde ve tâ‘ata 
da‘vet (2) iderdün? Eyitdüm: beli. Ve ben eyitdüm: İlahî, dünyâ içinde hîc meclis 
kalmadı kim anda (3) senün zikrün eyitmedüm, ve sana senâ kılmadum, ve senün 
Rasûlına salavât virbimedüm. (4) Pes Hak Ta‘âlâ: girçeksin – didi. Ve bir firişteye 
buyurdı kim: Firişteler arasında (5) bir nûrdan kürsî kon! Mansûr-ı Ammâr nitekim 
dünyede âdem-oğlanlarına benüm senâmı eydür (6) idi, firişteler arasında dahı 
senâmı eyitsün! – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(7) «Ve’l-âhir.»
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{41}

Ân imâm-ı sâhib-sadr ve ân hümâm-ı âlî-kadr; ân mübâriz-i (8) cidd ü cahd, ân 
mücâhid-i ehl-i ahd; ân ma‘den-i pâkî:

Ahmed ibni’l-Âsımı (9) ’l-Antâkî
– rahmetullâhi aleyhi – meşâyihlerün pîş kademiyidi ve evliyâlarun ulusıyıdı. 
(10) Ve cümle ulûm içinde ârâste-idi. Ve anun mücâhedesi ve riyâzeti tamâmıdı.

(11) Ve çok yaşamışıdı ve çok meşâyihler ve sahâbeler yüzin görmişidi. Ve Hâris-i 
(12) Muhâsibî mürîdlerindenidi. Ve Bişr-i Hâfî ve Serîr-i Sakatîyi görmişidi. Ve Fuzeyl 
(13) ibn-i İyâza irmişidi. Ve Ebû Süleymân-ı Dârânî ana ‘Câsûsu’l-Kulûb’ diridi. (14) Ve 
anun kelimâtı latîf  ve işârâtı bedî‘di.

Bir gün bir gişi ana eyitdi kim: (15) sen müştâkmısın? Eyitdi: yok. Eyitdi: neçün? 
Eyitdi: Müştâklık gâyibe olur.

233.B.

(1) Çünkim gâyib hâzırdur, ana nice müştâk ola? – didi.

Ahmed-i Âsım sözleridür. (2) Bir gün bir gişi ana eyitdi kim: ma‘rifet nedür? Eyitdi: 
ma‘rifet üc kısımdur. Evvel: (3) isbât-ı vahdâniyyetdür; ikinci: Tangrıdan artuk-
dan kesilmekdür; üçünci: anı bir (4) bilmekdür ve gendözin yok bilmekdür – didi.

Sordılar kim: ma‘rifet alâmeti nedür? (5) Eyitdi: Ma‘rifet alâmeti oldur kim ibâ-
deti çok ola, ve fikri dâ’im ola, (6) ve halvet seve, ve galebe içinden kaça, ve hâmûş 
ola. Ve çünkim ana bakalar, ol (7) bakmaya; ve çünkim ana musîbet irişe, kaygulu 
olmaya. Ve hîc kimseneden korkmaya, (8) ve kimseye ümîd dutmaya.
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Ve dahı sordılar kim: havf  alâmeti nedür, ve recâ alâmeti (9) nedür? Eyitdi: Havf 
alâmeti kaçmakdur ve recâ alâmeti istemekdür. Herkim (10) recâ issi ola, ve taleb 
eylemeye, ol yalancıdur. Ve herkim havf  issi ola, ve kaçmaya, (11) ol dahı yalan-
cıdur.

Ve eydür: sâhib-recâ oldur kim Tangrıdan ümîzin (12) kesmeye; aceb bana rahmet 
olamı olmayamı? – dimeye.

Ve eydür: Tiz helâk ola (13) ol gişi kim halkdan korka, ve gendü nefsine emîn 
ola kim Hak bana azâb (14) eylemeye, diye. Nitekim Yûnus – aleyhisselâm – ol 
gümânı iletdi, lâcirem çok (15) ukûbete uğradı.

Ve eydür: Zînhâr, sıdk ehliyile oturun kim bular gönüller

234.A.

(1) câsûsıdur, ve bular gönülleri şekden yur ve pâk ider, ve Hak(k)a lâyık ider (2) kim 
sizün haberünüz olmaz. Ve recâ nişânı oldur kim eylük gelicek şükr (3) ilhâmını 
anun gönline vireler dünyâda ni‘metiçün ve âhiretde rahmetiçün.

Ve eydür: (4) Zühd nişânı oldur kim dört dürlü nesne anda ola. Evvel: i‘timâdı 
her hâl (5) içinde Tangrıya ola; ikinci: halkdan bîzâr ola ve ihlâsı Hak(k)a ola; ve 
üçünci: (6) güc götürüci ola: dördünci: zâhirini ve bâtınını harâmdan sakına.

Ve eydür: kul (7) gendözin bilmedügi havfı azındandur, ve dahı hayâ azındandur 
– didi.

Ve eydür: (8) Herkim Tangrıyı bildi, korkulu oldı, ve herkim Tangrıyı bilmedi, 
korkusuz (9) oldı. Herkim dilerse kim anun gönli salâha gele, dilin saklasun.

Eydür: (10) fâ’idelü fakr oldur kim sen ana hoşnûd ve râzî olasın. Ve eydür: fâ’i-
delü (11) ihlâs oldur kim senün içünden riyâyı ve hırsı ve hevâyı daşra bıraga. Ve 
(12) eydür: fâ’idelü tevâzu‘ oldur kim kibri ve kakımağı gidere. Ve ziyânlurak (13) 
ma‘siyet oldur kim tâ‘at kılasın cehl üzerine.

Ve eydür: herkim azacuk yazuğı (14) hor tuta, tiz ola kim çok yazuğa sataşa. Ve ey-
dür: Tangrınun hâsları (15) gavvaslar oldılar, ve fikret zikrine daldılar, ve ma‘rifet 
cevâhirin çıkardılar. Ve avâm

234.B.

(1) gaflet yazısında sergerdân ve gümrâh olub gezerler.

Ve eydür: câhıllar imâmı âlım (2) lar, ve âlımlar imâmı Hak inâyetidür.

Ve eydür: Yakîn bir nûrdur kim Hak Ta‘âlâ (3) anı sevdük kullarınun gönline 
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virür; ve ol nûrıla âhiret işlerin (4) mütâla‘a ider. Ve ol nûrıla cümle hicâblar kim 
anunla âhiret arasında (5) dur, heb geçer Hak(k)a irişür.

Sordılar kim: ihlâs nedür? Eyitdi: İhlâs oldur kim (6) çün sâlih amel idesin, dile-
meyesin kim seni ol amel sebebinden ulu (7) dutalar. Ve sen Tangrıdan artukdan 
hîc nesne ummayasın. Böyle olıcak (8) ihlâs olur.

Ve eyitdi: ameli şöyle eyle kim yir yüzinde kimsene yok – dut – senden (9) artuk; 
ve gök yüzinde hîc kimse yok andan artuk.

Ve eyitdi: bu birkac gün kim (10) ömrün kalmışdur, anı ganîmet dutgıl, ve salâhiy-
yetile geçürgil, tâ geçen ömrün içindeki (11) yazuklarun yarlığana.

Ve eydür: Yazukdan kararmış gönüllerün ağraması biş dürlü (12) (nesne)yiledür.571 
Evvel: salâh ehliyile oturmak; ikinci: Kur’ân okımak; üçünci: (13) karnını boş dut-
mak; dördünci: namâz kılmak; bişinci: seher vaktında zârîlık kılmak.

(14) Ve eydür: Adl eylemek iki kısmdur. Birisi senünle halk arasında, ve dahı birisi 
(15) senünle Hak arasında. Eydür: adl eylemek istikâmet yolıdur, ve zulm eylemek

235.A.

(1) nedâmet yolıdur. 

Nakldur kim bir gün otuz-iki mürîdile bile yiyesini yimege oturdı. (2) Ol gice 
sofrada etmek az bulındı. Gendü eliyile etmegi pâre pâre eyledi, mürîd (3) ler 
öninde kodı ve buyurdı. Çırâğı götürdiler, mürîdleri yidiler, doydılar. Ve cırâğı (4) 
yine getürdiler, etmekden hîc bir pâre eksük degülidi. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(5) «Ve’l-âhir.»
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Ân gavvâs-ı deryâ-yı dîn, ân bahr-ı dürr-i yakîn; ân (6) kutb-ı müknet, ân rükn-i 
sünnet; ân imâm-ı ehl-i sebak, şeyh(-i) vakt:572

[Abdullâh] Hasa(n)-ı Canak573

– (7) rahmetullâhi aleyhi – zâhıdlık içinde gâyetidi ve ibâdet içinde âyetidi. Ve 
vera‘ (8) ve tevekkül ehlindenidi ve helâl yimek içinde meşhûrıdı. Ve Yûsuf-ı Esbât 
(9) içinde idüb-dururıdı.574

Ve anun aslı Kûfe şehrindenidi. Ve Sevrî (10) mezhebin dutub-dururdı. Fıkh ve 
hadîs içinde anun sözleri mü’essiridi.

(11) Feth-i Mûsilî eydür: ben anunla sohbet çok eyledüm, anun mu‘âmelesi, ve 
riyâzeti, ve (12) halveti bigi hîc kimsenede görmedüm – didi. 

Nakldur kim eydür: âdemde dört (13) nesne vardur: gözdür ve dildür ve gönüldür 
ve şehvetdür. Gözin saklaya; (14) harâma bakmaya; ve dilini saklaya yalan söyle-
mekden, ve gaybet eylemekden, ve Müsülmânlar (15) azarlamakdan; ve gönlini 
saklaya kibrden ve yavuz endîşe kılmakdan; ve şehvetin saklaya

235.B.

(1) harâm yire dökme(k)den.575

Ve eydür: Hak Ta‘âlâ âdemün gönlini zikr ve fikr makâmın yaratdı. (2) Kaçankim 
nefsile sohbet ide, şehvet makâmı olur. Ve ol şehveti arıtmaya, (3) illâ havf  ve şevk 
ve tevbe.

Eydür: herkim dilerse kim gendü dirligi içinde (4) diri ola, nefsin öldürsün.
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Eydür: âkıl [şol]576 gişi oldur kim anun (5) gussası âhiret ola, ve ümîzi rahmet, ve 
işi tâ‘at ola. Fâyidelü havf  (6) oldur kim seni günâhdan yığa. Ve fâyidelü ümîd 
oldur kim seni murâduna irüre.

(7) Ve eydür: günâh ademün gönlini öldürür, ve ibâdet giri dirildür.

Ve eydür: (8) Günâhâmız tâ‘atun halâveti olmaya. Ve fâyidelü gussa oldur kim 
âhiret içün (9) ola. Ve fâyidesüz gussa oldur kim dünyâyıçün ola.

Ve eydür: fâyidelü (10) recâ oldur kim Hak(k)a ulaşdura. Ve eydür: Recâ üç dürlü. 
Birisi oldur kim (11) eylük ide ve ümîz duta kim Hak katında kabûl ola. Ve birisi 
dahı oldur kim (12) ümîzi şöyle duta kim uçmak ehlinden ola. Ve birisi oldur kim 
ümîzin şöyle (13) berkide kim Hak Ta‘âlâ anı dîzârından mahrûm eylemeye.

Ve eydür: ihlâs amel (14) içinde amelden yigrekdür.

Ve eydür: herkimün kim sıdkı ola, Hak Ta‘âlâ gayb (15) âleminden ana kapu aça 
ve murâdına irişe.

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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236.A.

(1) Ân şeyh-i ale’l-ıtlâki,577 ân kutb bâ-istihkâk; ân menba‘-ı esrâr, ân merci‘-i 
ebrâr; (2) ân sebak-bürde be-üstâdî:

Cüneyd(-i)578 Bağdâdî
– rahmetullâhi aleyhi – âlem (3) meşâyihlerinün şeyhiyidi, ve dünyâ e’immelerinün 
imâmıyıdı. Ve cümle ulûm içinde (4) kâmilidi. Ve usûl ve fürû‘ içinde müftî-idi. 
Ve mu‘âmele ve riyâzet ve kerâmât (5) içinde âlî makâmı varıdı. Evvel hâlından 
ve âhir hâlınadegin pusen-dîde-idi, (6) ve makbûlıdı. Ve dükeli gönüller içinde 
mahbûb ve makbûlıdı.579 Ve cümle halâyık (7) anı severidiler, ve anun imâmlığı-
na müttefikidi. Ve anun sözleri tarîkat içinde (8) hüccetdür. Ve hîc kimsene ana 
bahâne bulmadı. Ve zâhiri ve bâtını ârâste (9) idi. Ve tasavvuf  içinde kutbıdı. Ve 
Bağdâd ehli ana ‘Seyyidü’l-tâyife’ dirleridi, (10) ve ‘Lisânu’l-kavm’ okırlarıdı, ve 
‘Â‘badu’l-meşâyih’ ve ‘Tâvusu’l-ulemâ’ ve ‘Sultânu’l-muhakkikîne’580 (11) dirle-
ridi. Tarîkat içinde gâyet ve hakîkat içinde bî-nihâyetidi. Ve zühd (12) ve takvâ 
içinde bî-mânend-idi.

Ve Sevrî mezhebinde-idi. Ve tarîkat içinde (13) şol kadar cahd eyleyüb-dururdı 
kim Bağdâd meşâyihleri cümlesi Cüneydî-idi, ve (14) anun mezhebin dutarlarıdı. 
Ve tarîkat içinde anun tarîki ma‘rûfdur, ve mezhebler (15) içinde anun mezhebi 
meşhûrdur. Ve ol zamân anun içinden dükeli meşâyihler ana

236.B.

(1) rücû‘ iderleridi. Ve anun çok tasnîfleri varıdı. Ve şunun bigi (2) dirlik ve arulık 
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kim anun varıdı, son ucı düşmanlar ana zındıkdur (3) didiler, ve anun cânına kasd 
eylediler. Ammâ diş koyurımadılar, kör oldılar.

(4) Ve çok meşâyihler ve ulular yüzin görüb-dururdı. Ve Hâris-i Muhâsibîile (5) 
sohbet idüb-dururdı. Ve Serîr-i Sakatînün yiğeniyidi, ve hem anun mürîdiyidi.

(6) Bir gün bir ulu Serîr-i Sakatîye sordı kim: hîc mürîd şeyhinden yigrek olurmı? (7) 
– didi. Eyitdi: Beli, olur – didi. Cüneyd benüm mürîdümdür, illâ anun mu‘âmelesi 
(8) benden artukdur – didi. Zîrâ Cüneyd(ün)581 derd ü şevk içinde, ve ma‘rifet ve 
(9) keşf  ve ışk içinde yüce mertebesi varıdı, ve mücâhede ve müşâhede içinde (10) 
nişânıdı. Sehl-i Tüsterî şol kadar azametile Cüneyde ‘Kutb-ı asr’dur dirdi. (11) Ve 
Cüneyd oğlanlığı hâlında dahı pürderd ve edeblü ve taleblüyidi, ve firâseti (12) ve 
tefekküri varıdı, ve aceb tiz fehmi varıdı. 

Nakldur kim Cüneyd (13) mektebhâneden evlerine geldi, atasını gördi kim ağlarıdı. 
Cünyed eyitdi kim: yâ baba, (14) neyiçün ağlarsın? – didi. Eyitdi: İ oğul, bugün 
mâlumun zekâtın çıkardum, senün (15) dayına virbidüm, kabûl itmedi. Anunçün 
ağlaram kim gendü ömrümi mâl divşürmekde

237.A.

(1) geçürdüm, ol hoz hîc dosta yaramazımış – didi. Cüneyd eyitdi: getür, bana (2) vir, 
ben iledeyim – didi. Pes akca’yı Cüneyde virdi. Cüneyd aldı, Serîr kapusına (3) geldi, 
kapusın kakdı. Serî582 eydür: kimdür? Eydür: Cüneydven. Lutf  eyle (4) bu ferîza’yı 
atam boynından sâkıt eyle ve kabûl eyle! – didi. Serî eydür: (5) kabûl eylemezven 
– didi. Cüneyd eyitdi: ol Tangrı Hak(k)ıyiçün kim sana fazl eyledi, ve atama (6) adl 
eyledi, al! – didi. Serî eyitdi: bana fazl eyledügi nedür, ve atana adl eyledügi (7) 
nedür? Cüneyd eyitdi: Sana fazl eyledügi oldur kim sana dervîşlik virdi. (8) Eger 
dilersen, zekâtı kabûl idersin, veyâ itmezsin. Ve atama adl eyledügi (9) oldur kim 
eger dilerse ve dilemezse, zekâtını çıkarsa gerekdür. Ve müstahakkına degürse (10) 
gerek. Bu söz Serîye yavlak hoş geldi ve eyitdi: andan ilerü kim zekâtı kabûl idem, 
(11) seni kabûl iderven. Geldi, kapuyı açdı, ol zekâtı kabûl itdi. Ve Cüneyde du‘â (12) 
kıldı, ve gönli içinde yir eyledi. Cüneyd ol vaktın yidi yaşında-ıdı; (13) dayısı aldı, 
anı hacca iletdi. Harem içinde dört-yüz pîr arasında şükür (14) mes’elesi düşdi-idi. 
Her birisi bir dürlü şerh eyledileridi. Serî Cüneyde (15) bakdı, eyitdi: i oğul, sendahı 
söyle! – didi. Cüneyd bir sâ‘at başını aşağa

237.B.

(1) bırakdı ve fikre daldı. Ve başın kaldurdı ve eyitdi: şükür oldur kim şol ni‘met (2) 
kim Hak Ta‘âlâ virdi, ol ni‘metile girü Tangrıya âsî olmayasın, ve anun (3) ni‘me-
tini ma‘siyete sermâye itmeyesin – didi. Çün Cüneyd bu cevâbı virdi, (4) ol dört-yüz 

304 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



pîrler birgezden eyitdiler kim: «ahsente yâ kurrate ayni’l-abdi ta‘nî» didiler. (5) Ve 
dükelisi ittifâk eylediler kim bundan yigrek cevâb olmaya – didiler. Pes Serî (6) yine 
Cüneyde du‘â kıldı ve eyitdi: tiz ola kim Tangrı kıyında senün merteben (7) âlî ola, 
ve nasîb issi olasın – didi. Pes Serî eyitdi: bu sözi kanda (8) buldun? – didi. Eyitdi: 
senün sohbetünde buldum – didi.

Pes Hicâzdan döndiler, (9) yine Bağdâda geldiler. Cüneyd bir dükkânda oturdı, sır-
ça satardı. Her gün (10) dük(k)ânına perde asardı, içerü girürdi, dört-yüz rek‘at 
namâz kılurdı. Bir (11) zamân böyle eyledi, andan sonra dükkânı terk eyledi, bir 
halvete girdi, gönül (12) pâsbânlığın iderdi, ve ibret ve murâkabat seccâdesin döşe-
di-idi, ve ibâdete (13) meşgûl oldıyıdı. Ve Hakdan artuk anun hâtırından hîc nesne 
geçmezidi. Kırk (14) yıl tamâm bu şiveyile tâ‘at eyledi, oturdı. 

Nakl kim Cüneyd otuz yıl (15) tamâm {yatsu namâzın kılurdı, irteye degin} ayağı 
üzerine dururdı, Allâh Allâh diridi. Çünkim irte olurdı,

238.A.

(1) irte namâzın kılurdı ol âbdestile. Ve çün kırk yıl tamâm oldı, bir gün hâtırından 
(2) geçdi kim işüm tamâm oldı, ve maksûdum hâsıl oldı olamı? – didi. (3) Derhâl 
hâtifden âvâz işitdi kim: yâ Cüneyd, vakt oldı kim zünnârun kuşanasın (4) – didi. 
Cüneyd çün bunı işitdi, feryâdı göge çıkdı ve eyitdi: Bâr-ı Huzâyâ, (5) Cüneydden 
ne günâh sâdır oldı kim? – didi. Yine nidâ işitdi kim: bundan (6) beter ne günâh 
istersin kim tamâmlık istersin? – didi. Pes Cüneyd âh eyledi, (7) ve başın secdeye 
bırakdı, ve üc gün gice gündüz başın secdeden kaldurmadı (8) ve bu sözi eyitdi 
kim: «men lem yekün li’l-visâli ehlen fe-küllü ihsâ(nihi) zünûb».583

(9) Ve andan sonra Cüneyde düşmanlar belürdi. Ve halk ana dil uzatdılar. Ve anun 
(10) hikâyetin halîfaya didiler kim: halk anun fitnesine aldandılar ve hep halk(ı)584 
(11) gendözine uydurdı – didiler. Halîfa eyitdi: anı hüccetsüz def‘ eylemege ya-
ramaz – didi. (12) Halîfanun bir görklü karavaşı varıdı. Halîfa anı üc-bin altuna 
satun (13) alub-dururdı. Ve anun cemâlı hîc âdemîde yoğıdı. Ve halîfa anun (14) 
âşıkıyıdı. Pes halîfa ol karavaşı bezedi, ve dürlü dürlü giyesiler geyürdi, (15) ve 
cevâhirler ve kokularıla ârâste eyledi. Ve eyitdi: Vargıl, fulân yirde durgıl!

238.B.

(1) Cüneyd sana gelicek yüzüni acgıl, ve gendözüni ana göstergil, ve cevâhirlerüni 
ve giyesini (2) heb ana arza kılgıl, ve eyitgil kim: Kimsenem yokdur ve mâlum 
çokdur. Ve ben (3) gönlümi bu cihân işinden götürdüm. İmdi dilerven kim beni 
kabûl idesin, ve ben (4) dahı senün sohbetünde olam, ve tâ‘ata meşgûl olam kim 
gönlüm bu dünyâ (5) ehliyile karâr dutmaz, digil, ve beni hizmetkerlige kabûl 
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eylegil, digil! – didi. Ve çünkim (6) karavaş gitdi, halîfa bir hâdımı ardınca virbidi, 
ve eyitdi: vargıl, bir yirde gizlengil, (7) bunlar biribiriyile ne söyleşürler, işitgil! 
– didi. Çünkim karavaş Cüneyde vardı, (8) selâm virdi, ve oturdı, ve yüzin açdı. 
Cüneyd nâgâh bî-ihtiyâr ol (9) karavaşa bakdı, fi’l-hâl yüzin aşağa eyledi. Ve ol 
karavaş dilin açdı, (10) nekim halîfa ana diyüb-dururdı ve ta‘lîm eyleyüb-dururdı, 
cümlesin söyledi (11) ve zârîlık eyledi. Cüneyd başın aşağa bırakub-dururdı. Nâgâh 
başın kaldurdı, (12) birgez âh eyledi, ve bu karavaşa urdı: fi’l-hâl karavaş cân virdi.

Ol hâdım (13) çün anı gördi, geldi, halîfaya haber virdi. Halîfanun cânına od 
düşdi, (14) ve işine peşîmân oldı, ve eyitdi: herkim Hak erenleriyile anı ide kim 
itmek gerekmez, (15) lâcirem anı göre kim [görmek] görmek gerekmez. Gönliyile 
danışdı ve eyitdi: Anun

239.A.

(1) bigi gişiy(i) bunda kığırmağa yaramaz.585 Vâcib oldur kim ben duram, anun 
kıyına varam (2) – didi. Halîfa durdı, yayan Cüneyd kıyına vardı ve eyitdi: yâ Cüneyd, 
bizüm hareketümüz (3) sizün mübârek hâtırunuza hoş gelmedi, ma‘zûr dutgıl! – 
didi. Erenler ehli (4) kerem olur – didi. Pes Cüneyd eyitdi: Sana ‘Emîri’l-mü’minîn’ 
dirler. Senün (5) şefakatun dükeli mü’minler üzerine aduna göre gerekdür. Sen 
benüm kırk yıllık (6) tâ‘atumı ibâdetümi yile virmek istersin – didi. Şefakatun bu 
resmemidür? (7) Yarın ne cevâb viresin? – didi. Ben hod bu arada kimven? İtme-
yesidün, itmeyesilerdi! (8) – didi. Halîfa Cüneydden çok özür diledi ve hacil oldı. 
Andan sonra (9) Cüneydün mertebesi yüceldi, ve bu kıssa âlem içinde münteşir oldı.

(10) Cüneyd eydür: Ben şöyle niyyet eyledümidi kim – dir – hîc söz söylemeyedüm. 
Ammâ (11) otuz abdâla uğradum, dükelisi ağız birikdürdiler ve bana eyitdiler 
kim: bizler senden (12) bunı dilerüz kim sen söz söyleyesin ve halkı Hak(k)a da‘vet 
eyleyesin.

Ve eydür: (13) iki-yüz meşâyihe hizmet eyledüm, yidi gişi bulardan iktidâya ya-
rardı – didi.

(14) Ve eyitdi: biz tasavvufı râyigân bulmaduk; Belkim açlık, ve uykusuzlık, ve 
dünyeden (15) kesilmek, ve sevdügümüzden kesilmekile bulduk – didi.

Ve dahı eyitdi: Bu bizüm yolumuzı

239.B.

(1) ol gişi varıbile kim Tangrı kelâmını sağ eline duta ve Peygamber hadîsini (2) sol 
eline duta. Bu iki çırâğ şûlesiyile yol vara, tâ şübhet âfetine uğramaya, (3) ve bid‘at 
karanulığına düşmeye.
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Dahı eyitdi: bizüm üstâzumuz belâ dartmak içinde ve (4) kahr yutmak içinde 
âlîdür – raziyallâhu anhu. Ve eger anun cenglerinden ve müdde‘î (5) -lerile uğraş-
duğından hikâyet idelerdi, hîc kimsenün anı işitmege tâkatı (6) olmayayıdı – didi.

Cüneyd eyitdi: Bir gün müdde‘îler Aliye sordılar kim: (7) Tangrıyı neyle bildün? 
Cevâb virdi kim: Tangrıyı bildüm, yine anun bildürdüğiyile. (8) Ol gendözin bana 
bildürdi, ve ben dahı anı bildüm nitesüz ve niteliksüz. Ve hîc (9) kimsene ana ben-
zemez, ve hîc fehm anun kudretine irmez. Fehmler ve akıllar anun (10) azameti 
ve heybeti içinde mütehayyir ve sergerdândur. Ve ol hîc kimseneden doğmadı, 
(11) ve kimsene dahı andan doğmadı: «lem yelid ve-lem yûled ve-lem yekün lehu 
küfüven (12) ehadün-dur».

Ve dahı eyitdi: Ben rûzigârumı şöyle geçürdüm kim yir gök586 ehli benümçün (13) 
ağlaşurlarıdı. Sonra söyle oldum kim ben bularunıçün ağlardum. Ve şimdi şöyle 
(14) oldum kim ben ne bulardanıdum ve ne gendözümdenidüm.

Ve dahı eyitdi: eger bin yıl (15) diri olsam, amelümden bir zerre kesmeyeyidüm.

Ve eydür: on yıl gönül kapusında

240.A.

(1) durdum, pâsbânlık eyledüm, ve anı sakladum. Ve on yıl dahı gönül beni sakla-
dı. Yigirmi (2) yıl oldı: ne benüm andan haberüm var, ve anun benden haberi var.

Ve eydür: Hak Ta‘(âlâ)587 (3) otuz yıl Cüneyd diliyile halka söyledi, ve Cüneyd arada 
degüldi, ve halkun haberi (4) yoğıdı.

Ve eyitdi: Havf  beni munkabız eyler, ve recâ beni münbasit eyler. Hergez (5) kim 
munkabız olam, havf  anda benden bana don olur. Ve hergez kim münbasit (6) 
olam, recâyıla beni bana girü virürler.

Ve eydür: Otuz yıl namâzumı kazâ (7) kıldum; ve altmış yıl evvel tekbîr benden 
fevt oldı. Eger namâz içinde dünyâ (8) endîşesi gelse, ol namâzı girü kazâ ey-
leridüm. Ve eger namâz içinde âhiret (9) ve uçmak endîşesi gelse, secde-i sehv 
eylerdüm. 

Nakldur kim Cüneyd dâ’im (10) oruc dutardı. Kaçankim yâranları gelse, orucın 
sırdı, eydüridi kim: (11) muvâfakat eylemek müzdi oruc müzdinden artukdur – 
diridi. 

Nakldur kim Cüneydile (12) Ebû Bekr-i Kettânî arasında bin mes’ele olmışıdı. Ve çün 
Ebû Bekr öldi, vasiyyet (13) eyledi kim ol mes’eleleri benümle bile kon – diyü. Cüneyd 
eyitdi: hem ben dahı şöyle (14) dilerdüm kim ol mes’eleler halk içine düşmeyeyidi. 
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Nakldur kim Cüneyd (15) murakka‘ geymezidi, dânişmendler ve ulemâ donın ge-
yürdi. Bir gün ana eyitdiler kim:

240.B.

(1) i pîr-i tarîkat, ne ola, eger sen dahı bu yârânlardan ötrü murakka‘ geyesin – 
didiler. (2) Cüneyd eyitdi: Eger bilseyidüm kim murakka‘ geymeğile hâsıl olur iş, 
odıla (3) demürden murakka‘ idineydüm, giyeyidüm. Velakin her sâ‘at benüm 
gönlüme şöyle ilhâm (4) olur kim: «leyse’l-i‘tibâr bi’l-hırka ve-innema’l-i‘tibâr 
bi’l-hırkati», ya‘nî eydür: Hırkaya (5) ve murakka‘a Calab kıyında i‘tibâr yok-
dur, belkim i‘tibâr gönül şevkine ve derdine (6) dür. Bir günün kim içinde Allâh 
derdi olmaya, gerekse ol gişi murakka‘ geysün, (7) gerekse hırka geysün, fâ’idesi 
yokdur. 

Nakldur kim Cüneyd sözleri yavlak (8) mü’essiridi, gönüllere eser iderdi. Serîr-i 
Sakatî eyitdi: i iki gözüm çırâğı, sen (9) imden girü minbere çıksan gerek, ve hal-
ka pend ve nasîhat virsen gerekdür (10) – didi. Cüneyd eyitdi: İ dayı, sen benüm 
şeyhüm ve mürşîdümsin. Edeb degüldür (11) kim ben sizün huzûrunuzda söz söy-
leyem – didi. Pes Cüneyd ol gice Muhammed-i (12) Mustafâ Hazretini – aleyhisselâm 
– düşinde gördi. Ve mübârek lafzından şöyle (13) buyurdı kim: yâ Cüneyd, sen 
benüm ümmetlerüme nasîhat virmege lâyıksın – didi. (14) İmdi ben sana destûr 
virdüm, va‘z eylegil! – didi. Çünkim uyandı, durdı, (15) Serî kıyına vardı kim düşin 
eyitdivire.588 Serî eydür: İ kızkardaşum

241.A.

(1) oğlı, benüm sözümile ve girü kalan meşâyih söziyile va‘z eylemedün. İmdi 
Muhammed-i Mustafâ (2) buyruğıyıla bârî va‘z eylegil! – didi. Cüneyd eyitdi: i dayı, 
sen benüm Peygamberi (3) düşümde gördügümi ve bana va‘z eylemege destûr 
virdügüni nite bildün? – didi. (4) Serî eyitdi: Sen Peygamberi gördügün gice, ben 
Tangrıyı düşümde gördüm. Eyitdi: (5) yâ Serî, kızkardaşun oğlı, Cüneyd senün 
sözün ve kalan meşâyihler sözlerin (6) işitmedi kim kullaruma nasîhat vire. Pes 
Peygamberi Cüneyde virbidüm kim (7) va‘z ide – didi. Bugez Cüneyd Tangrı Ta‘âlâ 
emriyile ve Peygamber işâretiyile menbere (8) çıkdı ve eyitdi: Eger kırk gişiden 
artuk gelürse, yine inerven – didi. Pes (9) kırk gişi ululardan ve meşâyihlerden 
hâzır oldılar. Cüneyd va‘z eyledi, (10) ve ma‘nîler denizine daldı. Kırk gişiden sekiz 
gişi cân virdi, anlarun (11) cenâzesin götürdiler. Yigirmi-ikisi bîhud oldı, evlerine 
götürüb iletdiler. Ve on (12) gişi evin barkın terk eyledi, dağlara düşdi. 

Nakldur kim bir gün Cüneyd (13) cuma mescidinde va‘z eylerdi. Bir Tersa-oğlanı 
inkâr geyesisin geydi, (14) geldi, Müsülmânlarıla bile içerü girdi. Hîc kimse anı 
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bilmedi kim ol Tersâdur. (15) Eyitdi: yâ şeyh, Tangrı Rasûlı hadîsidür kim eyitdi: 
«ittekû firâsete’l-mü’min fe-innehu nazara

241.B.

(1) bi-nûrillâh», ya‘nî: sakınun mü’min firâsetinden kim ol Tangrı nûrıyla (2) bakar 
– dir. Bunun ma‘nîsin şerh idivir! – didi. Cüneyd bir sâ‘at başın aşağa (3) bırakdı 
ve fikir denizine daldı. Pes başın kaldurdı, cevâb virdi kim: Peygamber (4) bu 
hadîsi anunçün didi kim sen Müsülmân olasın ve zünnâr kesesin – didi. (5) Tersâ 
çünkim ol firâseti gördi, barmağın götürdi ve eyitdi: «eşhedü en lâ İlâhe illallâhu 
vahdehu lâ-şerîke lehu (6) ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûluhu». 
Anda duran hâzır cemâ‘at (7) acebe kaldılar, Cüneyd anı bildügine hayrân kaldılar. 
Pes Cüneyd birkacgez va‘z (8) eyledi, yine terk eyledi. Nekadar kim cahd eylediler, 
ayruk eyitmedi, bir halvete (9) girdi, daşra çıkmadı, ibâdet eyleridi. Pes bunun 
üzerine iki yıl geçdi. Bir gün (10) kimsene dınmadın yine menbere çıkdı ve söze 
başladı. Eyitdiler: aceb nite oldı? (11) – didiler. Cüneyd eyitdi: Ben hadîs içinde şöy-
le buldum kim âhir zamân vaktında (12) âdemîlerün yavuzrağı ol ola kim anlara 
söz söyleye – didi. İmdi ben gendözümi (13) halkun yavuzrağın bildüm, ve hem 
Peygamber hadîsine hilâf  eylemedüm. Pes va‘z (14) eyledi. 

Nakldur kim bir gün Cüneyde sordılar: bu mertebeye neyle irdün? Eyitdi: (15) bu 
mertebeye kırk yıl dayımun işigin yastanmağıla irdüm – didi. 

Nakldur kim

242.A.

(1) Cüneyd eydür: Bir gün gönlümi yavukıldum. Eyitdüm: Bâr-ı Huzâvendâ, gön-
lümi bana girü vir. (2) Nidâ işitdüm kim: yâ Cüneyd, biz senün gönlüni anunçün 
kapduk kim tâ sen (3) yalunuz kalasın, ve bizden artuğı gönlüne koymayasın. 

Nakldur kim Cüneyd eydür: (4) Bir gün hacca giderdüm. Bir sûfî gördüm kim bir 
mugaylan ağacı dibinde otururdı. (5) Ben eyitdüm kim: neye uğradun? Eydür: 
hâlum varıdı, uşbu aracukda yavıkıldum (6) – didi. Cüneyd eydür: Ben Hicâza 
vardum, girü geldüm. anı gördüm kim yine ol (7) ağac dibinde otururdı. Ben eyit-
düm: i yâr, bu arayı niceyedegin beklersin? (8) Eydür: hâlumı bunda yitürdüm, 
bundan gitmezven ölince veyâ bulınca – didi. 

Nakldur (9) kim bir gün Şiblî eyitdi: eger Hak Ta‘âlâ beni yarın kıyâmet güninde 
muhayyer eylerse, (10) tamuyıla uçmak arasında uçmağı koyam, tamuyı ihtiyâr ey-
leyem – didi. Eyitdiler: (11) neçün? Eyitdi: Anunçün kim uçmak benüm dilegüm-
dür, ve tamu Hak dilegidür. Herkim (12) gendü dilegini Hak dilegi üzerine ihtiyâr 
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iderse, muhannasdur – didi. Pes bu (13) sırrı Cüneyde didiler. Eyitdi: Şiblî oğlanlık 
eyler. Eger beni muhayyer eyleseler, ben (14) ikisin dahı ihtiyâr eylemeyeyidüm, ve 
eydeyidüm kim: Kulun ne ihtiyârı vardur? (15) Her kanda kim virbirlerise, anda 
varam, ve her kanda kim dilerse, anda olam – didi, ve benüm

242.B.

(1) ihtiyârum Hak dilegidür – didi. 

Nakldur kim bir gün Cüneyd Tûr-ı Sînâ dağında vecd (2) hâlında dururdı, ve mürîd-
leri yöresinde raks ururlarıdı. Ol hâl içindeyiken, (3) nâgâh bir keşîş çıkageldi ve 
eyitdi: ol Tangrı hakkıyıçün kim sizlere bu hâlı virdi, (4) bana cevâb virün! – didi. 
Bular zevke meşgûlıdı, hîc iltifât eylemediler. Ve çünkim (5) semâ‘ sâkin oldı, 
oturdılar. Mürîdler Cüneyde eyitdiler kim: Şimdi bir keşîş geldi, (6) ve çağırdı, ve 
and virdi kim: bana cevâb virün – diyü. Biz semâ‘dan ferâgatumuz (7) olmadı kim 
cevâb virevüz, yine gitdi – didiler. Pes şeyh duru-geldi, mürîdleriyile (8) keşîş(e)589 
geldiler. Keşîş savmı‘adan indi, karşu geldi. Cüneyd eyitdi: ol (9) ne cevâbdı kim 
sen bizden isterdün. Keşîş eyitdi: Bu ne mezhebdür ve ne (10) tarîkdür kim siz 
raks urursız ve semâ‘ idersiz? Bu hâl hâslar tarîkimidür- (11) {veyâ âmî(ler)590 
tarîkimidür kim biz dahı bilelüm – didi. Cüneyd eyitdi: bu şîve Tangrınun} veyâ 
hâsları şîvesi[mi]dür591 kim ihtiyârsuz gelür – didi. Keşîş çünkim (12) bu sözi işit-
di barmağın götürdi ve eyitdi: «eşhedü en lâ İlâhe illallâhu ve (13) eşhedü enne 
Muhammeden Rasûlullâh» – didi. Ve eyitdi: yâ Cüneyd, ben İncîl içinde şöyle 
okıdum (14) kim âhir zamân vaktında bir Peygamber dünyâya gele, ve anun adı 
Muhammed-i (15) Mustafâ ola, ve anun ümmetlerinde hâslar ola kim dünyede bir 
hırka, bir lokma

243.A.

(1) kabûl ideler ve kalanına iltifât eylemeyeler. Ve bunlar Tangrı ışkıyıla dolalar ve 
ihtiyâr (2) suz harekete geleler – didi. İmdi ben bildüm kim ol kavumlar sizlersiz 
– didi.

(3) Nakldur kim bir vaktın bir gişi Cüneyde geldi ve eyitdi: yâ şeyh, bir dem 
gendözüni (4) hâzır dutgıl kim sana nesne sorsam gerek – didi. Cüneyd eyitdi: İ 
cüvânmerd, sen (5) benden bir nesne istersin kim ben dahı dâ’im anı isterven, 
bulumazvan – didi. (6) Ve ben kırk yıldur kim Tangrımıla hâzır olmak isterin, 
bulumazvam – didi, sana nice (7) hâzır olayım? – didi. 

Nakldur kim Rüveym eydür: Bir gün ber(r)iyye içinde gideri{düm}. (8) Bir karı 
avreti gördüm kim kemer kuşanmış, elinde asâ dutardı. Bana eyitdi: çünkim (9) 
Bağdâda varasın, Cüneyde eyitgil kim: utanmazmısın kim anun sözini halka söy-

310 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



ler{sin}? – (10) digil! Ve ben çünkim Bağdâda geldüm, bu sözi Cüneyde didüm. 
Cüneyd eyitdi: Ma‘âza- (11) llâhi hâşâ benden kim anun sözin halka diyem – didi. 
Ammâ anun halkı sözin (12) anun ileyinde dirven. Ammâ andan söz söylemege 
yaramaz – didi. 

Nakldur kim ulular (13) dan bir ulu Peygamber Hazretin düşinde gördi, ve Cüneyd 
dahı Peygamber kıyında (14) otururdı. Bir gişi bir fetvâ getürdi, Peygamber eline 
sundı, Peygamber fetvâyı (15) Cüneyde sundı ve eyitdi: bu fetvâyı sen virgil! – didi. 
Fetvâ getüren

243.B.

(1) eyitdi: yâ Rasûlallâhi, siz hâzırsız, Cüneyde neçün virürsiz? – didi. Peygamber 
eyitdi: (2) her bir Peygamberün gendü ümmeti içinde bir i‘timâdlu gişisi olur. 
Benüm i‘timâdum (3) Cüneydedür – didi. 

Nakldur kim Cüneyd bir gün hasta oldı-ıdı. Eyitdi kim: (4) «Allâhümme işfinî», 
ya‘nî: i Çalabum, bana sağlık vir! – didi. Derhâl hâtifden (5) âvâz işitdi kim: İ 
Cüneyd, kulıla Tangrı arasında senün ne işün vardur? (6) – didi. Seni ana kim 
buyurdılar, meşgûl ol, ve ol nesneyile kim seni mübtelâ (7) kıldılar, sabr eylegil! – 
didi. Senün ayruk nesnede ne işün vardur? – didi.

Ve (8) Nakldur kim Cüneydün bir gün ayağı ağrıdı-ıdı; Fâtiha okıdı, ayağına urdı. (9) 
Derhâl hâtifden âvâz irdi kim: yâ Cüneyd, utanmazmısın kim bizüm adumuzı sen 
(10) gendü maslahatuna sarf  idersin? – didi. 

Nakldur kim Cüneyd bir gün bir dervîşe (11) vardı, gördi kim dervîş inleridi. Cüneyd 
eyitdi: neden inilersin? Dervîş (12) söylemez oldı. Eyitdi: bu sabrı tâ niceyedegin 
idesin? Dervîş feryâd kıldı.

(13) Nakldur kim Cüneydün birgez gözi ağrıdı. Tabîb geldi ve eyitdi: gözüne su (14) 
degürmegil! – didi. Cüneyd eyitdi: âbdesti nideyim? – didi. Tabîb eyitdi: eger (15) 
gözün sana gerekse, ilâc budur – didi. Ol tabîb Tersâyıdı. Çün tabîb

244.A.

(1) gitdi, Cüneyd âbdest aldı, namâz kıldı, ve başın aşağa kodı, uykuya vardı. (2) 
Ve çünkim uyandı, gözi onulmışıdı. Hâtifden âvâz işitdi kim: Cüneyd bizümiçün 
(3) gözin terk eyledi. Eger ol keleciyi itdügi vakt cümle tamulıkları592 bizden (4) 
dileseydi, icâbet bulacağıdı – didi. Tabîb geldi, gördi kim Cüneydün gözi sağ (5) 
olmış. Eyitdi: n’eyledün? Hâlı eyidivirdi. Tabîb Cüneyd elin dutdı, îmân (6) arza 
kıldı ve eyitdi: yâ Cüneyd, bu ilâc Hâlikündür, halkun degüldür. Ve göz (7) benüm 
ağrımış, senün degül, ve <beni tabîb sanmışvan>,593 ben degül. 
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Nakldur kim bir gün (8) bir ulu Cüneyd kıyına geldi, gördi kim Cüneyd hışmıla 
oturmuş, ve dahı İblîsi gördi kim (9) Cüneydün öninden kaçardı. Ol ulu eyitdi: 
yâ Cüneyd, biz şöyle sanuruz kim (10) İblîs kakıyan gişiye gelür, yoldaş olur. Bu 
acebdür kim siz kakımışsız, İblîs (11) sizden kaçar – didi. Cüneyd eyitdi: Biz gendü 
nefsümüze kakıruz, lâcirem İblîs bizden (12) kaçar. Ayruklar gendü nefsin sakla-
mağıçün kakır, lâcirem İblîs anun yârı ve dostı (13) olur. Dost dostdan kaçarmı 
olur? – didi. 

Nakldur kim Cüneyd eydür: Bir gün (14) ârzû eyledüm kim İblîsi görem. Mescid 
kapusında dururdum, gördüm kim bir pîr geldi. (15) Çünkim anun nâmübârek 
yüzin gördüm, gönlüme vahşet düşdi. Eyitdüm: ne pîrsin?

244.B.

(1) Eyitdi: senün ârzûnvan – didi. Eyitdüm: i mel’ûn, ne nesne seni Âdeme secde (2) 
eylemekden men‘ eyledi? Eyitdi: yâ Cüneyd, sen hîc Tangrıdan <ayruğa>594 secde 
eylermisin? – didi [didi]. (3) Cüneyd bu sözden mütehayyir oldı. Derhâl hâtifden 
âvâz işitdi kim: (4) İblîse eyit: eger kulmıssan, Hak buyruğın sıyamıdun, digil! – 
didi. Cüneyd ana bu (5) cevâbı virdi. İblîs feryâd eyledi: yâ Cüneyd, beni yakdun 
– didi, gâyib oldı.

(6) Nakldur kim Cüneyd bir gice bir mürîdile giderdi, bir it ürdi. Cüneyd (7) lebbeyk, 
lebbeyk didi. Mürîd eyitdi: yâ şeyh, bu ne hâldur? Cüneyd eyitdi: İtün (8) kuvve-
tin ve ürdügin Çalab kahrından gördüm, ve anun âvâzını anun kudretinden (9) 
işitdüm, ve iti aradan çıkardum. Lâcirem lebbeyk diyü, Tangrı kahrına cevâb 
virdüm – didi.

(10) Nakldur kim bir gün Şiblî eyitdi: «lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’ (11) 
-l-azîmi» Cüneyd eyitdi: bu sözi gönül darlığından dirler olur, herkim gönül (12) 
darlığın elden kodı, kazâlarına râzî oldı. 

Nakldur kim bir gün Cüneyde (13) didiler kim: Şeyh Bû Sa‘îd-i Cerrâz ölüm vaktında 
çok cân dartdı – didiler. (14) Cüneyd eyitdi: ol cân dartmadı, eger anun cânı şevkile 
çıkdısa – didi.

(15) Nakldur kim Cüneyd bir gün zârî kılub ağlardı. Şiblî sordı kim: i üstâd

245.A.

(1) be ne hâldur? Cüneyd eyitdi: eger ol bir âdem yudıcı ejdehâmıssa-ıdı, evvel (2) 
kimse kim gendözini bir lokma eyleyüb anun ağzına atayıdı, ben olayıdum – didi.

(3) Nakldur kim Cüneyd eydür: Bir gice düşümde gördüm kim söz söyleyü Calab 
Hazretine (4) varurdum. Çalab eyitdi: yâ Cüneyd, ne söylerdün? Eyitdüm: İlahî, 
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ne söyleyedüm? Senden (5) artuk dilümde zikrüm sensin, ve gönlümde fikrüm 
sensin – didüm. Çalab (6) eyitdi: «sadakte yâ Cuneyd» – didi. 

Nakldur kim Şiblî bir gün meclis içinde (7) Allâh, Allâh diridi. Cüneyd eyitdi: İ 
Şiblî, eger Hak gâyibise, gâyibi zikr (8) eylemek gaybetdür. Ve eger hâzırısa anun 
müşâhedesinde adın eyitmek terk-i (9) edebdür – didi. 

Nakldur kim Cüneyd kaçankim tevhîdden söz söyleye-idi, (10) degme [bir]gez595 
tevhîdden bir dürlü ibâretile söylerdi. Ve degme gişi anı fehm eylemezdi. (11) Bir 
gişi durugeldi, eyitdi: yâ şeyh, senün sözüni fehm eyleyümezven – didi. (12) Cüneyd 
eyitdi: Dilermisin kim fehm idesin? yitmiş yıllık tâ‘atunı ayağun (13) altına ko! 
Eyitdi: kodum, illâ irmezven – didi. Eyitdi: başundağı kibri (14) ayağun altına ko! 
Eyitdi: kodum. Bugez Cüneyd söz söyledi: anlarmısın? – didi. (15) Anlaram – didi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi meclis içinde durugeldi

245.B.

(1) ve eyitdi: yâ Cüneyd, vaktlarun yigregi kankıdur? – didi. Cüneyd eyitdi: vaktlarun 
yigregi (2) oldur kim Tangrı senün gönlün içinde ola. Ve bir gişi eyitdi: bana du‘â 
(3) kılgıl! Eyitdi: Hak Ta‘âlâ seni sûfî eylesün ve fakîh. Ve bir gün bir gişi (4) Cüney-
de biş-yüz altun getürdi, ileyinde kodı. Cüneyd eyitdi: bunı kim (5) getürdün girü 
dahı varmıdur? Eyitdi: bâkîsını gerekdür. Cüneyd eyitdi: Götür (6) kim gerekmez, 
almazvan. Benden yigrek sensin. Ve benüm hîc altunum yokdur, bana altun (7) 
dahı gerekmez – didi. 

Nakldur kim bir gün Cüneyd cuma namâzın kıldı ve (8) mescidden çıkdı. Çok 
kavum gördi kim galebe eylerler, ve mescidden çıkarlar ve (9) giderler. Cüneyd 
eyitdi: bu kavum hoz ucmak ehlidür, illâ sohbet ehli ayruk (10) olur. 

Nakldur kim bir gün bir gişi cuma mescidinde durugeldi, nesne tevakku‘ (11) 
eyledi. Cüneyd anda hâzırıdı. Cüneydün öginden geçdi kim bu dervîş sağ (12) ve 
esen yigitdür, ve kuvveti var; kazanub neyçün yimez ve gendözin şöyle hor (13) 
ider? – didi. Cüneyd ol gice düş gördi kim bir gişi bir tabak üsti örtülü (14) getürür, 
Cüneydün öninde kor. Çünkim Cüneyd ol tabağun örtüsin götürdi, (15) gördi kim ol 
mescidde tevakku‘ iden dervîş ölmiş, bişürmişler. Cüneyde

246.A.

(1) eydürler: bu eti yigil! – dirler. Cüneyd eyitdi: bu murdârı yimezven. Eyitdiler: 
dün mescid (2) içinde nite yirdün? – didiler. Cüneyd eydür: Bildüm kim gaybet 
eylemişven ol (3) heybetden. Uykudan uyandum, durugeldüm, tahâret aldum, iki 
rek‘at namâz (4) kıldum ve daşra çıkdum. Ol dervîşi istedüm, gördüm kim ol der-
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vîş Dicle (5) kıragında oturmuş, tere türe yumışlarımış. Ol tere uvağın direr ve yir. 
Cünkim (6) yakın vardum, başın kaldurdı, eydür: i Cüneyd, mesciddeki endîşeden 
tevbe (7) eyledünmi? Cüneyd eyitdi: tevbe eyledüm. Eydür: İmdi vargıl, ayruk ol 
endîşe’yi (8) eylemegil! Çünkim tevbe eyledün, ve «ve hüvellezî yakbelü’t-tevbe-
te», andan girü fâriğ (9) olgıl! – didi. 

Nakldur kim Cüneyd eydür: ben mürüvveti ve ihlâsı bir baş (10) yüliciden ögren-
düm. Eydür: Bir vaktın ben Mekkeye vardum. Hâcîler başların yülirleridi. (11) Bir 
gişi gördüm, bir hocanun başın yüliridi. Ben dahı kıyına vardum ve eyitdüm (12) 
kim: Tangrı ışkına, benüm dahı başumı yülivirgil! – didüm. Derhâl iki gözi (13) 
yaş dolageldi, hocaya eyitdi: sen dur, git, çünkim Tangrıçün didi, dükelinden (14) 
öndin anı dutmak gerek – didi. Hocanun henüz başınun yarısı yülinmeyüb (15) 
dururdı, beni önine getürdi ve evvel başumda birgez öpdi ve izzetile başumı

246.B.

(1) yülidi. Ve andan sonra bir kâğıd içine akca koymış, getürdi, bana virdi, ve (2) 
eyitdi: Bunı hâcetüne sürgil! – didi. Ve ben anun itikâdın acebledüm. Eger (3) 
benüm elüme dahı fütuh girürse, buna virem – didüm, durdum, gitdüm. Pes 
bana Basra (4) şehrinden bin altun virbidiler. Altunı aldum, durdum, ol gişi kıyına 
vardum, (5) altunı öninde kodum. Eydür: bu ne altundur? Ben eyitdüm: şol ba-
şum yülidügünde (6) niyyet eyledümidi kim eger benüm elüme nesne girürse, ben 
anı sana virem – didümidi. (7) Bana eydür: İ cumard, utanmazmısın? Bana eyit-
dünidi kim: Tangrı ışkına başumı (8) yüli, ben dahı Tangrı ışkına başunı yülidüm. 
Şimdi sen bana nesne virürsin, (9) anun ivazı olur. Ben Tangrıçün işledügümiçün 
eger dünyânun mâlın heb (10) virürlerse, almazın – didi. 

Nakldur kim Cüneyd eydür: seher vaktında birgez (11) namâz kılurdum. Niçekim 
cahd eyledüm, nefsüm bana mutî‘ olmadı, ve gönlüm yavlak perâkende (12) oldı. 
Diledüm kim duram, daşra çıkam. Daşra çıkdum, gördüm, kapuda bir yigit 
(13) gilîme sarlanmış, durur. Bana eydür: Şimdiyedegin sana muntazırıdum kim 
çıkasın (14) – didi. Ben eyitdüm: senmidün kim beni bî-karâr eyledün ve gönlümi 
perâkende (15) eyledün? Eyitdi: beli, benidüm – didi. Ne hâcetün vardur? – di-
düm. Eyitdi: bir su’âlum

247.A.

(1) vardur – didi. Ben eyitdüm: ne su’âldur. Eydür: hîc nefs gendü derdine dermân 
(2) eylermi, veyâ eylemezmi? – didi. Ben eyitdüm: eyler. Eydür: nite? Eyitdüm: 
kaçankim nefs gendü (3) dilegine muhâlefet eyleye, dermân eylemiş olur – didüm. 
Yigit çünkim bu sözi (4) işitdi, gendü yakasından aşağa baktı ve eyitdi: İ nefs-i 
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şom, sen bu cevâbı (5) nicegiz benden işidürsin, kabûl eylemezsin. İmdi Cüneyd-
den dahı işid! – didi, (6) ayruk durmadı, gitdi. Hîc bilümedüm kancarudan geldi, 
kancaru gitdi. 

Nakl (7) dur kim Cüneyd şol kadar ağlarıdı kim gözleri şişerdi, görmez olurdı ve 
(8) bili iki bükülürdi ve eydüridi kim: senün izzün ve celâlun hakkıyıçün eger 
benümle (9) Tangrı arasında oddan deniz olsa, ol denize gendözümi bıragam, 
geçmek (10) ardınca olam, benüm iştiyâkum Çalabuma ol kadardur – didi. 

Nakldur kim Alîy (11) ibn-i Sehl bir gün Cüneyde biti yazdı kim: Uyku gafletdür ve 
muhib oldur kim uykuya (12) gendözin virmeye. Ve eger uykuya meşgûl olursa, 
maksûdından kalur – didi. (13) Nitekim Hak Ta‘âlâ Dâvud Peygambere vahy eyledi 
ve eyitdi: yalan söyler ol gişi kim (14) benüm mahabbetüm da‘vîsin ider, gice yatur, 
uyur – didi. Cüneyd cevâb yazdı ve (15) eyitdi: bizüm uyanuklığumuz bizüm mu‘â-
melemüzdür Hak yolında. Ve bizüm uykumuz Hak elinde

247.B.

(1) dür ve bizüm elümüzde degüldür, Hak emridür. Pes her nesne kim bizüm 
ihtiyârumuzsuz (2) Hakdan bize gelür, andan yigrek olamı kim, bizüm ihtiyâru-
muz ola. Nitekim meşâyihler (3) eydürler: «en-nevmü hibetün minallâhi ta‘âlâ 
ala’l-muhibbîne». Eydür: uyku atâdur Hakdan dostlara. (4) Ve hem Peygamber 
buyurur, aleyhisselâm: «nevmü’l-âlımi hayrun min ibâdeti’l-câhili», ya‘nî: âlım 
(5) gişilerün uykusı câhıllarun ibâdetinden yigrekdür. 

Nakldur kim Cüneydün bir (6) mürîdi varıdı, ve çok mâlı varıdı, ve cümlesin Cüneyd 
yolında harc (7) eyledi. Hemân atasından kalmış evleri kaldı. Bir gün eyitdi: yâ 
şeyh, uşbu evleri (8) n’ideyin? – didi. Şeyh eyitdi: var, sat, bahâsın getür! – didi. 
Mürîd vardı, satdı, (9) bahâsın getürdi. Cüneyd eyitdi: var, Dicle ırmağına bırak, 
tâ kim ululığa (10) iresin – didi. Mürîd vardı, akca’yı Dicleye bırakdı, girü geldi. 
Cüneyd bugez (11) mürîdi ayruk kıyına getürmedi, kodı; var, sendahı git – didi. 
Mürîd (12) ne vaktın kim Cüneyd(e)596 gelürdi, Cüneyd kovardı, az zamân içinde 
mertebeye (13) irdi, ululardan oldı. 

Nakldur kim bir gün bir yigit Cüneyd meclisine geldi, (14) tevbe eyledi ve her nesi 
kim varıdı, heb dervîşlere yağma buyurdı, ve nekim (15) borcı varıdı, ödedi, illâ 
bin kızıl duta-kodı. Bin kızılı getürdi,

248.A.

(1) Cüneyd öninde kodı. Cüneyd eyitdi: var, bu altunı Dicle ırmağına bırak. Yigit 
(2) altunı aldı, Dicle ırmağı kıyına geldi, bir yirde oturdı, altunı önine (3) dökdi, 
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bir bir suya dökdi, birgezden suya atmadı. Çünkim altunı bin (4) def‘ada suya 
bırakdı, durdı, gendözi hânekâha geldi, oturdı. Cüneydün (5) gözi ana dokundı. 
Cüneyd nâra urdı, çağırdı ve eyitdi: Olmasun kim (6) senün gönlünden geçe kim 
bin altunı bingez suya bırakdum. Eger (7) geçerse, sen işmâr eylemege geldün, 
işmâr bâzârda yaraşur. Dur, yine bâzâra (8) var! – didi. 

Nakldur kim Cüneyd mürîdlerinden bir mürîdün öginden geçdi kim (9) ben kemâl 
derecesine irdüm, imden girü bana halvet ve tenhelik yigrekdür (10) – didi. Mürîd-
ler içinden çıkdı, bir kûşeye girdi, oturdı ve her seher vaktında (11) uykuya varurdı. 
Düşinde hoş akar sular ve çemenler ve hûb sûretlü (12) avretler ve gökcek sûretlü 
avretler ve gökcek ta‘âmlar görürdi. (13) Ol hoz Şeytânıdı. Bugez ucb ve gendüsin 
görmek anun (14) içine müstevlî oldı. Tâ haddı, mürîdleri göricek eydürdi kim: (15) 
her seher vaktında beni uçmağa iledürler, ve bana hûrîleri ve ni‘metleri

248.B.

(1) arza kılurlarıdı. Anun hâliki597Cüneyde didiler. Cüneyd mürîdlerin aldı, (2) anun 
halvethânesine vardı, gördi kim kibr ü gurûr anun dimâğına (3) eser eylemiş, 
hîc Hakka lâyık işi yok. Cüneyd eyitdi: çünkim bu gice seni (4) uçmağa iledeler, 
anda varıcak ücgez «lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâhi’l-aliyyi’l-azîmi» (5) digil! – 
didi. Çünkim seher vaktı oldı, yine mürîdi ol makâma iletdiler. (6) Anun gönlinde 
Cüneyde münkirlik varıdı. Cüneydi sınayayım – didi. Üc (7) gez bu kelime’yi didi, 
ol gördükleri hep gitdi, gendözini mezbele (8) içinde ve necâsetler içinde gördi. 
Çünkim uykudan uyandı, gendü hatâsını (9) bildi, tevbe eyledi, durdı, yine Cü-
neyd kıyına geldi, hizmete meşgûl (10) oldı. Maksûd bu sözden oldur kim mürîde 
mürşid gerek olur.

<Nakl>598 (11) dur kim bir gün Cüneyd sözlere dalıb-dururdı, bir mürîd nâra urdı, 
katı (12) cağırdı. Cüneyd anı ol işden men‘ eyledi, edebledi ve eyitdi: eger (13) bugez 
dahı çağırursan, seni mehcûr eylerven – didi. Pes Cüneyd yine (14) söze başladı, ol 
yigit gendüsini sakladı. Bugez hâlı gâlib oldı, cân (15) virdi. Vardılar, gördiler kim 
hırkası içinde yitmiş, gül olmışıdı.

249.A.

(1) Nakldur kim birgez edebsüzlik bir mürîdden vücûda geldi. Ol (2) mürîd vardı, 
bir mescid bucağına girdi, oturdı, şeyhden kaçdı. Cüneyd geldi, (3) birgez kaşın 
çatub ana nazar kıldı. Ol mürîdi Cüneyd heybetinden düşdi, (4) elin yire dokundı, 
<başı>599 yarıldı, kan revân oldı, yire damdı. Her bir katre (5) kan kim yire da-
marıdı, Allâh yazılurıdı. Cüneyd eyitdi: ya‘nî sen celvemi idersin, (6) ve Tangrıdan 
kacarmısın? – didi. Mürîd bu söze katlanumadı, cân ısmarlardı. (7) anı gendü 
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eliyile defn eyledi. Bir mürîd anı düşinde gördi: işün neye irdi? (8) – didi. Eyitdi: 
vay bana-ıdı, eger şeyhüm beni gendü eliyile defn (9) eylemeye-idi – didi. 

Nakl kim şeyh Cüneydün Basra içinde bir mürîdi (10) varıdı, halvet içinde otururıdı. 
Bir gün bir günâh andan sâdır oldı, hem (11) ol dem gözgüye bakdı, gördi kim 
yüzi kabkara olmış. Ol mürîd mütehayyir oldı, (12) yavlak hacil oldı, üc günede-
gin yüzin kimseneye göstermedi. Ve çünkim üc (13) gün tamâm oldı, pâre pâre 
aklık anun yüzine düşdi. Tâ dördünc gün yine (14) ak oldı. Nâgâh bir gişi geldi, 
kapu kakdı. Eyitdi: kimsin? Eyitdi: Şeyh Cüneydden (15) nâme getürdüm. Çünkim 
nâme’yi okıdı, nâme[’yi]600 içinde Cüneyd şöyle yazmış kim:

249.B.

(1) Çalab Hazretinde neçün edebile oturmazsın? Uş şimdi üç gündür kim (2) gice 
gündüz senün yüzün karalığından ötrü Çalab dergâhına yalvarurvan, tâ senün 
(3) yüzün karası aklığa döndi – dimiş. 

Nakldur kim Cüneydün bir mürîdi varıdı. (4) Yavlak edeblü ve hayâluyıdı. Bir gün ol 
mürîde nükte eylediler. Utandı, yavlak (5) hacil oldı. Eyitdi: ayruk ben şeyh yüzine 
bakamazvan – didi. Udından kaçdı, gitdi. (6) Ammâ ol didükleri siz601 ana büh-
tânıdı. Cüneyd bildi kim ol mürîdün suçı (7) yokdur, udından gitdi. Cüneyd bir gün 
mürîdleriyile bâzâr içinden geçerdi. (8) Şeyhün gözi ol kaçan mürîde dokundı. Ve 
anun gözi dahı Cüneyde dokındı. (9) Mürîd udından yine kaçdı kim Cüneyd anı görme-
ye. Cüneyd mürîdlerine eyitdi: (10) siz gidün, beni yalunuz kon, tâ ben kaçan kuşı ağa 
bıragadum olamı? – didi. (11) Mürîdler gitdiler, şeyh anun ardına düşdi. Mürîd girü 
döndi, bakdı, gördi (12) kim şeyh gelür. Dahı katırak gideridi. Cüneyd eyitdi: İlahî, şol 
kaçan oğlanun (13) suçı yokdur, udından kaçar. İlahî, ol hayâyı kim ol götürür, anun 
yüzi (14) suyını, anun önine perde eylegil, tâ geçemesün, ben ana irişeyin, yine senün 
(15) tâ‘atuna getüreyin – didi. Mürîd kaçarken gördi kim öninde bir dîvâr çekilmiş,

250.A.

(1) geçecek yol yok. Girü döndi, bakdı gördi kim Cüneyd becid gelür. Bugez (2) 
çâresüz oldı, yüzin dîvâra eyledi, durdı. Cüneyd irdi, anı gözinde (3) öpdi, nevâht 
eyledi, aldı, hânekâha getürdi. Az zamân içinde ol (4) mürîd yüce mertebeye irdi 
hayâsı bereketinde. 

Nakldur kim bir gün Cüneyd mürîd- (5) leriyile ber(r)iyye içinde giderdi. Gün yav-
lak ıssıyıdı. Bir mürîdinün yakası yırtılub (6) omuzı çıkub-dururıdı. Güneş anun 
omuzın göyündürdi, (t)â kim omuzı (7) yarıldı, kan akdı. Ol mürîd birgez eyitdi 
[eyitdi] kim güneş ıssı oldı (8) diyü. Şeyh ana katı heybetile bakdı ve eyitdi: git kim 
sen Hakka lâyık degül- (9) sin – didi, anı kıyından mehcûr eyledi. 
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Nakldur kim şeyhün bir mürîdi varıdı. (10) Şeyh anı dükeli mürîdlerinden yigrek 
severidi ve nazarı anun üzerine artukıdı (11) Tâ haddı, kalan mürîdleri anı göyin-
leridi. Şeyhe didiler: bizlerden anı yigrek seversin (12) diyü. Cüneyd eydüridi: Anun 
edebi cümlenüzden artukdur – diridi. İmdi gelün, anı (13) sınayalum, siz dahı 
görün! – didi. Cüneyd hizmetkâra buyurdı, yigirmi kuş (14) getürdiler. Her birisine 
bir kuş virdi, ve ol mürîde dahı bir kuş virdi (15) ve eyitdi: Her birinüz bir yire 
varun kim kimsene sizi görmeye. Bu kuşları

250.B.

(1) anda boğazlan, giri getürün! – didi. Her birisi birer kuş aldılar, vardılar, bir 
halvet (2) yirde boğazladılar, giri getürdiler, ve eyitdiler kim: ben fulân yirde bo-
ğazladum. Dahı (3) birisi eyitdi: ben dahı fulân yirde boğazladum. Pes ol mürîd 
dahı geldi, (4) kuşı boğazlamaduk dirice getürdi. Cüneyd eyitdi: neçün boğazla-
madun? Eyitdi: Siz (5) buyurdunuzıdı kim kuşı bir yirde boğazla kim anda hîc 
kimsene görmeye. İmdi (6) ne yire kim vardum kim boğazlayam, ol hâzırıdı. Hîc 
Tangrıdan hâlî yir (7) bulmadum kim bu kuşı boğazlayam – didi. Ne yire kim var-
dum, Tangrıyı anda (8) hâzır buldum, pes boğazlamadum, diri getürdüm – didi. 
Cüneyd eyitdi: gördünüzmi (9) kim nice fehmi vardur ve nice firâseti vardur – didi. 
Pes cümle mürîdler anda (10) istiğfâr eylediler, anun zîrekliğine ikrâr getürdiler. 

Nakldur kim Cüneydün (11) sekiz üründü mürîdi varıdı. Her nekim Cüneydün ögin-
den geçerdi, dimedin anlar (12) anı yirine getürürleridi. Bir gün bu sekiz mürîd-
lerün öginden geçdi kim bizler dahı (13) gazâya varsavuz, gazâ idsevüz – didiler. 
Yarındası Cüneyd hizmetkâra buyurdı kim: (14) başmak dönder, gazâya gidelüm! 
– didi. Pes bu mürîdleri aldı, kâfirile uğraşmağa kasd (15) eyledi. Çünkim savaş 
yirine vardılar, saf  bağlandı, Müsülmânlar bahâdurları

251.A.

(1) silâhların geyüb kâfire savaş bağladılar. Bu sekiz mürîdün birisi vardı, şehîd (2) 
oldı. Birisi dahı vardı, ol dahı düşdi. Elkıssa sekizi dahı birgezden (3) şehîd oldılar. 
Cüneyd bakdı, havâ yüzinde dokuz nûrdan kubbeler gördi kim bu (4) mürîdlerün 
cânların ol kubbelere iledürleridi. Sekiz mürîdün cânın sekiz (5) kubbeye iletdiler; 
bir kubbe kaldı. Cüneyd eyitdi: dokuzuncı kubbe benümdür – didi. Dilerdi (6) kim 
meydâna gire. Bir Kâfir yigidi eyitdi: yâ Cüneyd, ol dokuzuncı kubbe benümdür, 
(7) sen yine Bağdâda vargıl! – didi. Geldi, Cüneyd elinde îmân getürdi, meydâna (8) 
girdi, şehîd oldı. Cüneyd bakdı, gördi kim anun cânın [dahı] ol kubbeye (9) iletdiler, 
dokuzı bile uçmağa girdiler. 

Nakldur kim bir vaktın bir seyyid Hicâza (10) kasd eyledi. Çünkim Bağdâda uğ-

318 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



radı, eyitdi: varayım Cüneydi ziyâret kılayın (11) – didi. Çünkim Cüneyd kıyına 
geldi, ziyâretleşdiler. Cüneyd eyitdi: «es-seyyidü min eyne», ya‘nî: (12) seyyid ne 
yirdendür. Eyitdi: Gîlân şehrindendür. Kimün oğlanlarındandur? Eyitdi: emîri’ 
(13) l-mü’minîn, Alî oğlanlarındandur. Andan Cüneyd eyitdi: «inne ebâke kâne 
yadribu bi’s-seyfeyni (14) târeten ma‘a’l-küffâri ve târeten ma‘a’ş-şeytâni ve hü-
ve’n-nefsü ve’s-seyyid bi-eyyihâ yadribu» (15) ya‘nî: senün atan iki kılıc ururdı, 
gâh kâfirile ve gâh nefsile. Seyyid iki kılıcdan

251.B.

(1) kaftısın602 urur? Seyyid bu sözi işitdi, gendözin yığamadı, ağlayu duru-geldi, 
(2) ve iki dizi üstine oturdı, ve eyitdi: yâ Cüneyd, ben atam yolın varımazın – didi, 
ve (3) lîkin bana ögüt vir! – didi. Cüneyd eyitdi: Senün gönlün Hak(k)un hâs (4) 
haremidür. İmdi sen gücün yitdügince nâmahremi Hak(k)un hâs haremine yol (5) 
virmegil! – didi. Seyyid eyitdi kim tamâmdur. Cüneydün sözleri inen âlîdür.

(6) Ve anun sözlerinden bir şemme beyân kılalum, inşâallâhu Ta‘âlâ.

Şeyh Cüneyd (7) sözleridür. Rahmetullâhi <aleyhi>.603

Cüneyd eyitdi: fütüvvet Şâmdadur, ve fasâhat Irâk da (8) dur, ve sıdk Horasândadur 
– didi.

Eydür: Yol urıcılar çokdur. Ve bu (9) yolda üc dürlü duzak kurub-dururlar. Evvel 
mekr duzağı, ikinci kahr, (10) üçünci lutfdur. Bunlarun nihâyeti yokdur.

Ve eydür: Kulıla Tangrı arasında dört (11) deniz vardur. Kul anı geçmeyince 
Tangrıya irmez. Birisi dünyâdur, anun gemisi (12) zühddür. Ve ikinci halkdur, 
anun gemisi ırak olmakdur. Ve üçünci İblîsdür, (13) anun gemisi anı düşman bi-
lüb, andan gey sakınmakdur. Ve dördünci nefsdür, (14) anun gemisi anun dilegin 
virmemekdür.

Ve eydür: Nefsün hevâsıyıla ve Şeytânun (15) vesvesesi arasında fark oldur kim 
nefs bir nesne’yi dileye, sen <virmeyesin>,604 anı men‘

252.A.

(1) eylegil! Ve Şeytân vesvese eyler kim nefs dilegin virgil! – dir. Sen ana (2) muhâ-
lefet eyle kim kurtılasın.

Ve eydür: Bu nefs yavuz buyrucıdur, ve hevâya uyıcı (3) dur, ve dükeli yavuzlıklara 
ulaşdurıcıdur. Er oldur kim anı öldüre.

(4) Ve eydür: Dostlar gönli Tangrınun sırrı yiridür. Ve Tangrı Ta‘âlâ gendü sırrını 
(5) ol gönülde komaz kim anda dünyâ dostlığı ola.
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Ve eydür: Tangrıdan gâfil (6) olmak, oddan dahı katıdur.

Ve eydür: âzâdlığa irmeyesin, eger kullıkdan sende (7) nesne kalmış olursa.

Ve eydür: herkim nefsini bildi, kullık ana genez oldı.

(8) Ve eydür: Herkimün kim ri‘âyeti eyü ola, anun vilâyeti dâ’im ola. Herkim (9) 
mu‘âmele’yi işâret hilâfınca ide, ol müdde‘îdür ve yalancıdur.

Eydür: herkim (10) müşâhedesüz Allâh diye, ol yalancıdur.

Eyitdi: herkim Tangrıyı bildi, hergiz (11) şâz olmaya visâl vaktınadegin.

Eydür: herkim dilerse kim anun dîni selâmat (12) ola, ve teni âsûze ola, ve gönli 
inâyetlü ola, ol halkdan uzlet eylesün. (13) Ve âkıl oldur kim yalunuzlığı seve.

Eydür: Herkimün kim ilmi yakîna irmedi-ise, (14) yakînı anun havfıla ve havfı 
ameliledür. Ve amel vera‘ıladur, ve vera‘ ihlâsıla, (15) ve ihlâs müşâhede-iledür. 
Herkimde kim bu hasletler olmadı, ol hâliklerdendür.

252.B.

(1) Ve eydür: Herkimün kim dirligi Hakkıla ola, anun ölümi nakl eylemekdür 
mecâzî (2) dirlikden hakîkat dirlige.605 Ve herkimün kim dirligi nefsile ola, anun (3) 
ölümi cânı gidicek olur.606

Ve eydür: Her gözün kim görmekligi ibretile (4) olmaya, anun görmezligi yigrek-
dür görürliginden. Ve her dil kim Tangrınun (5) zikrine meşgûl olmaya, anun söy-
lemezligi yigrekdür söyledüginden. Ve her (6) kulak kim Hak işitmege muntazır 
olmaya, anun sağırlığı yigrekdür işitdüginden. (7) Ve her ten kim Tangrı kullığına 
meşgûl olmaya, anun ölmekligi yigrekdür (8) dirliginden.

Ve eydür: herkim elini amele ura, kademi berk ola.

Ve eydür: Olmaya (9) kim mürîd nesne ögrene. Meger ol kadar kim namâzda 
gereklü ola, Fâtiha ve kul (10) hüvallâhu ehad <bigi>.607 Kankı mürîd kim nesne 
yaza ve okıya, andan nesne gelmeye.

(11) Ve eydür: Dünyâ mürîd gönline sabrdan dahı acıdur. Ve çün ma‘rifet bularun 
(12) gönline ire, baldan dahı tatludur.

Ve eydür: Amellerün yigregi oldur ki, (13) nefsini saklaya. Ve çün nefsini sakladı, 
dînini sakladı.

Ve eydür: Gönül (14) dörddür. Bir gönül oldur kim Hakdan ola, kulı da‘vet eyleye 
uyanmaklığa. (15) Ve bir gönül oldur kim firiştelerdendür, kulı da‘vet eyler tâ‘ata.
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253.A.

(1) Ve bir gönül nefsdendür, kulı da‘vet eyler dünyâya ve ârâyişine ve zevkine (2) 
ve tenâ‘‘umına. Ve bir gönül Şeytândandur, kulı da‘vet eyler buhl ve hased (3) ve 
adâvete.

Eydür: belâ ârıflarun çırâğıdur, ve mürîdlerün uyanuklığıdur, (4) ve âkıllarun 
helâklıgıdur.

Eydür: himmet Tangrı işâretidür, ve irâdet (5) firişteler işâretidür, ve minnet Şey-
tân işâretidür, ve şehvet nefs (6) işâretidür, ve hevâ küfr işâretidür.

Ve eydür: sâhib-himmete Hak Ta‘âlâ her- (7) giz azâb eylemeye, egerçi kim andan 
günâh dahı gelürse.

Ve eydür: herkimün kim (8) himmeti var, anun gözi açukdur.

Ve eydür: hîc bir şahs bir şahsa nisbet dutmaz, (9) hîc bir amel bir amele benze-
mez.

Ve eydür: [hîc]608 dervîş oldur kim yir bigi ola: cümle (10) pelîdleri anun üstine 
dökeler ve cümle eylükleri andan göreler.

Ve eydür: sûfî (11) oldur kim sâfî ola Tangrıdan artukdan.

Ve eydür: herkim güzîze oldı (12) nefsden, güzize oldı Tangrıdan artukdan.

Ve eydür: sûfî oldur kim anun gönli (13) İbrâhîm gönli bigi selâmat ola dünyâ dost-
lığından, ve dahı anun teslîmligi (14) İsma‘îl teslîmligi bigi ola, ve gussası Dâvud 
gussası gibi ola, ve sabrı (15) Eyyüb sabrı bigi ola, ve fakrı Îsâ fakrı bigi ola, ve şevki 
Muhammed şevki bigi ola.

253.B.

(1) Ve eydür: tasavvuf  bir sıfatdur kim kullarun ikâmeti anun içindedür. Sordılar 
kim: (2) Hak sıfatımıdur, veyâ halk sıfatımıdur? Eyitdi: Hak sıfatıdur, ammâ resim 
halk (3) sıfatıdur.

Ve eydür: tasavvuf  ol olur kim seni Hak Ta‘âlâ senden öldüre, (4) ve gendüsiyle 
yine dirilde.

Ve eydür: tasavvuf  zikirdür ve vahdetdür. dahı (5) bir gişi sordı kim: tasavvuf 
nedür? Eyitdi: senün üzerüne olsun anun zâhirin (6) dutmak, ve zâtından ve 
bâtından sorman kim aklunuza sığmaz – didi.

Ve eyitdi: (7) sûfîlar vardur kim bularun bekâsı Hak(k)ıladur, kimsene bilmez, illâ 
ol bilür.
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(8) Bir gün Cüneyd mürîdleri arasında otururdı. Nâgâh bir saru benizlü yigit (9) 
geldi, Cüneyde birez bakdı, yine tizcek gitdi. Cüneyd anun ardınca (10) bir mürîd 
virbidi, eyitdi: var, ol yigide sor kim sûfîlık ne nesnedür? (11) Mürîd vardı, sordı. 
Ol yigit eyitdi: var, Cüneyde digil kim: «kün bilâ (12) vasfin hattâ tecide mâ lâ vasfe 
lehu», ya‘nî: bî-vasf  olgıl, bî-vasfı bulasın – dir. (13) Cüneyd çünkim bu sözi işitdi, 
durdı, segirtdi kim ol yigidi bula, bulımadı. (14) Eyitdi kim: i dirîgâ, ol bir ulu 
kuşımış, biz anun kadrin bilimedük – didi. (15) Cüneyd nice gün ol söz heybetinden 
hayrân olub-dururdı ve eyitdi:

254.A.

(1) ârıfun yitmiş makâmı vardur. Ol yitmişün birisi oldur kim hergiz bu cihân (2) 
murâdın dilemeye.

Ve eydür: ârıf  oldur kim Hak Ta‘âlâ anun sırrından söz söyleye, (3) gendüsi 
hâmûş ola.

Ve eydür: ârıf  Hakkı görür her bir nefes içinde. Ve ârıf  (4) oldur kim pâk ola her 
bir kirden ve yiyiden.

Ve eydür: ârıf  bir derecededür (5) kim Hak(k)ıla anun arasında hicâb yokdur.

Ve eydür: ma‘rifet iki kısmdur. Bir (6) ma‘rifet-i ta‘arrufdur ve bir ma‘rifet-i ta‘rîf-
dür. Ta‘arruf  oldur kim gendözini (7) ana biliş eyler, ve ta‘rîf  oldur kim gendözini 
bildürür.

Ve eydür: ma‘rifet (8) Tangrı emânetidür kul gönlinde.

Ve eydür: mahabbete irmege, megerkim anun cânı şucâ‘ {ola} (9) anun yolında 
cân virmekde.

Ve eydür: üns ehli halvet içinde nesne (10) söyleyeler kim âm halkı anı küfr sana.

Ve eydür: müşâhede garkadur ve vecd (11) helâkdur.

Eydür: vecd diri kılıcıdur ve müşâhede öldüricidür.

Ve eydür: (12) Çün rıkkat fevt ola, hergiz anı bulmağa yaramaz. Ve hîc nesne 
rıkkatdan azîzırak (13) yokdur. Ve eger bin yıl bir Sâdık yüz Hakka dutarsa, ve 
andan sonra bir sâ‘at (14) Hakdan i‘râz iderse, ol kim ol bir sâ‘at içinde andan 
fevt oldı, (15) andan artuk ola kim ol bin yıl içinde hâsıl oldı-ıdı. Ve dahı bir ma‘nî

254.B.

(1) oldur kim şöyle hasratlık olur kim ol bir lahza zâyi‘ olmağı ol bin (2) yıl içindeği 
ganîmetden artukdur. Ve dahı bir ma‘nî oldur kim bu bir lahza Hakdan (3) i‘râz 
eylemek bin yıllık tâ‘atı bir sâ‘at içindeği edebsüzlige degmez.
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Ve eydür: (4) hîc Tangrı velîlerine vaktları içinde nefslerin saklamakdan katırak 
yokdur.

(5) Ve eyitdi: şükr oldur kim gendü nefsüni ni‘met ehli bilmeyesin.

Ve eydür: zühd (6) eli boş olmakdur memleketden, ve gönli hâlî olmakdur dünyâ 
şuglından.

(7) Ve eydür: sıdk oldur kim doğru söyleyesin şol yirde kim eger (8) anı söylersen, 
sana ziyân değe.

Ve eydür: Sâdık dervîş oldur kim sû’âl (9) eylemeye, ve mu‘âraza dahı eylemeye. 
Eger kimsene ana mu‘âraza eylerse, ol (10) hâmûş ola.

Ve eydür: Sâdıklık artar ve eksilmez.

Ve eydür: gâyet sabr tevekküldür. (11) Nitekim Kur’ân içinde buyurur: «ellezîne 
saberû ve alâ rabbihim yetevekkelûne».

Ve eydür: sabr (12) nefsi yığmakdur Tangrıyıla rücû‘ eylemedin.

Ve eydür: sabr yutmakdur acı (13) ları yüzin turş eylemedin.

Ve eydür: Yakîn oldur kim rızka azm eylemeyesin, (14) ve rızkıçün kim gussa yime-
yesin. Ve ol kim sana mukadder olmışdur, (15) sana degecekdür.

Ve eydür: fütüvvet oldur kim dervîşlerden ârlanmayasın,

255.A.

(1) ve baylara mu‘âraza eylemeyesin. Cumardlık oldur kim elünden geleni dirîg (2) 
itmeyesin. Ve hulk dörtdür: sahâvet ve ülfet ve nasîhat ve şefkat.

(3) Ve eydür: fâsıklar sohbeti kim eyü hulû ola, bana sevgülüdür şol âlımlar (4) 
sohbetinden kim yavuz hulû ola.

Ve eydür: hâl bir nesnedür kim gönüle gelür, (5) illâ bâkî kalmaz.

Ve eydür: rızâ ihtiyârı def‘ eylemekdür.

Ve eydür: rızâ ol- (6) dur kim belâyı ganîmet göresin.

Ve eydür: fakr hâlî olmakdur gönül dileklerinden.

(7) Ve eydür: havf  oldur kim harâmları içünden çıkarasın, ve emelleri terk (8) 
eyleyesin, ve asâyıla abâyı ihtiyâr eyleyesin.

Ve eydür: Tevbenün üc ma‘nîsi (9) vardur. Evvel: nedâmet; ikinci: gendözin arı 
eyleye Müsülmânlar mazleme- (10) lerinden; üçünci: ayruk varmaya yavuz işlere.
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Ve eydür: semâ‘ muhtâcdur üc (11) nesneye: zamâna ve mekâna ve ihvâna.

Cüneyde sordılar kim: bu ne hâldur (12) kim âdem sâkin olub-dururken çünkim 
semâ‘ işidür, ihtiyârsuz (13) harekete gelür? Eyitdi: Hak – sübhânehu ve ta‘âlâ – 
elest vaktında âdem-oğlanları (14) cânlarına hitâb eyledi. Ve cânlar ol vaktın ol 
hitâbdan lezzet (15) bulub-dururlardı. Bu âlemde dahı çünkim semâ‘ işidürler, ol 
zevk

255.B.

(1) hâsıl olur, hareket eylerler.

Bir gün bir ulu gişi geldi, Cüneyde sordı (2) kim: tasavvuf  ne dimekdür, ve ol n’eyle 
hâsıl olur? Cevâb şöyle virdi kim: (3) tasavvuf  dimek gönlini sâfî eylemekdür halk 
murâfakatından, dahı ayrılmakdur (4) halk tabî‘atından, ve gendüsini öldürmek-
dür beşeriyyet sıfatından, ve ırak olmakdur (5) nefs dileklerinden, ve revhânî609 sı-
fata gelmekdür kesâfetden. Ve derecesi yüce olmakdur (6) Hak ilmiyile. Ve nasîhat 
eylemekdür çümle ümmete, ve vefâyı beklemekdür, ve mütâba‘at (7) eylemekdür 
Peygamber şerî‘atına. Ve dahı oldur sûfî kim Hak(k)ıla kâ’îm ola.

(8) Ve eydür: Cümle ziştlerün zişti oldur kim sûfî ola ve bahîl ola. Zîrâ (9) tasavvuf 
Hak sıfatıdur, Hak sıfatında buhl olmasa gerek.

Sordılar kim: tevhîd nedür? (10) Eydür: «el-ubûru ani’l-ubûdiyyati ila’r-rubûbiy-
yati», ya‘nî: ubûdiyyetden rubûbiyyete geçmekdür. (11) Eyitdiler kim: bu söz müş-
kildür, beyân idivirgil! Eyitdi: Kul sıfatı horlıkdur (12) ve âcızlıkdur ve za‘yıf-lıkdur; 
ve Hak sıfatı cümle azîzlıkdur ve kudretdür. (13) Herkim bu sıfatda ola, muvahhid 
olur.

Ve yine sordılar kim: tevhîd nedür? (14) Eydür: yakînlıkdur. Eyitdiler: beyân eyle 
kim nicedür? Eydür: Hakîkat uşbu (15) halkun harekâtı, sekenâtı Tangrı Ta‘âlâ 
fi‘lidür. Kimsene ana ortak yok.

256.A.

(1) Çünkim bunı böyle bilesin, tevhîd şartını yirine getüresin.

Eyitdiler: fenâ nedür, (2) ve bekâ nedür? Eyitdi: bekâ Hakkundur, ve fenâ kulundur.

Eyitdiler: tecrîd nedür? Eyitdi: tecrîd (3) oldur kim zâhiri anun mücerred ola 
a‘râzdan, ve bâtını dahı mücerred ola garazdan.

(4) Sordılar kim: mahabbet nedür? Eyitdi: mahbûb sıfatı muhib gönlinde şunun 
gibi otura kim (5) söyledügin andan söyleye, ve işitdügin anunla işide. Nitekim 
Peygamber eydür: «izâ (6) ahbabtehu künte lehu». 
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Ve eyitdiler kim: tefekkür nedür? Eyitdi: Tefekkür dört kısmdur. Bir tefekkür 
(7) Tangrınun âyetlerinedür; bundan ma‘rifet doğar. İkinci tefekkür ni‘metle-
rinedür; bundan (8) mahabbet doğar. Üçünci tefekkür Hak(k)un va‘delerine ve 
azâblarınadur; bundan havf  doğar. (9) Ve dördünci fikr Hak(k)un rahmetine ve 
uçmağınadur; bu fikirden ictihâd ve tâ‘at (10) doğar.

Sordılar kim: kul ubûdiyyet hakkını ne vakt yirine getürür? Eydür: şol vaktın kim 
(11) dükeli nesneleri Hak mülkin bile ve hakîkat bile: dükeli mahlûkâtun varacak 
yiri (12) ve merca‘ı Tangrı Ta‘âlâdur. Nitekim Kur’ân içinde buyurdı: «fe-sübhânel-
lezî bi-yedihi (13) melekûtü külli şey’in ve ileyhi».

Ve dahı sordılar kim murâkabat nedür? Eyitdi: Murâkabat oldur (14) kim göze-
dü-durasın ve gâfil oturmayasın kim Tangrıdan sana ne gelür? (15) Nitekim bir 
gişi bir pâzişâhun hışmından korkarısa, hîc yatmaz ve dinlenmez, ve ol korku

256.B.

(1) anı uyıtmaz. Nitekim Tangrı Ta‘âlâ Kur’ânda eydür: «fa’rtakıb», ya‘nî: göze-
dü-dur dimekdür.

(2) Sordılar kim: sıdk nedür, sâdık nedür? Eyitdi: sıdk oldur kim dâ’im anun (3) 
sıdkı eksük olmaya akvâl içinde ve ef‘âl içinde. Ve sıdk sâdıkun fi‘lidür.

(4) Sordılar kim: ihlâs nedür? Eyitdi: İhlâs senün fenâlığundur ve Hakkun bekâlı-
ğıdur. (5) Ve dahı ihlâs oldur kim Tangrı mu‘âmelesinden halkı çıkarasın.

Ve sordılar kim: uzlet (6) nedür? Eyitdi: Uzlet iki kısımdur. Birisi halkdan ve birisi 
nefsden. Ammâ nefsden (7) ayru <olmak>610 uzletün yigregidür.

Ve sordılar kim: dostlığı kimünle eyleyelüm? Eyitdi: Şol (8) gişiyile kim eylük ey-
leye senün hakkuna, ve anı ayruk anmaya. Ve eger sen (9) eylük idersen, ol anı 
giri ödeye.

Ve sordılar kim: ağlamakdan yigrek nedür? Eyitdi: (10) Ağlamakdan yigrek ağla-
makdur ağlamak üzerine. Ya‘nî: Tangrı korkusından birgez ağlamışıken (11) girü 
ağlaya, ol inen sevgülüdür Hak Hazretinde.

Ve sordılar kim: Tangrıya yol (12) nicedür? Eyitdi: «et-turuku ilallâhi bi-adedi 
enfâsi’l-halâyıkı», ya‘nî: Tangrıdan yana yol âdem (13) oğlanlarınun nefesleri sağı-
şından dahı artukdur – didi. İllâ dükelisinden yigregi dünyâyı (14) terk eylemekdür 
– didi.

Ve dahı bir gişi sordı kim: Tangrıdan yana yol nedür? Eyitdi: (15) var, dünyâyı terk 
it, ve nefsüne muhâlefet eyle, tâ bilesin – didi.
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Ve sordılar kim:

257.A.

(1) tevâzu‘ nedür? Eyitdi: inilemegi yokaru dutmak ve pehlûyı aşağa bırakmakdur 
– didi.

Ve sordılar (2) kim: kullarun hicâbı kaçdur Hak(k)a irmekden men‘ ider? Eyitdi: 
ücdür. Birisi nefsdür, (3) ve birisi halkdur; ve birisi dünyâdur. Bu âmlarundur. 
Ve hâslar hicâbı dahı ücdür. (4) Evvel: tâ‘atın görmek; ikinci: sevâbın görmek. 
Üçünci: kerâmetin görmek.

Sordılar kim: (5) mü’min gönliyile münâfık gönlinün arasında fark nedür? Eyitdi: 
mü’min gönli dölenübdür, (6) ve münâfık gönli bir hâldan bir hâla dönedurur; bir 
hâl içinde durmaz – didi. 

Nakldur (7) kim bir gün Cüneydi gördiler kim eydüridi: i Çalabum, beni gözsüz ey-
legil! Eyitdiler: yâ (8) Cüneyd, ne ma‘nîsi vardur kim böyle dirsin? Eyitdi: kimsene 
kim Hak(k)ı görmeye, ben (9) dilemezven kim ol gişiy(i) göreven – didi. Çünkim 
ölümi yakın geldi, hem şöyle oldı.

(10) Nakldur kim çün Cüneydün vefâtı yakın geldi, eyitdi kim: sofra kon ve hon (11) 
dökün, tâ ben yarânlar ta‘âm yirken cân vireyin – didi. Pes çünkim nez‘ hâlına (12) 
düşdi, eyitdi kim: bana âbdest aldurun! Çünkim âbdesti aldurdılar, barmakları 
(13) arasına su dökmedük. Eydür: tahlîli yirine getürün! Çünkim yirine getürdiler, 
pes der (14) hâl secdeye düşdi ve ağladı. Eyitdiler: i sultân-ı tarîkat, bunca ibâdet 
(15) ve ictihâd kim sen ilerü virbidün, ol tamâm degülmidür kim bu hâl içinde 
secde

257.B.

(1) eylersin? – didiler. Eyitdi: hîç vakt içinde sücûda Cüneyd bu vaktdan muhtâcırak 
degülidi (2) – didi. 

Nakldur kim Harîrî eydür: Cüneyd ol hâlda Kur’ân başladı. Ben eyitdüm: (3) yâ 
‘Ma‘den-i hakîkat’, Kur’ânmı okırsın? Eyitdi: Bu hâl içinde Kur’ândan yigrek ne 
ola kim? (4) Bir yanumda ‘Melekü’l-mevt’ durur, ve bir yanumda Sırât Köprüsi, ve 
adl kâzîsı önümde. (5) Ve bana iki yol gösterür. Bilmezven kim kankı yola iledürler. 
Pes Bakara sûresinden (6) yitmiş âyet okıdı ve hâlı ayruksıdı, birgez derdile Allâh 
didi, ve tesbîh okımağa (7) başladı. Ve barmağıyıla tesbîh okıduğın akd dutardı, ve 
biş barmağının yumdı, ve eyitdi: (8) bismillâhirrahmânirrahîmi. Ve iki gözin berk 
yumdı, ol arı ve mukaddes cânını (9) Hazrete ısmarladı. 

Nakldur kim çün yuyucı anı yurıdı, diledi kim Cüneydün (10) gözlerin açayıdı kim 
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su girsün diyü. Nekadar kim cahd eyledi kim (11) acaydı, <açamadı>.611 Pes hâtif-
den bir âvâz işitdi kim: hay, dart elüni, dart Cüneydün (12) gözlerinden kim ol gözin 
anun içün yumdı kim bizüm dîzârumuz görmeyince (13) açmaz. Pes yuyucı bugez 
barmakların açmağa kasd eyledi; nekadar kim dürişdi, (14) açamadı. Yine âvâz 
işitdi kim: dart elüni, ol barmakların bizüm adumuzıla (15) yumdı, biz acmayınca 
açmaz – didi.

Çünkim yudılar, cenâzesin getürdiler, giderleridi,

258.A.

(1) nâgâh bir ak gügercin havâ yüzinden indi ve cenâze kenârına kondı. Mürîdleri 
(2) nekadar kim yinleriyle anı üşeleridi, uçmazıdı. Tâ ol kuşcuğaz kudret (3) diliyile 
söyledi ve eyitdi: beni üşendürmen kim ben çengelümi bunda (4) anunçün urdum 
kim ben dahı anun himmetinden bî-nasîb olmayavan. Ve eger (5) sizün gavgânuz 
degülmisseidi, bir ak yil geleceğidi, bunun cenâzesin (6) havâya iledecegidi – didi.

Çünkim Cüneydi defn eylediler, bir velî anı (7) düşinde gördi ve sordı kim: Mün-
kire ve Nekîre nice cevâb virdün? Eyitdi: çünkim (8) ol firişteler izzet hazretinden 
benüm kıyuma geldiler ve eyitdiler: «men rabbuke», (9) ben geldüm ve eyitdüm: 
ben birgez cevâb virdüm – didüm. Eyitdiler: ne vaktın (10) cevâb virdün? Ben 
eyitdüm: şol vaktın kim benüm Çalabum benüm cânumı yaratduğı (11) vaktın 
benüm cânuma hitâb eyledi ve eyitdi: «elestü bi-rabbiküm.» Ol vaktın (12) beli 
didümidi. Şimdi siz geldünüz, Tangrın kimdür? – dirsiz. Ol gişiye kim (13) sultân 
sormış ola, kulı ikiledin sorarmı olur? – didüm. Bârî yine (14) sultân söziyile size 
<cevâb>612 vireyim – didüm, ve eyitdüm: «ellezî halaka’s-semâvâti ve’l-arza», 
ya‘nî: (15) benüm Tangrım oldur kim yiri ve gögi yaratdı. Ve dahı eyitdüm kim: 
«ellezî halakanî

258.B.

(1) fe hüve yehdîni», ya‘nî: benüm Tangrım oldur kim beni yaratdı ve bana hidâ-
yet virdi. (2) Ve dahı eyitdüm: «ve’llezî yumîtünî sümme yehdîni», ya‘nî: benüm 
Tangrım oldur kim beni öldürdi, (3) yine dirildecekdür. Çün bu sözleri işitdiler, 
henüz bu mahabbet esrükliginden (4) ayılmaduk – didiler, durdılar, gitdiler.

Ve dahı bir velî Cüneydi düşinde gördi (5) ve eyitdi: yâ Cüneyd, Tangrın senünle 
ne mu‘âmele kıldı? Eyitdi: Çalabum beni (6) yarlığadi, ve bana rahmet eyledi, ve 
bana eyitdi: yâ Cüneyd, uçmağa girürmisin? (7) Ben eyitdüm: yok. Ne [ne]613 ge-
rek? – didi. Ben eyitdüm: seni gücile buldum, ko beni (8) karşuna, hayrân olayın, 
durayım – didüm. Eyitdi: Ben senünven, sen benümsin. (9) Şimdiyedegin sen ben 
didügümi dutarıdun, andan girü ben sen didügüni (10) dutarvan – didi. 
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Nakldur kim bir gün Şiblî Cüneydün türbesi üstinde dururdı. (11) Bir gişi geldi, bir 
mes’ele sordı. Şiblî eyitdi: Ulularun ölümi hâlı (12) ve dirligi hâlı berâbar olur. Ben 
utanurvan kim Cüneydün türbesi katında (13) sana cevâb virem – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{44}

Ân şeyh-i (14) şüyûh-ı tarîkat, ân asl-ı usûl-ı hakîkat; ân şeyh-i âlem, ân çırâğ-ı 
Harem; (15) ân insân-ı melekî:

Ömer Bû Osmân(-ı) Mekkî
– rahmetullâhi aleyhi – tarîkat ulularındanıdı.

259.A.

(1) Ve bu tâ’ifenün sâdâtlarındanıdı. Ve cümle ulular ana iktidâ eylemişleridi. 
Ve (2) anun sözleri dükeli meşâyih içinde makbûlıdı. Ve riyâzete ve zühd ü (3) 
perhîzkârlığa mansûbıdı, ve hakâyike ve latâyife mevsûfıdı. Ve iktidâ (4) Cüneyde 
kılmışıdı. Ve Bağdâdda ancak Bû Sa‘îd-i Harrâzı görmişidi. Ve çok (5) yıllar Ka‘be-
nün haremi içinde mu‘tekif  olmışıdı. 

Nakldur kim bir gün (6) Hallâc-ı Mansûrı gördi kim nesne yazardı. Sordı kim: 
ne yazarsın? Eyitdi: (7) Kur’âna mu‘âraza iderven – didi. Ömere yavlak katı geldi, 
yavuz du‘â kıldı: (8) berhurdâr olmagıl! – didi. Ve kıyından kovdı. Eydürler kim ne 
belâ kim Mansûr-ı (9) Hallâca geldi, anun du‘âsından buldı – dirler. 

Nakldur kim Ömer bir gün Gencnâme (10) tercümesin bir kâğıda yazub seccâdesi 
altına koyub-dururdı, ve gendözi (11) âbdeste vardıyıdı. Hüseyn-i Mansûr geldi, ol 
kâğıdı aldı, ve ana ma‘lûm (12) oldı. Geldi, ol kâğıdı istemedin eyitdi: Hüseyn gel-
miş, ol kâğıdı oğurlamış. (13) Eyitdi: tiz ola kim anun ellerin keseler, ve ayakların 
keseler, ve anı asa (14) koyalar, ve oda yanduralar, ve külin yile savuralar – didi. 
Pes hem ol didügü (15) oldı. Ve ol Gencnâme içinde bu yazılub-dururdı kim ol 
vaktın cân
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259.B.

(1) Âdem gevdesine Hak emriyile girdi. Hak Ta‘âlâ cümle firiştelere buyurdı kim 
(2) Âdeme secde kılalar. Pes dükelisi yüzlerin secdeye urdılar. Âdeme Şeytân (3) secde 
eylemedi ve eyitdi: göreyim, cân Âdemün kâlibine nice girür, ve anun (4) sırrın 
bileyim – didi. Bir niceler eydürler: İblîs okıyub-dururdı kim firişte- (5) lerden 
birisi la‘net olacakdur. Göreyim kankısı la‘net olur? – didi. La‘net olan (6) hod 
gendöziyimiş. Bir niceler eydürler: İblîs eyitdi: Âdemün sırrın bileyim, ve cân (7) 
anun başındanmı girür, veyâ ağzındanmı girür, veyâ kulağındanmı girür, göre-
yim (8) – didi. Anunçündür kim Âdemün sırrın İblîsden hîc kimsene bilmez. Ve 
âdemün (9) damarlarında kan nice yürirse, İblîs dahı Âdemün içinde şöyle yürir. (10) 
Ve çün la‘net oldı, sürükdi. Pes feryâd u figân eyledi: kanı benüm kullığum (11) ve 
ibâdetüm? – didi, ve yirde ve gökde bir karış yir kalmayub-durur kim ben anda 
(12) sana ibâdet kılmadum ve başum anda komadum – didi. Çünkim beni Âdem 
öcinden (13) la‘net eyledün «fe-enzirnî ilâ yevmi yub‘asûne» – didi, ya‘nî: beni 
kıyamet kopınca öldürmegil, (14) tâ ben dahı öcümi âdem-oğlanlarından alayım, 
ve bunları yoldan çıkarayın, ve günâh- (15) lu kılayın, tâ benümile tamuya bile 
gireler – didi. Pes Hak Ta‘âlâ eyitdi: «fe-inneke mine’

260.A.

(1) -l-munzarîne614 ilâ yevmi’l-vakti’l-ma‘lûmi», ya‘nî: seni muntazır eyledüm 
ve kiyametedegin olmayasın (2) – didi. Ve ol Gencnâme kim Ömer-i615 Bû Osmân 
yazmışıdı buyıdı. Ve dahı Ömer (3) Mahabbet kitâbında yazmışıdı kim Hak Ta‘âlâ 
cânları kâlıblardan yidi-bin yıl (4) ilerüden yaradub-dururdı. Ve Hak Ta‘âlâ 
âdem-oğlanlarınun cânlarına günde (5) üc-yüz-altmış-gez rahmet nazarın bıra-
gurdı, ve mahabbet sözlerin cânlara işitdürürdi, (6) ve üc-yüz-altmış üns latîflerin616 
gönüllerine koyardı, ve üc-yüz-altmış-gez (7) keşf  ve tecellî nûrın cânlar üzerine 
nisâr kılurdı. Pes çünkim kâlıb âlemine (8) getürdi, sırrı cân içinde zindâna koydı, 
ve cânı gönül içinde mahbûs (9) eyledi. Ve andan aklı bularun arasında merkeb617 
eyledi. Ve andan Peygamber virbidi, (10) ve fermân virdi, ve benüm buyruğum 
dutun! – didi. Herkim benüm buyruğum dutarsa, (11) gönli mahabbete ulas(s)a, ve 
cânı kurbete ire, ve sırrı vasletile karâr duta, lâcirem (12) benüm uçmağuma gire, 
ve dîzâruma lâyık ola – didi. 

Nakldur kim Ömer Bû Osmân (13) birgez Haremden Cüneyde ve Cerîriye ve Şiblîye 
nâme yazdı ve eyitdi: azîzler, (14) sizler Irâk pîrlerisiz, şöyle bilesiz kim herkime 
kim Ka‘be cemâlı gerekse, (15) ana diyesiz kim: «lem tekûnû bâligîhi illâ bi-şak-
ki’l-enfüs»; ve herkime kurb gereğise,

260.B.
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(1) ana diyesiz kim: «lem tekûnû bâligîhi illâ bi-şakki’ [[l-enfüsi’]] l-kulûbi»;618 ve 
herkime kim visâl gerekse, ana diyesiz (2) kim: «lem tekûnû bâligîhi illâ bi-şak-
ki’l-enfusi’l-kulûb».

<Nakldur>619 kim birgez yine ber(r)iyye içinden nâme (3) yazdı kim: Bu nâme[’yi] 
Ömer-i Bû Osmân-ı Mekkîden ve Hicâz pîrlerinden sizlere kim Irâk (4) azîzlerisiz. 
Şöyle bilesiz kim: bu yolda iki-bin dağ vardur oddan, ve dahı (5) iki-bin deniz 
vardur helâk eyleyici. Zînhâr, sakınun kim od ayağunuzı (6) göyündürmesün ve 
ol denizlerde gark olmayasız. Ve çünkim nâme Cüneyde degdi, (7) Cüneyd Bağdâd 
pîrlerin dirşürdi ve nâme’yi bunlarun kıyında okıdı. Andan (8) Cüneyd ve Harîrî ve 
Şiblî eyitdiler: gelün, görelüm, anun bu dağlar didügünden murâdı (9) nedür, ve 
bu oddan murâdı nedür? Cüneyd eyitdi: Anun bu dağ didüğü erenlerdür. (10) Er 
oldur kim Tangrı yolında dağ gibi dura, ve berk ola, ve yirinden (11) ırılmaya. Ve 
od didüğü oldur kim Hak ışkından yana ve yok ola. Ve iki-bin (12) didügü oldur 
kim er iki-bin-gez yok olmayınca ve yine var olmayınca ol (13) izzet dergâhına 
irişmez. Ve deniz didügü bizüm nefsümüzdür kim karşumuza hicâb (14) olmışdur. 
Ve eger ol nefs denizine muhâlefet gemisi olmazsa, gark oluruz (15) – didi. 

Nakldur kim birgez Ömer İsfahân şehrine geldi ve anda bir hoca

261.A.

(1) varıdı. Anun bir oğlı varıdı, katı hasta olubdururdı, ve gice gündüz zahmet 
(2) çekerdi, ve evlerinde yaturdı. Bir gün ol oğlanı görmege vardı. Ve oğlan (3) 
çünkim şeyhi gördi, eyitdi: yâ şeyh, kavvâla buyur kim bir beyt eylesün, işideyim 
(4) – didi. Pes şeyh buyurdı, kavvâl bu beyti eyitdi kim: «mâlî marıztü fe-lem 
tu‘idnî ehadün (5) minküm ve-yemrizu indeküm fe-e‘ûdü». Yigit çünkim bu beyti 
işitdi, (6) durugeldi, oturdı, hastalığı gitdi, sağ oldı. atası anı şeyhe (7) ısmarladı ve 
ululardan oldı.

Ömer bin Osmân-ı Mekkî sözleridür.

Eydür: (8) Tangrınun kudretlerin fikr eylegil, ammâ zâtına fikr eylemek küfrdür 
– didi.

Ve (9) [Ve] eyitdi: müşâhede kurbetdür, masrûfdur ilmü’l-yakîn üzerine.

Ve eydür: müşâhede (10) yakîn artuklığındandur.

Ve eydür: yakîn evveli hakîkat âhiridür.

Eydür: sohbet (11) rızâ içindedür, ve rızâ mahabbet içindedür.

Ve eydür: sûfî oldur kim vaktlarun (12) yigregiyile meşgûl ola.
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Ve eyitdi: sabr oldur kim kul Tangrısıyıla ola, belâ bile, (13) râhat anun katında 
berâbar ola. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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Ân (14) puhte-i cihân-ı kuds, ân suhte-i makâm-ı üns; ân kıdve-i târim-i tarîkat, ân 
(15) garka-ı kulzüm-i hakîkat; ân muâzzam-ı âlem-i i‘zâz, ân kutb-ı vakt:

Bû Sa‘îd-i Har(r)âz
261.B.

(1) – rahmetullâhi aleyhi – meşâyihlerün şeyhiyidi ve velîlerün mukaddemiyidi. 
Ve vera‘ ve (2) riyâzet içinde gâyetidi. Ve kerâmete mahsûsıdı. Ve hakâyik ve 
dakâyik (3) içinde kıl yarardı. Ve dükeli fünûn içinde ârâsteyidi. Ve mürîdleri irşâd 
(4) eylemek içinde nişânıdı. Ve ana ‘Lisânu’t-tasavvuf ’ dirlerdi. Ve bu lakabı ana 
(5) anunçün didiler kim bu tâ’ife içinde hîc kimse hakîkat sözlerini andan (6) yigrek 
bilmezidi. Ve ol dört-yüz pâre kitâb tasnîf  eyleyüb-dururdı. (7) Ve tecrîdlik ve 
inkitâ‘ içinde mânendi yoğıdı.

Ve Bağdâd toprağındanıdı, (8) ve Zâ’n-Nûn-ı Mısrîy(i)620 görmişidi, ve Bişr-i Hâfî ve 
Serîy(i) Sakatîile sohbet (9) eyleyüb-dururdı. Ve çok kavm ana iktidâ idüb-dururıdı. 
Ve ol kavma (10) Harrâzîler dirleridi. Ve bir nice ulemâlar kim Zâhir ehlinden 
ana inkâr eylediler, (11) ve bir nice keleciler kim ol kitâb içinde götürüb-dururıdı, 
ana fehm eyleyümedi (12) ler. Ve ol sözlerün birisi buyıdı kim: «inne abden izâ 
ra‘cea ila’llâhi ve-ta‘allaka (13) bi’llâhi ve sekene fî kurbi’llâhi kad nesiye nefsehu 
ve-mâ sivâ’llâhi fe-lev külte lehu min (14) ayne ente ve ayş türîdu lem yekun lehu 
cevâben gayru’llâhi», ya‘nî eydür: kul kaçankim (15) Tangrıya döne, ve Tangrı 
emrine yapışa, ve Tangrı yakınlığında otura, ve gendözin
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262.A.

(1) unıda, ve dahı Tangrıdan artuğın unıda, ve eger ana sorarlarsa kim: sen kan-
dan gelür{sin}, (2) ve ne dilersin, ve anun hîc cevâbı olmaya Tangrıdan artuk.

Ve eydür: Kaçankim (3) kul bu sıfatlu ola, ve nefsin öldürmiş ola, söylerse, anun 
sözi ola, (4) ve işidürse, hem öyle ola. Zîrâkim gendözi aradan çıkubdur ve mahv 
olubdur. (5) Zîrâ eydür: bilmezven kim ben kimven, ve ne eylerven, ve kandanvan 
[ve kandanvan]?621 Ve benüm (6) adum yok. İmdi eger bu resme kavma eydür-
lerise kim: sen ne dilersin? - eyide: (7) Allâh. Ve ne eylersin? – eyide: Allâh. Ve 
sen ne’yi bilürsin? – eyide: Allâh. Ve dükeli endâmları (8) dahı eyide: Allâh. Zîrâ 
anun cümle endâmları Allâhıla dolubdur, ve Allâhsuz (9) kalmayub-durur. Bu 
çokgez sınanmış kim kul gâyet kurba irişicek Allâhdan artuk (10) nesne diyümez. 
Ve dükeli âkıllarun aklı bu işde hayrân olmışdur.

Bû Sa‘îd-i (11) Harrâz eydür: Çok yıllar sûfîlarıla sohbet eyledüm. Hergiz benümle 
bularun (12) arasında hilâf  olmadı. Ve eydür: Eger beni muhayyer eyleseler, ırak-
lığla (13) yakınlık arasında, ben ıraklığı ihtiyâr eyleyeidüm. Anunçün kim benüm 
yakınlığa (14) tâkatum yokdur. Nitekim Lokmân eyitdi: beni muhayyer eylediler 
hikmet ile nübüvvet (15) arasında. Ve ben hikmeti ihtiyâr eyledüm. Zîrâ benüm 
nübüvvete tâkatum yokıdı – didi.

262.B.

(1) Nakldur kim Bû Sa‘îd eydür: bir gice düşümde gördüm kim gökden iki firişte 
(2) inerler ve bana eydürler kim: sıdk nedür? Ben eyitdüm: «el-vefâ’ü bi’l-uhûdi». 
İkisi dahı (3) «sadakte» – didi, ve giri göge gitdiler. 

Nakldur kim Bû Sa‘îd eyitdi: bir gice Peygamber (4) Hazretin düşümde gördüm. 
Bana eyitdi kim: beni severmisin? Eyitdüm: yâ Rasûlallâhi, (5) beni ma‘zûr dut-
gıl! Anun dostlığı beni şöyle kablayubdur kim kimsenün dostlığına (6) mecâlum 
yokdur – didüm. Eyitdi: «rahimekellâhi». Herkim Tangrıy(ı)622 severse, ol- (7) 
dur – didi. 

Nakldur kim Bû Sa‘îd eydür: Birgez İblîsi düşümde gördüm, ve asâmı (8) götür-
düm kim uram. Hâtifden âvâz geldi kim: ol senün asândan korkmaz, (9) Belkim 
ol nûrdan korkar kim senün gönlündedür. Pes eyitdüm kim: berü (10) gel! Eydür: 
senün kıyuna varub n’ideyin? – dir – kim: sen terk eyledün ol iki nesne’yi (11) kim 
ben anunıla âdemîleri azıduradum. Eyitdüm ol nedür? Eydür: nefsile dünyâdur 
(12) – didi. Ve beni kodı, gitdi. Bugez döndi, girü bakdı, eydür: yâ Bû Sa‘îd, benüm 
(13) bir gey duzağum vardur âdem-oğlanların azdurmağa. Andan yigrek duzağum 
(14) yokdur – didi. Eyitdüm: ol nedür? Eyitdi: sakalsuz oğlanlarıla oturmak – didi.
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(15) Nakldur kim Bû Sa‘îdün iki oğlı varıdı. Birisi dünyâya bulamşadın623

263.A.

(1) öldi-idi. Bir gice ol oğlanı düşinde gördi, eyitdi: i oğul, Tangrı senünle (2) n’ey-
ledi? Eyitdi: beni yarlığadı, ve gendü konşılığında kodı – didi. Eyitdi: i oğul, bana 
(3) ögüt virgil! Eyitdi: i bir ögüt vireydüm, illâ yirine getürmeyesin. Eyitdüm: (4) 
eyit, ol nedür? Eyitdi: gendözünle Tangrı arasında bir gönlek dahı komagıl! (5) – 
didi. Nakldur kim andan sonra otuz yıl diri oldı, ayruk gönlek (6) geymedi.

Ve eydür: Birgez benüm hatıruma şöyle yörendi kim Tangrıdan nesne dileyem. 
(7) Derhâl hâtifden âvâz virdi kim: Tangrıdan artuk ayruk nesne’yi dilermisin? 
(8) – didi. 

Nakldur kim Bû Sa‘îd eydür: Bir gün ber(r)iyye içinde giderdüm, yavlak acıkdum. 
(9) Nefsüm takâzâ eyledi. Ve eydür: Tangrıdan benümçün nesne dile kim yiyem 
– dir. Ben (10) eyitdüm: İlahî, senden tevekkül ehli ta‘âmın dilerven – didüm kim 
andan yigrek ta‘âm (11) olmaya. Çün nefs bunı işitdi, nevmîd oldı ve eyitdi: çün 
ta‘âm (12) dilemedün, bârî sabr dilegil! – didi. Derhâl hâtifden âvâz işitdüm kim 
eydür: bu (13) keleci nefsden inen bedî‘ ü garîbdür – diridi. 

Nakldur kim Bû Sa‘îd eydür: (14) Birgez ber(r)iyye içinde giderdüm: azıksuz ve 
yoldaşsuz. Susuzlık bana yavlak eser (15) eyledi. Karşuma bakdum, bir yakın yirde 
hoş menzil gördüm. anı göricek şâz

263.B.

(1) oldum kim ya‘nî ol araya irişicek su bulam, içem diyü. Yine andum kim, ya‘nî: 
(2) ben ansuz dinlenecek yir buldum, şâd oldum diyü. Şâd olduğuma peşîmân ol-
dum. (3) Bugez and içdüm kim ben ol menzilgâha varmayam, meger beni gücile 
götüreler, (4) ilteler. Pes tevekkül eyledüm, bir mugaylân ağacı dibine vardum, bir 
çalu yiyi624 (5) üstüme bırakdum, yatdum. Bir sâ‘atdan sonra ün işitdüm kim ol 
menzilgâhda (6) kâfile konmışımış, bir gişi çağırur kim: fulân yirde kâfileden bir 
gişi yorıldı, (7) kaldı diyü. Fi’l-hâl emîr(-i)625 hâc bir kac gişiye buyurdı: geldiler, 
beni gerekse, gerekmez (8) se götürdiler, ol menzile iletdiler – didi. 

Nakldur kim Bû Sa‘îd eydür: Bir gün (9) yine ber(r)iyye içinde giderdüm, aclık 
yavlak eser eyledi, helâklık yüz (10) dutdı. Hâtîfden âvâz işitdüm kim eydür: yâ 
Bû Sa‘îd, cânuna sebeb idin626 (11) ve çâre iste, yohsa helâk olursın. Ben eyitdüm: 
İlahî, senden artuk çârem (12) ve sebebüm yokdur. Gerekse öldür, gerekse dirilt! 
– didüm. Fi’l-hâl kuvvet benüm (13) içümde belürdi, ve karnum şunun bigi doydı 
kim sanasın dürlü dürlü ta‘âmlar yidüm (14) ve sovuk sular içdüm. 
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Nakldur kim Bû Sa‘îd eydür: Birgez deniz kenârında bir yigit (15) gördüm kim otu-
rur ve murakka‘ geymiş. İllâ yanına bir demür divit asakomış. Ögümden geçdi

264.A.

(1) kim bu yigitün libâsı sâlihler libâsı, illâ zâlimler âletin götürür – didüm. İlerü 
vardum, (2) selâm virdüm ve eyitdüm: yâ yigit, Tangrıdan yana yol kaçdur? – 
didüm. Eydür: ikidür. (3) Birisi hâslarundur, ve birisi dahı âmlarundur. Ammâ 
hâslar yolından sen (4) ıraksın – didi. Ben eyitdüm: nite? Eydür: anunçün kim sen 
divit zulm âletin (5) sanursın. Dir kim: «inne ba‘za’z-zanni sümme».

Bû Sa‘îdün sözleridür.

Rahmetullâhi (6) aleyhi.

Eydür: Hak Ta‘âlâ gönülleri gendüye makâmıçün yaratdı. Aceblerem ol gişiyi (7) 
kim Tangrı makâmına ayruk gişileri givüre – dir.

Ve eydür: Kaçankim Hak Ta‘âlâ (8) dileye kim bir kulı dost idine, evvel zikr kapu-
sın ol kul üzerine açar. (9) Ve kaçankim zikirden lezzet bula, bugez kurb kapusını 
anun üzerine açar. Ve çünkim (10) kurbet bula, bugez ol kulını ferdâniyyet sarâ-
yına getürür, ve azametini ve celâletini (11) ana keşf  eyler. Ve çünkim keşf  hâsıl 
olur, anun gözi Tangrınun ferdâniyyetine (12) ve kudretine irişür. Bugez vaslet 
makâmına degir,627 işi tamâmına degir628 – didi.

Ve eydür: (13) Herkim gümân ilede kim cahdılıkla629 Hak(k)a irişe, gendözini bir 
rence bıragur kim (14) anun hîc nihâyeti yokdur. Ve herkim gümân iledürse kim 
cahdılıksuz630 Hak(k)a irişe, gendüyi (15) bir yire bıragur kim anun hîc gâyeti yok-
dur.

Ve eydür: Kul Hak kabzası ve Hak mülkindedür.

264.B.

(1) Her vakt kim kulıla Hak arasında müşâhede [hâsıl] ola, hergiz kulun sırrı ve 
vehim (2) içinde nesne kalmaz Tangrıdan artuk.

Ve eydür: vakt azîzdür, andan azîzırak (3) nesne var sanub ana meşgûl olmagıl!

Ve eydür: andan azîzırak nesne olmaya (4) kim kul mâzîyile müstakbel arasına 
meşgûl ola, ya‘nî: vaktı saklaya dimekdür.

(5) Ve eydür: Herkim firâset birle baka, Hak nûrıyla bakmış olur. Zîrâ anun (6) ilmi 
Hakdan olur, ayruk ana sehv ve gaflet olmaz.

Eydür: i nice fesâhat (7) ve belâğat isleri vardur kim Tangrı korkusından hâmûş 
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olmışlardur. Ve eydür: (8) herkimün kim gönlinde ol karâr dutdı, vâcib oldur kim 
iki cihâna (9) dahı ansuz bakmaya, ve ansuz nesne söylemeye ve işitmeye.

Ve eydür: hakîkat kurb (10) oldur kim gönlün pâk ola dükeli nesnelerden ve ârâm 
duta anunla.

Ve eydür: (11) her bâtın kim anun zâhiri anun hilâfınca ola, ol bâtıl olur.

Ve (12) eydür: Zikr üc vech üzerinedür. Birisi oldur kim dili eydür, gönli andan (13) 
gâfildür. Ol âdetdür kim ögrenübdür. Ve birisi dahı oldur kim dili eydür, (14) ve 
gönli dahı hâzırdur. Ol sevâb istemekdür. Ve birisi dahı oldur kim (15) gönliyile 
zikr eyler, illâ dili deprenmez. Anun kadrin kimsene bilmez, illâ Tangrı bilür.

265.A.

(1) Tevhîd oldur kim dükeli nesneleri gönlinden çıkara ve gendözi yalunuz (2) kala. 
Bugez yalunuzılıkla yalunuzı isteye.

Ve eydür: ilm oldur kim sen anı amele (3) getüresin, ol seni işe getüre.

Ve sordılar kim: tasavvuf  nedür? Eyitdi: Tasavvuf  (4) ma‘nîsi Arab lugatında 
süzülmekdür. Ol dahı dükeli şehevâtlardan ve küdûrâtdan (5) süzile, hâlis ola, ve 
Tangrıdan artuk gönlinde ve içinde ve daşında hîc nesne (6) kalmaya. Kaçankim 
bu sıfatlu ola, ana sûfî diyeler – didi.

Ve ârıfun (7) ağlamağından sordılar. Eyitdi: ârıf  gerek kim yol içinde ve mücâhede 
ve ictihâd (8) içinde ola. Ol vaktın ağladuğı firâk sebebindendür. Zîrâ henüz taleb 
içindedür. (9) Çünkim vaslet makâmına irişdi, ve visâl tâmını daddı, ağlamak 
andan (10) zâ’il olur.

Ve tevekkülden sordılar. Eydür: tevekkül i‘timâd eylemekdür Hak(k)a. (11) Ve dahı 
eyitdi: tevekkül iztirâbdur bî-sükûn ve sükûndur bî-iztirâb. (12) Eyitdiler: bu sözi 
beyân eyleyüvirgil! Eyitdi: Ya‘nî tevekkül ehli bulmamak içinde (13) şöyle gerekdür 
kim anun hergiz sükûnı ve karârı olmaya.

Ve çünkim (14) visâla irişdi, şöyle sükûn ve ârâm duta kim hergiz hareket eylemeye. 

Rahmetu- (15) llâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{46}

Ân meczûb-ı vahdet, ân meslûb-ı izzet;

265.B.

(1) ân kıble-i envâr, ân nokta-ı esrâr; ân hoşten küşte-i ez derd-i dûrî:

(2) Ebu’l-Hasan-ı Nûrî
– rahmetullâhi aleyhi – ahd içinde yigâne-idi, ve vakt içinde (3) kutbıdı. Ve tasav-
vuf  ehlinün zarîfiyidi, ve mahabbet ehlinün şerîfiy(i)di. Ve (4) anun mu‘âmelesi 
begelinmişidi. Ve işâretleri âlîyidi, ve anun nazarı sahîhidi. (5) Ve firâseti Sâdık, ve 
şevki kâmil, ve ışkı bî-nihâyetidi. Ve dükeli meşâyihler (6) anun mukaddemliğine 
müttefikidi. Ana ‘Emîrü’l-kulûb’ ve ‘Kamerü’s-sûfîye’ dirleridi.

(7) Serî Sakatî mürîdiyidi. Ve Ahmed-i Harrâzıla sohbet eyleyübdururdı. Ve tarîkat (8) 
içinde müctehididi. Ve Sevrî mezhebi isleri ana iktidâ eylemişleridi. Ve meşâyih-
lerün (9) ulemâlarındanıdı. Ve ol tasavvuf-ı fakr üzerine gâlib eyledi-idi.

Ve ana Nûrî (10) diyü ad koduklarınun sebebi buyıdı kim karanu dün içinde söz 
söyleyicek (11) ağzından nûr çıkardı. Şöylekim karanu ev içi aydın olurdı. Ve dahı 
(12) andan ötrü Nûrî didiler kim anun mescidi, sahrâda bir savmı‘ası varıdı, (13) 
anda ibâdet eyleridi. Ol savmı‘a içinden dünle nûr balkıyub çıkardı. (14) Şöylekim 
illerden ve şerlerden ol nûrı görmege teferrüce gelürleridi. Ve dahı (15) andan ötrü 
Nûrî didiler kim firâset nûrıyla bâtın esrârlarından haber

266.A.

(1) virürdi. Ve dahı andan ötrü kim Nûrî didiler, gendözi dahı görklü ve (2) ak 
sakallu ve ak benizlü nûrânî gişiyidi.
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Ve Bû Ahmed eydür: ben (3) hîc kimsene görmedüm kim Hasan-ı Nûrî gibi tâ‘at 
kılıcı ola – didi. Eyitdiler: (4) Cüneydden dahı artukmıdı tâ‘at içinde? – didiler. 
Eyitdi: Cüneyd hâlı (5) ayruğıdı ve anun hâlı ayruğıdı – didi. Zîrâ her bir velînün 
bir dürlü mu‘âmelesi (6) olur, anları Tangrıdan artuk kimsene bilmez. 

Nakldur kim Hasan-ı Nûrî (7) eydür: Nice yıllar mücâhede eyledüm, ve gendözümi 
zindâna bırakdum, ve halkdan (8) yüz döndürdüm, ve riyâzet çekdüm. Hîc yol 
bana açılmadı, ve keşf  hâsıl (9) olmadı. Pes gendü gendözüme eyitdüm: bir nesne 
eylemek gerek kim nefs anda (10) makhûr ola [[e]] ve iş hâsıl ola – didüm. Pes 
ben eyitdüm: İ nefs-i şom, sensin (11) kim beni murâdumdan girü korsın. Ve sen 
bunca yıllar murâdunı sorarsın (12) ve yirsin ve içersin ve geyersin ve işret eylersin 
ve şehvet sorarsın. (13) İmdi gel, sen bu eve gir, tâ seni şol yavuz oğrılar gibi bende631 
bıragayım, ve (14) zindân çekdüreyim. Eger diri kalursan, hod devlet senün, ve 
eger ölürsen, (15) bârî Hak yolında ölesin. Pes kırk yıl böyle eyledüm. 

Nakldur kim

266.B.

(1) Hasan-ı Nûrî bir gün bir mürîdin gördi kim namâz kılurken sakalın sığardı. 
Eyitdi: (2) «irfa‘ yedeyke an lihyeti’l-hakkı», ya‘nî: elüni Tangrı sakalından gider! 
– didi. Bu sözi (3) halîfaya degürdiler, ve ulema cem‘ oldılar, ve fetvâ virdiler kim 
ol bu sözile kâfir (4) oldı – diyü. Ve anı depelemege hükm eylediler. Pes Hasan-ı 
Nûrîyi halîfa katına (5) hâzır eylediler ve sordılar kim: bu sözi sen didünmi? Eyitdi: 
beli, didüm. Eyitdi: (6) bu söz küfürdür, neçün didün? Eyitdi: ol kimün kulıdur? 
Eyitdi: Tangrı kulıdur. (7) Sakal kimün olur? – didi. Pes halîfa dek-durdı ve eyitdi: 
elhamdülillâhi Hak Ta‘âlâ (8) bizi bunun kanından sakladı – didi.

Nakldur kim Hasan-ı Nûrî <eydür>:632 Bir gün (9) gönlüm bana uymadı, ve hâ-
lumdan hîc zevk ve safâ bulımadum, ve melâlet beni (10) kabladı. Pes Tangrıdan 
diledüm ve eyitdüm: İlahî, benüm hâlumı benüm üzerüme dâ’im (11) eylegil! – 
didüm. Hâtifden âvâz işitdüm kim eydür: i Ebu’l-Hasan, dâ’im hâla (12) katlanu-
mayasın – didi.

Nakldur kim bir gün Cüneyd Nûrî katına geldi, gördi kim (13) hâlı yavlak gâlib 
olmış, ve benzi sararmış, ve bili bükülmiş, tâkatı tâk (14) olmış, ve başın aşağa 
bırakmış oturur. Cüneyd eydür: Çünkim anun kıyına vardum, (15) baş kaldurdı, 
birgez yüzüme bakdı, anun heybetinden dayındum, düşdüm. Bugez

267.A.

(1) eydür: yâ Cüneyd, benüm gussam katı olmışdur ve tâkatum tâk olmışdur. Otuz 
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yıl- (2) dur kim çün anun heybeti benüm içümde belüre, benligümden güm olur-
van, (3) ve be-küllî mahv olurvan – didi. Pes Cüneyd gendü yâranlarına bakdı ve 
eyitdi: eger (4) dirlik ögrenürsenüz, bundan ögrenün, görün kim Hak azametin-
den nice mütehayyir (5) ve mahv olub-durur – didi. 

Nakldur kim birgez birkac gişi Cüneyde geldiler ve (6) eyitdiler kim: Hasan-ı Nûrî 
çok gicelerdür kim bir kerpüc üzerine döner, Allâh Allâh (7) dir, hîc su içmez ve 
ta‘âm yimez, ve hîc yatmaz, uyımaz, ve namâzları vaktıla kılur – didiler. (8) Bir 
bölük kavum Cüneyd katında hâzırıdı. Eyitdiler: Pes ol ayıkdur, ve fenâ âlemine 
(9) girmeyübdür – didiler. Anunçün kim namâzı vaktıyıla kılur, dükeli edebleri 
yirine getürür. (10) Bes bu teklîf  fenâ degül – didiler. Ve fenâ hâlına giren hîc 
nesneden haberi olmasa (11) gerekdür – didiler. Cüneyd eyitdi: Böyle degüldür kim 
siz dirsiz. Vecd islerin Hak (12) Ta‘âlâ saklar andan kim Hak hizmetinden mah-
rûm kalalar, <hizmeti kullar>633yirine getürür634 – didi. Pes (13) Cüneyd durdı, Nûrî 
kıyına geldi, eyitdi: i âşık, eger bilürsen kim hurûş (14) eylemek Hak(k)a ulaşmağa 
fâ’ide ider, biz dahı idelüm – didi. Ve eger bilürsen kim (15) rızâ yigdür, biz dahı 
sen ne dirsen, anda olalum – didi. Pes Nûrî yine

267.B.

(1) hurûşa geldi, ve hâlı döndi. Şol kadar [raks urdı] kim kan derledi. Cüneyd mü-
tehayyir oldı.

(2) Nakldur kim Şiblî bir gün va‘z eylerdi. Nûrî geldi, meclis kıranında (3) durdı 
ve eyitdi: «es-selâmu aleyke», yâ Ebâ Bekr-i Şiblî. Eyitdi: «aleyke’s-selâmu, (4) yâ 
Emîre’l-kulûbi». Pes Nûrî eyitdi: yâ Şiblî, Hak Ta‘âlâ râzî olmaz ol (5) âlımdan 
kim amel eylemeye. Eger sen amel eyleyiciyisen, bir bucağa gir, amele meşgûl (6) 
ol! – didi, dahı gitdi. Pes Nûrînün sözi ana kâr itdi, menberden (7) indi, vardı, bir 
halvete girdi, tamâm dörd ay evden çıkmadı. Ve halk (8) dirildiler, anı girüdaşra 
çıkardılar. Nûrî bu haberi bildi, durdı, yine (9) Şiblî kıyına vardı. Eyitdi: yâ Şiblî, 
sen halkdan gizlendün, lâcirem seni (10) menbere çıkardılar. Ve ben halka nasîhat 
<eyledüm>,635 lâcirem bana inkâr eylediler, ve (11) beni mezbeleye bırakdılar. 
Şiblî eyitdi: i ‘Emîrü’l-kulûb’, sen nice nasîhat (12) eyledün, ve ben nice gizlendüm, 
bu sırrı beyân eyle! Eydür: ben nasîhat eyledügüm (13) oldur küm, Tangrı halkını 
Tangrıya kodum, ve sen Tangrıyı Tangrı halkıyıla (14) Tangrı arasında hicâb 
oldun – didi. 

Nakldur kim bir gün Nûrîyi gördiler (15) kim bir gişiyile otururdı, ve ikisi dahı zârî 
kılub ağlardı. Çün

268.A.
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(1) ol gişi gitdi, Nûrî yâranlarına eyitdi: hîc bildünüz mi kim ol giden (2) ne gişiyidi? 
Eyitdiler: yok. Eyitdi: Ol İblîsidi. İbâdet kılub ve rahmet (3) çeküb sonra sürikdü-
gine636 efsûs yir – didi, ve ağlar – didi; ve ben dahı (4) bile ağlaram – didi. 

Nakldur kim Ca‘fer eydür: Bir gün Nûrî halvet (5) içinde münâcât iderdi, ve ben 
dinleridüm. Ve benden anun haberi yoğıdı. (6) Dinledüm, eydüridi: İlahî, şol 
tamuya müstahık olan kullarunı sen yaratdun. (7) İmdi bunları yarın tamuya 
koyacaksın ve azâb ideceksin. İlahî, bunlaru{nçü(n)}637 (8) beni tamuya koygıl, ve 
bunlara idecek azâbı bana eylegil! – diridi. Ve çünkim (9) anun bu sözin işitdüm, 
mütehayyir oldum. Ve ol gice düşümde gördüm, bir (10) pîr geldi, bana eydür: 
yâ Ca‘fer, vargıl, Nûriye eyitgil kim biz seni şol (11) şefakatun bereketinde ululığa 
irişdürdük, digil! – didi. Çün uykumdan (12) uyandum, geldüm, Nûrîye bu sözi 
didüm, nâra urdı, vecd hâletine (13) düşdi. 

Nakldur kim bir gice Ka‘be’yi tavâf  eylemege niyyet eyledüm, (14) ve Çalabdan 
diledüm kim Ka‘be’yi tavâf  eyleyem ve halvet bulam. Pes yağmur (15) yağdı, halk 
evlü evine girdi. Ka‘beyi halvet buldum ve tavâf  eyledüm.

268.B.

(1) Ve hergez kim yörendüm bu du‘âyı okırdum: «allâhümme’rzuknî hâlen ve sıfa-
ten (2) lâ-yetegayyeru minhu», ya‘nî: İ Çalabum bana bir hâl ve bir sıfat rûzî kılgıl 
kim (3) ol hâlda dâyim durayım, ve ol sıfatdan ayruksımayayın. Ve çün ben bu (4) 
sözi didüm, ve birgez Ka‘be’yi yörendüm, hâtîfden âvâz işitdüm kim eydür: yâ (5) 
Ebu’l-Hasan benümle berâbarlıkmı istersin? - dir. Ve benüm sıfatumı dutmakmı 
istersin? - (6) dir. Bu sen diledügüni kimseneye virmedüm - dir. Bir hâlda ve bir 
sıfat içinde (7) benven - didi.

Nakldur kim Şiblî eydür: Bir gün Nûrî kıyına vardumıdı. (8) Gördümkim murâ-
kabatıla oturmuş, şöyle gözedür ve şöyle hâzır-durur kim ayağı (9) altında çöp 
deprenmez. Ben eyitdüm: yâ Nûrî, bu murâkabatı kimden ögrendün? (10) Eyitdi: 
çetükden ögrendüm - didi. Eydür: Er oldur kim Hak Ta‘âlâ yolında (11) şol sıçan 
öner çetük bigi ola. Ve sıçan delügi karşusında çetük (12) nice hâzır durub gezdür-
se, Tangrısın isteyen gişi dahı şöyle gözetmek (13) gerek - didi.

Nakldur kim Kadisiyye şehrinün kavmları bir gice ün (14) işitdiler kim fulân dere 
içinde bir velî Hak velîlerinden arslan arasında kalubdur. (15) Varun, anı bulun 
dirdi. Kâdisiyye kavmı irteyedegin uyumadılar. Çünkim sabâh

269.A.

(1) oldı, ol dereye vardılar, Ebul-Hasan-ı Nûrîyi gördiler kim arslanlar içinde (2) 
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oturmuş, namâz kılurdı. Ve arslanlar anun yöresine halka olub-dururlardı, (3) 
temen anı beklerler gibi. Çünkim bu kavum irişdi, arslanlar bu kavma hamle (4) 
kıldılar kim yırtalar. Nûrî birgez yiniyile işâret eyledi, arslanlar pîşeye (5) girdiler. 
Bugez Nûrî kıyına vardılar, eyitdiler: bu ne hâldur? Eyitdi: Çünkim (6) bu şehre 
yakın geldüm, çok zamânıdı kim nesne yimedümidi. Ben eyitdüm: Bu (7) şeherde 
hurmâyıla etmek var ola – didüm. Pes yine peşîmân oldum, ve gendü (8) gendö-
züme eyitdüm kim: henüz nefs ârzûsımı idersin? – didüm. Bu dereye geldüm (9) 
kim arslanlar beni yırtalar; bunlar hod beni yırtmadılar – didi. 

Nakldur (10) kim Nûrî eydür: Bir gün uykuya varmışvan, bir oğrı gelmiş, ve benüm 
donum (11) oğurlamış. Çünkim durugeldüm kim donum geyem, bulumadum. Bir 
sâ‘atdan sonra bir oğrıyı (12) gördüm kim donumı getürdi, önümde kodı, elleri 
kurımış, bana yalvardı, (13) tevbe eyledi. Ben eyitdüm: İlahî, çünkim bu benüm 
donumı giri getürdi, ve hem tevbe (14) eyledi, sen dahı bunun ellerin girü vir! – 
didüm, ve du‘â kıldum. Derhâl anun (15) elleri dürüst oldı. 

Nakldur kim bir gün Nûrîden sordılar kim: Tangrın

269.B.

(1) senünle n’iyler. Eyitdi: beni saklar, ve benüm giyesimi dahı saklar – didi. Bu 
sözi soran (2) bir müdde‘î gişiyidi. Eyitdi: ben bunı sınayayın – didi. Bir gün Nûrî 
hammâma girdi (3) kim gusl eyleye. Ol gişi geldi, Nûrînün giyesisin aldı, gitdi. Nûrî 
(4) çıkdı, giyesisin bulumadı. Ol gişi kim geyesiyi aldıyıdı, giderken (5) ayağı daşa 
dokundı, düşdi, başı yarıldı, kan yüzinden revân oldı. (6) Pes istiğfâr eyledi, girü 
döndi, geyesiyi Nûrî öninde kodı: ben kengel (7) ideyim didümidi, illâ erenlerile 
küstâhlık eylemek gerekmezimiş – didi. Ayruk (8) müdde‘îlik eylemedi. 

Nakldur kim bir gün Bağdâd şehrine od düşdi, ve dükeli (9) evler ve dükkânlar 
yandı. İki hoca oğlanları od arasında kaldı, az kaldı kim (10) od irişe, bunları helâk 
kıla. atası anası feryâd ideridi, çâre bulmazdı. (11) Nûrî geçerken ol oğlanları ol 
hâlda gördi, derhâl vardı, ikisin (12) dahı çıkardı; sanasın kim od anun gülistânıyı-
dı. Pes oğlanlarun atası (13) anası bir kîse altunı Nûrî öninde kodı. Eyitdi: götürün 
bu altunı, yohsa (14) ayruk oddan oğlan çıkarmaz olurın – didi. 

Nakldur kim bir gün Nûrî (15) giderdi, gördi kim bir yoksulun eşegi ölmiş, yükni638 
bırakmış. Ol yoksul

270.A. (Ms. 271.A)

(1) ağlarıdı. Nûrî eşegi Birgez depdi, eyitdi: dur yokaru, ne yatıçak yiridür639 – didi. 
(2) Eşek durugeldi, ol miskîn yoksul sevindi, yükin yükletdi, işine gitdi.
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(3) Nakldur kim Nûrî birgez sayru oldı. Cüneyd anı sormağa vardı, ve (4) birez gül 
ve birez yimiş duta-vardı. Andan sonra Cüneyd sayru oldı, (5) Nûrî mürîdleriyile 
anı sormağa vardı, birez kıyında oturdı. Ve çünkim (6) gitdi, yâranlarına eyitdi: 
anun sayrulığından her birinüz birez götürün! – didi. Çünkim (7) gitdiler, Cüneyd 
sağ oldı, durugeldi, oturdı. Yarındası Cüneyde uğradı, eyitdi: (8) i yâr, böyle eyle, 
eyle eyleme! – didi. 

Nakldur kim Nûrî [eydür]: birgez (9) bir za‘yıf  koca’yı gördüm kim oğurlık ey-
lemiş, ve anı kamcıyıla dögerleridi. Ve ol (10) inilemezdi, katlanurdı. Nûrî anun 
sabrın gördi, yavlak hoş geldi. (11) Çün anı zindâna iletdiler, Nûrî anun ardınca 
vardı ve ana sordı kim: (12) bu za‘yıflık ve pîrliğile bu ağaca ve bu azâba nice 
katlanursın? – didüm. Eyitdi: (13) i oğlum, belâya ve kazâya himmet gerekdür kim 
sabr eyleye – didi. Ben (14) eyitdüm: i pîr, sabr senün kıyunda nenün gibidür? – 
didüm. Eyitdi: sabr benüm (15) kıyumda şöyledür kim belâ içinde giderken şöyle 
duta kim belâdan daşradur,

270.B. (Ms. 271.B)

(1) ve ol belâyı râhat yirine geçüre – didi.

Ebu’l-Hasan-ı Nûrî sözleridür.

(2) Sordılar kim: ma‘rifete ulaşmağa yol nedür?

Eyitdi: yidi denizi, her yidisin (3) dahı ibret eyleyesin. Ve andan halkı evvelini ve 
âhirini bir lokma eyleyesin, (4) yudasın – didi.

Sordılar kim: ubûdiyyet nedür? <Eydür>:640 rubûbiyyete müşâhede eylemekdür.

(5) Sordılar kim: Tangrıya delîl nedür? Eyitdi: Tangrıya delîl yine Tangrıdur.

(6) Sordılar kim: akl nedür? Eyitdi: akl âcızdur, ve âcız delâlet eylemez, illâ (7) 
gendü misli âcıza.

Ve sordılar kim Müsülmenlik nedür? Eyitdi: Müsülmenlik yolı bağludur; (8) anun 
kilîdi Peygamber sünnetlerine mütâba‘at eylemekdür.

Sordılar kim: sûfî kimdür? (9) Eyitdi: sûfîlar bir kavmdur, bunlarun cânları beşe-
riyyet küdûrâtından sâfî (10) ola, ve nefs âfetinden hâlî ola. Ve dahı sûfî oldur kim 
hîc nesne (11) anı bağlamaya, ne mâlik ola, ve ne memlûk ola.

Ve dahı bir gişi eydür: tasavvuf  (12) ne resmdür? Cevâb virdi kim: Tasavvuf  ne 
rüsûmdur, ve ne ulûmdur. (13) Velîkin tasavvuf  bir hulkdur Tangrı hulklarından. 
Nitekim buyurur: «tehallakû bi-ahlâki’llâhi», (14) ya‘nî: sûfî oldur kim hulklana 
Tangrı hulkıyıla.
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Ve dahı (15) eydür: tasavvuf  âzâdlıkdur, ve cumardlıkdur, ve tekellüfi terk eyle-
mekdür.

Ve dahı

271.A. (Ms. 272.A)

(1) eydür: tasavvuf  nefsün cümle nasîblerin terk eylemekdür Hak nasîbıyçün.

Ve dahı (2) eyitdi: tasavvuf  dünyânun düşmanlığıdur, ve âhiretün dostlığıdur.

Ve eyitdi: âlî (3) makâmı hakâyikün oldur kim cümle-i avâyikden ve alâyikden 
inkita‘ eyleye.

(4) Ve eyitdi: Bizüm zamânumuz içinde iki nesneden azîzırak yokdur. Bir âlım kim 
ilmile (5) amel eyleye, ve bir dahı ârıf  kim sözi hakâyikden söyleye.

Ve eydür: herkim (6) nesneleri Tangrıyıla bile, anun rücû‘ı cümle nesnelerde 
Tangrıyıla ola.

Ve eydür: (7) tevekkül oldur kim fânî ola senün tedbîrün anun takdîri içinde, (8) ve 
râzî olasın Tangrıya kim senün cümle işüne vekîldür.

Ve eydür: bir sıfatıla (9) karâr dutmak mürîdün mahrûmlığındandur.

Ve eyitdi: ne bahtludur ol kim (10) dükeli ömrin korkıyıla geçürdise.

Ve eydür: eger mekr olmayayıdı, evliyânun dirligi (11) eyü olmayayıdı.

Eydür: herkim Tangrıdan korkar, Tangrıya kaçar.

Ve eydür: ma‘siyet (12) hâlî degüldür hızlândan, ve tâ‘at hâlî degüldür mekirden.

Ve eydür: himmet (13) issinün ma‘siyeti tâ‘atdur, ve şehvet issinün tâ‘ati ma‘siyet-
dür.

Ve eydür: (14) Sohbet yigrekdür uzletden. Hîc kimsene yakîna irmeye, meger 
gönül zikri (15) müdâvemetiyile ve münâcât çoklığıyıla ve katı‘ alâyikile.

Ve eydür: Her nesnenün

271.B. (Ms. 272.B)

(1) ukûbeti vardur. Ârıf  ukûbeti Hak zikrinden giri kalmakdur. 

Rahmetullâhi (2) aleyhi rahmeten vâsi‘aten. 

«Ve’l-âhir.»
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{47}

Ân hâzır-ı esrâr-ı tarîkat, ân (3) nazîr-i envâr-i hakîkat; ân edeb-yâfte-i ubûdiyyet, 
ân ciger-sûhte-i (4) cezbe-i rübûbiyyet; ân sebak-bürde der merdî ü pîrî, kutb-ı 
vakt:

Ebû (5) Osmân Hîrî641

– rahmetullâhi aleyhi – bu tâ’ifenün güzîdelerindenidi, ve sûfîlarun mu‘teber- (6) 
lerindenidi. Ve yüce kadrı ve âlî himmeti varıdı. Ve dükeli eshâbun makbûlıyıdı. 
(7) Ve envâ‘-ı kerâmet ve riyâzet içinde meşhurıdı. Ve anun va‘zı müessir ve keli-
me- (8) leri mu‘teberidi. Ve anun dirligine kimsene bahâne642 bulmayub-dururdı.

Ve dükeli (9) ulular ittifâk eyleyüb-dururlar kim Tangrı hâslarında üc gişi vardur 
kim (10) bunlarun dördüncisi yokdur. Ol üc gişinün birisi Nîşâbûr içinde Ebû (11) 
Osmândur, ve Bağdâd içinde Cüneyddür, ve Şâm içinde Ebû Abdillâh-ı Celâ(l)dur. (12) 
Ve Abdullâh ibn-i Muhammedi’r-Râzî eydür: Cüneydi ve Rüveymi ve Yûsufü’l-Hüseyni 
(13) ve Muhammed-i Fazlı ve Ebû Ali-yi Cürcânîyi643 ve dahı bunlardan artuk çok 
meşâyih (14) gördüm. Osmân-ı Hîrîden yigrek Hak yolını bekler görmedüm – didi. 
Ve Osmân-ı (15) Hîrî tufûliyyet hâlında dâ’im eydürdi kim: gönlüm hakîkat taleb 
ider, ve

272.A. (Ms. 273.A)

(1) [ve]644 gönlüm karâr dutmaz – dirdi. 

Nakldur kim Osmân debîristâna varurdı. Ve anun (2) ardınca dört kul yürürdi: bir 
Rûmî, ve birisi Türkî, ve birisi Kişmîrî, (3) ve birisi Habeşî. Ve altun divît götü-
rürlerdi. Bir gün giderken kârvânsarâya (4) uğradı. Bir yağır eşek gördi kim za‘yıf 
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olmış, ve arkası yağırından kan (5) akardı. Ve ol eşek kaşınmak isteridi, ammâ ağzı 
arkasına irmezdi. Osmân (6) ol eşegi gördi, esirgedi, kullarına eyitdi: sizler benüm 
nem olursız? (7) Eyitdiler: biz senün kullarunuz, ne buyurursan, anı dutaruz – 
didiler. Eyitdi: İmdi (8) beni seversenüz, bu eşegi dutun, arkasını yun! – didi. Pes 
kullar eşegi (9) yudılar, ve yağrın tımarladılar. Ve Osmân başından buşusını şeşdi, 
ol eşegi (10) sardı, ve gökcek tımarladılar. Pes ol eşek dile geldi, eyitdi: Nitekim (11) 
beni hoş dutdun, evliyâlar seni hoş dutsun – didi. Çünkim Osmân eşekden (12) bu 
sözi işitdi, nâra urdı, bîhud oldı, düşdi, üc gün bîhud yatdı. (13) Çünkim gendözi-
ne geldi, durugeldi, ağlayu Yahyâ bin Ma‘âd kıyına geldi, atasından (14) anasından 
kesildi. Yahyâ kıyından gitmedi, ve anun sohbetinde çok nasîhatlar (15) ve fâ’ideler 
hâsıl eyledi. Ve riyâzete ve tâ‘ata meşgûl oldı. Bugez

272.B. (Ms. 273.B)

(1) Şâh Şucâ‘-ı <Kirmânî sohbetin>645 ârzû eyledi. Yahyâ destûr virmezidi ve eydüri-
di: henüz (2) sen sefer eylemege lâyık degülsin – diridi. Bugez çok yalvardı ve zârî 
(3) kıldı. Pes Yahyâ ana destûr virdi, tâ Şâh kıyına vardı ve niçe (4) müddet anun 
sohbetinde kaldı ve çok fâyideler dutdı. Bugez Şâh Şucâ‘-ı (5) Kirmânî Nîşâbûra geldi 
kim Ebû Hafs-ı Haddâdı ziyâret kılaıdı. (6) Osmân dahı bilesinde geldi. Çünkim Ebû 
Hafs kıyına geldiler, sohbet eylediler. (7) Ebû Hafs Osmâna du‘â kıldı: bu yigitde 
ululık nişânı vardur – didi. (8) Çünkim Şâh girü Kirmâna gitdi, Ebû Hafs Osmânı 
Şâhdan diledi (9) kim bu yigit benüm kıyumda bir zamân dursun – didi. Çünkim 
anun sohbetinde (10) kaldı, Ebû Hafs ana nazar eyledi. Neye kim irdise, anun soh-
beti bereketinde (11) irdi. 

Nakldur kim Osmân eydür: ben evvel yigitlik hâlında Yahyâ bin Ma‘âd646 (12) kıyın-
dayıdum. Bir gün bana melûl oldı, beni kıyından kovdı, eyitdi: var, (13) git, ayruk 
benüm kıyumda durma! – didi. Ben anun nefesin sımadum, durdum, (14) daşra 
çıkdum, ev ardında bir sâ‘at durdum, yine karşusına vardum, elüm (15) kavşur-
dum, durdum. Bugez anun karşusına bir evcügez eyledüm, ve anun karşulığında

273.A. (Ms. 274.A)

(1) bir derece kodum. Ol evde tâ‘at kılurıdum, ve ol dereceden başumı çıkarur-
dum, (2) Yahyâ yüzini görürüdüm, yine tâ‘ata meşgûl olurdum. Çünkim beni bu 
hâlda (3) gördi, bugez yine kıyına kığırdı, ve beni hoş dutdı, ve kızın bana virdi.

(4) Nakldur kim Osmân-ı Hayrî yavlak mütevâzı‘ ve selîm nefs ve güc götürüci (5) 
idi. Bir gün bir münkir gişi anı okıdı ve eyitdi: gel, eve gidelüm, ta‘âm (6) yiyelüm 
– didi. Ve çünkim evi kapusına vardı, eyitdi: boğazundan ötrü it (7) bigi bana 
uydun, geldün; evde nesne yokdur, var, yine işüne git! – didi. (8) Osmân girü döndi, 
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birkac adım gitdi, ol münkiri yine kığırdı: gel kim (9) evde nesne varımış, yiyesin – 
didi. Osmân yine vardı. Eyitdi: it kovıcak (10) gider olur, sen gitmezsin – didi. Evde 
nesne yokdur, girü var, (11) işüne git! – didi. Vardı, [gitd(i)], yine kığırdı, yine vardı. 

Nakl içinde şöyle (12) dür kim otuzgez anı kığırdı, yine vardı. Hergez kığırub 
koduğında (13) bir dürlü horlık ana iderdi. Osmân anun horlığın kabûl iderdi, (14) 
gönli melûl olmazdı. Otuz-birincide ol münkir anun sıdkın tanladı (15) ve eyitdi: 
otuz-gez seni kığırdum, ve horlığıla girü kovdum, sen hîc mütegayyir

273.B. (Ms. 274.B)

(1) olmadun – didi. Osmân: itdügümi bir it dahı ider, ammâ erenler işi ayruk (2) 
olur – didi. Pes ol münkir anun elin dutdı, tevbe eyledi, anun mürîdi (3) oldı. 

Nakldur kim Osmân bir gün yârânlarıyıla ırımadan geçerdi. Meger (4) bir dam-
dan anun üstine süpründü dökdiler. Yâranları kakıdılar, ol süpründü (5) dökene 
sögmek istediler. Osmân eyitdi: fâriğ olun, şükr eylemek gerek (6) kim bugün kül 
dökdilerse, yarın gül dökeler – didi. 

Nakldur kim Cüneyd (7) eydür: Evvel ben Osmân mahallesinde tevbe eyledüm, ve 
nekim bana keşf  oldısa, (8) anun sohbetinde oldı – didi. Ve her vakt kim benüm 
gönlüme nefsânî ve şeytânî (9) fikr düşse, ana arz kılurdum, ve bana ögüt virürdi, 
ve bana irşâd iderdi. (10) Cüneyd eydür: Birgez fesâd ehliyile oturdumıdı, ve gön-
lüm ma‘siyete meyl (11) eylediyidi. Ve anun sohbetinden gitdümidi. anı göricek 
utanurdum, andan kaçardum, (12) tâ birgez bana uğradı. Eydür: İ oğul, gendü 
düşmanlarunıla oturmagıl, (13) ve fesâd ehlinden ırağ olgıl! Ve eger sen ma‘siyet 
eylemege meyl idersen, (14) bana gelgil, tâ ben seni cânıla saklayayın, tâ düşman 
sana zafer bulmasun – (15) diridi. Cüneyd eydür: çünkim Bû Osmân bu sözi didi, 
gönlüm karâr dutdı,

274.A. (Ms. 275.A)

(1) ve tevbe-i nasûh eyledüm – didi. 

Nakldur kim bir gün bir yigit esrük giderdi, (2) şeyhi gördi, utandı, rebâbını etegi 
altında gizledi; şeyh benüm halumı görmesün! (3) – didi. Osmân anı gördi, himmet 
ve şefkat nazarın ana bırakdı, kıyına vardı. (4) Ol yigidi aldı, hânekâha getürdi, 
şefkat nazarın eyledi, saçın yüldi (5) ve hırka geydürdi. Ve eyitdi: İlahî, zâhirin ben 
düzdüm, bâtının sen düz! (6) – didi. Derhâl <Hak Ta‘âlâ>647 ol yigidün gönline 
hidâyet virdi, erenler nişânı (7) anun simâsında belürdi. İkindü namâzında Ebû 
Osmân-ı Magribî geldi, ol (8) yigidün üstine bakdı, eyitdi: yâ Osmân-ı Hayrî,648 ay-
ruklar yıllarda dürişüb (9) ve riyâzet ve halvet ve zahmet çeküb bulduğunı bu yigit 
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senün himmetün (10) bereketinde bir sâ‘at içinde bulmış – didi. Henüz ol yigidün 
ma‘desinden (11) süci kokusı gitmeyüb-dururdı, tâ bilesin649 kim erenler nazarı şol 
iti (12) kılıc bigi olur. 

Nakldur kim birgez bir gişi ana geldi ve eyitdi kim: yâ şeyh, (13) dilümle Tangrıyı 
zikri iderven, ammâ gönlüm bana uymaz. Osmân eyitdi: Şükr (14) eyle kim endâm-
larundan birisi Tangrıya uymış, kalanı dahı mutî‘ ola – didi. (15) Ve çünkim senün 
bir cüzüne yol virdiler, kalanına dahı yol vireler – didi.

274.B. (Ms. 275.B)

(1) Eyitdi: himmet dut! Osmân eyitdi: gönlünden kibri gider! – didi kim hîc âdeme 
(2) gendözin görmekden yavuz hicâb yokdur – didi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi geldi, (3) Osmâna sordı: ne dirsin ol gişi hakkına 
kim âdemîler karşusına el bağlayub (4) hizmetinde dururlarsa, gönli hoş olur, ve 
eger durmazlarsa, gönli hoş (5) olmaz – didi. Osmân eyitdi: anun gibi gişi öldügi 
vaktında gerekse Cühûd (6) ölümin olsun, gerekse Tersâ ölümin olsun – didi.

Bû Osmân-ı Mekkî (7) sözleridür.

Eydür: er kemâl dereceye irmeye, anun kıyında dört nesne (8) berâbar olmaya: 
men‘ ve atâ, izz ve züll.

Ve eydür: yir yüzinde azîzrak nesne (9) ücdür: bir âlım kim ameli ola, ve bir mürîd 
kim tama‘ı olmaya, ve bir sûfî kim (10) Hak sıfatlu ola.

Ve eydür: âkıl oldur kim ebsem ola, ve ilmden ve Tangrıdan (11) artuğın terk ide.

Ve eydür: zâhir sünnetine muhâlefet eylemek bâtınun riyâsı nişânı (12) dur.

Ve eydür: herkimi kim Tangrı ma’rifetile azîz eyledi ma‘siyetile hor eylemeye.

(13) Ve eydür: Gönül salâhiyyeti dört nesne içindedür. Evvel fakr içinde; ikinci (14) 
istiğfâr içinde; üçünci havf  içinde; dördünci tevâzu‘ içinde.

Ve eydür: (15) herkimün kim endîşesi cümle nesneler içinde Tangrı olmaya, ol 
endîşede

275.A. (Ms. 276.A)

(1) birhordârlık650 olmaya.

Ve eydür: zühd oldur kim dünyâdan elin darta ve kimün (2) elinde kim dünyelik 
olursa, anı ögüne getürmeye.

Ve eydür: gussa mü’minün (3) saykalıdur, eger dünyâyıçün olmazsa.

348 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



Eydür: havf  anun adlındandur, recâ (4) anun fazlındandur.

Ve eydür: hâslar havfı geçmişedür, ve âm havfı gelesiye (5) dür.

Ve eydür: Tangrıdan korkmak seni Tangrıya irürür, ve ucb seni Tangrıdan ırak 
(6) eyler.

Ve eydür: âmlar şükri ta‘âm ve libâs üzerinedür, ve hâslar şükri (7) ta‘âmdan ve 
libâsdan kesilmek üzerinedür.

Eydür: tevâzu‘ aslı üc nesne (8) dür. Eydür: evvel gendü âcızlığın bile; ikinci: gen-
dü muhtâclığın bile; ve (9) üçünci: gendü günâhların bile.

Ve eydür: tevekkül i‘timâd eylemekdür Hak(k)a.

(10) Ve eydür: yakîn oldur kim yarınğı endîşe’yi terk eyleye.

Ve eydür: şevk (11) mahabbet semeresidür.

Ve eydür: herkim Tangrıyı dost duta, Tangrı likâsi (12) müştâklığı anun gönlinden 
çıkmaya.

Eydür: girçek mahabbet oldur kim mahbûbdan (13) artuğın gönülden daşra bı-
ragasın.

Ve eydür: herkim gaflet vahşetin dadmadısa, (14) üns helâvatına bulmaya.

Ve eydür: zühd harâm nesneler içinde ferîzadur, ve (15) mubâh nesneler içinde 
fazîletdür, ve helâl nesneler içinde fazîletdür.

275.B. (Ms. 276.B)

(1) Ve eydür: sa‘âdet nişânı oldur kim Tangrıya mutî‘ olasın ve korkasın. Ve şekâ-
vet (2) nişânı oldur kim günâh idesin, korkmayasın.

Ve eydür: sabr eyle, tâ‘at (3) kılmak üzerine, tâ kurtılasın; ve dahı sabr eyle, ma‘si-
yet kılmamak üzerine, tâ kurtılasın.

(4) Ve eydür: dervîş oldur kim baylarıla sohbet eyleye tekebbürlikile, ve yoksulları-
la (5) sohbet eyleye tevâzu‘lıkıla.

Ve eydür: azîz olun Tangrı izzetiyile kim hergiz (6) hor olmayasız.

Ve eydür: dünyâdan şâd olmak Tangrıdan şâd olmağı giderür.

(7) Ve eydür: Tangrıdan artukdan korkmak Tangrıdan korkmağı giderür.

Ve eydür: (8) mü’min oldur kim Tangrıdan artukdan korkmaya, ve ayruğa ümîd 
dutmaya, ve Hak (9) rızâsını nefs rızâsı üzerine ihtiyâr eyleye.
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Ve eydür: Tangrı korkusı seni (10) Tangrıya irürür, ve nefs dilegi Tangrıdan mün-
katı‘ eyler.

Ve eydür: halk sana (11) izzet eyledügi ve hor dutduğı bir sayrulıkdur kim anun 
hîc dermânı (12) yokdur.

Ve eydür: Tangrıdan ırak olmaklık sebebi üc nesnedür: evvel dünyâya (13) tama‘ 
eylemek; ikinci: halk ağırladuğına şâz olmak; üçünci: nefsine uymak.

(14) Eydür: edeb beklemek baylarun bezeğidür, ve dervîşlerün i‘timâdıdur.

(15) Ve eydür: Hak Ta‘âlâ gendözine vâcib eyleyüb-durur şol kulını yarlığamaklığı

276.A. (Ms. 277.A)

(1) kim çok namâz ve tâ‘at kıla, ve anı azacuk bile.

Ve eydür: İhlâs oldur kim (2) nefsün anda hîc hazzı olmaya.

Ve dahı eydür: ihlâs sıdk-ı niyyetdür Tangrıyıla. (3) Ve dahı ihlâs namâz içinde ve 
sadaka içinde halk görmegi unıtmakdur, ve (4) Hâlik görmegini anmakdur. 

Nakldur kim çünkim ana ölüm geldi, (5) oğlı yakasın yırtdı. Osmân anı duydı, eyit-
di: zâhirde sünnete hilâf  eylemek (6) bâtın münâfıklığındandur – didi. Nitekim 
Peygamber – aleyhisselâmu – buyurur kim: «küllü inâ’in (7) yeteraşşahu bimâ 
fîhi», ya‘nî: kabda ne varısa, ol sızar dimekdür. Tamâm huzûrıla (8) cân teslîm 
eyledi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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<48>

Ân sefîne-i (9) bahr-ı diyânet, ve ân sekîne-i ehl-i emânet; ân bedraka-i mukâmât, 
ân ayine-i (10) kerâmât; ân âfitâb-ı felek-i rızâ:

Abdullâh ibni’l-Celâ
– rahmetullâhi aleyhi – (11) meşâyihlerün ulemâlarındanıdı ve Şâm ulularında-
nıdı. Ve evliyâlar gönlinde (12) mahbûb ve makbûlıdı. Ve anun âlî kelimeleri ve 
bedî‘ işâretleri varıdı. (13) Ve hakâyik ve dakâyik, ve ma‘ârıf  ve letâyif, ve ma‘ânî 
içinde kıl yarardı.

(14) Ebû Turâbı ve Zâ’n-Nûnı görmişidi, ve Cüneyd ve Nûîyile sohbet eylemişdi.

(15) Ve Ebû Ömer-i Dimişkî eydür: andan işitdüm kim eydüridi: ben oğlanlığum 
hâlında

276.B. (Ms. 277.B)

(1) atama anama eyitdüm kim: beni üşendürmen, ve beni Hak işine kon! – didüm. 
Eyitdiler: (2) koduk. Pes bunları kodum, gitdüm, ve Çalab rızâsın isteridüm. Bir 
zamândan sonra (3) girü geldüm. Bir gice atamun kapusın kakdum. Katı yağmur 
yağardı. Atam (4) eyitdi kim: kimsin? Eyitdüm: senün oğlun, Abdullâh. Eyitdi: be-
nüm bir oğlum varıdı, (5) anı Hak yolına bağışladum – didi. anı kim bağışladum, 
girü açmazın651 didi, ve bana (6) kapu açmadı. 

Nakldur kim Abdullâhı eydür: [[bir gice]] bir gün bir kör oğlanı (7) gördüm. Azîm, 
sâhib-cemâl ve görklüyidi. Anun müşâhedesine mütehayyir kaldum. (8) Gördüm 
kim Cüneyd geldi. Ben eyitdüm: i üstâd, bunun gibi sûret dahı tamu (9) odına göyni-
sermi? – didüm. Eyitdi: i oğul, bu sen didügün ibret nazarı (10) degüldür, nefs duza-
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ğıdur, ve Şeytân mekridür. Eger ubûdiyyet göziyle bakarmıssan, (11) cevâb viredüm 
– didi. Ve illâ tiz ola kim seni bu sebebden edebleyeler, ve sana (12) yol soralar – didi, 
ve gitdi. Derhâl okıduğum Kur’ânı unıtdum, ögümde bir âyet-i (13) Kur’ân kalmadı. 
Bugez bunca zamânlar zârîlık kıldum ve tevbe eyledüm, tâ Hak Ta‘âlâ (14) yine 
bana fazl eyledi, ve Kur’ân yine gönlüme geldi. Ol vaktdan berü zehlem (15) yokdur 
kim nâmahrem yüzine bakam, veyâ mevcûdâtdan kimseye iltifât eyleyem

277.A. (Ms. 278.A)

(1) – didi. 

Nakldur kim bir gün Abdillâhdan fakr bâbından sû’âl eylediler. Ne kadar (2) kim 
cahd eyledi, söz hâtırına gelmedi kim cevâb vire-idi. Pes duru-geldi, (3) daşra 
çıkdı, bir zamândan sonra yine geldi. Eyitdiler: neçün cevâb viremedün? (4) 
Eyitdi: bilemde dört dâng-ı gümiş varıdı. Fakr sözin söylemege bana destûr (5) 
virmediler, ve ağzum içinde dilümi dutdılar. Bugez durdum, daşra çıkdum ve ol 
(6) dört dâng gümişi dervîşe virdüm. Andan fakrdan söz söyleyübildüm (7) – didi. 

Nakldur kim Abdullâh eydür: Birgez ber(r)iyye geçdüm, Ka‘be’yi ziyâret (8) kıldum, 
ve hac şartların yirine getürdüm. Bugez sayru oldum, Peygamber türbesine gel-
düm (9) ve eyitdüm: yâ Rasûlallâhi, sana konuk geldüm – didüm, ve yatdum, 
uyudum. Ve (10) düşümde Peygamber hazretini gördüm kim geldi ve mübârek 
elleriyile başumı sığadı, (11) ve bana bir girde virdi. Girdesin yarısın düşüm içinde 
yidüm. Çünkim uyandum, (12) girdenün yarısı elümde-idi, ve hastalığum dahı 
gitdi, vücûdum safâ (13) buldı.

Abdullâh sözleridür.

Abdullâhdan sordılar kim: er fakra (14) neyle lâyık olur? Eyitdi: Şol vaktın lâyık olur 
kim vücûdında (15) gendüden artuk nesne komaya, belkim gendözin dahı Hak 
yolında fidâ kıla – didi.

277.B. (Ms. 278.B)

(1) Çünkim gendözin yok eyleye, fakr var olur.

Eyitdiler: tâyibün tevbesi ne (2) vaktın kabûl olur? Eyitdi: Şol vaktın kim <sol>652 
yanınun firiştesi yigirmi (3) gün nesne yazmaya – didi.

Eyitdiler kim: zâhıd kimdür? Eyitdi: zâhıd oldur kim (4) halkun ögdügi ve sögdügi 
anun kıyında berâbar ola – didi.

Sordılar kim: (5) âbid kimdür? Eyitdi: âbid oldur kim ferîzaları vaktun evvelinde 
kıla – didi.
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(6) Eyitdiler kim: muvahhid kimdür? Eyitdi: muvahhid oldur kim Tangrısın birle-
ye, ve her nekim (7) ana gelürse hayırdan ve şerden Tangrıdan bile.

Sordılar kim: ârıf  kimdür? (8) Eyitdi: ârıf  oldur kim dünyâya zevâl göziyile baka 
ve hor göre kim tizcek (9) genezliğile andan geçebile – didi.

Ve eydür: herkim takvâyıla dirlemeye, (10) fakr lokması ana harâmdur.

Ve eydür: fakîr ve sûfî oldur kim mücerred ola (11) esbâbdan.

Ve eydür: tevâzu‘ izzet şükridür, ve sabr musîbet şükridür.

Ve (12) eydür: herkim gendü nefsiyile mertebeye ire, andan tiz düşe.

Ve eydür: senün (13) rızka cahd eyledügün seni Hakdan ırak eyler ve halka muh-
tâc eyler. 

Rahmetu (14) -llâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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<49>

Ân sun‘-ı perde-i şinâht, ve ân velî-yi kubbe-i (15) nüvaht; ân veted-i bî-zelek, ân 
kutb-ı bî-bedel; ân âfitâb-ı bî-gaym: -imâm-ı ahd -

278.A. (Ms. 270.A)

(1) Muhammed-i Rüveym
– rahmetullâhi aleyhi – meşâyihlerün ögilmişiyidi. Ve anun ululığına (2) ve velîli-
ğine cümle ulular müttefik olmışıdı. Ve Cüneydün sevdük yârı-ıdı. (3) Ve fıkh içinde 
ve Kur’ân tefsîrinde yigâne-idi. Ve hakâyik ve dakâyik ve meşâyih (4) ilmi içinde 
nişâne-idi. Ve sâhib-himmet ve firâsetidi. Ve tecrîdligi ilerü (5) dutub-dururdı, ve 
çok mücâhede ve riyâzet çeküb-dururdı. Ve tarîkat (6) ve semâ‘ içinde çok kitâblar 
ve mukâlâtlar tasnîf  eylemişidi. Ve çok tevekkül (7) üzerine seferler idüb-dururdı. 

Nakldur kim Rüveym eydür: Bir gün Bağdâd (8) içinde yürirdüm, yavlak susadum. 
Bir sarây kapusına geldüm, su diledüm kim (9) içem. Bir oğlancuk eydür: sûfîyı 
gör kim gündüzin su içer – didi. Eyle dut (10) kim bu oğlancuğun sözi bir okıdı 
kim benüm yüregüme dokındı. Ben hoz (11) bildüm kim ol oğlancuğı eyle söy-
leden kimdür. Pes Tangrıdan tevfîk istedüm. (12) Andan sonra gündüz ta‘âmın 
yimedüm, ve ayruk benüm gönlüme ta‘âm ârzûsı gelmedi (13) – didi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi anun kıyına geldi ve eyitdi kim: hâlun (14) nedür ve 
nite geçersin? Eyitdi: Nite ola ol gişinün hâlıkim anun dîni (15) nefs havâsıyıla 
karışmış ola, ve dünyâ sevgüsi anun içinde bulaşmış ola?

278.B. (Ms. 270.B)
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(1) Ol gişi eyitdi kim: yâ şeyh, evvel nesne kim Hak Ta‘âlâ kulları üzerine ferîza 
eyleyübdür, (2) ol ne nesnedür? Eyitdi: ol ma‘rifetdür – didi. Nitekim Kur’ân içinde 
buyurdı: (3) «ve-mâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ li-ya‘budûnî», ya‘nî: Hak Ta‘âlâ 
eydür: ben cinnîleri ve (4) âdemîleri anunçün yaratdum kim beni bileler, ve bana 
kullık ideler – didi. «Lî-ya‘budûni» (5) didügünden, murâdı ma‘rifetdür.

Muhammed-i Rüveym sözleri.

Sordılar kim: tevekkül (6) ile nice sefer ideler? Eyitdi: konacak yir ve yatacak yir 
endîşesi gönlinden geçmeye. (7) Ve çünkim yola gönile azık gibi ve yiyesi aslından 
bile nesne götürmeye.

Ve sordılar (8) kim tevcîd nedür? Eyitdi: varlık eserin terk eylemekdür, ve tecrîdi 
ilerü (9) eylemekdür.

Ve eydür: her nesnenün gözgüsi var – didi. Ârıf  gözgisi Hak tecellâsıdur.

(10) Ve eydür: Hakâyikün tamâmrağı oldur kim ilme mukârin ola.

Ve eydür: (11) kul Hak(k)a yakın olmaz, dükeli gönül dileklerinden kim nefsânı ola 
ırak (12) olmayınca.

Ve eydür: üns oldur kim Tangrıdan artukdan vahşet belüre, (13) ve gendözünden 
dahı vahşî olasın.

Ve eydür: üns gönül şâzîlığıdur (14) zikr halâvetiyile.

Ve eydür: üns halvet dutmakdur Tangrıdan artukdan.

Ve sordılar kim: (15) dervîş kimdür? Eyitdi: Dervîş oldur kim gendü sırrın saklaya 
baylardan,

279.A.

(1) ve râzî ola gendü hâlına, ve ferîzaları yirine getüre.

Ve eydür: sabr şikâyeti terk (2) eylemekdür.

Ve eydür: şehvet gizlüdür, amel vaktında zâhir olur.

Ve eydür: (3) zühd dünyâyı hakîr dutmakdur ve anun eserin gönülden çıkarmakdur.

Ve eydür: (4) girçek korku oldur kim Tangrıdan artukdan korkmaya.

Ve eydür: rızâ hükme (5) karşu varmakdur gönül dileğiyile.

Ve eydür: İhlâs amele nazar kılmamakdur. Ve dahı (6) ihlâs oldur kim kılduğı 
namâzun iki cihânda ivazın istemeye.
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Ve (7) Nakldur kim cânı çıkadururken güleridi. Ve çünkim cânı çıkdı, şöyle (8) 
güler gibi yaturıdı, tabîb anı diri sanurıdı. Çünkim elin nefesine urdı, (9) ol hoz 
Hak(k)a ulaşmışıdı. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{50}

(10) Ân kutb-ı âlem-i revhânî, ân ma‘den-i hikmet-i rabbânî, ân sâkin-i Ka‘be-i (11) 
sübhânî; ân güher-i bahr-ı vefâ: - imâm-ı meşâyih -

İbn-i Atâ
– rahmetullâhi aleyhi – hakîkat (12) ehlinün sultânıyıdı ve tevhîd ehlinün burhâ-
nıyıdı, ve ilm ve fünûn içinde (13) nişânıdı, usûl ve fürû‘ ilminün müftîsiyidi. Ve ol 
keşf  kim ana tefsîr (14) ve hadîs ilmi içinde olup-dururdı, hîc kimseye olmayub-du-
rurdı. Ve anun (15) beyânı ve ilmi kâmilidi ve dükeli akrân içinde muhterem ve 
mükerremidi. Ve Bû Sa‘îd-i

279.B.

(1) Harrâz andan artuk kimsenün tasavvufın kabûl itmezidi. Ve ol Cüneyd mürîd-
lerinün (2) ulusıyıdı. 

Nakldur kim bir gün bir bölük gişiler ana ziyârete vardılardı, (3) gördiler kim 
savmı‘ası içi dopdolu su olmış; sanasın kim içine seyl (4) girmiş. Eyitdiler: bu ne 
hâldur? Eyitdi: dün gice bana bir hâl vâki‘ oldı, (5) hacâletden gözümden yaş 
revân oldı, ayruk dinmedi – didi. Sordılar kim: (6) sebeb nedür? Eyitdi: Oğlanlı-
ğum hâlında bir öksüzce oğlan elinden bir gügercin (7) aldumıdı. Ol iş gönlüme 
düşer, korkarın. Ol öksüze bin direm (8) gümiş virdüm ve helâllığın diledüm. 
Henüz gönlüm karâr dutmaz – didi.

Ve (9) Nakldur kim bir gün andan sordılar kim: günde ne kadar Kur’ân okırsın? 
Eyitdi: (10) bundan öndin iki günde birgez hatme iderdüm. Şimdi gaflete irdi, dört 
(11) günde bir hatm iderin – didi. 

www.tuba.gov.tr



Nakldur kim İbn-i Atânun on oğlı (12) varıdı. Azîm görk ve cemâl isleriyidi. Bir gün 
atalarıyıla bile giderlerdi, (13) harâmîya uğradılar. Harâmîlar duttılar ol oğlanları, 
bir bir gözlerin bağladılar, (14) bir bir boyunların urdılar kılıcıla her birisin kim 
öldürürleridi. İbn-i Atâ yüzin (15) göge dutardı: şükür senden gelen kazâya – dirdi 
ve güleridi. Tâ dokuz oğlanı

280.A.

(1) bu resme depelediler. Birisi kaldı, anun dahı gözin bağladılar kim öldüreler. 
Oğlan (2) eyitdi: Zihî ata kim sensin – didi. Bizi karşuna bir bir kırdılar, bir keleci 
eylemezsin, (3) Belkim gülersin – didi. İbn-i Atâ eyitdi: İ baba canı, bu işi işleyene 
söz (4) söylemege yaramaz, ol hoz göre-durur ve işide-durur – didi. iden oldur, (5) 
güçi yiter kim sizi saklaya ve öldürmeye – didi. Ben arada kimciven kim anun (6) 
işinün arasına girem, söz söyleyem? – didi. Harâmî çün bu sözi işitdi, (7) ol oğlanı 
şeşdi, salıvirdi ve eyitdi: i pîr, bu sözi evvelden disen, (8) hîc bir oğlun ölmezdi – 
didi. İbn-i Atâ eyitdi: ol şöyle yazıldı, böyle (9) olacağıdı – didi.

İbn-i Atâ sözleridür.

Eydür: Amellerün yigregi (10) oldur kim anı işlemiş olalar, ve ilminün dahı yigregi 
oldur kim (11) anı söylemiş olalar. Ve her nesne’yi kim işlemiş olalar, sen dahı anı 
işlegil; (12) ve her nesne kim söylemiş olalar, sen dahı anı söylegil!

Ve eydür: erenler (13) dileklerin evvel ilm meydânında isterler, andan hikmet mey-
dânında isterler, (14) andan tevhîd meydânında isterler – didi.

Eydür: oldur kim söz söylerse, (15) Tangrıdan söyleye, ve işâret eylerse Tangrıdan 
eyleye – didi.

Eydür: Her ilmün

280.B.

(1) beyânı vardur, ve her beyânun zübânı vardur. Ve her bir zübânun bir dürlü 
ibâreti (2) vardur. Ve her bir ibâretün tarîki vardur. Ve herkim kim bunları fark 
eylemeye, (3) ana söz söylemek degmez – didi.

Ve eydür: herkim gendözin sünnet edebiyile (4) ârâste duta, anun gönlini Hak 
Ta‘âlâ münevver kıla.

Ve eydür: ef‘âllar içinde, (5) ve akvâllar içinde, ve ahlâklar içinde hîc muvâfakat-
dan yüksek makâm yokdur (6) – didi.

Ve eydür: gafletlerün ulusı oldur kim kul gâfil ola [Tangrıdan] ve anun emrinden.
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(7) Ve eydür: Kullıkdur makhûr ve ilmdür makdûr. Ve herkim bu ikiden daşra (8) 
çıkarsa, ma‘zûrdur.

Ve eydür: tâ‘atlar yigregi Hakki dinlemekdür ve vakıtlar (9) dâ’im gözlemekdür.

Ve eydür: eger kimsene yigirmi yıl nifâk şîvesine kadem (10) basarsa, ve eger bir 
sâ‘atcuk bir Müsülmân kardaşı menfa‘atıçün kadem girü götürse, (11) altmış yıl 
tâ‘at eylemekden yigrekdür.

Ve eyitdi: âkıllarun yigregi ol- (12) dur kim tevfîğa muvâfık ola. Ve tâ‘atlarun ya-
vuzrağı oldur kim (13) andan ucb kopa. Ve yazuklarun yigregi oldur kim anun 
ardınca tevbe gele.

(14) Ve eydür: Bâtın Hak nazargâhıdur ve zâhir halk nazargâhıdur. Hak nazar-
gâhı pâk (15) olmağa lâyıkdur halk nazargâhından. Herkimün kim evvel medhalı 
himmet

281.A.

(1) ola, Tangrıya irişe. Ve herkimün kim evvel medhali tâ‘ata ola, âhirete irişe. (2) 
Ve herkimün kim evvel medhalı irâdete ola, dünyâya irişe. Ve bu dünyâ didükleri 
(3) bir niceye izzet ve müfâharetdür, ve bir niceye nefs ne şehvetdür, ve bir niceye 
(4) ilmile müfâharetdür.

Ve eydür: Gönüllerün şehveti vardur, ve nefsün şehveti (5) vardur, ve cânlarun 
şehveti vardur. Ve dükeli şehvetleri uçmak içinde cem‘ (6) eyleyeler: gönül şehveti 
Hak müşâhedesi ola, ve cân şehveti kurb-ı (7) Hak ola, ve nefs şehveti uçmak ve 
hûr u kusûr ola.

Ve eydür: mü’minler (8) gızâsı zikr ve tâ‘atdur, ve münâfıklar gıdâsı yimek içmek-
dür.

Ve eydür: (9) herkimün kim gönli içinde âhiret endîşesi olmaya, lâcirem Şeytân 
(10) anı meşgûl eyleye dünyâ endîşelerine, ölince âhiret endîşesi anun (11) içine 
girmeye, ve anı anmağa eli degmeye.

Ve eydür: Tangrıya yakınlık653 evvel (12) tevfîkiledür, andan kul cahdılığıyladur.

Ve eydür: Herkim sâlihler edebin (13) bulmış ola, anun bisâtı kerâmet bisâtı ola; 
herkim enbiyâlar edebin (14) bulmış ola, anun bisâtı kurb bisâtı ola. Ve herkim 
edebden mahrûm kaldı, (15) cümle hayırlardan mahrûm kaldı.

Ve eydür: hâslarun ednâ mertebesi avâmun

281.B.
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(1) âlâ mertebesidür.

Ve eydür: âlî himmet oldur kim hîc avârız anı bâtıl eylemeye.

(2) Ve eydür: himmetlerün yigregi oldur kim dünyâyıçün olmaya, âhiretiçün ola.

(3) Ve eydür: mahabbetler dirligi kullığıladur, ve müştâklar dirligi şükriledür, ve 
ârıflar (4) dirligi zikriledür, ve muvahhidler dirligi gönüliledür, ve câhıllar dirligi (5) 
nefs murâdıyıladur, ve sâhib-himmetler dirligi nefsden kesilmeğiledür.

Ve eydür: (6) ilm dörtdür: ilm-i ma‘rifetdür, ilm-i ibâdetdür, ilm-i ubûdiyyetdür.

Ve eydür: (7) mahabbet itâb üzerine dâ’im olmakdur.

Ve eydür: çün muhîb mülkiyet da‘vîsin (8) eyler, mahabbetden düşer.

Ve eydür: vecd inkıtâ‘ ahvâlıdur.

Ve eydür: kurb nişânı (9) hicâb götrilmekdür gönüllerile Tangrı arasında.

Ve eydür: tevekkül dükeli (10) işini Tangrıya komakdur, gendü aradan çıkmakdur.

Ve eydür: Ma’rifetün üc (11) vechi vardur: heybet ve hayâ ve üns.

Ve eydür: Takvânun zâhiri vardur (12) ve bâtini vardur. Zâhiri Tangrı buyrukların 
dutmakdur, ve bâtını ihlâs-ı niyyetdür.

(13) Ve eydür: tasavvuf  Hakka münkâd olmakdur, ya‘nî: kancaru çekerlerise, ol 
yana (14) yidile.

Ve sordılar kim: tasavvuf  evveli nedür ve âhiri nedür? Eyitdi: evveli ma‘rifetdür, 
(15) ve âhiri tevhîddür.

Ve sordılar kim: şevk nedür? Eyitdi: gönül göyinmekdür,

282.A.

(1) ve ciger pâre pâre olmakdur.

Ve sordılar kim: şevk yigrekmidür veyâ mahabbet? Eyitdi: (2) mahabbet yigrek-
dür, zîrâ şevk mahabbetden kopar.

Ve eydür: Âdem Peygamber uçmak (3) içinde âsî olduğında, cümle nesneler Âdem 
içün ağladılar. Ammâ altun ve gümiş (4) ağlamadı. Hak Ta‘âlâ altunıla gümişe 
eyitdi: siz neyiçün ağlamazsız? Eyitdi: biz sana (5) âsî olanıçün ağlamazuz – di-
diler. Pes Hak Ta‘âlâ eyitdi: benüm izzetüm ve azametüm (6) hakkıyıçün ben 
sizi azîz eyleyem, ve dükeli nesnenün kıymetini sizünle âşikârâ (7) eyleyem, ve 
Âdem-oğlanların size hizmetkâr eyleyem. 
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Nakldur kim bir gün İbn-i Atâ (8) yâranlarına eyitdi: âdem ne nesneyile yüce mer-
tebeye irer. Kimisi eyitdi: tâ‘atıla; (9) kimisi eyitdi: mücâhede ve riyâzetile; kimisi 
eyitdi: sadaka ve ihsânıla. İbn-i Atâ (10) eyitdi: âdem yüce mertebeye eyü hûyıla 
irer. 

Nakldur kim İbn-i Atâ bir gün yârân- (11) ları arasında ayakların küsültdi-idi ve 
eyitdi: Anunçün kim birlik ola, tekellüf  (12) ara yirden gide – didi. Ve edeb terk ey-
lemek edeb ehli arasında edebdür – didi. (13) Nitekim Peygamber – aleyhisselâm – 
bir gün yârânları arasında mübârek ayakların (14) küsültdiyidi. İllâ çünkim Osmân 
geldi girü dirdi. 

Nakldur kim İbn-i Atâyı (15) zendakaya mensûb eylediler ve halîfaya didiler. Alî bin 
Îsâ vezîridi,

282.B.

(1) anı okıdı ve çok cefâ eyledi. Ve İbn-i Atâ ana hak sözler söylerdi. (2) Vezîr kakıdı, 
buyurdı, anı şol kadar urdılar kim ölüm haddına irdi. (3) Ve İbn-i Atâ eydüridi 
kim: «kata‘a’llâhu yedeyke ve-ricleyke», ya‘nî: Çalabum senün elü[n]i (4) ayağunı 
kessün! Pes vezîr bugez katı kakıdı, İbn-i Atâya katı azâb (5) eyledi. Katlanumadı, 
şehîd oldı. Rahmetullâhi aleyhi. Ve andan sonra (6) çok zamân gecmedi, halîfa 
vezîri dutdı, elin ayağın kesdiler, (7) helâk oldı. Pes meşâyihler İbn-i Atâya ta‘ne 
kıldılar, velîler yavuz du‘â (8) kılmasa gerek – didiler. Ammâ bir niceler eyitdiler: 
Anun özri vardur, zîrâ vezîr (9) zâlimidi; Müsülmânlar maslahatıçün yavuz du‘â 
eyledise, kayırmaz – didiler. Hakîkat (10) ehlileri654 hod eyitdiler: İbn-i Atâ vezîre 
eyü du‘â kıldı kim vezîri şehîd (11) eylediler, tâ dükeli yazukları gitdi, Allâh Hazre-
tine aru ve pâk olub vardı. (12) Böyle olıcak yavuz du‘â olmaz – didiler. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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(13) Ân kıble-ı etkiya, ân kıdve-i asfiya; ân der dâm-ı mürg-i sâbik ve ân der (14) şâm 
subh-ı Sâdık; ve ân fânî-i hod bâkî ve ân merd-i müttekî:

İbrâhîm-i ibn-i (15) Dâvud-ı Rakkî
– rahmetullâhi aleyhi – meşâyihlerün ulemâlarından-ıdı, ve bu tâ’ifenün

283.A.

(1) kudemâlarındanıdı. Ve mu‘teber ve muhteremidi. Ve kerâmât ve riyâzât issi-
yidi. (2) Ve Şâm toprağındanıdı. Ve Cüneyd ve İbn-i Celâ yâranlarındanıdı. Ve çok 
yaşamış (3) pîridi.

Nakldur kim bir dervîş bir dere içinde giderdi. Nâgâh bir arslan (4) ana hamle 
eyledi. Çün geldi kim yırta-ıdı, ol dervîş Rakkî hırkasından (5) bir pâre donına 
diküb-dururdı. Arslan anun hırkası pâresin gördi, geldi, (6) ol hırka’yı yaladı, 
kuyruğın buladı, girü döndi.

Ve anun sözidür kim eydür: (7) Tangrınun kudretleri âşikâredür ve âdemîlerün 
gözleri açukdur, İllâ gaflet (8) görmege komaz – didi.

Ve eydür: Hak dostlığınun nişânı tâ‘atı ihtiyâr (9) eylemekdür, ve anun Rasûlına 
mütâba‘at eylemekdür.

Ve eydür: Âdemîlerün (10) za‘yıfırağı oldur kim şehvet anun üzerine kavî ola, ve 
nefsi elinde (11) âcız kala, pes ana nefs eşegi diyeler. Ve âdemîlerün kavîrağı oldur 
kim (12) nefsi üzerine gâlib ola ve nefsin öldüre. Pes ana firişteler de yigdür (13) 
diyeler.
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Ve eyitdi: er oldur kim anun himmeti âhirete ola ve Çalab rızâsın (14) yirine ge-
türmek ardınca ola.

Ve eydür: Bu dünyâ Şeddâd ve Nemrûd ve Fir‘avnun (15) artuğıdur. Artuğı yimez illâ 
itler.

Ve eydür: Tevekkül oldur kim gönlini dölendüre

283.B.

(1) rızkıçün. Tangrı hoz pâyendân olubdur, anun rızkın ana degürür. Ammâ (2) 
kulun gönli dölenmez.

Eydür: Tangrı kadarladuğı rızk sana zahmet çekmedin (3) gelür, dek sen emekdür 
çekersin.

Eydür: dervîşler gönli tevekkülile (4) dölenür, ve baylar gönli mâl u mülke tekye 
eylemegile dölenür – didi.

Ve eydür: (5) herkim Tangrıdan azîzlık bulmış ola, dünyâ azîzlığı anun gözine hor 
ve (6) hakîr gözüke.

Eydür: depdür sana iki nesne dünyâ içinde, eger yirine (7) getürürsen. Evvel: 
dervîş sohbeti; ikinci: velî hürmeti. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(8) «Ve’l-âhir.»
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Ân mücâhid-i merdân, ân mübâriz-i meydân; ân hod (9) kerde-i takvâ, ve ân 
perverde-i ma‘nî; ân mü’eddib-i esvât,

Yûsuf-ı (10) Esbât
– rahmetullâhi aleyhi – zâhıdlarun ve âbidlerün güzîde is(s)i-idi. Ve (11) tâbi‘în 
içinde anun zühdi ve mu‘âmelesi gibi kimsede yokıdı. Ve anun (12) riyâzeti ve 
halavâtı ve hâlı halkdan penhânıdı. Ve dünyâdan beküllî kesilüb (13) dururdı. Ve 
anun sözleri şâfî-idi. Ve çok meşâyihler yüzin görmişidi.

(14) Nakldur kim yitmiş-bin Yûsufî655 kızıl altun ana atasından mîrâs degdi. (15) Bir 
akcasın kabûl [kabûl]656 eylemedi, ve hurmâ (y)a(p)rağın zenbîl örürdi, satardı,

284.A.

(1) etmek alurdı, yirdi. 

Nakldur kim Esbât eydür: kırk yıldur kim yini gönlek (2) geymedüm – didi. Ve 
anun bir köhne hırkası varıdı, anı geyürdi; ve altında (3) gönlegi yoğıdı. Ve ol 
hırka anun tenin yirdi, ve ol ana râzî ve hoşnûz- (4) ıdı. 

Nakldur kim bir gün Yûsuf-ı Esbât Huzayfeye nâme yazdı ve eyitdi (5) kim: «aleyke, 
bi-takvâllâhi ve-tâ‘atihi», ya‘nî: senün üzerüne olsun kim (6) dünyâdan sakınasın 
ve Tangrıya mutî‘ olasın.

Ve dahı nâme içinde yazdı kim: (7) herkimün kim gönlinde altun ve gümiş ve 
dünyâ sevgüsi artuğırakdur (8) âhiret sevgüsinden, acebdür eger ol îmânın sini 
kapusına selâmat (9) iltebilürse – didi.
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Ve dahı nâme içinde yazdı kim: herkim Kur’ân ve ilm (10) okıya ve anun buyruğın 
dutmaya, şol eşege benzer kim kitâb yükledürler, (11) ve ol bilmez kim arkasındağı 
kitâbmıdur, yohsa odunmıdur.

Ve dahı yazdı: (12) herkim Kur’ân okıya ve andan zevk bulmaya, ol sığırdur, veyâ 
sağucı (13) dur.

Ve Şeyh Şiblî eydür – rahmetullâhi aleyhi – bir gün Yûsuf-ı Esbâtdan (14) sordılar 
kim: tevâzu‘un ve alçaklığun haddı nedür? Eyitdi: Çünkim tanlacak evünden (15) 
daşra çıkasın, kime kim uğrarsan, gendözünden yigrek bilesin – didi.

284.B.

(1) Ve dahı tevâzu‘ haddı oldur kim herkim sana söz söylerse, anı kabûl (2) eyle-
yesin. Herkim senden aşağarakısa, sen anı gendözünden ulu bilesin. (3) Ve sen 
yumşak olasın mûm gibi, ve yidilesin deve bigi. Ve herkim sana sögerse, (4) sen 
anı ögmek yirine geçüresin. Ve her işde Tangrıya rücû‘ eyleyesin. Ve her nekim 
(5) sana irişe hayırdan şerden, şükr eyleyesin.

Ve eydür: şehveti gönülden (6) mahv eylemez, illâ havf.

Eydür: Ârıf  oldur kim artmaklıgı Tangrıdan bile, (7) ve eks(il)mekligi657 ve taksîr-
lıgı gendüden bile. Ve dahı ârıf  oldur kim anun (8) gönli Hak(k)ıla ârâm eyleye ve 
münkatı‘ ola halkdan.

Ve eydür: sıdk nişânı (9) oldur kim anun gönli dilile ve kavlı fi‘lile berâbar ola.

Ve dahı (10) ârıf  oldur kim âhireti dünyâ üzerine ihtiyâr eyleye, ve nefsine kahr (11) 
eyleye, ve Hak sevgüsin gönlinde berk eyleye, ve dünyâ sevgüsin terk (12) eyleye.

Ve eydür: Tevekkülün on alâmeti vardur: evvel dölenmek Hak zımânına; (13) ve 
dahı berk durmak gendü vaktına; ve teslîm olmak Çalab emrine; ve alçak (14) 
olmak halkdan; ve gönlini ta‘alluk dutmak kâfilenün arasında; ve kademi kullığa 
(15) urmakdur; {ve rübûbiyyetden daş(ra) çıkmak}, <ya‘nî: fir‘avnlıgı>658 {ve 
benligi terk} <eyleye>};659 ve halkdan nevmîz olmakdur; ve dünyâ ta‘allukla-
rından kesilmekdür;

285.A.

(1) ve musîbete ve belâya şükr idüb katlanmakdur.

Ve eydür: Ünsün dahı biş nişânı (2) vardur. Evvel: halkdan seçilüb halvete girmek; 
ve uzun sağıncı kısa eylemek; ve (3) zikirden zevk ve lezzet bulmak; ve Hak yolı 
mücâhedesin râhat bilmek; (4) ve tâ‘at ipine berk yapışmak. Ve hayânun dahı 
dört nişânı vardur: (5) sözi vezn eylemekdür söylemekden öndin; ve dahı ırak 
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olmakdur (6) ol nesnelerden kim sonra andan ötrü utana ve özr dileye; dahı dilini 
(7) ve gözini, ve kulağını sakınmakdur; ve fercini sakınmakdur. Ve dahı eydür: (8) 
gişi gendü hâlın beklemek, namâzı ferîza bilmekden dahı ferîzadur (9) – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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Ân müşerref-i rakam-ı fazîlet, (10) ân mukarreb-i harem-i vesîlet; ân münev-
ver-hâl, ân mu‘attar-visâl; ân müşâhid-i (11) makâmât-ı meşhûrî:

Ebû Ya‘kûb İshak-ı Nehrcûrî
– rahmetullâhi (12) aleyhi – velîler tâ’ifesinün ulularındanıdı, ve edebe ve hürmete 
mahsûsıdı. (13) Ve gâyet şavk-ı gâlib ve şûrîda-ıdı. Ve mücâhedesi ve riyâzeti ve 
kerâmeti (14) kâmilidi. Ve sözlerin dükeli meşâyihler beğenürleridi ve eydürleridi 
kim: (15) pîrlerde andan nûrânî pîr olmayayıdı – dirleridi. Ve Ömer-i Mekkîyi ve 
Cüneydi

285.B.

(1) görmişidi. Ve Mekke içinde mücâviridi ve hem Mekkede vefât buldı. 

Nakldur kim (2) İshak bir sâ‘at tâ‘atdan ve ibâdetden hâlî olmazıdı, ve dâ’im 
ictihâd ve (3) dürişmek içinde-idi. Hergiz dinlenmezidi, mütevâtir gice gündüz 
namâzdan daşra (4) kimse anı görmezidi. Ve dâ’im kaygulu, ve ağlamak ve zârî 
kılmak içinde-idi. (5) Ve dâ’im Hak(k)a münâcât eylerdi. Birgez meger bir dem 
namâzdan fâriğ olmışıdı.

(6) Nakldur kim bir gün bir gişi geldi, İshaka eyitdi kim: Gönlüm yavlak katı oldı, 
(7) hîc kılduğum tâ‘at zevkin bulumazın. Fulân şeyhe vardum, bana: oruc dut! 
(8) – didi. Dutdum, zâ’il olmadı. Ve dahı fulân âlım kıyında vardum, sadaka ve 
(9) ihsân kıl! – didi. Kıldum, hem yine zâ’il olmadı. Bugez size geldüm, siz dahı 
(10) ne işâret buyursız? – didi. Pes Nehrecûrî eyitdi: bu varduğun gişiler (11) sana 
taksîrlık eylemişler – didi. Eyitdi: Şol vaktın kim dükeli halâyık yatalar, (12) uykuya 
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meşgûl olalar, sen durugelgil, ve aru âbdest algıl, ve iki rek‘at (13) namâz kılgıl, ve 
her rek‘atda bir Fâtiha okıgıl, ve Fâtihadan sonra bu âyeti okıgıl (14) kim: «sümme 
kaset kulûbühüm min ba‘di zâlike fe-hiye ke’l-hicâreti ev eşeddü kasveten». Ve 
andan (15) sonra eyitgil kim: Huzâvendâ, gendü işümde mütehhayir oldum, be-
nüm elümi dut kim

286.A.

(1) senden artuk elümi dutıcı bulımadum – digil! Pes gişi vardı, İshak buyurduğın 
işledi. (2) Hak Ta‘âlâ ana küşâyış ve tâ‘at kapusın açıvirdi, ve gönüli içi nûr (3) 
doldı ve yumşandı ve katılığı zâ’il oldı. 

Nakldur kim biregü andan (4) sordı kim: namâz kılurvan, ammâ namâzumdan 
helâvet bulmazvan. İshâk eyitdi: Çünkim (5) sen gönlün dilegini ayruk yirde du-
tasın, lâcirem namâzun bulmayasın. (6) Eger dilersin kim namâz dadın bulasın, 
namâza durıcak cahd eylegil kim gönlün (7) içinden dünyâ endîşelerin daşra bıra-
gasın, ve gönlüni Tangrı korkusıyıla doldurasın. (8) Çünkim böyle idesin, namâz 
dadın bulasın – didi. 

Nakldur kim İshak eydür: (9) birgez bir dervîşi gördüm kim yüzinün bir yanı kabka-
ra zahm olmış. Ve ol dervîş (10) eydüridi kim: «allâhümme e‘uzü bike minke», ya‘nî: 
sığınurvan sana senden. Ben eyitdüm: (11) yâ dervîş, bu ne dürlü du‘âdur, ve uşbu 
yüzündeki ne zahmdur? – didüm. Eyitdi: (12) Bir gün nâgâh bir nazar bir avrete 
kıldum. Ol birgez anun yüzine bakduğumıçün, havâ (13) yüzinden bir tabânça gel-
di, yüzüme dokundı; ve ün işitdüm kim: «nazraten bi-latmetin», (14) ya‘nî: Birgez 
bakmağa bir kapazdur. Eger arturayıdun bir660 dahı tapânca arturayduk (15) – didi.

İshak-ı Nehrcûrî sözleridür.

Eydür: dünyâ[da] yazılarını ayağıla geçmeğe

286.B.

(1) yarar, ammâ âhiret yazıların amelsüz ve azıksuz geçmege yaramaz – didi.

Ve eydür: (2) Bu dünyâ bir dibsüz denizdür. Anun [[anun]] kenâresi âhiretdür, ev 
oldur. Bu (3) denizi takvâ gemisiyile geçe – didi.

Eydür: herkimün kim tokluğı ta‘âmıla (4) ola, hemîşe acdur.

Ve dahı eydür: Herkimün kim baylığı mâlıla ola, hemîşe (5) yoksuldur. Herkimün 
kim baylığı kanâ‘atıla ola, hemîşe baydur.

Ve (6) eydür: Herkim hâcetini halkdan isteye, hemîşe mahrûm ola. Ve herkim (7) 
yardımı Hakdan istemeye, hemîşe mahzûl ola.
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Ve eydür: degmegez zâ’il olmaz (8) ol ni‘met kim küfr söyleyesin.

Ve eydür: takvâ aslı az yimekdür, ve az (9) söylemekdür, ve az uyumakdur, ve 
şehveti terk eylemekdür.

Ve eydür: Kul sohbeti (10) fenâ içinde {bekâdur}. Ya‘nî: kul çünkim gendüden 
fânî ola, bâkî olduğıdur. Nitekim (11) Peygamber – aleyhisselâm – gendüden fânî 
oldı, Hakkıla bâkî olub-durur- (12) ıdı. Lâcirem Tangrı anı adıyıla okımadı, kulum 
diyü okıdı. Nitekim buyurdı: (13) «fe-evhâ ilâ abdihi mâ evhâ».

Ve eydür: herkim kullık içinde fenâyı (14) isti‘mâl eylemeye, lâcirem bekâlık bul-
maya.

Ve eydür: Tangrı hâsları üc (15) yirde sevinür. Bir: halkdan ırak olmağıla; ikinci: 
Tangrıya yakın olmağıla;

287.A.

(1) üçinci: tâ‘ata kavî olmağıla.

Eydür: Tangrıya lâyık olmağun üc nişânı vardur. (2) Bir ol kim hemîşe tâ‘at için-
de ola. İkinci ol kim dünyâdan ve dünyâ (3) ehlinden ırâk ola. Üçünci: halkdan 
ümîzin kese.

Ve eydür: işlerün (4) yigregi ol ola kim ilme ulaşa.

Ve eydür: ârıf  gişi Hak(k)a üc (5) nesneyile ulaşur: ilmile, amelile, andan halvetile.

Ve eydür kim: (6) ervâh müşâhedesi tahkîkdür ve gönüller müşâhedesi ta‘rîfdür.

Bir gün (7) İshâkdan sordılar kim: ârıfun hîc nesneye özi göynermi diyü? (8) Eyitdi: 
göyner. Eyitdiler: ne nesneye? Eyitdi: bir nefes Hakdan ayru olduğına.

Ve eydür: (9) tevekkül ehli oldur kim gendü zahmetini halkdan kese ve hîc kimse-
neye (10) şikâyet eylemeye.

Ve eydür: Tevekkül ehli oldur kim İbrâhîm-i Halîl gibi ola. (11) Zîrâ birgez Cebrâîl 
ana eyitdi: hîc hâcetün varmıdur? Eyitdi: benüm hâcetüm (12) sana yokdur – didi.

Ve eyitdi: Tevekkül ehlinün vaktları vardur. Eger (13) ol vaktlar içinde bunları 
oda koyarlarsa göyündürmeye, ve okıla kılıcıla (14) ururlarsa, <kâr kılmaya ve>661 
zahmlu olmaya.

Ve eydür: incitmen tevekkül ehlini kim bunları (15) her neyile kim incidürsenüz, 
dirlikleri anunladur.

Ve andan sordılar kim:
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287.B.

(1) sıdk nedür? Eyitdi: sıdk oldur kim Hakkıla muvâfakat idesin sırr içinde ve (2) 
dahı âşikârâ içinde.

Ve andan sordılar kim: Hak yolı nitedür? Eyitdi: câhıl- (3) lardan yığlınasın, ve 
ulemayıla sohbet eyleysin, ve dâ’im zikr üzerine olasın. (4)

Andan sordılar kim: tasavvuf  nedür? Eyitdi: «tilke ümmetün kad halet», ya‘nî: 
şol (5) ümmetdür kim dükeli nesnelerden hâlî oldı. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(6) «Ve’l-âhir.»
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{54}

Ân bî-hud-ı heme hûb, ân bî-akl u heme lüb; (7) ân pervâne-i şem‘-i cemâl, ân şif-
te-i subh-ı visâl; ân sâkin-i muztarib ve (8) ân mahbûb-ı muhîb; ân şeyh-i mevzûn:

Mecnûn(-ı) Semnûn
– rahmetullâhi aleyhi – gendü (9) vaktında yigâneidi ve makbûl-ı ehl-i zamâ-
ne[-i] idi.662 Ve meşâyihlerün derdi- (10) lüsiyidi. Ve anun acâyib rumûzları ve 
işâretleri vardı. Ve mahabbet içinde (11) nişânıdı ve cümle ulular anun ululığına 
ikrâr eyleyüb-dururlarıdı. Ve anun (12) mahabbeti inen gâlibidi. Ve ana ‘Semnûn 
el-Mecnûn’ dirleridi. Ammâ ol gendözine (13) Semnûnü’l-Kezzâb diridi. Ve Serî soh-
betine idüb-dururıdı. Ve Cüneyd (14) yâranlarındanıdı. Ve ol mahabbeti takdîm 
dutub-dururıdı ma‘rifetden. Ve kalan (15) meşâyih ma‘rifeti mahabbetden mu-
kaddem dutarlar. Ammâ Semnûn eydür: mahabbet Hak

288.A.

(1) yolınun asıl bünyâdıdur – dir. 

Nakldur kim Semnûn çünkim Hicâz seferinden (2) yine şehre geldi, eyitdiler: yâ 
Semnûn, dilerüz kim bize va‘z eydiviresiz663 kim senün (3) va‘zunı işidevüz – di-
diler. Semnûn çünkim menbere çıkdı, va‘z eyledi, işiden- (4) lerde bir derdlü gişi 
bulumadı kim anun va‘zın anlayayıdı. Pes yüzin mescidün (5) kandîllerine dutdı 
ve mahabbet sözlerin ol kandîllere söyledi. Derhâl ol (6) kandîller raksa geldiler. 
Kimisi su oldı, akdı; kimisi pâre pâre oldı, (7) döküldi. 

Nakldur kim Semnûn bir gün mest olub mahabbet sözlerin (8) söylerdi. Nâgâh bir 
kuşcuğaz havâ yüzinden indi, geldi, Semnûnun başına kondı. (9) Bir zamân durdı, 
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andan omuzına kondı, andan ucdı, karşusına kondı. (10) Bir zamân Semnûna karşu 
hayrân olub-dururdı. Pes kaynacukların yire urdı, (11) ditredi, cân virdi. 

Nakldur kim Semnûn yigitlik hâlında şöyle (12) ergen yürürdi, kocalığı vaktında 
sünnet yirine gelsün diyü. Bir avret (13) aldı, ve andan bir kızcuğazı oldı-ıdı. 
Meger Semnûn bir gün ol kızcuğaza (14) mahabbeti düşdi. Ol gice düşinde gördi 
kim kıyamet kopmış, ve alemler dikerlerdi. (15) Pes Semnûn ilerü vardı, ol alemler 
dikenlere sordı kim: bu alemler kimündür?

288.B.

(1) Eyitdiler: bu alemler Tangrınun muhîb kullarınundur kim Tangrıdan artuk hîc 
kimsene (2) dünyede sevmediler. Semnûn çünkim bu sözi işitdi, gendözin ol alemler 
(3) dibine, ol kavm arasına iletmek istedi. Komadılar: git, gelme kim bu alemler 
(4) Tangrınun muhîb kullarınundur, sen muhîblerden degülsin – didiler. Semnûn 
feryâd (5) eyledi ve eyitdi: Bana Semnûnü’l-Muhîb dirler. Beni neçün kovarsız? – 
didi. (6) Eyitdiler: Semnûn, sen dünedegin muhîblerdenidün. Çünkim gönlüni ol (7) 
kızcuğaza virdün, muhîbler böliginden seni çıkardılar – didiler. Semnûn (8) çünkim 
uykusından uyandı, eyitdi: İlahî, eger bu kızcuğaz benüm mahabbetüm (9) yolını 
keserse, anı yolumdan gider – didi. Semnûn bu sözi henüz tamâm (10) eyitmedi-idi, 
derhâl bir galebe kopdı. Semnûn eyitdi: ne galebedür? Eyitdiler: (11) kızcuğanuz 
damdan düşdi, öldi – didiler. 

Nakldur kim Semnûn dâ’im (12) hareket ve şûrîzalık ve raks ururdı, ve bî-hud olur-
dı, düşerdi. (13) Bir gün münâcât içinde eyitdi: İlahî, bana bir şevk ve bir hâl virgil 
(14) kim şûrîzalığum dakı artsun ve hareketüm ve derdüm dahı ziyâde (15) olsun. 
Ol gice Hak Ta‘âlâ anun içine bir şevk ve bir vecd virdi.

289.A.

(1) İllâ hergiz hareket eylemedi, ve hemîşe-kileyin şûrîzalık eylemedi, ve söz (2) 
söyleyümedi, dili dutuldı. Çünkim irte oldı, konşıları eyitdiler: yâ (3) Semnûn, bu 
gice sana ne geldi kim irteyedegin senün zârîlıga ve inlemeğe (4) meşgûl oldun ve 
senün ahundan uyumaduk? – didiler. Ol hoz ol (5) gice hâmûş olub-dururdı, ve 
hîc evden çıkmayub-dururdı. İmdi (6) eger bir gişi su’âl iderse kim: ye konşıları 
işitdügi ün ne yirden (7) çıkdı, eydevüz kim anun cânı sıfat-ı sûrete geldi, ve işiden-
ler (8) kulağına ün irişdi. Ve hem Hak Ta‘âlâ ana bildürdi kim hâmûşlık (9) bâtın 
hâmûşlığıdur, ve hem epsem olmak yigrekdür çağırub feryâd (10) eylemekden. 

Nakldur kim Bû Muhammed-i Ma‘â(r)ibî664 eydür: Semnûnıla bir vaktın (11) Bağ-
dâd içinde hânekâhda otururduk. Bir hoca kırk-bin akce getürdi, (12) dervîşlere 
üleşdürdi. Bir iki gişiye hîc nesne virmediler. Semnûn eyitdi: (13) gel, bir halvete 
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varalum, bu akcadan ötrü her bir akca yirine bir rek‘at (14) namâz kılalum – didi. 
Varduk, bir halvete girdük, kırk-bin rek‘at namâz (15) kılduk. 

Nakldur kim gulâm-ı Halîl665 sûfîlardan bir sûfîyıdı [[ammâ halîfa]],

289.B.

(1) ammâ halîfa kıyına varurdı, ve anun gönli dilegince söz söylerdi, ve dînin 
dünyâsına (2) satub-dururdı, ve dâ’im halîfa öninde meşâyih gaybetin söylerdi. 
Murâdı (3) olıdı kim kimse bu tâ’ifeye ragbet eylemeye, ve gendünün hürmeti 
artuk (4) ola. Pes çünkim Semnûn Bağdâd içinde belürdi, ve anun âvâzesi mün-
teşir (5) oldı, gulâm-ı Halîl anı çok incitdi, ve ana iftirâ eylerdi, ve anun hakkına 
(6) fâhiş sözler söylerdi. Murâdı olıdı kim anı kal‘ eyleyeyidi, ve halk (7) içinde 
ragbetsüz olayıdı. Meger bir gün bir avret Semnûnı gördi. Semnûn sûret (8) içinde 
yavlak hûbıdı. Avretün gönli ana kapıldı, gendözin Semnûna arza (9) kıldı. Semnûn 
ana yol virmedi. Pes ol avret durdı, Şeyh Cüneyd kıyına (10) vardı: Semnûnı bana 
ciftlendürgil! – didi. Cüneyd yol virmedi. Bugez (11) durdı, gulâm-ı Halîl katına 
vardı: Semnûn benümle zinâ kıldı – didi. gulâm-ı Halîl (12) şâd oldı, durdı, halîfa 
kıyına vardı, birine on katdı, Semnûn zinâ (13) kıldı – didi. Tâ halîfa’yı şöyle eyledi 
kim anı öldüreler. Pes yarındası Semnûnı (14) halîfa kıyına hâzır eylediler kim anı 
öldüreler. Cellâdı kığırdılar kim Semnûnun (15) boynın ura-ıdı. Halîfa dilerdi kim: 
öldür! – diye, dili dutuldı, söyleyümedi.

290.A.

(1) Pes halîfa ol gice düş gördi. Düşinde ana eyitdiler kim: senün mülkünün zevâlı 
(2) Semnûn cânı içindedür. Anı öldürdügün sâ‘at mülkün elden (3) çıkar – didiler. 
Pes halîfa çünkim uyandı, itikâdı Semnûn hakkında inen gâlib (4) oldı, ve ana 
bühtân eyledüklerin bellü bildi. Semnûnı yüzbin i‘zâz u ikrâm (5) eyleyüb yine 
göndürdi. gulâm-ı Halîle Hak Ta‘âlâ cüzâm rencin virdi, tâ (6) halk arasından 
çıkdı, bîçâre oldı.

Semnûn-ı Mecnûn sözleri.

Andan sordılar (7) kim mahabbet nedür? Eyitdi: Mahabbet oldur kim mahbûbın 
çok anar ola. Nitekim (8) Hak Ta‘âlâ buyurur: «üzkuru’llâhe zikran kesîran», ya‘nî 
iydür: İ mü’minler, Tangrınuzı (9) çok anun – dir. Ve hem Peygamber Hazreti 
dahı buyurur: «men ehabbe şey’en eksir zikrahu», (10) ya‘nî: herkim bir nesne’yi 
severse, anı çok anar olur – dir. Ve yine Peygamber bir (11) hadîsde buyurur kim: 
«el-mer’ü tabi‘a men ehabbe», ya‘nî: er gendü sevdügüyile kopar – dir.

(12) Ve dahı eydür: muhîb oldur kim dünyâda âhiretde sevdügi Tangrı ola.
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Ve Semnûna (13) sordılar kim: mahabbeti neçün belâya koşdılar. Eyitdi: anunçün 
kim her bir süfla (14) gişi mahabbet da‘vîsin eylemeye, çünkim belâyı göre, hezî-
met ola. Ve bir gişi (15) ana tasavvufdan sordı. Eyitdi: tasavvuf  oldur kim hîc 
nesne anun mülki

290.B.

(1) olmaya, ve ol dahı hîc nesne mülki olmaya. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(2) «Ve’l-âhir.»
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{55}

Ân [becân-ı] sâbık-ı ma‘nî, ân beten lahik-i ma‘nî; ân mürebbî-yi (3) perveriş:

Ebû Muhammed(ü)’l-Mürta‘iş
– rahmetullâhi aleyhi – meşâyih ulularındandı, ve (4) tasavvuf  ehli mu‘teberlerin-
denidi, ve ulular makbûllarındanıdı, ve tâ’ife meşhûr (5) larındanıdı. Ve riyâzete 
ve mücâhedeye mensûbıdı. Ve niçe seferler tecrîdligile eyleyüb (6) dururdı.

Ve Nîşâbûr ihtiyârlarındanıdı. Ve Ebû Hafs-ı Haddâdı görmişidi, ve Ebû (7) Osmân-ı 
Hayrî ve Cüneydile sohbet eylemişidi. Ve ol Şunîziyye içinde otururdı (8) ve Bağdâd 
şehrinde vefât eyledi. 

Nakldur kim Mürta‘iş eyitdi: On (9) üc hac tevekkülile eyledüm. Çün bakdum, 
kâmûsı nefs hevâsıyımış. Eyitdiler: nite? (10) Eyitdi: Anunçün kim bunlardan son-
ra anam bana eyitdi kim: var, bir senek su (11) getür! – didi. Ol bana katırak geldi. 
Ol on hacdan pes bildüm kim (12) anlar heb şehvete dapmakımış. 

Nakldur kim bir dervîş eydür: bir gün ben Bağdâd (13) şehrindeyidüm, gönlümden 
geçdi kim Mürta‘iş bana on-biş akca virse, (14) bir na‘lın satun-alsam – didüm, ve 
kalanın azık alsam, ber(r)iyyeye girsem, yoldaşlarumdan (15) kalmasam – didüm. 
Bir sâ‘atdan sonra gördüm kim biregü kapu kakdı: Mürta‘işimiş.

291.A.

(1) On-biş akca çıkardı, elüme virdi; yoldaşlarundan kalma! – didi. 

Nakldur kim (2) bir gün Mürta‘iş Bağdâd mahalleleri içinde gezerdi. Yavlak susadı, 
bir sarây (3) kapusına vardı, su diledi. Bir kız bir bardak su anun eline virdi. Mür-
ta‘iş (4) nâgâh anun cemâlına bakdı, gönli kapıldı. Ol sarâyun kapusında oturdı, (5) 
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gitmedi. Ol sarây issi bir bay hoca-ıdı. Sarâydan daşra çıkdı. (6) Mürta‘iş eyitdi: İ 
hoca, gönül bir şerbet suya kızdur. Bana bu senün (7) evünden bir içim su virdiler, 
gönlümi aldılar. Hoca eyitdi: ol benüm kızum- (8) dur, sana virdüm – didi. Pes 
Mürta‘iş gönlin isteyü içerü girdi, hoca (9) kızın Mürta‘işe kâbîn kıldı. Ve Mürta‘iş 
hırka’yı çıkardı, ve dürlü dürlü (10) donlar geydi, ve hammâma virbidi. Çünkim 
hammâmdan yine geldi, ol gice (11) halvete girdi kızıla. Çünkim halvete girdi, 
Mürta‘iş namâza meşgûl oldı. (12) Çünkim namâzdan fâriğ oldı, hâtifden âvâz 
işitdi kim eydür: yâ (13) Mürta‘iş, sen salâhiyyet donını zâhiründen çıkardun, biz 
dahı âşinâlık (14) donın bâtınundan çıkaruruz – didi. Mürta‘iş çünkim bunı işitdi, 
feryâd (15) eyledi, kız korkusından daşra kaçdı. Kapuya geldiler. Eydür: zînhâr, 
benüm hırkamı

291.B.

(1) bana tiz getürün, yoksa helâk oldum – dir. Hırkasını girüvirdiler, geydi, (2) ol 
güyegülik donların çıkardı, yine issine virdi, kıza talâk virdi, işine (3) gitdi. 

Nakldur kim Mürta‘işe eyitdiler kim: fulân gişi havâ yüzinde uçar. Eyitdi: (4) eger 
nefsi hevâsına muhâlefet eylerse, havâda ucduğından yigrekdür – didi.

(5) Nakldur kim ramazânun âhır onında cuma mescidinde i‘tikâfa girdi-idi. (6) 
Bir gün çıkdı, gitdi. Eyitdiler: İ‘tikâfa oturan mescidden çıkmasa geregidi. Bu 
neçün (7) çıkdı? – didiler. Ana sordılar kim: neçün? Eyitdi: Ben vahşîven, vahşî 
kuş galebe (8) içinde ne [kadar] karâr duta? – didi. Velîlerün bir nişânı budur kim 
galebe içinde (9) karâr dutmazlar, halvet severler. 

Nakldur eydür: herkimün kim gümânı şöyle (10) ola kim anun ameli anı oddan kur-
tarur, ve uçmağa kavışdurur; ol (11) gümân acebdür, eger anı tamuya ulaşdurmaya.

Ve eydür: Herkimün kim i‘timâdı (12) Tangrı fazlına ola, Hak Ta‘âlâ anı uçmağun 
nihâyetine irgüre. Nitekim Tangrı Ta‘âlâ (13) buyurur: «kul bi-fazlillâhi».

Ve ana sordılar kim: irâdet nedür? Eyitdi: irâdet oldur kim (14) gendü nefsüni nefs 
dileginden yığasın, ve Hak murâdın yirine götüresin.

Ve eydür: (15) gönül ârâm eylemek dünyâ esbâblarıla i‘timâdı munkatı‘ eyler 
|Tangrıdan|.

Sordılar kim: kulı ne

292.A.

(1) nesne Tangrıya dost eyler. Eyitdi: Tangrı düşman dutduğı nesneleri düşman 
dut(ma)ğıla.666 (2) Ol dünyâdur, ve Şeytândur, ve nefsdür.
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Ve eydür: herkim Hak Ta‘âlâ müşâhedesini (3) gözgü idine, lâcirem cümle kâ-
yinâtı gönül göziyile göre, ve hîc nesne ana gizlü kalmaya.

(4) Ve eyitdi: dükeli mu‘âmele iki nesneyile dürüst olur: sabrıla ve ihlâsıla.

Ve eydür: (5) Tasavvuf  oldur kim gâyib eyler issini dimekden ve işitmekden. Ve 
tasavvuf  (6) anı ulaşdurur Tangrıya; gendü arada degüldür.

Ve dahı eydür: tasavvuf  hüsn-i hulkdur.

(7) Nakldur kim ölüm vaktında andan yâranları ögüt dilediler. Eyitdi: Varun, ögü-
di (8) bir gişiden dilen kim ol size benden yigrek ola. Ve benişunlardan sayman (9) 
kim ben kimseneden yigrek olam – didi. Ve cânın Hak(k)a ısmarladı. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(10) «Ve’l-âhir.»
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{56}

Ân müte‘ayyin be-işâret ve hakâyik, ve ân mütemekkin (11) be-kerâmet ve dakâ-
yik; ân makbûl-ı tavâ’if, ân mahsûs-ı letâyif; ân zû mukarrân-ı (12) ışk ve akl:

Ebû Abdullâh Fazl
– rahmetullâhi aleyhi – Horasân ehli meşâyihlerinün (13) ulularındanıdı, ve dükeli 
ulular kıyında makbûl ve ögülmişidi. Ve riyâzet ve vera‘ (14) içinde bî-nazîridi. Ve 
fütüvvet ve mürüvvet içinde mânendi yoğıdı.

Ve Ahmed-i (15) Hazraviyye mürîdlerindenidi, ve Tirmidîyi görmişidi. Ve Bû Osmân-ı 
Hayrînün anun

292.B.

(1) hakkında i‘tikâdı yavlak berkidi.

Birgez Bû Osmân ana nâme yazdı kim: şekâvet (2) alâmeti nedür? Fazl cevâb yazdı 
kim: Şekâvet alâmeti üc nesnedür. Evvel (3) oldur kim ilm okıya, amelden mahrûm 
kala. İkinci oldur kim amel kıla, ihlâsı (4) olmaya. Üçünci: sâlihler sohbetinden 
ayrıla, nâcinsile sohbet eyleye. 

Nakldur (5) kim Bû Osmân Hayrî eydüridi kim: Muhammed-i Fazl Belh erenlerinün 
simsârıdur. Eger (6) benüm gücüm yiteyidi, kardaşum Fazl sohbetinden bir sâ‘at 
ayru olmayayıdum, tâ benüm (7) sırrum anun vücûdıla sâfî olayıdı – dirdi. 

Nakldur kim birgez Muhammed-i (8) Fazldan su’âl eylediler kim: selâmatlık makâmı 
neyle hâsıl ola? Cevâb (9) şöyle virdi kim: Er gerek kim ilmü’l-yakîn içinde dura, 
tâ ol ana (10) ayân ola. Andan sonra ana ilmü’l-yakîn vireler. Çünkim ilme’l-yakîn 
(11) hâsıl ola, anunla aynü’l-yakîn mütâla‘a eyleye, tâ selâmatlık makâmı ana (12) 
hâsıl ola – didi.
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Bu birkac söz Abdullâh-ı Fazl sözleridür.

Eydür: (13) tasavvuf  oldur kim sâfî ola cümle nefs belâlarından.

Eydür: çünkim mürîd (14) hâtırı kûşesiyile dünyâya bakasın, andan hayr ummagıl 
kim ol tarîkat (15) murtadlarındandur.

Eydür: Müsülmânlık dört nesneyile erden ırak olur.

293.A.

(1) Evvel ol kim bilür, illâ amel eylemez; ikinci ol kim amel eyler, illâ bilmez; 
üçünci (2) ol kim bilmez, sorub ögrenmez; dördünci ol kim âdemleri ögrenmek-
den yığar. Ve eydür: (3) ilm üc harfdur: ayn ve lâm ve mîm. Ayn ilmdür, ve lâm 
ameldür, ve mîm (4) ihlâsdur ilmile amel içinde.

Eydür: ma‘rifet ehlinün yigregi oldur kim müctehid (5) ola şerî‘at erkânlarında, ve 
saklayıcı ola sünneti ve mütâba‘atı.

Ve eydür: Mahabbet îsârdur. (6) Ve anun dört ma‘nîsi vardur. Evvel: zikri dâ’im 
olmak ve anunla şâz olmak; ikinci: (7) Hakkı üns dutmak; üçünci: dünyâ işlerin-
den beküllî kesilmek. İmdi herkim mahabbet (8) da‘vîsin eyleye, gerek kim bu 
hasletler anda mevcûd ola. Ve kaçankim çün (9) bu dört hasleti hâsıl ide, gerek 
kim dört mu‘âmele içinden çıkmaya. Evvel (10) mahabbet; ikinci isbât; üçünci 
hayâ; dördünci ta‘zîm.

Ve eydür: zâhıdlar îsârı bî- (11) niyâzlık vaktındadur. Ve cumardlık îsârı hâcet 
vaktında olur.

Ve eydür: (12) zâhidlik dünyâyı terk eylemekdür. Eger idemezsen, nafaka eylemek-
dür. Eger anı (13) dahı idemezsen, dünyâyı hor tut! – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(14) «Ve’l-âhir.»
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{57}

Ân sâdık-ı kârdîze, ân muhlis-i bârkeşîze; ân (15) tiz firâset, ân saht riyâzet; ân 
muvahhid-i yek rengî:

Ebu’l-Hasan Bûşnegî667

293.B.

(1) – rahmetullâhi aleyhi – Horasân cumardlarındanıdı, ve zamâne muhteşimlerin-
denidi. Ve (2) tarîkat ilmi içinde âlım-ıdı, ve tecrîdlik içinde sâbit kademidi.

Ebû Osmân (3) ve İbn-i Atâyı görmişidi. Ve ol gendü şehrinden gitdi, Irâka vardı, 
çok (4) ulular yüzin gördi. Çünkim yine Horasâna geldi, müdde‘îler ana zındıkdur 
– didiler. (5) Bugez ululuğı gendü şehrinde olumadı. Andan gitdi, Nîşâbûra geldi, 
ve anda (6) anun adı âlem doldı, ve ömrin anda geçürdi. 

Nakldur kim bir gün bir yoksul (7) eşegin yavukıldı-ıdı. Eyitdi kim: bu şeherde 
Tangrınun hâsı kim vardur? Eyitdiler (8) kim: Ebu’l-Hasan-ı Pûşengî vardur – di-
diler. Ol yoksul yavlak âkıl gişiyidi, geldi, (9) Ebu’l-Hasanı buldı, ve anun etegine 
yapışdı, ve eyitdi: benüm eşegüm sen oğurladun (10) – didi. Eyitdi: i yigit, ben 
senün eşegün oğurlamadum, ve seni dahı şimdi (11) gördüm – didi. Eyitdi: yok, 
eşegüm sendedür, vir! – didi. Şeyh elin du‘âya (12) kaldurdı, eyitdi: İlahî, bunun 
eşegin buna girü vir! – didi, beni bunun elinden (13) al! – didi. Derhâl bir gişi ça-
ğırdı kim eşek kimündür, gelsün! – didi. Yoksul (14) vardı, eşegin aldı. Andan sonra 
ol yoksul eyitdi: yâ şeyh, bilürdüm kim sen (15) benüm eşegüm oğurlamadun. İllâ 
benüm garazum olıdı kim sen bir nefs urasın,

294.A.
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(1) benüm hâcetüm revâ ola – didi. 

Nakldur kim Ebu’l-Hasan bir gün giderdi, bir Türk (2) anı ensere urdı, geçdi, 
gitdi. Ol Türke didiler kim: Ol urduğun gişi Tangrınun (3) velîlerindendür. Neçün 
urdun? – didiler. Türk peşîmân oldı, geldi, özr dilerdi. (4) Şeyh eyitdi: sen gendü 
işüne var, fâriğ ol, ben anı senden dutmazın, ol bana (5) gendü yolumdan geldi 
– didi.

Nakldur kim şeyh bir gün âbdest alduğı yirde (6) dururdı. Gönlinden geçdi kim 
gönlegini bir dervîşe vire. Hâdımına çağırdı kim: tiz (7) gel, bu gönlegi çıkar, fulân 
dervîşe ilet! – didi. Hâdım eyitdi: yâ şeyh, sabr (8) itmedünmi kim bu aradan 
gidesin, andan çıkarasın? Eyitdi: Korkdum kim Şeytân gele, (9) benüm yolum 
ura, bu endîşe’yi benüm gönlümden çıkara. Nitekim Peygamber eydür: hayr (10) 
işi ilerü dutun! – diyübdür – didi. 

Nakldur kim bir gün bir gişi ana sordı kim: nitesin? (11) Eyitdi: dişlerüm heb eşin-
di Tangrınun ni‘metlerin yimekden, ve dilüm dahı işinden (12) kaldı Tangrıdan 
çok şikâyet eylemekden – didi. Bunun gibi gişinün hâlın ne (13) sorarsın? – didi.

Ve bu birkac kelime Ebu’l-Hasan sözleridür.

Andan sordılar (14) kim mürüvvet nedür? Eyitdi: mürüvvet oldur kim elün dar-
tasın şol nesnelerden (15) kim senün üzerüne harâmdur, tâ kim mürüvvet eylemiş 
olasın – didi.

Ve andan sordılar

294.B.

(1) kim: tasavvuf  nedür? Eyitdi: Bu zamâne içinde tasavvufun adı kalıbdur, hakî-
katı (2) belürmez. İlerügi zamânda tasavvufun hakîkat-ıdı, ad degül-idi – didi.

(3) Ve andan sordılar kim: fütüvvet nedür? Eyitdi: dostlığı eylemekdür eylük üze-
rine, (4) ve gendü dilegin koyub ayruklar dilegin yirine getürmekdür.

Ve sordılar kim (5) tevhîd nedür? Eyitdi: tevhîd oldur kim bilesin Tangrınun zâtı 
kalan (6) zâtlar mânendler degüldür, ve ol mevsûfdur görklü sıfatlarıla.

Ve eyitdiler (7) kim: tevbe nedür? Eyitdi: tevbe oldur kim günâhlarunı anasın, anı 
ben (n)eçün işledüm (8) idi diyüb korkasın, ve ayruk anun yöresine yörenmeyesin.

Ve sordılar kim: ihlâs (9) nedür? Eyitdi: ihlâs oldur kim kirâmen kâtibin anı yaz-
maya, ve Şeytân anı (10) bozmaya, ve hîc kimsene anı görmeye, ve gördügin dahı 
hergiz istemeyesin. 
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Nakldur (11) ve eydür: herkim gendözin hor dutdı, Hak Ta‘âlâ anı azîz eyleye, ve 
herkim (12) gendözini azîz duta, Tangrı anı hor eyleye. 

Nakldur kim bir gişi andan du‘â (13) diledi. Eyitdi: Hak Ta‘âlâ seni yine senün 
şerründen beklesün! – didi. Ve çünkim (14) ol vefât buldı, bir dervîş dâ’im anun 
türbesine varurdı ve Tangrıdan dünye- (15) lik dilerdi. Bir gice Ebu’l-Hasanı düşin-
de gördi kim eydür: yâ dervîş, ol dilegüni 

295.A.

(1) ayruk benüm türbeme gelüb dilemegil, anı vargıl, hocalardan dilegil! – didi.

(2) Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{58}

Ân hakîm-i sünnet, ân azîm-i (3) millet; ân müctehid-i evliyâ, ân münferid-i as-
fiyâ; ân mahrem-i harem-i izidî:

Hakîm(-i) (4) Tirmidî668

– rahmetullâhi aleyhi – meşâyih muhteşimlerindenidi, ve velîler muhteremlerin-
d(en)idi.669 (5) Ve dükeli dillerde ögilmişidi; ve dükeli gönüllerde begenlemişidi.670 
Ve Kur’ân ma‘nî- (6) leri içinde nişâne-idi; ve ahbâr ve ahâdîs içinde yigâne-idi. 
Ve hakâyik (7) ve dakâyik ve ma‘ânî içinde u‘cûbe[i]idi.671 Ve hulk ve kerem ve 
hilm ve hayâ (8) içinde ârâste-idi. Ve dükeli halka şefkatlu ve emânetlü-idi. Ve 
anun riyâzetleri (9) ve kerâmetleri çokıdı. Ve ilm ve fünûn içinde kâmil-idi. <Ve 
şerî‘at ve tarîkat içinde müctehid-idi. Ve anun zamânındağı sûfîlara>672 Tirmidî-
ler dirleridi. (10) Ve anun mezhebi hâsdur. Ve sâhib-himmet ve kuvvetidi; ve âlım-ı 
rabbânî-idi; (11) ve hikmet ve firâset içinde kıl yarardı. Ve ana ‘Hakîmü’l-Evliyâ’ 
dirleridi.

Ebû (12) Turâb ve Hazraviyye ve İbnü’l-Celâ bunlarunıla çok sohbet eyleyüb-dururıdı. 
(13) Ve Yahyâ ibni’l-Ma‘âzıla söz söyleyüb-dururdı. Ve anun tasnîfleri dükelisi (14) 
meşhûr ve mezkûrdur. Ve Tirmid içinde kimsene bulınmazıdı kim anun sözlerin 
(15) fehm eyleye-idi. 

Nakldur kim ol evvel oğlanlığı hâlında iki tâlib-i ilmile 

295.B.

(1) kavl eyledi-idi kim varalar, bile ilm okıyalar. Çünkim sefer(e)673 azm eylediler, 
anun bir (2) karıcuk anası varıdı, kaygulu oldı ve eyitdi: İy cânum oğlı, beni kime 
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koyub (3) gidersin? Ve ben senden ayru kalursam, ölürin. Benüm senden artuk 
kimsenem (4) yokdur, ben sensüz katlanumazın – didi, ağladı. Pes Hakîm-i Tirmidî 
anasın (5) ol zârîlıkda gördi, ol iki tâlib-i ilme674eyitdi: ben anam rızâsın kayuma-
zın675 (6) – didi, seferi terk eyledi. Pes ol iki tâlib-i ilm676 ilm talebine gitdiler. Şeyh 
(7) çünkim birkac gün gecdi, durdı, sinlelere vardı ve zârî kıldı, ağladı, (8) ve eyitdi: 
Ol iki yoldaşum vardılar, ilme meşgûl oldılar. Bunlar tiz ola kim (9) âlımlar olalar, 
ve ben câhıl kalam – didi. Bu sebebden özi göynüb ağlarıdı. (10) Nâgâh bir nûrânî 
pîr anun kıyına geldi ve eyitdi: i oğul, neçün böyle (11) kaygulu oturub ağlarsın? 
– didi. Hakîm-i Tirmidî eyitdi: Benüm iki tâlib-i (12) ilm yoldaşlarum varıdı. Kavl 
itdügidi kim varaduk, bile ilm ögrenedük. Bunlar (13) gitdiler, ben anam rızâsın 
koyumadum, câhıl kalduğumiçün ağlarvan – didi. (14) Pes ol pîr eyitdi: i oğul, 
dilermisin kim ben sana gelem, her gün sebak (15) eydivirem, tâ sen ol iki tâlib ilm 
yoldaşlarundan ilm içinde yigrek olasın?

296.A.

(1) – didi. Dilerven – didüm. Pes ol pîr benümile bir yir va‘de eyledi. Her gün ol 
aracuğa (2) gelürdi, bana sebak eydivirürdi, üc yıl tamâm bana envâ‘-ı ulûmdan 
ders eyitdi. (3) Andan sonra bildüm kim ol Hızır Peygamberimiş. Bu devleti dükelin 
anam rızâsıyıla (4) buldum – didi. 

Nakldur kim Ebû Bekir Varrâk eydür: rahmetullâhi aleyhi, ben karındaşum (5) 
Muhammed-i Hakîmden şöyle işitdüm kim ol eyitdi: her yikşembe gün Hızr Pey-
gamber (6) – aleyhisselâmu – gelür, ikimüz bir arada otururuz, ve vâkı‘alarumuzı 
birbirimüze (7) sorışuruz – didi. 

Nakldur kim Ebû Bekir Varrâk eydür: rahmetullâhi aleyhi, (8) bir gün Muhammed-i 
Hakîm bana eyitdi: bugün seni bir yire iltürin, benümle gelürmisin? – didi. (9) Ben 
eyitdüm: fermân senündür – didüm. Pes benüm önüme düşdi, gitdük, ve çok (10) 
düşvâr yazılardan geçdük, ve dereler ve depeler geçdük. Nâgâh bir kaba ağac 
dibine (11) irişdük. Ve bir hoş çeşme ve çevresi mürgizârıdı. Ve ol ağacun dibinde 
(12) bir altun taht komışlar, ve bir görklü sûretlü gişi ol taht üstinde otururdı, (13) ve 
ak giyesiler geyürdi. Ve çünkim anun kıyına varduk, selâm virdük, (14) örüdurdı, 
Muhammedi dahı yanına geçürdi. Ve çok dürlü keleciler söyleşdiler. (15) Ve ben 
anlarun sözin hîc fehm idemezidüm. Bir sâ‘atdan sonra her bir yanadın 

296.B.

(1) âdemler geldi, ve dirilü dizilü kırk gişi oldılar. Ol taht üstinde oturan (2) gişi 
gökden yana işâret eyledi, gökden ta‘âm indi, yidiler, çok dürlü (3) sözler söy-
leşdiler. Pes Hakîm-i Tirmidî destûr diledi, yine döndük, gitdük. (4) Bana eyitdi: 
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bugün sa‘îdlerden oldun – didi. Bir sâ‘at içinde yine Tirmide (5) irişdük. Muhammed 
eydür: bu varduğumuz yir Tirmidden bir aylık yoldur – didi. Ben (6) eyitdüm: ol 
varduğumuz yir ne makâmdur, ve ol taht üstinde oturan ne (7) gişidür? Eyitdi: 
ol varduğumuz yir Benî İsrâ’il köyiyidi, ve ol er Kutbıdı, (8) ve ol gelenler Kırklar 
didükleri erenleridi – didi. 

Nakldur kim Hakîm-i Tirmidî (9) eydür: Çok zamânlar nefsile dürişdüm, ve cahd 
eyledüm kim anı tâ‘ata getürem, (10) ve doğru yola getürem. Başarımadum ve 
gendözümden nevmîd oldum. Eyitdüm: Huzâvendâ, (11) bu nefsi sen tamuya 
koymağıçün yaratmışsın, ben tamulığı nice götüreyin – didüm, (12) ve bunı nice 
bisleyeyin? – didüm. Pes durugeldüm Ceyhûn ırmağı kıyına geldüm, (13) ve bir 
dosta eyitdüm kim: gel, benüm elümi ayağumı bağla! – didüm. Pes benüm (14) 
elümi ayağumı berk bağladı ve gitdi. Ve ben yanum üzerine yuvalandum, su 
kıyına (15) geldüm, ve gendözümi suya bırakdum, tâ kim gark olayım, ve nefs 
belâsından kurtılayım

297.A.

(1) – didüm. Pes su beni götürdi, ve kudretden elüm ve ayağum şeşildi, bir mevc 
(2) beni götürdi, bir kenâreye çıkardı. Ve ol sâ‘at içinde benüm sırruma keşf  hâsıl 
(3) oldı. Bakdum, gördüm anı ki bana gereklüyidi. Ve ol sâ‘at bereketinde (4) diri 
oldum, nefsüm sâkin oldı. 

Nakldur kim Ebû Bekir Varrâk eydür: (5) Bir gün şeyh gendü tasnîflerinden bana 
birkac cüzv kâğıd virdi ve eyitdi: (6) vargıl, bu kâğıdları suya bırakgıl! – didi. Pes 
durugeldüm, Ceyhûn kıyısına (7) geldüm kim cü(z)vleri suya bıragam. Gönlüm 
varmadı, kâğıdları evde kodum. (8) Vardum, eyitdüm kim: bırakdum. Eyitdi: ne 
gördün? Ben eyitdüm: hîc nesne görmedüm – (9) didüm. Eyitdi: bırakmaduksın, 
var, bırak! – didi. Bugez durugeldüm, gitdüm. Müşkil (10) iki oldı. Evvel eyitdi kim: 
suya bırak; Bugez eyitdi kim: ne gördün? Pes geldüm, (11) cüzleri suya bırakdum. 
Bırakduğum sâ‘at su iki bölük oldı, bir sanduk (12) geldi, ağzı açılmış, bu cüzleri 
gendü içine aldı, ağzı sandukun (13) yine berkindi, ve su yine birbirine kavışdı. 
Ve bunı gördüm, mütehayyir kaldum. (14) girü döndüm, şeyhe geldüm. Eydür: 
bırakdunmı? Bırakdum – didüm. Ne gördün? (15) – didi. Hâlı arza kıldum. Ben 
eyitdüm: yâ şeyh, Tangrı izzeti hakkıyiçün

297.B.

(1) bu sırrı bana eydivirgil! – didüm. Eyitdi: Bir kitâb tasnîf  eyledüm meşâyih 
ilmi (2) içinde kim anun hakîkatı keşfi cümle ukûllara müşkil, ve degme gişi anı 
fehm (3) eyleyümezdi. Karındaşum, Hızır Peygamber – aleyhisselâm – anı benden 
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dileyüb-dururdı. (4) İmdi ol sanduk Hızrundur; balıklar anı Hızır Peygamber buy-
ruğıyıla getürdilerdi. (5) Pes Hak Ta‘âlâ ol suya buyurdı kim iki yarıla, ve sandukı 
Hızra degüre. 

Nakl - (6) dur kim Hakîm-i Tirmidî dükeli tasnîflerin suya bırakdı-ıdı. Hızır Pey-
gamber – (7) aleyhisselâm – getürdi, yine virdi ve eyitdi: Suya bırakmagıl ve buna 
meşgûl (8) olgıl kim Müsülmânlar fâ’idesi içündür. Ve benkim Hızırvan, dünyede 
bir (9) nesne tasnîf  eylemedüm kim anı okıyalar, ve Hızr tasnîfidür [diyeler] [di-
diler]677 – didi.

(10) Nakldur kim dükeli ömri içinde Hakîm-i Tirmidî (11) bin-birgez Hak Ta‘âlâ 
Hazretin düşinde gördi-idi. 

Nakldur kim anun zamânında (12) bir zâhıd varıdı. Dâ’im Hakîm-i Tirmidîile 
mu‘âraza iderdi, ve anunla berâbarlık (13) çekişürdi ve üşendürürdi. Ammâ ol 
zâhıdun dünyeligi çokıdı. Ve şeyhün (14) dükeli dünyâ içinde bir gömeltesi varıdı 
kim gice; anun içinde sâkin olurdı. (15) Çünkim şeyh Hicâz seferinden girü geldi, 
gördi kim gömel(t)e(s)i içinde bir itcügez

298.A.

(1) enüklemiş, ve anı ev idinmiş. Gönli varmadı kim iti andan kova. Seksengez ol 
(2) evi yörendi kim it gendü dilegiyle gitsün diyü, it hoz kovmayınca enük- (3) lerin 
koyub gitmez olur. Şeyh vardı, bir kaya dibinde ev idindi, ol iti andan (4) çıkar-
madı. Pes ol gice zâhıd düşinde gördi kim Peygamber Hazreti ana (5) eydür: Sen 
bir gişiyile berâbarlık çekişürsin kim ol bir itiçün seksengez (6) evi yörendi, ve ol 
iti evinden çıkarmadı, gendözi çıkdı, ayruk yire (7) vardı. Senün kim bunca dün-
yeligün ve hânümânun vardur, Tangrı <kıyında>678 sen anunla (8) berâbarmısın 
kim dünyede anunla berâbarlık idersin? – didi. Eger sa’âdet-i ebedî (9) istersen, 
vargıl, anun hizmeti kuşağın bilüne bağlagıl! – didi. Zâhıd çünkim (10) uyandı, 
vardı, bâkî ömrin anun hizmetinde geçürdi. 

Nakldur kim (11) şeyhün ayâllarına sordılar kim şeyh hîc kakırmıdı? Eyitdiler: 
Şeyh bize kakımazdı, (12) ammâ biz şeyhe kakırduk. Ve çünkim bizden ana âzârlık 
degeyidi, ol gün (13) bizi dahı yigrek dutardı ve ağlardı: İlahî, ben seni azarladum, 
olakim (14) bunlar beni azarlar – diridi. Ve eydüridi: İlahî, ben tevbe eyledüm, 
bunları yine (15) salâhata getür! – diridi. 

Nakldur kim şeyh bir müddet <?>679 oldı-ıdı, dilerdi kim

298.B.

(1) Hızrı göre, ammâ göremezdi. Şeyhün oğlınun bir karaca karavaşı varıdı. Gen-
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dü (2) oğlanınun bizlerin yumışıdı, ve legen dolu bevl ü necâset şöyle koyub-du-
rurdı. Şeyhün (3) bir ak donı varıdı, sünnetiçün anı geyerdi, âzîne gün mescide 
varurdı. (4) Ol karavaş ol legendegi necâseti şeyhün donına dökdi, geyesisi heb (5) 
necâsete bulaşdı. Şeyh ana hîc nesne dimedi, şolok sâ‘at Peygamberi (6) gördi – 
aleyhisselâm. 

Nakldur kim bir gün bir gişi ana sordı kim: dünyâda edebden (7) yigrek nesne 
olmaya; senün ne kadar edebün ola? – didi. Şeyh eyitdi: ben (8) kırk yıldur kim 
gendü ayâllarum içinde dahı burnum sümkürmedüm – didi. Bir (9) gişi bu ha-
beri işitdi, varayın, şeyhi sınayayın – didi. Durdı, şeyhi görmeğe (10) geldi, gördi 
kim şeyh mescid içinde namâza meşgûlıdı. Sabr itdi namâzdan fâriğ (11) olınca. 
Çünkim şeyh daşra çıkdı, ol gişi şeyhün ardına düşdi, tâkim (12) şeyhün evine 
vara, şeyhden fâ’ide duta. Yolda bu gişinün gönlinden geçdi (13) kim: aceb ol 
bana didükleri söz girçekmidür, veyâ yalanmıdur, bilsem (14) – didi. Çünkim bu 
endîşe bunun gönlinden geçdi, şeyhe anun endîşesi (15) ma‘lûm oldı. Şeyh döndi, 
ol gişiye karşu burnı sümügin sümkürdi.

299.A.

(1) Ol gişi acebledi kim benüm ögümden geçdügin bildi, gendözin bana benüm 
endîşemün (2) hilâfınca gösterdi kim tâ ben andan nefret dutam. Velîler böyle 
olur – didi. (3) Yine bir endîşe eyledi, eyitdi: eger bu girçek velîlerdenise, ol bana 
(4) diyen gişi girçekmidi, veyâhûd yalanmı söyledi, anı dahı bana bildüre – didi. (5) 
Bu endîşe’yi henüz gönlinde tamâm eylemeyüb-dururdı, şeyh döndi, girü bakdı 
(6) ve eyitdi: i oğul, anı sana diyen girçek – didi. İllâ sen bizi sınamağı (7) elden 
kogıl, Tangrıya meşgûl olgıl! – didi. 

Nakldur kim Hakîm-i Tirmidî yavlak (8) sâhib-cemâlıdı. Yigitligi vaktında meger 
bir avret ana âşık oldı. Bir gün (9) ol avret gendözin bezedi ve durdı, koşdı, şeyh 
kıyına geldi. Şeyh anı (10) gördi, kaçdı, bir dîvâr üstine çıkdı, aşağa segirdi. Avret 
ardına düşdi: (11) benüm hâcetüm vir, benüm kanuma girme! – didi. Elkıssa avret-
den kurtıldı, gitdi. (12) Çünkim pîrligi hâlına irdi, birgez gönlinden geçdi kim kâşki 
ben ol avretün (13) dilegin vireydüm, yine tevbe eyleyeyidüm – didi. Çünkim bu 
endîşe hâtırından (14) geçdi, anun sonınca endîşe kıldı kim bunca mücâhededen 
sonra, ve (15) pîrligüm vaktında ne bu endîşe vaktıyıdı kim eyledüm? Eylemedü-
güm günâha

299.B.

(1) peşîmân yirven, anı neyçün eylemedüm diyü özüm göyner. Aceb benüm hâ-
luma ne geldi (2) kim bu endîşe’yi ben eyledüm? – didi. Yavlak kaygulu oldı. Tâ 
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haddı bu endîşe (3) anun derûnına eser eyledi; bugez sayru oldı, yatdı. Ol gice 
Peygamber Hazretin (4) düşinde gördi kim eydür: İ Muhammed, kaygu yiyüb hasta 
olma ol kim senün hâtırundan (5) geçdi. Sen korkarsın kim ben günden güne var-
duğumca yavuz oldum. İmdi (6) endîşe’yi hâtırundan çıkargıl kim ol bir şeytânî 
vesvese-idi, (7) geldi, yine gitdi. Sana andan ziyân yok, belkim fâyide çok kim bir 
endîşe (8) ucından bunca Tangrı korkusı senün içüne düşdi – didi. Muhammed 
çünkim (9) uyandı, vücûdı sapasağ olub-dururdı. Durugeldi, üc gün gice gündüz 
(10) oruc dutdı, yine hâlına irişdi. 

Nakldur kim Muhammed eydür: Birgez (11) katı sayru oldumıdı, evrâdlarum ve 
vazîfelerüm benden fevt oldı, (12) özüm göyündi. Ben eyitdüm: i dirîgâ, bu sayru-
lık beni hayrdan ve tâ‘atdan (13) girü kodı – didüm. Filhâl hâtifden âvâz işitdüm 
kim eydür: Neçün eyle dirsin? (14) Bu sayrulık müzdi ol vazîfelerün ve evrâdlarun 
müzdince yokmıdur kim (15) eyle dirsin? – didi. İşleden ve işletmeyen daki bizüz, 
senün bu ortada

300.A.

(1) nen vardur? – didi. Söyledügüme peşîmân oldum, istiğfâr kıldum. 

Nakldur kim (2) Muhammed-i Hakîm eydür: Er kaçankim çok tâ‘atlar ve ibâdetler 
kıla, ve riyâzet (3) ve mücâhedeler çeke, gerek kim ol vaktın Şeytân mekrinden 
emîn olmaya. Zîrâ (4) Şeytânun katı hîletleri ve mekirleri anun bigi gişileri-ile 
artukdur. Zîrâ korkar (5) kim ol gişi Hak(k)a lâyık ola. İblîsün dilemedügi hod 
oldur. İblîsün vesvese- (6) si anun gibi gişiden eksük olmaz. Alî Hakîm uşbu hikâyeti 
nakl eyleyübdür: (7) Çünkim Havvânun ve Âdem Peygamberun du‘âsı kabûl oldı, ve 
Havvâyıla bölişdiler, (8) bir gün Âdem Havvâ kıyında degüldi. İblîs – aleyhilla‘ne 
– Havvâ kıyına geldi ve gendü (9) oğlancuğın Havvâ kıyında kodı ve eyitdi: uşbu 
oğlancuk bunda dursun, uş (10) geldüm – didi, girü gelicek alam, gidem – didi. 
Ve ol oğlancuğun adı Hannâsıdı, (11) ana sımarladı, gitdi. Âdem – aleyhisselâm – 
girü geldi, gördi kim Havvâ kıyında bir (12) oğlancuk oturur. Bu ne oğlancukdur? 
– didi, sordı. Havvâ eyitdi: uşbu dem bunı (13) bana bir gişi geldi, ısmarladı, uş 
geldüm – didi, gitdi. Âdem bildi kim ol İblîs- (14) dür kim anun şerrinden uçmak-
dan sürükdi. Hav(v)âya yavlak kakıdı: (15) neçün sen bu oğlanı kabûl itdün? – didi. 
gâyet kakıduğından, ol oğlancuğı öldürdi,

300.B.

(1) ve pâre pâre eyledi, her bir pâresin bir ağaca asakodı, ve yine işine gitdi. (2) 
İblîs girü geldi, oğlanumı nitdün? – didi. Havvâ eyitdi: Âdem geldi, anı pâre pâre 
(3) eyledi, inanmazsan, işte pâreleri şol ağaclarda asılub-durur, gör! – didi. (4) İblîs 
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Hannâs didi, kığırdı, ol pâreler biribirine ulaşdı, dirildi, yine (5) bayağılayın oldı, 
atası kıyına geldi, oturdı. İblîs yine Havvâya eyitdi: bugez (6) dahı bu oğlancuğı 
sakla, uş tizcek girü gelem, alam – didi. Havvâ Âdemden (7) korkarın, kabûl itmezin 
– didi. Pes İblîs çok zârîlık kıldı, yalvardı, (8) Havvâ esirgedi, kabûl itdi. İblîs gitdi, 
Âdem yine geldi, gördi kim ol (9) oğlancuk Havvâ kıyında cürütmiş oturur. Âdem 
öndinden bugez katı kakıdı, Havvâya (10) çok dürlü ilendi incindi: yine sen anun 
şerrine düşersin – didi. Bugez Âdem (11) od yakdı, ol oğlancuğı oda yakdı, külin 
iki bölük eyledi. Bir bölügin (12) denize savurdı, ve bir bölügin yabanlara savurdı. 
Vardı, yine işine gitdi. (13) İblîs yine geldi, kanı oğlancuğum? – didi. Havvâ eyitdi: 
oğlancuğunı, Âdem geldi, (14) bana katı kakıdı, dutdı, anı oda yakdı, külinün ya-
rısın denize savurdı, (15) ve yarısın yabanlara savurdı – didi. İblîs [yine] Hannâs 
didi, kığırdı, derhâl

301.A.

(1) yine anun küli bir yire dirildi, bayağılayın dirildi, atası yanına geldi, oturdı. 
(2) Bugez İblîs eyitdi: yâ Havvâ, Tangrıya bak, bugez dahı kabûl it, ayruk (3) seni 
üşendürmeyem, alam, gidem – didi, çok yalvardı. Havvâ eyitdi: Ben (4) anı ayruk 
kabûl itmezin. Âdem bugez gelür, beni helâk eyler – didi. İblîs yine (5) yalvardı, 
çok dürlü mekr ve hîle eyledi. Avret söze uyağan olur, (6) söyleyen İblîs olıcak 
nice uymaya? Hâliyâ İblîs dürlü andlar içdi, (7) Havvâ oğlanı yine kabûl itdi. İblîs 
gitdi, Âdem geldi, yine gördi kim (8) Hannâs Havvâ yanın almış, oturur. Nefsi katı 
kakıdı, şöylekim n’idesin bilimedi. (9) Eydürler kim Âdem Havvâ anamuzı anda 
birkac urdı ve eyitdi: Tangrı bilür (10) kim yine bunda bize bu Tangrı düşma-
nınun ucından ne geliserdür - didi. (11) İblîsün sözin dutarsan,680 benüm sözüm 
dutmazsın – didi. Er avretin dögdügi (12) ve datsuzlık olduğı andan kalıbdur 
– dirler. Bugez Âdem kakıduğı belâsından (13) Hannâsı götürdi, kayaya urdı, çekdi 
pâre pâre kol bud eyledi, cömleğe (14) koydı, kalya eyledi. Yarısın gendü yidi, 
yarısın Havvâya yidürdi, kodı, (15) işine gitdi. Çünkim İblîs yine geldi, eyitdi: kanı 
oğlanum? – didi. Havvâ kakıdı:

301.B.

(1) Ne sen ve ne senün oğlanun – didi, sögdi, senün ucundan ağac yidüm – didi. 
(2) Oğlanun senün bugez bir yire vardı kim ayruk görecek degülsin – didi. İblîs 
(3) eyitdi: n’itdünüz? Eyitdi: Kalya eyledük, ikümüz oturduk, yidük – didi. İblîs 
eyitdi: benüm (4) dahı maksûdum olıdı |kim| siz anı eyle eyleyedünüz – didi. 
Şimdiye degin sana (5) yalvarduğum hep olıdı, ol sizün gögüsünüze gireyidi. Çün-
kim içünüze (6) girdi, benüm maksûdum hâsıl oldı – didi. Şol vesvese ve yavuz (7) 
hayâllar ve yaramaz endîşeler kim âdemün gönline gelür, heb anı ol (8) Hannâs 
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ider. Nitekim Hak – sübhânehu ve Ta‘âlâ – Kur’ân içinde buyurdı: «yüvesvisu fî 
sudûri’ (9) -n-nâsi mine’l-cenneti ve’n-nâsi».

Hakîm(-i) Tirmidî sözleridür.

(10) Herkimün kim nefsânî sıfatlardan anun zâtında bir sıfat kılmış ola, ol (11) şol 
mükâteb olmış kula benzer kim eger bir direm anda kalursa, âzâd olmaz, ve (12) 
ol bir diremün kulıdur. Ammâ ol gişi kim küllî nefsânî sıfatları gendözinden (13) 
ırak eylemiş ola, ve hîc nesne kalmamış ola, âzâd olur. Ve kaçankim böyle olıcak 
(14) Hak Ta‘âlâ ol gişiyi gendözine cezb eyler ve nefsi kullıklarından âzâd eyler, 
(15) ve anı onarur, ve hidâyet virür, ve anı kalan halkdan üründü eyler. Nitekim 
Hak Ta‘âlâ

302.A.

(1) Kur’ân içinde buyurur «yectebî ileyhi men yeşâ’u ve-yehdî ileyhi men yünîbu», 
ve eydür: ictibâ ehli (2) oldur kim Hak(k)ıla inâyet bula. Ve kaçankim kul inâyet 
bulıcak meczûb-ı (3) Hak olur, ve Peygamberlik menziline irer. Bir nicesinün 
menzili Peygamberlik menzilinün (4) yarısıdur ve dahı bir nicesinün sülsidür, 
ve bir nicesinün rub‘ı (dur)681 [ve bir nicesinün sülsi sülsi]682 (5) ve bir nicesinün 
rub‘ından veyâ sülsinden veyâ nısfından artuk ve eksük olur, ammâ (6) tamâmı-
na irmez. Bunı böyle bilmek gerek. Ve kaçankim velî bu mertebeye ire, ana (7) 
‘Hâtemü’l-evliyâ’ dirler.

Ve eydür: Dükeli sâlih mü’minlerdi; (8) nübüvvet nişânı vardur. Nitekim Peygam-
ber buyurur: «men kara’e’l-Kur’âne ıhtaleceti’n-nübüvvetü (9) beyne cebîneyhi». 
Ma‘nîsi budur kim: herkim Kur’ân okıya ve buyruğın duta, Peygamber- (10) lik 
nişânı anun iki kaşınun arasında deprenür – didi. Ve dahı Peygamber bir (11) yir-
de buyurur: doğru düş Peygamberligün bir cüzvidür. Ve dahı bir yirde buyurur: 
(12) doğru düş Peygamberligün kırk bahşından bir bahşıdur. Ve dahı bir yirde 
buyurur: (13) herkim bir dâng harâmı yine issine degüre, nübüvvet derecesine 
irişe – dir.

(14) Ve andan sordılar kim: takvâ nedür ve cumardlık nedür? Eyitdi: takvâ oldur kim 
(15) yarın kıyâmet güninde hîc kimse senün etegüne yapışmaya. Ve cumardlık ol 

302.B.

(1) dur kim sen hîc kimsenün etegine yapışmayasın.

Ve sordılar kim: tahaşşu‘ nedür? Eyitdi: (2) hâşî oldur kim gendü şehveti odını 
söyündüre, ve ta‘zîm envârını (3) gönline getüre. Böyle olıcak şehveti ölmiş olur, 
ve gönli dirilmiş olur.

390 T E Z K E R E T Ü ’ L - E V L I YÂ

www.tuba.gov.tr



Ve eydür: (4) âdemîlerün azîzi oldur kim nefs anı hor eylemedük ola.

Ve eydür: (5) âdemîlerün âzâdı oldur kim tama‘ anı hor eylemedük ola.

Ve eydür: hoca (6) oldur kim Şeytân anı esîr eylemedük ola.

Ve eydür: herkim hakîkat (7) sırrına girişe, hergiz ma‘siyet ehline inkârı kalmaya.

Ve eydür: herkim (8) Mevlâyı bile, dükeli me’unet anun üzerine genez ola.

Eydür: Her gişi korkduğından (9) kaçar. Tangrıdan korkan yine Tangrıya kaçar 
kim korkduğından emîn ola.

Ve eydür: (10) hasletlerün yavuzrağı ere kibrdür.

Ve eydür: yüz ac arsalan bir sürü (11) koyun içinde ol kadar helâklık eylemez kim 
bir Şeytân bir sâ‘at içinde (12) eyler. Ve yüz Şeytân ol kadar helâklık eylemez kim 
bir nefs bir sâ‘at (13) içinde eyleye.

Ve eydür: Dört nesne inen sevgülüdür Hak katında. Ol: kılıc (14) urmak Kâfir 
çerisinde; ikinci: ilm okımak âlımlar kapusında, üçünci: sefer (15) eylemek aclığıla 
Ka‘be yolında, dördünci: münâcât eylemek Hakkıla gönül huzûrında.

303.A.

(1) Ve eydür: gircek cumard oldur kim müsâfir ve mukîm anun kıyında berâbar 
ola.

(2) Ve sordılar kim: mahabbet nedür? Eydür: Mahabbetün hakîkati dâ’im üns 
dutmakdur Hak (3) zikriyile. Ve eydürler kim: Gönülün nihâyeti yokdur. Bu söz 
râst degüldür. Zîrâ (4) her bir gönülün irecek yiri ma‘lûmdur. Çün anda irer, anda 
durur. Ammâ (5) ma‘nî oldur kim yolun nihâyeti yokdur.

Ve eydür: İsmü’l-A‘zamı683 hergiz (6) mütecellî olmadı, illâ meger Peygamberlere. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{59}

(7) Ân hazâne-i ilm ü hikmet, ân yigâne-i âlem-i ismet; ân şeref-i ubbâd, (8) ân 
kefen-i zühhâd; ân mücerred-i âfâk:

Ebû Bekr Varrâk
– rahmetullâhi aleyhi – (9) zâhıdlar ulularındanıdı ve meşâyih güzîdelerindenidi. 
Ve vera‘ ve takvâ içinde (10) tamâmıdı ve tecrîd ve tefrîd içinde aceb kemâline 
varıdı. Ve mu‘âmele ve edeb (11) içinde bî-nazîridi. Anun edebi ve erkânı bigi hîc 
meşâyihlerde yoğıdı. (12) Tâ haddı ana ‘Mü’eddebü’l-Evliyâ’ dirleridi. Ve küşte-i 
nefs ve mübârek nefesidi.

(13) Ve Belh şehrinde olurdı. Ve Hazraviyye yâranlarındanıdı. Ve riyâzet ve edeb 
içinde (14) tasnîfleri varıdı. 

Nakldur kim dükeli ömri içinde Hızr Peygamberi (15) ârzûlarıdı, aleyhisselâmu. Her 
gün sabâh bir sipâre Kur’ân okırdı,

303.B.

(1) ve gûristâna varurdı, ve tazarru‘ ve zârî kılurdı. Bir gün çünkim kapudan aya-
ğın (2) daşra kodı, bir nûrânî pîr geldi, ve selâm virdi, ve eyitdi: dilermisin kim (3) 
bugün bile sohbet eyleyevüz? Eyitdi: dilerven. Pes anunla bile söyleşü gûristânla-
ra vardılar, (4) ve çok dürlü biribirile söz söyleşdiler ve sohbet eylediler. Bugez pîr 
durugeldi kim (5) gide. Eyitdi: yâ Ebâ Bekr, bugün seni bir sipâre Kur’ân okımakdan 
girü kodum. (6) Ben şol ârzûladuğun Hızırvan. Bir sâ‘at Hak(k)ıla sohbet eylemek 
yigrek (7) dür bin yıl Hızrıla oturmakdan – didi. İmdi Hızır bigi gişinün sohbeti 
âdemi (8) Tangrıdan yığıcak girü kalan gişilerün sohbeti nite ola, kıyâs eylegil!
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<Nakl->684 (9) dur kim Ebû Bekrün bir oğlı varıdı. Mu‘allime virdi-idi. Bir gün oğ-
lan ditreyü (10) eve geldi, benzi sararmış. Eydür: sana ne geldi? Oğlı eydür: İ baba, 
bugün (11) üstâzum bana bir âyet Kur’ân eydivirdi. Ve anun mâ‘nîsin işitdüm, (12) 
korkdum, ve bu hâla geldüm. Eyitdi: i cânum oğul, ol kankı âyetdür? Eyitdi: 
(13) «yevmen yec‘alü’l-veledâni şîbene’s-semâ’ü münfetirun bihi kâne va‘dühu 
mef ’ûlen » (14) Pes oğlan bu âyetün ma‘nîsi heybetinden sayru oldı, öldi. Ve atası 
anun (15) sinine vardı |ve ağladı| ve eyitdi kim: İ Ebû Bekr, senün oğlanun bir685 
âyeti işitdi,

304.A.

(1) Tangrıdan korkusından cân virdi. Sen kim Kur’ânı buncagez hatm eyledün, ve 
ömrün (2) âhirine degiser, hîc Tangrıdan korkmazsın. Meger senün gönlün kara 
daşdandur (3) kim hîc gönlüne nesne eser eylemez. 

Nakldur kim bir gişi ana ziyârete geldi. (4) Çün girü döndi, eyitdi kim: bana ögüt 
vir! – didi. Eyitdi: İki cihân şerri (5) mâl çoklığındadur, ve iki cihân hayrı Tangrı 
virdügine kanâ‘at eylemekde- (6) dür. Vargıl, bu ögüdümi dutgıl kim necât bulasın 
– didi. 

Nakldur kim (7) Ebû Bekr eydür: Mekke yolında birgez giderdüm. Bir karı avrete 
uğradum kim (8) yayan hacca giderdi. Eyitdi: i yigit, ne yigitsin? Ben eyitdüm: 
garîb gişiven. (9) Eyitdi: Hicâza gidersin, Tangrı gönüldedür. Tangrı senünle 
olıcak sen garîbmi (10) olursın? Meger Hak ünsinden şikâyet idersin – didi. Ebû 
Bekr eyitdi: (11) çünkim bu sözi ol avretden işitdüm, mütehayyir oldum, tâkatum 
kalmadı (12) kim adımum adam, anun ardınca gidem. Ol becid gitdi, ben ayruk 
ana (13) iremedüm – didi. 

Nakldur kim Ebû Bekr eydür: birgez bana bir kapu açıldı, (14) ve hâtifden âvâz 
işitdüm kim eydür: yâ Ebâ Bekr, dile bizden ne dilersin! (15) Ben eyitdüm: Huzâ-
vendâ, ol kavumlar kim Peygamberleridi çok gavgâ çekdiler,

304.B.

(1) ve çerîlere pîşrev oldılar, ve zahmetler çekdiler. İlahî, ben dilerven kim beni 
(2) miskînlik makâmına koyasın ve bîçâralık ve horlık viresin kim benüm (3) belâ 
çekmeğe tâkatum yokdur.

Ebû Bekr Varrâk sözleridür.

Eydür: Âdemîler (4) üc kısmdur: beglerdür ve âlımlar ve fukarâlardur. Begler[-
dür]686 azıcak halkun (5) dirligi azar. Ve kaçankim âlımlar azıcak halkun dîni azar. 
Ve kaçankim (6) fukarâ azar, halkun hulkı azar.
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Ve eydür: Herkim şehvetine uyarsa, (7) galebesi artuk olur. Ve herkimün kim gale-
besi artuk ola, gönli kararur. Ve (8) herkimün kim gönli kara ola, halkıla düşman 
olur, ve gönli ölür, (9) tamuya müstahak olur.

Ve bir gişi andan ögüt istedi. Eyitdi: bir daş (10) götür, ve iki ayağunı ur, sı; ve bir 
bıçak al, dilüni kes! – didi.

Ve dahı (11) eydür: herkimün dili sırrı keleciye gele, ve himmeti kulağı işide, gerek 
kim (12) anun zâhir dili gunk ola, ve sûret-i kulağı sağır ola. İmdi bu oturmağıla 
(13) olur, ve oturmak dil saklamağıla olur ve ayak sımağıla olur.

Ve eydür: (14) Hak Ta‘âlâ âdemden altı nesne ister. Ol altınun ikisi gönüldedür (15) 
Tangrı emrin ta‘zîmlamak ve halk şefkat eylemek. Ve dilden dahı iki nesne

305.A.

(1) ister: bir Tangrınun birligine ikrâr eylemek ve halka yumşak söylemek. Ve 
kalan (2) endâmlardan dahı iki nesne ister: bir sabr eylemek, ve hilm ve alçaklık 
eylemek.

(3) Ve eydür: Herkim gendü nefsine âşık ola, kibr ve horlık ve hased (4) anun 
üzerine âşık olur. Ve herkim şehvet üzerine râzî ola, (5) gönli üzerine nevmîzlık 
ağacanı687 dikdi.

Ve eydür: eger tama‘a eyitseler kim: (6) atan kimdür, eyde-idi: kaderlenmiş rızka 
şek dutmakdur.

Ve eydür: Dört (7) katı düşman vardur, ve anun dört yardımı vardur. Ol dört 
katı düşman: (8) evvel Şeytân, ikinci nefs, üçünci dünyâ sevgüsi, dördünci halka 
karışmak. (9) İmdi Şeytânı katı düşman bilmek gerek, nefse muhâlefet eylemek 
gerek, dünyeden (10) sakınmak gerek, ve halkdan uzlet eylemek gerek kim kurtıla, 
yoksa helâk (11) olur.

Ve eydür: Çünkim Hak Ta‘âlâ suyı yaratdı, dükeli renglerden anun (12) rengin 
eyledi, ve dükeli dadlardan ana dad virdi. Bu ma‘nîdendür kim (13) hîc kimsene 
sunun rengin bilmez kim nice rengdür, ve dadın dahı hîc (14) dada benzetmeğe 
yaramaz. Pes mûcib-i hayâtdur, ve dükeli nesnelerün dirligi (15) anunladur. Nite-
kim Hak – sübhânehu ve Ta‘âlâ – Kur’ân içinde buyurdı: 

305.B.

(1) «el-mû’i külle şey’in hayyin».

Eydür: dervîşlik dünyâda bir pâzişâhlıkdur kim hîc (2) kimseden harâc istemez ve 
âhiretde Cebbâr-ı âlem hisâb istemez.
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Eydür: Her (3) kim irte durugele, lehv ve la‘b ve lagv ve gaybet ve fuhş sözlere 
meşgûl (4) ola, bilgil kim ol gice harâm lokma yimişdür. Ve herkim irte durugele, 
(5) namâza ve tehlîle ve tesbîhe ve istiğfâra ve Kur’ân okımağa meşgûl ola, bil (6) 
kim ol gice helâl lokma yiyüb-durur.688

Ve eydür: herkim Tangrı kullığından (7) kaça, vâcibdür anunla anı ideler kim 
kaçmış kula ideler.

Ve eydür: sıdk oldur (8) kim senünle nefs arasında hicâb ola.

Ve sordılar kim: sıdk nedür? Eyitdi: (9) sıdk bir nûrdur kim kul anunla münevver 
olur gendü ahvâlı içinde. Ve yakîn (10) oldur kim seni müttakîler derecesine irgüre.

Ve andan sordılar kim: zühd nedür? (11) Eyitdi: zühd dört689 harfdur. Zî: zîneti 
terk eylemekdür; hî: hevâyı (12) terk eylemekdür; dâl: dünyâyı terk eylemekdür.

Ve eydür: herkim Tangrıyı (13) bildi, Tangrınun heybeti gönlinde ve zikri dilinde 
zâhir oldı.

Ve eydür: (14) ihtirâz eyle yavuz ahlâkdan, nitekim harâmdan ihtirâz eylersin.

Ve (15) nakldur kim çün ana vefât irdi, bir ulu anı düşinde gördi

306.A.

(1) kim benzi sararmış, ve kaygulu olmış, ve zârî kılur ağlardı. Eyitdi: şeyh, (2) ne 
hâldur kim böyle gamgîn oldun? Eyitdi: nice kaygulu olmayayın kim gûristân (3) 
içine benüm konşılığuma on cenâze getürdiler kim içinde bir Müsülmân yokdur 
(4) – didi.

<Rahmetullâhi aleyhi.>690

«Ve’l-âhir.»
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Ân hedef-i tîr-i melâmat, ân sedef-i dür-i (5) kerâmet; ân mücerred-i ricâl, ân 
müşerref-i kemâl; ân hazâ’in-i fazâ’il: ân

(6) Abdillâh(-ı) Menâzil691

– rahmetullâhi aleyhi – yigâne-i rûzigârıdı, müteverri‘ ve mütevekkilidi. (7) Ve 
hem dünyâdan ve halkdan i‘râz eyleyüb-dururdı. Ve Hamdûn-ı Kassâr mürîdiyi-
di. (8) Ve ilm-i zâhir ve bâtın içinde zû-fünûnıdı, ve çok hadîs semâ‘ eyleyüb- (9) 
dururdı. Ve anun vaktında andan mücerred ve andan aru dirliklü ve andan (10) 
mefred yoğıdı. 

Nakldur kim bir gişi andan bir mes’ele sordı, Abdullâh (11) cevâb virdi. Ol gişi 
eyitdi: ikiledin eyit kim anlayumadum. Eyitdi: (12) kâşki öndin dahı dimeyedüm 
– didi.

Ve eydür: Herkim Peygamber sünnetin (13) terk iderse, bilgil kim ol ferîza(’yı)692 
dahı terk ider. Zîrâ sünnet (14) terk iden mübtedîdür. Mübtedî hod tamu iti olur.

Eydür: Vaktlarun (15) yigregi oldur kim nefs senün üzerüne gâlib olmaya. Vakt-
larun şomrağı

306.B.

(1) oldur kim sen nefsünden alu olasın.

Ve eydür: ben aceblerüm şol gişiyi (2) kim hayâdan söz söyleye, ve gendözi 
Tangrıdan utanmaya.

Eydür: Büte dapmak (3) yigrekdür gişi mâlına dapmakdan. Nitekim İbrâhîm – 
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aleyhisselâm – sözin Çalab (4) haber virür Muhammed-i Mustafâya: «ve’cnübnî 
ve-beniyye en na‘büde’l-asnâme», ya‘nî: i Çalabum, (5) yığkıl beni ve dahı benüm 
oğlumı kızumı da büte dapmakdan! Tefsîrde büt didügü akcaya (6) dapmakdan 
dimekdür.

Ve sordılar: fakr nedür? Eyitdi: Dünyâdan ve âhiretden kesilüb (7) Tangrıyı 
istemekdür. Ve herkim geçmiş vaktları fâyidesüz yire yâd kıla, (8) hâzır vakt nak-
dini elden koya. Ve sordılar kim: ubûdiyyet nedür? Eyitdi: rücû‘ (9) eylemekdür 
Tangrıya dükeli işlerde.

Ve eydür: Tangrınun girçek kulı oldur kim (10) ol gendözine kullıkcı istemeye. 
Kaçankim kul gendözine hizmetkâr isteye, (11) kullık haddından çıkar ve edebi 
elden virür.

Ve eydür: Hak – sübhânehu ve Ta‘âlâ – (12) birkac hasleti Kur’ân içinde yâd kı-
lubdur. İllâ dükelisinün hatmını istiğfâr (13) birle kılıbdur. Nitekim Tangrı Ta‘âlâ 
Kur’ân içinde yâd kılubdur: «es-sâbirîne (14) ve’s-sâdıkîne ve’l-kânitîne ve’l-mün-
fikîne». Pes ma‘lûm oldı kim istiğfârdan yigrek (15) makâm yoğımış, tâkim kul 
baka gendü taksîrlığına, cümle akvâl ve ahvâl

307.A.

(1) ve ef‘âl içinde istiğfâr eyleye.

Ve eydür: kankı beg kim gendü nefsi gölgesini (2) gendünün üstinden götüre, 
cümle halk anun gölgesinde dinlene.

Eydür: herkim (3) bir nefes riyâsuz ve şirksüz Hak(k)ıla mu‘âmele eyleye, ol nefes 
bereketinde (4) dükeli ömri eyle gece. 

Nakldur kim bir gişi ana eyitdi kim: senün imânun (5) dürüstdür ve âkıbetün hay-
rdur – didi. Eyitdi: bundan böyle bana dirlik gerekmez (6) – didi, düşdi, cân virdi.

Ve anun türbesi Nîşâbûrdadur, ve toprağı (7) dükeli renclere kefâretdür. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

« Ve’l-âhir.»
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(8) Ân hoca-ı dervîş, ân hâzır-ı bî-hîş; ân dânende-i uyûb-i hûş, (9) ân tâ‘at firistâze 
bepîş;693 ân hazâne-i hakâyik ve ma‘ânî,

Şeyh Alî (10) İsfahânî
– rahmetullâhi aleyhi – ululık içinde artuğıdı ve meşâyihler içinde (11) müte‘ay-
yinidi. Ve Ebû Turâb ve Şeyh Cüneyd yâranlarındanıdı. Ve anun sözleri (12) hakâyik 
içinde artukıdı. Ve anun mu‘âmeleti ve riyâzeti ve halavâtı kâmil- (13) dür. 

Nakldur kim Ömer ve Ebû Osmân – rahmetullâhi aleyhimâ – İsfahâna (14) geldiler 
ve Şeyh Alî birle sohbet eylediler. Ve Ebû Osmânun otuz-bin direm (15) borcı varıdı, 
Şeyh Alî birgezden ödedi.

Ve anun sözidür kim eydür:

307.B.

(1) tâ‘at üzerine irmek tevfîk alâmetidür, ve muhâlif  işlerden girü durmak (2) sa‘â-
det alâmetidür.

Eydür: dünyâ azîzlığı mâlıladur, ve âhiret azîzlığı (3) a‘mâlıladur.

Eydür: Herkim ilm ve edeb istemek ardınca olursa, uçmak (4) dahı anı istemek 
ardınca ola. Ve herkim ma‘siyet istemek ardınca (5) olursa, tamu dahı anı istemek 
ardınca ola.

Ve eydür: günâhdan kararmış (6) gönüllere söz şol kadar eser ider kim bir gişi elin 
güneş zerreleri içine (7) duta, sanur kim eli içi dobdoludur, ve çünkim elin darta, 
avcında (8) hîc nesne kalmaz.
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Eydür: herkim ibâdet ve amel kılmakdan Tangrıya yakınlık (9) isterse, anun ırak-
lığı dereceden içerü giren asl güneşden ne (10) kadarısa, ol andan dahı ırakdur.

Ve eydür: Huzûr yigrek yakîndan. (11) Andan ötrüdür kim huzûr gönül içinde 
mütevattin olur, ve degme (12) gez gaflet ana yol bulmaz. Ve yakîn âdemün gön-
line gâh gelür, gâh (13) gider.

Ve eydür: âkıllar Tangrı hükmi içinde dirlik iderler, ve zâkirler (14) Tangrı rahmeti 
içinde dirlik iderler.

Ve eydür: baylığı diledüm, ilm içinde (15) buldum; ve fahr diledüm, fakr içinde 
buldum; ve âfiyet diledüm, hâmûşlık

308.A.

(1) içinde buldum; ve râhat istedüm, halkdan nevmîd olmakda buldum. 

Ve nakl (2) dur kim Şeyh Ebu’l-Hasan eyitdi: Bir gün Şeyh Alîile giderdük. Nâgâh (3) 
şeyh lebbeyk didi, aşağa oturdı, bugez secdeye vardı. Gördüm kim (4) nizâ‘ hâlı 
yitişdi. Ben eyitdüm: lâ ilâhe illâ’llâhu – digil! Tebessüm eyledi (5) ve eyitdi: Be-
nüm işüm bitmiş. Eger tevhîd kelimesin bana şimdi didürürsen, (6) anun azameti 
hakkıyıçün kim benümle anun arasında izzet hicâbından (7) nesne yokdur – didi, 
ve cân ısmarladı. Andan sonra Şeyh Ebu’l-Hasan (8) bu hacâlet içre kalıb-dururdı 
kim ben Tangrı velîsine neme geregidi kim (9) tevhîd kelimesin telkin eyleyem, 
«ve-ahceleta ve-ahceleta» – diridi, ve te’essüf  (10) yiridi, ağlarıdı. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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Ân müftî-yi (11) vilâyet, ân muktedî-yi hidâyet; ân hâris-i akl ve şer‘, ân ârıf-ı (12) asl 
ve fer‘; ân pîr-i muhtâc, şeyh(-i)694 vakt:

Hayr-ı Nessâh695

– rahmetullâhi aleyhi – (13) Bağdâd meşâyihlerinün ögüşinün üstâdı olıdı. Va‘z ve 
fesâhat ve ibâret (14) içinde mühezzeb ve yigâneidi. Hulkı ve hilmi gâyetidi, vera‘ı 
ve mücâhedesi (15) ve riyâzeti ve mu‘âmelesinün hîc haddı yoğıdı. Ve anun nefesi 
ve kelecileri

308.B.

(1) mü’essiridi, gönüllerde koyardı. Ve hîc gün olmayadı kim birkac gişi anun (2) 
meclisine gelüb tevbe eylemeyidi, veyâhûd Müsülmân olmayayıdı.

Şeyh Şiblî (3) ve İbrâhîm-i Hav(v)âs anun meclisinde tevbe eyleyüb-dururlarıdı. Ve 
Cüneydün hâs (4) yârânlarındanıdı ve Cüneydün i‘timâdı ve itikâdı ana bergidi. 

Nakldur (5) kim ol gendü vatanından gitdi, Şâm iline vardı ve dilerdi kim Ka‘be (6) 
seferin ide. Bir gün bir zâlim gişi ana uğradı ve eyitdi: şöyle benzer kim (7) sen 
kulsın, işünden kaçub-durursın. Eyitdi: Girçeksin kim ben kulvan. (8) İmdi ben 
seni kıyumda dutarvan kim yine seni issüne ısmarlayam. Hayr (9) eydür: benüm 
dahı ârzûm ve dilegüm oldur kim bir gişi beni duta, issüme (10) ısmarlaya – didi. 
Bugez ol er eyitdi: hâliyâ bu dem sen benüm kulumsın (11) – didi, aldı, evine iletdi, 
ana iş buyurdı, işledürdi. Ve ol nekim (12) dirse, ana mutî‘idi. Vardı, ana culhalık 
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ögretdi. Niçe yıllar anun (13) işin işlerdi. Ol er eydürdi kim: yâ Hayr; eydürdi kim: 
(14) lebbeyk, ne buyursın? Bugez ol er itikâdına ve tâ‘atına bakdı, işine (15) peşîmân 
oldı, ve gönlinde eyitdi kim: Tangrınun velîsiyimiş, eger benüm

309.A.

(1) satun-alınmış kulumısa dahı, böyle itmeyeyidi – didi. Eyitdi: yâ Hayr, çok (2) 
hayrun degdi bana, helâl eyle, andan girü vargıl, gendü işüne (3) meşgûl olgıl! 
– didi. Pes andan durugeldi, Ka‘beye vardı, hac (4) şerâyitlerin yirine getürdi. Ve 
şol mertebeye irdi kim Cüneyd ana (5) eydüridi kim: aduna göre dükeli hayrı Hak 
Ta‘âlâ sana virdi – dirdi.

(6) Nakldur kim Hayr dâ’im culhalık iderdi, ve işinden durıcak Dicle (7) kenârına 
varurdı, ibâdete meşgûl olurdı. Bir gün bir karınun bizin (8) dokıdıyıdı. Karı 
eyitdi: varayım, akcasın getüreyim, illâ seni bunda bulımazsam, (9) akcasın kime 
vireyim? – didi. Eyitdi: ilet, Dicle ırmağına bırak! – didi. Karı (10) geldi, Hayrı 
bulumadı, akca’yı iletdi, Dicleye bırakdı. Şeyh Dicle ırmağı (11) kıyında dururdı, 
balıklar ol akca’yı getürdiler, şeyhe degürdiler. Ol zamâne (12) meşâyihleri bunı 
işitdiler, bu hâlı andan begenmediler. Eyitdiler kim: er oldur (13) kim bunun gibi 
oyunlara meşgûl olmaya. Didiler kim: bu dükelisi hicâbdur.

(14) Nakldur kim Hayr eydür: Bir gün evde otururdum, hâtıruma bu geldi (15) kim 
Cüneyd şimdi kapuda durur ola. Yine bu endîşe’yi hatırumdan çıkardum,

309.B.

(1) durdum, daşra çıkdum. Gördüm kim Cüneyd daşra dururdı. Bana eyitdi: (2) yâ 
Hayr, evvel beni andugun sâ‘at neçün gelmedün? – didi, şimdi gelürsin – (3) didi. 

Nakldur kim Hayr eydür: bir gün mescid içinde otururıdum, bir dervîşi (4) gör-
düm kim benzi sararmış ve kayguya batmış, kapuda otururıdı. Ben eyitdüm: 
(5) sana ne katı hâl uğradı kim böyle kaygulu olmışsın? Eydür: Şimdiyedegin (6) 
bana er dimege yarardı, şimdi ben muhannasdan dahı alu oldum. Eyitdüm: ne 
(7) hâldur? Eyitdi: mücâhedeyi kodum, râhat kabûl eyledüm – didi. Bakdum, 
gördüm (8) kim bir altun kadar zekât akcasın bir gişiden kabûl itmişimiş. Ol gün 
(9) şunun gibi kayguya sataşmış.

Ve anun sözleridür kim eydür: «el-îmânü uryânun (10) ve libâsühu’t-takvâ», ya‘nî 
eydür: îmân yalıncakdur ve anun libâsı perhîzker- (11) likdür. Ve dahı eydür: Havf 
Tangrınun kamcısıdur. Kullar kim edebsüzligi (12) hû idineler, anunla edeblenür – 
didi. Ve dahı eydür: havf  nişânı oldur kim (13) çün amel gâyete irişe, anun işinden, 
taksîrlıkdan ve aczdan artuk (14) hîc nesne görmeye. 
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Nakldur kim Hayr yüzyigirmi yaş yaşadı. (15) Çünkim vefât vaktı geldi, akşam 
namâzıyıdı kim Azrâîl ana irişdi.

310.A.

(1) Hayr başın yasdukdan kaldurdı ve ana çağırdı kim: yâ Azrâîl, Tangrı buyruğın 
(2) yirine getür, veyâ ko beni, Tangrı buyruğın yirine getüreyin – didi. Nitekim 
sana (3) eyitdi kim: var, Hayrun cânın al! – ve bana dahı eyitdi kim: var, namâz 
vaktı gelicek (4) namâz kıl! Pes Azrâîl ana mühlet virdi, tâ âbdest aldı, namâz kıldı, 
(5) andan cânın Hak(k)a ısmarladı.

Ve öldüginden sonra bir ulu anı düşinde (6) gördi ve eyitdi: Tangrı senünle ne 
kıldı? Eyitdi: Tangrıyıla benüm arama girmen, (7) ve bundan sorun kim nite kur-
tıldun dünyâ nahslığından ve halk arasından diyü.

(8) Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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Ân şerîf-i akrân, ân latîf-i (9) ihvân; ân mütemekkin-i tarîkat, ân mütevekkil-i 
hakîkat; ân Ka‘be-i Müsülmânî:

Ebû (10) Hamza Horâsânî
– rahmetullâhi aleyhi – ulu meşâyihlerdenidi ve tarîkat içinde (11) gâyet ve hakîkat 
içinde bî-nihâyetidi. Ma‘nîleri varıdı refî’ü’l-kadr. (12) Ve âlî himmetidi. Ve firâset 
ve zekâvet içinde âyetidi. Ve anun riyâzetleri (13) ve kerâmetleri meşhûrıdı. Ve 
tevekküli gâyetine degürüb-dururdı. Ve anun menâkıbı (14) bî-şümârdur.

Ve ol Salakâdanıdı, ve Nîşâbûr şehrine gelib-dururdı. Ve Ebû (15) Turâbıla sohbet 
eyleyüb-dururdı. 

Nakldur kim Ebû Hamza birgez tevekkülile 

310.B.

(1) ber(r)iyyeye girdi, ve gendözile bir akca götürmedi, ve ta‘âm aslından dahı 
hîc nesne (2) götürmedi. Ve ahd eyledi kim hîc kimseneden nesne dilemeye, ve 
kimseneye iltifât (3) eylemeye. 

Nakldur kim anun bir kızkardaşı varıdı, anı yavlak severdi. (4) Çünkim Ebû Ham-
za Ka‘beye gönildi, gördi kim hîc nesne bile götürmedi. Bir (5) pâre gümiş anun 
hırkasınun yakasına dikdi. Anun andan haberi yoğıdı. (6) Çünkim ayağın ber(r)
iyyeye basdı, nâgâh hâtifden bir ün işitdi kim eydür: (7) yâ Hamza, utanmazmıssın 
kim ol Tangrı <kim>696 gögi senün üstünde direksüz (8) dutar, kâdir degülmidür 
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kim senün karnunı ac(ıkd)urmaya?697 Sen tecrîd ve tevekkül (9) ehliven, dirsin, 
hırkanda gümiş götürürsin – didi. Ebû Hamza çünkim (10) bunı işitdi, feryâd eyledi, 
gendözin aradı, ol gümişi gendüden (11) ırak eyledi, birez ilerü vardı. Nâgâh bir 
ağzı açuk kuyu varımış, (12) ol kuyuya düşdi, ve ana hîc ziyân degmedi. Ve çünkim 
bir gün ve iki (13) gün gitdi, nefsi takâzâ eyledi, ve içinden eyitdi kim: «ve lâ tülkû 
(14) bi-eydîkum ila’t-tehliketi», ya‘nî: gendü nefsünüzi tehlükeye gendü elünüzile 
bırakman! (15) Bilende akcân ve bir kesek etmegün yokdur, ac olursın, girü dön!

311.A.

(1) – didi. Ebû Hamza eyitdi: ol gişi kim kuyu içinde helâk eylemedi, kuyudan (2) 
daşra dahı saklaya – didi, nefsine uymadı, gitdi ve Hak(k)a tevekkül eyledi. (3) 
Nâgâh giderken yine bir kuyuya düşdi. Bir arslan geldi, ve ip getürdi, (4) ve ol 
kuyuya sarkıtdı. Elün bu ipe yapış kim seni yokaru çekeyin – didi. (5) Pes ol ipe 
yapışdı, yokaru çıkdı, kurtıldı. Ve hâtifden bir âvâz işitdi: (6) çünkim sen bize 
tevekkül eyledün, lâcirem biz dahı seni bir kimseneyile kurtarduk (7) kim ol cânlar 
helâk eyleyicidür – didi. Arslan yüzin yire sürdi (8) ve kuyrukların buladı, gitdi. 

Nakldur kim Cüneyd bir gün İblîsi gördi kim (9) erenler boynına ayakların basardı, 
ve başlarına çıkardı. Cüneyd eyitdi: yâ mel’ûn, (10) utanmazmısın kim bu erenlere 
bu küstâhlığı idersin, ve boyunlarına ayağun (11) basarsın? – didi. İblîs eyitdi: 
Bunlar erenler degüllerdür, zîrâ dünyâ sevgüsi (12) henüz bunlarun gönüllerinde 
vardur – didi. Eger gircek er istersen, (13) var fulân kaya dibinde göresin – didi. 
Cüneyd eydür: durdum, ol didügü (14) kaya dibine vardum, gördüm kim Hamza 
ibâdete meşgûl olmış. Sabr itdüm (15) namâzdan fâriğ olınca. Çünkim namâzdan 
fâriğ oldı, eyitdi: yâ Cüneyd, 

311.B.

(1) yalan söyler ol mel‘ûn. Girçek erenleri İblîs göziyile göremez, ve anun (2) yöre-
sinden dahı geçemez – didi. 

Nakldur kim Hamza her yıl Hicâza698 giderdi, (3) ve ihrâm geyürdi. Ve ihrâmın 
hergiz çıkarmazdı, şöyle yürürdi, tâ ol (4) ihrâm bizi anun arkasında eskirdi, yine 
inilerdi699 vaktında.

Ve bu birkac (5) kelime[’i]700 Ebû Hamza-ı Horâsânî sözlerindendür.

Ve ana sordılar kim üns nedür? (6) Eydür: üns oldur kim anun gönli dar ola halk 
arasında oturıcak, (7) ve şâd ola halvete girüb oturıcak.

Ve ana sordılar kim: garîb kimdür? Eyitdi: (8) garîb oldur kim kavum ve hasımları 
arasında ola, ve Hak(k)ı unıda.
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(9) Ve eydür: herkim Tangrıyı seve, dükeli halk anı severler, ve ana müştâk olur 
(10) lar.

Andan sordılar kim: tevekkül nedür? Eyitdi: tevekkül oldur kim irte (11) durugele, 
gicesin anmaya, ve gice olıcak irtesin anmaya.

Bir gişi ögüt istedi. (12) Eyitdi: azıklan şol seferi, çünkim ileyündedür.

Ve çünkim ol dünyeden gitdi, (13) Nîşâbûr içinde Ebû Hafs-ı Haddâd kıyında kodılar. 

Rahmetullâhi aleyhi.

(14) «Ve’l-âhir.»
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Ân rükn-i rûzigâr, ân kutb-ı ebrâr; ân ferîd-i dehr, (15) ân vahîd-i asr; ân âşık-ı 
ma‘şûk, şeyh-i vakt:

Ahmed-i Mesrûk
- rahmetullâhi

312.A.

(1) aleyhi – Tûs ehlindenidi ve Bağdâd şehrinde olurdı. Ve dükeli ulular ittifâkıyıla 
{ol Tangrınun velîlerindenidi. Ve anun Kutbu’l-medârıla} (2) sohbeti varıdı. Ol 
hoz kutbıdı. Ve andan sordılar kim: kutb kimdür? (3) Zâhir eylemedi, ammâ işâret 
şöyle kıldı kim Cüneyd kutb-ı vaktdur, zîrâ (4) Cüneyd temkîn ehlinden kırk gişiye 
hizmet eyleyüb-dururdı, ve bulardan (5) fâ’ideler dutub-dururdı. Ve Ahmed-i Mes-
rûk dahı Cüneyd berâbarı gişiyidi, (6) ve ulûm-ı zâhir ve bâtın içinde tamâmıdı. Ve 
mücâhede ve takvâ içinde mânendi (7) yoğıdı. Ve Hâris-i Muhâsibî ve Serî Sakatî 
sohbetin bulmışıdı. 

Nakldur (8) kim Ahmed-i Mesrûk eydür: bir gün benüm katuma bir pîr geldi, ve 
gökcek (9) keleciler söyledi. Ve eydürdi kim: her ne dürlü nesne kim sizün hâtı-
runuza (10) gele, bana eydün kim ben anı yirine getürem – dirdi. Ahmed eydür: 
Benüm (11) hâtıruma bu yörendi kim bu Cühûddur. Pes bu nesne kim benüm 
hâtıruma (12) geldi-idi, vardum Cerîriyye didüm. Cerîriyye katı geldi, bunun gibi gişi 
(13) nite Cühûd ola? – didi. Pes ben eyitdüm: İmdi gel, ikimüz bile bu pîrden (14) 
soralum – didi. Ben eyitdüm: yâ pîr, sen eyitdün, her nekim sizün hâtırunuza (15) 
gele, ben anı yirine getürem – didün. İmdi benüm gönlüme bu geldi kim

www.tuba.gov.tr



312.B.

(1) sen Cühûdsın; gel, imdi îmân getür! – didüm. Pes ol pîr çünkim bu (2) sözi 
işitdi, barmağın götürdi ve eyitdi: «eşhedü en lâ ilâhe illallâhu (3) ve eşhedü enne 
Muhammeden Rasûlullâhi». Andan sonra eyitdi: dükeli dînler üzerine nazar (4) 
eyledüm, hak dîn Müsülmân dîniyimiş – didi.

Ve bu birkac kelime[’i]701Ahmed-i Mesrûk (5) sözlerindendür.

Eydür: herkim Tangrıdan artuk nesneyile şâz ola, tiz (6) ola kim anun şâzîlığı 
kayguya mübeddel ola.

Ve andan sordılar kim: takvînün (7) haddı nedür? Eyitdi: gönlin dünyâ sevgüsine 
bağlamaya, ve gözi kuyruğıyıla (8) dahı dönüb dünyâya bakmaya.

Ve eydür: bâtıl işlere bakmak Hak ma‘rifeti (9) gönülden giderür.

Ve eydür: herkim Tangrıya dost ola, kimse ana (10) düşman olmaya.

Ve eydür: mü’min gönlinde havf  gerek kim recâdan (11) gâlib ola.

Ve eydür: ma‘rifet ağacını fikret suyıyla suvarmak gerek, (12) ve gaflet ağacını 
bîzârlık suyıla savurmak gerek, ve tevbe ağacını peşîmânlık (13) suyıla suvarmak 
gerek, tâ kurtılmak yimişini yiye, ve uçmağa gire.

Ve eydür: (14) herkim inâyet derecesine irmeyince ma‘rifet tama‘ın eyleye, cehl (15) 
döşeginde oturmuş ola.

Eydür: herkim irâdet ve inâyet talebin eyleye

313.A.

(1) tevbe makâmına irmedin, muhâl-ı akl ola.

Eydür: zühd oldur kim hâcetüni (2) Tangrıdan artukdan istemeyesin – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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(3) Ân şeyh-i millet, ân kutb-ı devlet; ân zeyn-i ashâb, ân rükn-i erbâb; (4) ân subh-ı 
maşrık-ı Yesribî:

Abdullâh Ahmed(-i) Magri(b)î
– rahmetullâhi aleyhi – (5) meşâyihlerün mürşidiyidi. Ve kudemâ ulularındanıdı, 
ve evliyâ üstâzlarındanıdı. (6) Ve bu tâ’ifenün ekserinün i‘timâdı anayıdı. Ve aceb 
vilâyeti varıdı. Ve mürîd (7) terbiyet eylemek içinde nişânıdı. Ve dükeli gönüller 
içinde mahbûb, ve ulular (8) içinde matlûb ve mergûbıdı. Ve tecrîd ve tevekkül 
içinde kimse anun (9) bigi yoğıdı.

Ve İbrâhîm-i Şeybânî ve İbrâhîm-i Havvâsun bîridi.702 Ve anun (10) kelimeleri refî‘dür, 
ve kerâmetleri zâhirdür. Ve anun ömri yüz ve (11) yigirmi yıla irib-dururıdı. Ve 
her nesne kim âdemîlerün elleri ana irmiş (12) olayıdı, anı yimezidi. Yidügi semen 
tozıyıdı. Ve mürîdleri kanda kim (13) semen tozı bulayıdı, ana getürürleridi; anı 
oyun idinürdi. Ve dâ’im (14) mürîdleriyile sefer ideridi. Ve hemîşe ihrâm donın 
geyürdi. Ve çünkim (15) Haremden daşra çıkarıdı, yine ihrâm geyüridi. Ve anun 
donı hergiz

313.B.

(1) kir olmazdı, ve saçı uzun olmazdı. 

Nakldur kim Ahmed-i Magribî eydür: (2) bir dam atamdan mîrâs degdi-idi. Anı 
satdum, ben eyitdüm: Bunı ilteyim, (3) Ka‘be mücâvirlerine üleşdüreyin – didüm. 
Çünkim ber(r)iyye içine girdüm, giderdüm, (4) ve bu akca[’yı]703 bilümde bağ-
lu-ıdı. Nâgâh bir harâmî Arab yoluma arkırı geldi, (5) bana: nen var? – didi. Ben 
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eyitdüm: elli altunum var. Eydür: bana vir! Eline (6) sunıvirdüm. aldı, saydı, gördi 
kim elli altundur. Pes altunı (7) bana girüvirdi, ve devesin çökerdi. Eydür: gel, bu 
deveye bin, gidelüm! (8) – dir. Ben eyitdüm: beni n’idersin? Eydür: Senün sıdkuna 
ve doğrılığuna (9) bakdum, gönlüm seni sevdi – didi. Ben dilersem, dilemezsem, 
devesine (10) bindürdi, Ka‘beye bile varduk. Tâ‘ata ve riyâzete meşgûl oldı, Tangrı-
nun (11) evliyâlarından oldı. 

Nakldur kim Ahmed-i Magribî eydür: Birgez ber(r)iyye (12) içinde giderdüm. Bir 
tâze yigitcige uğradum. Gördüm kim azıksuz ve binitsüz (13) gider. Ben eyitdüm: 
i cüvânmerd, azıksuz ve binitsüz kanca gidersin? Eydür: (14) Sağdınuna ve soldı-
nuna bak; andan başun kaldur; yokaru bak! Hîc Tangrıdan (15) artuk nesne görür 
misin? Ben [eyitdüm]: ne yire bakarsam, Tangrı anda hâzırdur.

314.A.

(1) Eyitdi: Ol Tangrı kim ne yire bakarsan, hâzır <anda>704 ola, benüm rızkumı 
bana degürmeye mi (2) dirsin? – didi. 

Nakldur kim Ahmedün dört oğlı varıdı. Dördine dahı (3) pîşe ögretiyidi. Eyitdi-
ler: yâ şeyh, bu bîşe bunlarun ne lâyıkıdur? [Didüm.]705 Gendü (4) pîşen neyçün 
ögretmezsin? – didiler. Eyitdi: Anunçün kim benden sonra gendü (5) elleri emek-
lerin yiyeler. Benden sonra varub ben fulân oğlıyam diyüb sıddıklar (6) cigerin 
yimeyeler – didi. Nitekim Peygamber buyurur: «kül min kaddi yemînike ve-araki 
cebînike (7) ve-lâ te’kül min dînike», ya‘nî eydür: yigil elün emeginden, veyâ al-
nun derinden; (8) deynünden yimegil! – didiler.

Ve bu birkac keleci Şeyh Ahmed-i Magribî sözlerinden- (9) dür.

Eydür: herkim kullık da‘vîsin ide, anun gönlinde murâd kalmış ola, (10) da‘vîsi 
yalandur.

Eydür: kullık şol gişiye dürüst ola kim gendü murâd- (11) ları fânî ola, ve Tangrısı 
murâdlarıyıla bâkî ola.

Ve eydür: dervîşlerün (12) horırağı oldur kim bayları dünyâdan ötrü azîz duta, ve 
ana bana nesne (13) virsün diyü tevâzu‘ eyleye.

Ve eydür: Hak virdügi rızka kânî ve râzî (14) olan dervîşlere Tangrınun emînle-
ridür.

Eydür: ol dervîşler kim dünyâyı (15) terk idüb-dururlar, halk üzerinden belâlar 
anlarun du‘âsı berekâtında def‘ olur,

314.B.
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(1) ve dünyâ bunlarun vücûdı berekâtında kâ’îmdür.

Eydür: Ben dünyeden insâflurak (2) hîc görmedüm. Çünkim sen ana hizmet ey-
leyesin, ol dahı sana hizmet (3) eyler. Ve çünkim sen anı terk idesin, ol dahı seni 
terk ider. 

Ve nakl (4) dur kim anun vefâtı Tûr-ı Sînâ dağında oldı, ve türbesi dahı anda- (5) 
dur. 

«Rahmetullâhi aleyhi ve arzâhu.»

«Ve’l-âhir.»
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Ân zübde-i evliyâ (6) ve umde-i asfiyâ; ân makbûl-ı imâmet, ân mahsûs-ı kerâmet; 
ân şeyh(-i) (7) penhânî:

Ebû Alî Cürcânî706

– rahmetullâhi aleyhi – ulu meşâyihlerdenidi, ve tarîkat (8) cüvânmerdlerindeni-
di. Ve mücâhede içinde kâmilidi, ve ibâdet ve tâ‘at (9) içinde âmilidi. Ve çok tasnîf 
kılub-dururdı. Ve riyâzet ve mu‘âmelet (10) içinde kâmilidi. Ve anun kelimeleri 
makbûl ve mezkûrıdı. Ve ol Hakîm-i (11) Tirmidî mürîdi-idi.

Ve anun sözidür kim eydür: üc nesne tevhîdün (12) libâsıdur: havf  ve recâ ve 
mahabbetdür. Havf  artuklığı Hak(k)a lâyık (13) eyler; recâ artuklığı ümîzlerine 
irgürür; mahabbet artuklığı Hak(k)a ulaşdurur.

(14) Ve eydür: hâyif  oldur kim dünyeden kaça; ve râcî oldur kim istemekden (15) 
dinlenmeye; ve muhîb oldur kim mahbûbı diledügi yirde yüriye.

Ve eydür:

315.A.

(1) sa‘âdet ehli oldur kim ferîza’yı fevt eylemeye, ve sünneti terk eylemeye, ve 
bid‘at (2) işlerden ayruk ola.

Eydür: bezbahtlık nişânı oldur kim geçmiş yazuklarını (3) halk içinde âşikâre 
eyleye, ve ana ikrâr eyleye.

Ve eydür: Velî oldur kim (4) anun hâlı fânî ola, ve Hak müşâhedesi bâkî ola. 
Ve çünkim böyle (5) olıcak Hak Ta‘âlâ anun işine mütevellî olur, ve ana vilâyet 
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bağışlar. (6) Ve anun gendüsiyile dilegi olmaz, ve Hakdan ayruğıla karârı olmaz.

Ve eydür: (7) ârıf  oldur kim beküllî gönlini Mevlîye bağlaya.

Ve eydür: herkim (8) Hak kapusına mülâzemet eyleye, ve ol mülâzemetden Tangrı 
ana kapu aça.

(9) Ve eydür: Velî oldur kim sâhib-istikâmet olmaklığı seve, ve sâhib- (10) kerâmet 
olmaklığı sevmeye. Zîrâ nefs kerâmet ister, istikâmet (11) istemez.

Eydür: rızâ ubûdiyyet sarâyıdur, ve sabr anun kapusıdur.

Ve (12) eydür: buhl üc harfdur: bî belâdur, hî hâ’indür, lâmı lûmdur. İmdi (13) bahîl 
yarın gendözi belâ içinde olacakdur, ve işi heb ziyân olacakdur, (14) ve tamuya 
müstahak olacakdur – didi. 

«Rahmetullâhi aleyhi rahmeten, vâsi‘aten.»

(15) «Ve’l-âhir.»
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Ân sâhib-makâm-ı istikâmet, ân âlî-himmet-i imâmet;

315.B.

(1) ân şem‘-i âlem-i tevfîk, ân rükn-i Ka‘be-i tahkîk; ân kıble-i rûhânî,

(2) Şeyh Ebû Bekr Kettânî
– rahmetullâhi aleyhi – milletün şeyhiyidi, ve zamânenün (3) pîriyidi. Vera‘ ve 
takvâ ve zühd içinde yigâne-idi. Ve riyâzet ve mücâhede (4) ve mu‘âmele içinde 
nişâne-idi. Çok tasnîfler düzüb-dururdı. Ve anun (5) firâseti ve zekâveti ve vilâyeti 
kemâl derecesine irüb-dururdı. Ve envâ‘-ı (6) ulûm içinde zûfünûnıdı.

Ve Cüneyd ve Bû Sa‘îd-i Harrâzî ve Nûrî (7) sohbetin bulmışıdı. Ve ana Harem çırâğı 
dirleridi. Ve Me(k)ke mücâviriyidi.

Ve ol (8) tâ vefâtı vaktına-dek gice evvelinden tâ irte namâzı vaktı olınca namâz 
(9) kılurdı, ve namâz içinde yidi mushaf  Kur’ânı hatm eylerdi. Ve eydürler kim 
(10) ol Ka‘be’yi tavâf  kılurken on-iki-bin-gez Kur’ânı hatm eyledi – dirler. (11) Ve 
otuz yıl Ka‘bede oldı. Bu otuz yıl içinde ahşam âbdestiyile (12) irteyedegin namâz 
kılurdı, ve irte yine ol âbdestile ahşam namâzın (13) kılurdı. Ve otuz yıl tamâm 
uyumadıyıdı. Ve anun vücûdı firişte-sıfat (14) olmışıdı. 

Nakldur kim ol evvel yigitligi hâlında anasından destûr (15) diledi, ve Ka‘be seferine 
azm eyledi. Çünkim ayağın birriyyeye basdı, ana

316.A.

(1) ihtilâm vâki‘ oldı, gusl vâcib oldı. Öginde bu endîşe geçdi kim meger (2) ana-
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mun gönli bana melûldur, ve ana hakkınun şartların yirine getürmedüm ola – 
didi. (3) Pes ber(r)iyyeden girü döndi, anasına geldi, gördi kim anası kapu öninde 
oturmuş (4) ve muntazır olmış. Eyitdi: yâ ana, gönlünden bana destûr virmedün-
midi? Eyitdi: (5) beli, destûr virdüm, ammâ ahd eyledüm kim sensüz bu ev içine 
bakmayam, (6) ve bu kapuda otururvan, ve du‘âya meşgûl olurvan – didi. Pes 
anasınun (7) elin ayağın öpdi, yine destûr diledi, yüzin ber(r)iyyeye dutdı, gitdi.

Ve (8) Nakldur kim Ebû Bekr eydür: Bir gün ber(r)iyye içinde giderdüm. Gördüm 
kim bir (9) dervîş ölmiş yatur. Başı ucına [vardum], bakdum, gördüm kim güler. 
Ben eyitdüm: (10) yâ dervîş, sen ölüb-durursın, neye gülersin? Eyitdi: Tangrınun 
muhîbleri (11) böyle ölür – didi. 

Nakldur kim Ebu’l-Hasan eydür: Bir vakt azıksuz ve binitsüz (12) ber(r)iyyeye gir-
düm. Ber(r)iyye’yi geçdüm, bes bir havz kenârına irdüm, oturdum. Ögümden 
bu (13) geçdi kim neyise ber(r)iyye’yi geçdüm, kurtıldum – didüm. Nâgâh bir gişi 
sağ yanumdan (14) çağırdı ve eyitdi: «lâ tuhaddit nefseke bi’l-ebâtili». Bakdum, 
gördüm çağıran Ebû Bekr-i (15) Kettânîyimiş. Pes tevbe kıldum, Tangrıya döndüm 
– didi. 

Nakldur kim Ebû Bekr

316.B.

(1) eydür: Bir gün benüm ögümden geçdi kim Alî – «kerremallâhu vechehu» – 
hakkına diyüb (2) dururlar kim: «lâ fetâ illâ Alî». Ve hem fütüvvet ve mürüvvet 
andan münteşir olupdur (3) – dirler. Fütüvvet böylemidür kim gerçikim {Mu‘âviye 
bâtıl üzerine-idi} fütüvvetde, ve mürüvvete nice sığardı kim (4) bunlarun arasında 
bunca savaş olayıdı, ve kanlar döküleydi? – didüm. (5) Ögümden bu endîşe geçdi, 
ammâ yine peşîmân oldum, benüm neme geregidi kim (6) bu endîşe’yi ögümden 
geçüreydüm? – didüm. Safâyıla Merve arasında evcügez (7) yapup-dururdum. Ol 
gice düşümde gördüm, Peygamber – aleyhisselâmu – dört yâranlarıyıla (8) bile 
gelürler ve benümle görişürler. Gördüm: Peygamber – aleyhisselâmu – Ebû Bekre 
işâret (9) eyledi: bu kimdür? – didi. Ben eyitdüm: Ebû Bekirdür. Ve Ömerden sordı, 
ben (10) eyitdüm: Ömerdür. Ve Osmândan sordı, ben eyitdüm: Osmândur. Çünkim 
Alîden (11) sordı, ol endîşe kim ögümden geçdi-idi, utandum, hacil oldum, cevâb 
(12) virmedüm. Ve Alî dahı benümle küsilü bigi oldı, ve bana bakmadı. Pes (13) Pey-
gamber beni Alîyile görişdürdi ve Alî – raziyallâhu anhu – bana eyitdi: gel, Kubeys 
(14) dağına varalum ve Ka‘be’yi teferrüc kılalum! – didi. Durduk, Kubeys dağına 
varduk, (15) Ka‘be’yi teferrüc kılduk. Çünkim uyımakdan uyandum, gendözümi 
Kubeys dağında buldum,
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317.A.

(1) ve ol gubâr benüm gönlümden çıkdı, dinlendüm. 

Nakldur kim Ebû Bekr eydür: (2) bir gün bir gişi benümle sohbet eyledi. Anun soh-
beti bana ağır geldi. Ve ana (3) nesne bağışladum, kabûl eylemedi. Ve anı aldum, 
eve getürdüm ve eyitdüm: ayağunı (4) benüm yüzüm üstine bas! – didüm. Eyitdi: 
anı işleyümezem – didi. Pes çok (5) yalvardum, zârî kıldum, ayağunı yüzüm üstine 
bas! – didüm. Bugez ayağın yüzüme (6) basdı, ve anun mahabbeti gönlümde yir 
eyledi, ve sohbeti ağırlığı gitdi. Bugez (7) gendü helâl vechümden yigirmi dirhem 
varıdı, iletdüm, anun seccâdesi altında (8) kodum. Gözi kuyruğıyıla bana bakdı 
ve eyitdi: ben, uş üc gün yokdur, yitmiş (9) bin kızıl ve bunca mülk ve esbâbları 
virdüm, ve bu hâlı satun-aldum. (10) Sen dilersin, beni yine dünyâ çirkine bulaş-
durasın – didi, duru-geldi, seccâde{sin} (11) silkdi, gitti. Ve ben hîc anun azîzlığı 
bigi görmedüm. Ardınca segirtdüm (12) kim irişem, ayruk anı göremedüm. 

Nakldur kim Ebû Bekr eydür: bir gün (13) bir pîr seccâdesin egnine bırakmış, be-
nüm kıyuma geldi, ve bana selâm virdi. (14) Ve eyitdi: yâ şeyh, neçün İbrâhîm 
makâmına gelmezsin? Ve anda pîrler ve azîzler (15) otururlar. Ve bir pîr gelmişdür, 
hadîs rivâyet ider. Ol pîrler anı semâ‘

317.B.

(1) iderler ve cânları râhat bulur – didi. Ben eyitdüm: ol pîr hadîsi kimden (2) 
rivâyet ider? – didüm. Eyitdi: Abdullâhdan ve Ebû Hüreyreden ve İbn-i Abbâsdan 
(3) kim bular Peygamberun mübârek lafzından işitmişler – dir. Ben eyitdüm: i 
pîr, (4) her nekim anda isnâdıla haber virürler, ben anı bunda isnâdsuz (5) işidür-
ven – didüm. Bana eydür: bu inen çok kuvvetdür, sen anı kimden (6) işidürsin? 
Eydüm: «haddesenî kalbî an rabbî», ya‘nî: gönlüm Tangrıdan işidür, (7) ve bana 
haber virür – didüm. Ol pîr eydür: bunun üzerine delîl varmıdur? (8) – didi. Ben 
eyitdüm: delîl oldur kim sen Hızır Peygambersin – didüm. Bugez (9) Hızır eydür: 
Ben sanurdum kim dünyede nekim Tangrı velîsi varsa, hep (10) bilürven. İllâ Ebû 
Bekr-i Kettânî beni bildi, ve ben anı bilümedüm – didi. Pes (11) ma‘lûm oldı kim 
Tangrınun çok velîleri vardur kim Hızrı bilürler, (12) Hızr buları bilmez; ve dahı 
çok velîler vardur kim ne anları Hızır (13) bilür, ne velî bilür. Tangrıdan artuk anı 
hîc kimsene bilmez. Belkim (14) gendü gendözini dahı bilmez, zîrâ Tangrınun 
hâsıdur: ana Tangrıdan (15) artuk kimsene muttali‘ olmaz. 

Nakldur kim Ebû Bekri Varrâk bir gün namâz

318.A.
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(1) durub-dururdı. Bir oğrı geldi, egninden ridâsın aldı, gitdi. Çünkim ridâsın (2) 
bâzâra iletdi, dellâla virdi kim sata, iki eli kurıdı. Derhâl ridâyı (3) dellâldan giri 
aldı, yine getürdi, egnine geyürdi. Ebû Bekr çün (4) namâzdan fâriğ oldı, oğrı anun 
eline ayağına düşdi. Ebû Bekr eydür: (5) kaziyyen nedür? Ogrı vâki‘a’yı eydivirdi. 
Ebû Bekr eyitdi: Tangrınun izzi (6) ve azameti hakkıyiçün ne alduğun bilürin, ve 
ne getürdügün bilürin – didi. (7) Pes Ebû Bekr du‘â kıldı ve eyitdi: İlahî, bu alduğın 
girüvirdi, sen dahı (8) alduğun girü virgil! – didi. Fîlhâl elleri girü dürüst oldı.

Ve (9) nakldur kim Ebû Bekr eydür: Bir gice düşümde bir görklü sûretlü gökcek yigit 
(10) gördüm. Şöyle kim andan hûb sûret gördügüm yoğıdı. Ben eyitdüm: sen (11) 
kimsin? Eyitdi: takvâ didükleri benven. Ben eyitdüm: senün durağun kandadur? 
(12) Eyitdi: ben kaygulu ve korkılu gönüller içinde olurvan – didi. Bugez yine (13) 
bir kara yüzlü çirkin sûretlü avret gördüm kim andan zişt sûretlü (14) gördügüm 
yoğıdı. Ben eyitdüm: sen kimsin? Eyitdi: ben gülmekven – didi. Ben (15) eyitdüm: 
senün makâmun kandadur, ve ne yirde olursın? Eyitdi: Ben gaflet

318.B.

(1) ehli gönüllerinde ve şâzîlıklu gönüllerde olurvan – didi. Çünkim eyitdüm, (2) 
niyyet eyledüm kim ayruk diri olduğumca gülmeyeven – didi. 

Nakldur (3) kim Ebû Bekr eydür: bir gice Peygamber Hazretin düşümde gördüm, 
ve andan çok (4) mes’eleler sordum. Ve eyitdüm: yâ Rasûlullâhi, bana bir du‘â 
ögret kim tâ Hak (5) Ta‘âlâ benüm gönlümi öldürmeye. Ve buyurdı kim her gün 
sabâh dörtgez eyit kim: (6) {«yâ hayyu yâ kayyumu} lâ ilâhe illâ ente ahyî kalbî 
bî-nûri ma‘rifetike ebeden». 

Nakldur kim Ebû Bekr eydür: (7) bir gün bir dervîş benüm kıyıma geldi ve eyitdi: 
yâ Ebâ Bekr, on gün-idi (8) kim hîc nesne elüme girmedi-idi kim yiyeyidüm. Bugez 
vardum, birkac (9) baylara şikâyet eyledüm. Ben eyitdüm: sizün konşılığunuzda 
olavan; ben on (10) gündür kim yiyesi yimedüm; siz benüm halumı sormayasız 
– didüm. Bunı didüm, (11) durdum, gitdüm, bâzâr içinden geçerdüm. Gördüm 
kim bir akca yatur. Ol akca’yı (12) götürdüm, gördüm kim anda yazılmış: Tangrı 
senün aclığundan âgâh degülmidür (13) kim varursın, baylara şikâyet idersin? – 
dimiş. Ebû Bekr eyitdi: ol (14) akca’yı çıkardı, bana gösterdi; anı okıdum hayrân 
kaldum – dir.

Ve bu (15) birkac kelime Ebû Bekr sözlerindendür.

Buyurur, eydür kim: zâhıd oldur kim

319.A.
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(1) eger hîc nesne eline girmezse dahı, gerek gönüli şâz ola, ve rızkdan ötrü gönli 
(2) dar olmaya. Eger rızkdan ötrü gönlin dar dutarsa, ve nesnem yokdur diyüb (3) 
şikâyet iderse, Tangrıyıla savaş eylemiş gibidür.

Ve bir gişi andan ögüt istedi. (4) Eyitdi: mahlûkıla üns dutmak ukûbetdür ve 
dünyâ ehline yakın olmak ma‘siyet- (5) dür. Ve herkim selâmatlık dilerse, halkdan 
uzlet eylesün.

Ve eydür: (6) Tevbe dimegün altı dürlü ma‘nîsi vardur. Herkim bu altı dürlü 
nesne’yi (7) yirine getürmezse, tevbesi tevbe degüldür. Evvel: geçmiş yazuklara 
peşîmân olmak. (8) İkincisi: niyyetin ve gönlin şunun üzerine bağlaya kim eger 
beni öldürürse (9) dahı [beni], anı işlemeyem. Üçünci: kalmış ferîzaların ödemek 
ardınca ola. (10) Dördünci: halkun hakkı boynında kalmış olursa, ödeye. Bişinci: 
sâlihlerile sohbet (11) eyleye. Altıncı: güci yitdükce fâsıklardan kaça.

Ve eydür: ibâdetün yitmiş kapusı (12) vardur, yitmiş-birincisi hayâdur.

Ve eydür: Üc haslet ibâdet eylemekden (13) yigrekdür. Evvel: gaflet uykusından 
uyanmak; ikinci: nefs dilegin virmemek; (14) üçünci: Çalab korkusından ağlamak.

Ve eydür: Şehvet dîv evidür. Herkim (15) dîv evine dutuldı, dîve koşıldı.

Eydür: dîn dîvârınun üc bucağı vardur:

319.B.

(1) birisi hakdur, birisi azâb, birisi sıdkdur. Hak endâmlar üzerine, ve adl (2) gönül-
ler üzerinedür. Ve sıdk akl üzerinedür.

Ve eydür: Hak Ta‘âlânun (3) bir yili vardur, seher vaktında eser, ve âşıklarınun 
âhını ve nâlişini götürür, (4) arş altına çıkarur, ve andan getürür, Çalab Hazretine 
ulaşdurur. 

Nakldur (5) kim çünkim Ebû Bekr-i Kettânînün vefâtı vaktı irişdi, ana eyitdi bir 
gişi: (6) sen dünyede ne amel işledün kim bu mertebeye irişdün? Eyitdi: ecelüm (7) 
gelmedükmisse, eyitmezidüm – didi. Eydür: Kırk yıldur kim gönlüm içinde bir 
dam (8) yapdum, ve ol damun kapusında oturdum. Hîc ırılmadum, ve ol dama 
Tangrıdan (9) artuğı girmege komadum tâ şimdiyedegin. Ol dama hîc dünyâ 
endîşesi (10) girmedi – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{68}

Ân mukarreb-i (11) ehadiyyet, ân mukaddes-i samediyyet; ân berkeşîze-i dergâh, 
ân bergüzîde-i Allâh; (12) ân muhakkık-ı latîf, ân kutb-ı vakt:

Abdullâh-ı Muhammed(-i) Hafîf
– rahmetu- (13) llâhi aleyhi – şeyhü’l-meşâyihidi, ve ulûm-ı zâhir ve bâtın içinde 
muktedâyıdı. (14) Ve tarîkat ehlinün ol zamân içinde rücû‘ı ve i‘timâdı anayıdı. (15) 
Ve her gün içinde meşâyih ilminden bir kitâb tasnîf  eylerdi. Ve ol

320.A.

(1) nazar kim hakâyik ve dakâyik içinde anun varıdı, ol zamân içinde hîc (2) kim-
senün yoğıdı.

Ve gendüsi beg oğlanlarındanıdı. Ve tecrîdlik içinde (3) çok seferler eylemişidi. 
Ve Rüveymi ve İbn Atâyı ve Cüneydi ve Mansûr (4) Hallâcı görmişidi. Ve anun âdeti 
buyıdı kim irte namâzın kılurdı. (5) Ve ulaşduru giceyedegin iki-bin rek‘at namâz 
kılurdı. Ve anun bir balası (6) vardı, yigirmi yıl tamâm anı geydi. Ve her dört yılda 
bir çille çıkarurdı (7) ayağı üzerine. Ol vaktın dünyeden gitdi, kırk çillesi varıdı. 
Âhır (8) çillesinde dünyâdan nakl eyledi. 

Nakldur kim Abdullâh-ı Hafîf  her gice yidi (9) dâne üzümile orucın açardı ve ey-
düridi kim: yüküm yiyni olsun (10) kim cânum dahı ve hisâbum dahı yiyni ola. Bu 
sebebden ötrü ana Abdullâh-ı (11) Hafîf dirleridi. 

Nakldur kim bir gice hâdımı ana sekiz dâne üzüm virdi. (12) Şeyh anı bilmedin 

www.tuba.gov.tr



yidi. Ol helâvet kim her gice tâ‘atından bulurdı, ol (13) gice bulumadı. Bildi kim 
sebeb nedür. Pes hâdımı kığırdı, ve hâlıandan (14) sordı. Hâdım eyitdi: senün üs-
tüne bakdum, gördüm kim katı za‘yıf  olmış- (15) sın. Bir üzüm artuk getürdümidi 
– didi, tâkim birez kuvvetün artayıdı – didi.

320.B.

(1) Şeyh eyitdi: sen bana dost degülimişsin; Belkim düşmanımışsın – didi – (2) 
kim benüm tâ‘atumun yolın urdun – didi. Ol hâdımı kıyından giderdi, (3) ayruk 
hâdım kodı. 

Nakldur kim Abdullâh-ı Hafîf eydür: Kırk yıldur kim (4) benüm halk içinde kabû-
liyyetüm oldı, ve hâs ve âm bana şol kadar (5) mâl ve ni‘met getürdiler kim kıyâsı 
yokıdı. Ve ben dahı ol mâlun şöyle (6) Hak(k)ından geldüm, ve şöyle dirildüm kim 
bana zekevat ve fitre hâcet olmadı.

(7) Nakldur kim Abdullâh-ı Hafîf eydür: yigitligüm hâlında Hicâza giderdüm. (8) 
Bağdâd şehrine geldüm, ve Cüneydi görmedin ber(r)iyyeye girdüm. Bir ip ve bir 
kova (9) bile götürdüm. Yolda susuzlık bana gâlib oldı. Bir kuyu gördüm, (10) var-
dum kim su çıkaram. Gördüm kim bir geyicek başın ol kuyuya sokmış, (11) su içer. 
Çünkim geyik gitdi, bakdum, gördüm kim kuyunun suyı dibine (12) vardı. Ben bu 
hâlı gördüm, mütehayyir kaldum ve eyitdüm kim: Abdullâh (13) mertebesinden bu 
geyik mertebesi artuğımış – didüm. Derhâl hâtifden âvâz (14) işitdüm kim eydür: 
geyik mertebesi anunçün artukdur kim anun i‘timâdı (15) bize berkdür, sencileyin 
ip ve kova götürmez – didi. Bunı işitdüm, ipi

321.A.

(1) ve kovayı bırakdum, susuz yine gitdüm. Yine ün işitdüm kim eydür: yâ Abdullâ-
hi, (2) biz seni sınarduk, bugez dön, su iç! – didi. Döndüm kim su içem. Gördüm: 
(3) su kuyunun üstine gelmiş. Su içdüm ve âbdest aldum, namâz kıldum. Ayruk 
(4) Medîneye degin bana su hâcet olmadı, ve âbdest almak dahı hâcet (5) olmadı. 

Nakldur kim eydür: Çün ol seferi tamâm eyledüm ve hac şerâyitin (6) yirine getür-
düm. Çünkim Bağdâda geldüm, Cüneyd bana karşu geldi, (7) henüz ben ana haber 
virmedin. Eydür: yâ karındaşum Abdullâhi, eger sen şol (8) vaktın kim susuz ku-
yuyı kodun, gitdün, ün işitdün kim: – Biz seni (9) sınarduk; girü dön, su iç! – didi, 
eyitsen kim: bana su gerekmez, ol (10) su akardı, senün ayağuna gelürdi – didi. 

Nakldur kim Abdullâh (11) eydür: Birgez giderdüm, yavlak acıkdum. Nefs bana katı 
takâzâ eyledi. (12) Bir yigide uğradum, benüm üstüme bakdı, acıkduğumı bildi. 
Beni aldı, evine (13) iletdi. Gördüm kim keşkile et bişürmiş. İleyüme getürdi, (14) 
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ammâ et mütegayyir olmış, yiyimiş. Ben serîdinden yidüm. Ve andan gönlüm (15) 
varmadı kim yiyem. Pes ol yigit ol etden bir lokma kesdi bana.

321.B.

(1) Ben eyitdüm: semizinden yiyemezin – didüm, almadum. Bugez ol lokma’yı 
kodı, bir lokma (2) karasından kesdi, virdi. Ödümden anı aldum, zahmetile anı (3) 
yidüm. Ol er benüm ditsindügüm bildi, benden hacil oldı. Ve ben dahı utandum, 
(4) hacil oldum. Andan gitdüm, bir bölük cemâ‘at-ı dervîşlerile sefer eyledük. (5) 
Kâdisiyye şehrine giderdük. Yolda yavlak acıkduk, katı bunalduk. Şöyle (6) kim 
mahmaza hâlı oldı. Dervîşler bir it buldılar, boğazladılar, biryân (7) eylediler, ve 
bir lokma bana dahı virdiler. Hâtifden âvâz işitdüm ki eydür: Bu (8) anun ivazıdur 
kim sen ol yigiti hacil eyledün, ve etin begenmedün kim yiyesin. (9) Şimdi it etin 
yigil! – didi. Bugez tevbe eyledüm, geldüm, ol yigitden (10) özr diledüm. 

Nakldur kim Abdullâh-ı Hafîf eydür: Birgez bana haber (11) virdiler kim Mısırda 
bir pîr ve bir yigit murâkabatıla ve tevekkülile oturmuş- (12) lardur ve dünyâdan 
yüz döndürmişlerdür. Pes azm eyledüm, durdum, (13) anları görmege vardum. 
Gördüm, ikisi dahı yüzlerin kıbleye eylemişler, (14) şunun gibi hâzır dururlar kim 
gözlerin kıbleden sivişdürmezler, (15) ve kimseye dönüb bakmazlar. Ücgez selâm 
virdüm, zikirden elleri

322.A.

(1) degmedi kim selâm cevâbın virelerdi. Ben eyitdüm: şol dapduğumuz Tangrı 
hakkıyıçün, (2) bana birgez bakun, göreyim – didüm. Ol yigit başını kaldurdı, 
birgezcük gözi (3) kuyruğıyıla benden yana bakdı ve eyitdi: İ Abdullâh, bu dünyâ 
bir sâ‘atdur; (4) ol bir sâ‘ati dahı senünlemi geçürelüm? – didi. Ve bu dünyâ inen 
azacukdur; (5) azacukdan çok nasîb almak gerek – didi, ve yine başın aşağa bırak-
dı. (6) Ve ben yırakdan gelib-dururdum, arıb-dururdum ve hem dahı katı acıdum. 
(7) Bunları gördügüm sâ‘at aclığum ve arnuğum gitdi, cânum râhat oldı.

(8) Nakldur kim Abdullâh eydür: Birgez Rûma vardumıdı. Ve sahraya vardum, (9) 
teferrüc eyledüm. Bir keşîş getürdiler kim riyâzet çekmekden hilâl (10) bigi incel-
miş. Pes ol keşîşi bir demür sac içine koydılar, göyündürdiler, (11) ve külini aldılar. 
Her kankı rence kim virürlerdi, kefâret olurdı. Gözsüz (12) gözine sürme çekerse, 
gözleri görüridi. Ve anun sebebinden elsüzler (13) ve aksaklar şifâ bulurlardı. anı 
gördüm, acebe kaldum, ve ögümden bu gecdi kim: (14) bunlar bâtıldur, bu bâtıllık 
içinde bu ne hâldur? – didüm. Hemân sâ‘at (15) beni uyhu aldı. Peygamber Haz-
retini düşümde gördüm ve eyitdüm: yâ Rasûlallâhi,

322.B.
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(1) bu yâdlar içinde bilişler nişânı ne hâldur? – didüm. Eyitdi: yâ Abdallâhi, ol (2) 
anlardağı sıdk eseridür. Kâfir gönlinde sıdk şol iş işler, Müsülmân (3) gönlinde 
olıcak nite ola? – didi. 

Nakldur kim eydür: bir gice Peygamberi (4) düşümde gördüm kim bana eyitdi: 
yâ Abdallâhi, herkim doğru yolı bilür (5) ola, ve ol yolca gitmekden yığlına, Hak 
Ta‘âlâ yarın ana bir azâb kıla (6) kim hîc kimseye kılmaduk ola. 

Nakldur kim Peygamber Hazreti ayaklarınun (7) iki barmağı üzerine namâz kılu-
rımış. Abdullâh dahı bir gün iki barmağı üzerine (8) durub mihrâb içinde namâz 
kılurdı. Evvel rek‘atı kıldı, ikinci rek‘at içinde (9) iken Peygamber Hazreti geldi, 
Abdullâha mihrâb içinden gözükdi ve eyitdi: yâ (10) Abdallâhi, ayruk böyle idüb 
namâz kılmagıl kim böyle kılmak mahsûs banadur, (11) ümmetlerüme degüldür. 
Bu sünneti ayruk dutmagıl! – didi. 

Nakldur kim Abdullâh (12) kocaldıyıdı ve evlenmediyidi. Bir gice hâdımına eyitdi 
kim: var, bana bir avret (13) bul kim kâbîn ideyin, evleneyin – didi. Hâdım eydür: 
hîc avret bulumazın (14) kim ol sana lâyık ola. Ammâ benüm bir kızcuğazum 
vardur. Eger dilersen, (15) anı getüreyin, kâbîn eyle! – didi. Şeyh eyitdi: var, getür! 
Pes hâdım

323.A.

(1) kızını şeyhe akd eyledi ve hutbe okıdı. Dokuz ay geçicek şeyhün (2) bir oğlan-
cuğı doğdı. Birkac gün diri oldı, yine öldi. Şeyh eyitdi: benüm (3) maksûdum 
evlenmekden buyıdı kim bir oğlancuğum olayıdı. Eyitdiler: yâ şeyh, (4) bu ne 
sırdur kim böyle dirsin? Eyitdi: Şol gice kim ben evlenmek diledüm, (5) ol gice 
düşümde gördüm, kıyâmet kopmış, ve halk Sırât Köprisinün kıyında (6) hayrân 
olub-dururlardı. Nâgâh bir ma‘sûm oğlancuk geldi, atasınun elin (7) dutdı, yıl bigi 
Sırât Köprüsin geçürdi. Ve yine bir bölük uvacık oğlancuklar gördüm, (8) Çalab 
dergâhına karşu durub ağlaşurlarıdı, ve atalarına şefâ‘at iderleridi (9) kim tamuya 
müstahakk olmışığan, uçmağa iledeler. Pes Hak Ta‘âlâ ol ma‘sûm (10) oğlancuk-
larun şefâ‘atın kabûl eyledi, ataların aldılar, bile uçmağa koydılar. (11) Ben dahı ol 
hâlıgördüm, evlendügüm ol sebebdenidi – didi. 

Nakldur kim (12) bir gün bir müsâfir dervîş Abdullâh zâviyesine gelürdi. Abdullâh 
gördi kim (13) ol dervîşün hırkası kara ve dülbendi kara ve ne kim gevdesinde 
varıdı, dükelisi (14) kabkarayıdı. Abdullâh bâtını içinden gayretlendi ve eyitdi: yâ 
dervîş, neçün (15) kara don geyürsin? – didi. Eyitdi: Tanrımı öldürdüm, anunçün 
kara don geydüm -

323.B.
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(1) didi. Abdullâh bir zamân fikre vardı, eyitdi: İmdi ben bu dervîşi sınayayın, (2) 
göreyin da‘vîsi girçekmidür? – didi. Buyurdı: ol dervîşi süriyü süriyü (3) zâviye ka-
pusından daşra çıkardılar, kodılar. Dervîş yine geldi, oturdı. Yine buyurdı: (4) çeke 
çeke yüzbin horlığıla zâviye kapusından çıkardılar, kodılar. (5) Yine geldi, zâviyeye 
girdi, oturdı. yitmişgez bu düzene ol dervîşi horlığıla (6) çıkardılar. Hergiz zâhiri 
ve bâtını mütegayyir olmadı. Yine geldi, oturdı. (7) Bugez şeyh durugeldi, ol der-
vîşi gözlerinde öpdi, eyitdi: Bu da‘vîyi kim (8) sen kılursın, girçekimiş – didi. İmdi 
ol dervîş ‘Tangrım öldürdüm’ (9) didügü ‘Nefsüm öldürdüm’ didügiyidi. Herkim 
nefsine taparsa, şöyledür (10) kim nefsini Tangrı idinür, ana tapar. Nitekim Hak 
Ta‘âlâ Kur’ân içinde (11) buyurur: «e-fe-re’ayte men ittehaza ilâhehu». Ve dahı şol 
dervîş kim nefsin öldürmeyince (12) kara geyürse, ol ana hırka degüldür, belkim 
it çulıdur – didi. 

Nakldur (13) kim bir gün iki sûfîlar Abdillâh-ı Hafîfi görmege geldileridi. Çünkim 
hânekâh (14) kapusına geldiler, şeyhi anda bulmadılar, sordılar kim: şeyh ne yire 
gitdi? Eyitdiler: (15) sultân kıyına gitdi. sûfîlarun şeyh hakkına itikâdları fâsid oldı,

324.A.

(1) Şeyh sultân kıyında ne işi vardur? – didi. İ hayf, ırak yirden emek (2) çekdük, 
geldük, emegümüz zâyı‘ oldı – didiler, durdılar, hânekâhdan çıkdılar, (3) vardılar, 
bir derzî dük(k)ânında oturdılar. Ol derzînün sındısı yavu-vardı; (4) ne kadar kim 
istediler, bulumadılar. sûfîları dutdılar; sındıyı siz aldunuz – (5) didiler. Bunlar 
ne kadar kim eyitdiler kim: biz almaduk – inanmadılar, sûfîları sultân (6) kıyına 
getürdiler, hâlı didiler. Sultân buyurdı: bunlarun elin kesün diyü. (7) Şeyh mühlet 
diledi; ben bunları sorayım – didi. sûfîları aldı, halvete (8) girdi, eyitdi: siz didü-
günüz girçekdür kim şeyh gişi sultân kıyında (9) ne işi vardur? İmdi benüm işüm 
sultân kıyında budur kim seni varam, (10) dileyem,707 ellerünüz kesilmeye – didi. 
Ben sultân katına gelürsüm, uşbunun gibi (11) işleriçün gelürven – didi. Ol iki sûfî 
şeyhün ayağına düşdiler, (12) anun mürîdi oldılar. Şeyh vardı, bunlarun sucı yok-
dur diyü. Elden aldı, tâ (13) bilesin: herkim erenler etegine ta‘ne elin ura, lâcirem 
elden çıka.

Ve (14) Nakldur kim Abdullâh hânekâhına bir müsâfir geldi, hasta oldı, (15) hâşâ 
karnı ağrırdı. Şeyh her gice ol müsâfiri bekleridi. Hergez kim

324.B.

(1) karnı çekerdi, legen dutı-virürdi. Bir gice irteyedegin elligez legen (2) dutı-virdi. 
Meger irteye yakın şeyhe uyku gâlib oldı. Müsâfir çağırdı, (3) şeyh uyanmadı. 
Bugez yine ikiledin çağırdı, la‘net sana gelsün! – didi. (4) Şeyh legen hâzır eyledi. 
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Mürîdleri ol ‘La‘net sana gelsün’ didügün işitdiler, (5) melûl oldılar. Yarındası 
şeyhe eyitdiler: Şol müsâfir sana ‘La‘net gelsün’ (6) didi, sen yine sabr eyledün – 
didiler. Abdullâh eyitdi: ben anun âvâzını (7) ‘Rahmet sana gelsün’ diyü işitdüm 
– didi.

Ve bu birkac kelime Şeyh Abdullâh-ı (8) Hafîf sözlerindendür.

Ebû Ahmed eydür: bir gice bana Şeytân vesvesesi (9) zahmet eyledi. Şeyhe halumı 
arza kıldum. Şeyh tebbessüm eyledi, eyitdi: Ol sûfî- (10) lar kim ben gördüm, 
Şeytân üzerine müsahhardı. Şimdigi zamân sûfîlarına (11) Şeytân müsahhar oldı 
– didi.

Ve andan sordılar kim: sûfî kimdür? Eyitdi: (12) sûfî oldur kim gönli sâfî ola, ve 
giyesisi sûfî ola, ve (13) nefsine cefâ dadın dadura, ve dünyâsın ardına bıraga, ve 
âhiretin ögine getüre.

(14) Ve andan sordılar kim: takvâ nedür? Eyitdi: takvâ oldur kim ırak olasız (15) ol 
nesnelerden kim seni Tangrıdan ırâk eyler.

Ve andan sordılar kim:

325.A.

(1) vaslet nedür? Eyitdi: vaslet oldur kim Habîbden ayruğından kesilesin, (2) tâ 
mahbûba ulaşasın.

Ve andan sordılar kim: kanâ‘at nedür? Eydür: kanâ‘at (3) oldur kim sen elündeği-
ye hoşnûd olasın, ve ayruklar elindeğiye (4) taleb eylemeyesin. 

Nakldur kim çünkim anun vefâtı vaktı geldi, (5) hâdımına eyitdi kim: Ben günâh-
kârvan ve âsîven. Ben öldügümden (6) sonra elümi girime bağla, ve ayağuma 
bend ur, ve boynuma zencîr dak, (7) ve beni yüzüm üstine süri! – didi. Çünkim 
şeyh dünyâsın degşürdi, (8) hâdım elin uzatdı kim vasiyyetin yirine getüre. Hâtif-
den âvâz işitdi kim: (9) hây, elün andan çek, biz azîz eyledügümizi sen nice hor 
eyleyübilürsin? (10) – didi. 

Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{69}

Ân kıble-i vilâyet, (11) ân Ka‘be-i hidâyet; ân mütemekkin-i âşık, ân mütedeyyin-i 
Sâdık; ân çeşm (12) ve iz basîri:

Ebû Muhammed (C)erîrî708

– rahmetullâhi aleyhi – dükeli fenn içinde yigâne (13) idi, ve makbûl-ı zamâne-idi. 
Ve yâranlar arasında güzîze-idi, ve tarîkat (14) ve hakîkat içinde üstâz-ıdı. Tâkim 
Cüneyd anun hakkında eyitmişdür kim: (15) bizüm zamânumuz mürîdlerinün velîsi 
oldur – diridi. Ve Abdullâh-ı Testerî sohbetin

325.B.

(1) bulmışıdı. Ve anun edebi şöyle-idi kim ne kadar kim ömri oldı, halvet (2) yirde 
dahı ayağın küsiltmedi, hüsn-i edeb Çalab Hazretine yigrekdür (3) – didi. 

Nakldur kim Cerîrî bir yıl Ka‘bede mücâvir oldı. Hergiz (4) söz söylemedi, ve ar-
kasın yire koyub yatmadı, ve ayağın küsültmedi. Ebû Bekr-i (5) Kettânî eydür: bu 
hâlısen nite idebilürsin? – didi. Eyitdi: bâtın sıdkı (6) bana el virdi, tâ zâhir dahı 
muvâfakat eyledi – didi. 

Nakldur kim (7) Cüneyd dünyâdan gidicek Cerîrî anun yirine nasb eylediler. Hâ-
nekâh (8) içinde oturub dervîşlere kullık iderdi. Cerîrî eydür: bir gün ikindü (9) 
namâzından sonra bir yigit hânekâh kapusından girdi kim yalın ayak ve (10) 
sacı dağılmışıdı. Ve ol yigidün benzi saru ve teni za‘yıf  olmış. Âbdest (11) aldı 
ve iki rek‘at namâz kıldı, başın yakasına dartdı. Ta ahşam (12) namâzı oldı, ve 
ahşam namâzın cemâ‘atıla kıldı, başın yine yakasına (13) çekdi. Cerîrî eydür: Ol 
gice yâranları da‘vete okımışlarıdı. (14) Dervîşe eyitdüm: da‘vete giderüz, sendahı 
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bizümle muvâfakat idermisin? (15) – didüm. Eydür: benüm gönlüm birez asîde 
diler; bana getüri-viresin,709 kanca

326.A.

(1) gerekse git! – dir. Ben iverdüm, yâranlarıla gitdüm,710 dervîşün dilegin unıtdum. 
(2) Da‘vetden girü geldüm, eve girdüm, uyudum. Ol gice gördüm kim Muhammed-i 
Mustafâ (3) ve İbrâhîme’l-Halîl ve Mûsâ ve Îsâ – aleyhimusselâmu – ve dahı yüz-bin 
ve yigirmi (4) dört-bin Peygamberler gelürler. Ben duru-geldüm, ilerü yüridüm 
kim bizüm (5) Muhammed-i Mustafâya selâm virem. Yüzin benden dönderdi. Ben 
eyitdüm: yâ (6) Rasûlallâhi, ben ne suc eyledüm kim yüzüni benden döndürürsin? 
Eyitdi: (7) bir dervîş senden birez asîde diledi, sen anun dilegin yirine getürmedün, 
(8) bahîllık eyledün – didi. Uykudan çünkim uyandum, segirtdüm kim dervîşi (9) 
bulam. Dervîş hânekâh kapusından çıkmış, giderdi. Ben eyitdüm: yâ dervîş, (10) 
birez sabr it kim ârzûnı sana getürivireyim – didüm. Eydür: kanda bulam (11) kim 
ben sana Peygamberi ve dahı yüzbin-yigirmi-dört-bin Peygamberleri (12) şefâ‘atcı 
getürem, andan ârzûmı bana viresin, veyâ virmeyesin? – didi. (13) Ben segirtdüm 
kim irişem, ayruk bulumadum. Bir kulımış, ucdı, gitdi.

Ve (14) Nakldur kim Cerîrî eydür: Bağdâd içinde bir dervîş varıdı, dâ’im (15) yayın ve 
kışın bir gönlekden artuk geymezdi. Bir gün ana eyitdüm kim: yâ dervîş,

326.B.

(1) neçün ayruk geyesi geymezsin? Eydür: Ben öndin dürlü dürlü donlar geyür-
düm. (2) Bir gice düşümde gördüm kim ucmak içinde bir bölük dervîşler rahmet 
(3) honın yirleridi. Ve ben dahı vardum kim bile yiyeyidüm. Beni kovdılar. Bugez 
ben (4) eyitdüm: beni neçün kovarsız? – didüm. Eyitdiler: senün iki gönlegün var-
dur. Bundan (5) iki gönleklü gişi yimez – didiler. Çünkim uyandum, ahd eyledüm 
kim ayruk (6) iki gönlek geymeyem.

Ve bu birkac keleci anun sözlerindendür. 

Nakldur kim (7) bir gün va‘z eyleridi. Bir dervîş durugeldi, eydür: gönlümi ya-
vu-kıldum, (8) du‘â kılgıl kim Tangrı gönlümi yine virsün. Cerîrî eyitdi: ben dahı ol 
(9) musîbete giriftârvan – didi. Eydür: herkim kulağını nefs kelecilerin dinlemege 
(10) duta, şehvet zindânı içinde esîr ola, ve Hak Ta‘âlâ dükeli hayırları andan (11) 
kese.

Ve andan sordılar kim: sabr nedür? Eyitdi: Sabr oldur kim ol iki hâl (12) içinde 
yeksân ola. Ya‘nî: içinde711 niceyise, mihnet içinde dahı eyle ola.

(13) Ve eydür: herkim tekebbürlik eylerse, Hak Ta‘âlâ anı {alçak eyleye, ve herkim 
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alçaklık eylerise, yüksek eyleye}. Eydür: her (14) kim kanâ‘at eylerise, azîz ola, ve 
herkim tama‘ iderse, hor ola.

(15) Rahmetullâhi aleyhi. 

«Ve’l-âhir.»
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{70}

Ân şîr(-i) n(e)r(-i) bîşe-i tahkîk,

327.A.

(1) ân şucâ‘-ı sadr-ı sadîk; ân deryâ-yı mevvâc:

Mansûr Hallâc
– rahmetullâhi aleyhi – (2) gâyetsüz712 ve iştiyâk içinde-idi. Ve şûriza ve derdlüyi-
di. Ve sabrı ve (3) karârı yoğıdı. Ve âşık-ı sâdıkıdı. Ve cidd <ü> cahd713 içinde, ve 
riyâzet ve kerâmet (4) içinde kemâliyyet derecesine irüb-dururdı. Ve âlî himmet 
ve refî‘ kadrıdı. (5) Hakâyik ve dakâyik içinde, ve ma‘ânî ve ma‘ârıf  içinde mâ-
nendi yoğıdı. (6) Ve söz içinde anun fasâhatı ve belâğatı bigi kimsenün yoğıdı. Ve 
azîm fikr (7) ve firâset ve nazar issiyidi.

Ve çok meşâyihler ve ulular anun işin begenmediler, (8) münkir oldılar ve eyitdiler 
kim: anun tasavvuf  içinde hazzı yokdur – didiler. Ve bir nice- (9) ler müte’ahhir-
lerden anun işini musaddak dutarlarıdı. Abdullâh-ı Hafîf ve Şiblî (10) ve Ebu’l-Kâsım 
ve Bû Sa‘îd-i Bû’l-Hayr ve Ebû Alîyi Fârmedî ve Ebû Yûsuf-ı Hemedânî, (11) bunlar anun 
işini kabûl iderlerdi. Ve bir niceler anun Hak(k)ında mütevakkıfdı, (12) ne eyü ve 
ne yatludur dirleridi. Ve üstâd Ebu’l-Kâsım-i Tüsterî anun (13) hakkında eyidübdür: 
eger ol makbûlısa, halk reddiyile merdûd olmaz; (14) ve eger ol merdûdısa, halk 
kabûlıyıla kabûl olmaz. Ve bir niceler anı câzûlığa (15) nisbet eylediler ve bir nice 
küfre nisbet eylediler, ve bir niceler hîlet ve mekr eyler

327.B.

(1) – dirleridi. Ve bir niceler ana mutlak mülhiddür – dirleridi. Ammâ herkime kim 
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(2) tevhîd kokusı irmişidi, hergiz ana münkir olmadılar. Ve bunca töhmet kim (3) 
anun hakkında didiler, küllîsi «ena’l-Hakk» didügüyiçünidi. İmdi ben aceblerven 
(4) ol gişiyi kim bir ağacdan «inni enâ Allâhu» geldügin revâ dutar ve ağac arada 
yokdur – dir. (5) Ve Hüseyn-i Hallâc vücûdı ağacından «ena’l-Hakk» kelecisini revâ 
dutmaz kim Hüseyn (6) arada yokdur. Nitekim Hak Ta‘âlâ Ömer diliyile söz söyledi. 
Bu arada ne (7) mülhidün sözi vardur, ve ne kalanınun sözi vardur? Ve bir niceler 
eydürler: (8) Hüseyn-i Mansûr ayrukdur, ve Hüseyn-i Mansûr-ı Hallâc ayrukdur. Bunla-
run (9) birisi mülhid[i]-idi,714 ve birisi câzûyıdı. Ammâ bu Hüseyn-i Mansûr-ı Hallâc 
(10) kim ana töhmet eylediler, Fârs yazısındandur. Abdullâh-ı Hafîf eydübdür kim: (11) 
Hüseyn-i Mansûr âlım-ı rabbânîyidi. Ve Şiblî eyitmişdür kim: ben ve Mansûr-ı Hallâc 
(12) ikimüz birüz. Ammâ beni dîvânalığa mensûb eylediler, ben kurtıldum. Ve Hü-
seyni gendü (13) aklıyıla helâk eylediler – didi. Eger Hüseyn yoldan daşramıssa, bu iki 
ulu (14) anun hakkında bu tanuklığı virmeyelerdi. Zîrâ ol iki tanuk anun hakkında 
(15) tamâmdur kim ol dâ’im ibâdet ve tâ‘at içinde-idi, ve ma‘rifet ve tevhîd

328.A.

(1) ehliyidi, ve şer‘ ve sünnet ve cemâ‘at mezhebinde-idi. Amma bir nice meşâyih-
ler (2) anı mehcûr eyledügi dîn ve mezheb cihetinden ötrü degüldi, belkim anun 
ser- (3) mestligi varıdı, edebsüzlige nisbet eyledileridi.

Ve ol evvel sefere kim eyledi, (4) ol <on>715 sekiz yaşındaıdı. Tüstere geldi. İki yıl 
Abdullâh-ı Testerî kıyında (5) ıdı. Ve Tüsterden Basraya geldi, ve Osmân-ı Mekkîyile 
sekiz yıl sohbet eyledi. (6) Ve Ya‘kûb-ı Aktâ ana kızın virdi. Andan incindi, durdı, 
Bağdâda geldi. (7) Cüneyd ana sükût ve halvet buyurdı. Bunca zamân Bağdâd içinde 
halvetde (8) sabr eyledi, hâmûş oldı. Ve andan Hicâza kasd eyledi. Bir yıl Ka‘bede 
(9) mücâvir oldı. Ve andan yine Bağdâda geldi, sûfîlarıla Cüneyd kıyında olurdı. (10) 
Bir gün Cüneyde katı imtihânıla mes’eleler sordı. Cüneyd incindi, cevâb virmedi (11) 
ve eyitdi: tiz ola kim seni ağaca asalar, ve etüni şerha şerha ideler – didi. (12) Hü-
seyn eyitdi: ol gün kim beni ağaca asalar, sen sûretün degşüresin, (13) ayruk giyesi 
giyesin – didi. Hem kitâb naklında şöyledür kim ol vaktın (14) Bağdâd şehrinün 
ulemâları anı öldürmege fetvâ yazarlarıdı. Cüneyde dahı: (15) yaz! – didiler. Cüneyd 
sûfîlar donından çıkdı, medreseye vardı, ulema geyesisin

328.B.

(1) geydi ve eyitdi: «nahnü nahkümü bi’z-zâhiri», ya‘nî: biz anun zâhirine hükm 
iderüz (2) kim depelemelüdür, ve bâtınını Tangrı bilür – didi.

Pes çünkim Hüseyn Cüneydden (3) cevâb işitmedi, destûr dilemedin andan gitdi. 
Tüstere geldi, ve bir yıl anda (4) oldı. Ve azîm kabûliyyeti oldı. Ve hîc kimse sözin 
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kabûl eylemezdi (5) ve begenmezdi. Pes ana hased eylediler, ve Ömer ve Osmân 
andan ötrü Hûzistâna (6) biti yazdı, ve anun ahvâlını halka kabîh gösterdi. Bugez 
Hüseyn kakıdı, (7) sûfîlar donın çıkardı, halk donın geydi, ve illâ anun kıyında 
don tefâvüt (8) degüldi. Pes bir zamân dünyâ ehli sohbetine meşgûl oldı, ve biş 
yıl belüsüz (9) oldı. Bu biş yıl içinde bir nice vakt Horasânda ve bir nice vakt (10) 
Mâverâ’u’n-Nehrde olurdı.

Ve andan Ahvâza geldi, ve Ahvâz kavmına (11) ma‘rifet söyledi. Ve hâss ve ârıfînda 
makbûl oldı, ve halkun sırrından (12) haber virürdi, tâ ana Hallâcu’l-Esrâr dirleridi.

Ve andan sonra yine (13) murakka‘ geydi, ve Ka‘be kasdin eyledi. Ve ol seferde çok 
murakka‘-pûşlar (14) bile gitdiler. Çünkim Ka‘beye geldi, ve Basradan Ehvâza vardı 
[ve] eyitdi: (15) Kâfiristâna varayın, halkı Tangrıya okıyayın – didi.

Pes Hindisitâna vardı,

329.A.

(1) ve andan yine Mâverâ’u’n-Nehre geldi, ve andan Mâçîne vardı. Ve halkı da‘vet (2) 
eylerdi, ve bunlara dürlü dürlü san‘atlar gösterürdi, ve tasnîfler iderdi.

(3) Çünkim yine geldi, dört yanadın ana nâme yazarlardı. Mâçîn nâmesinde (4) 
anun adını Ebu’l-Mu‘în yazmışlarıdı. Ve Horasân nâmesinde Ebu’l-Mehr yazmış-
lardı. (5) Ve Pârs nâmesinde Ebû Abdillâh yazmışlarıdı. Ve Hûzistân nâmesinde 
Hallâcu (6) l-Esrâr dirleridi. Ve Bağdâd nâmesinde Muztalim yazmışlarıdı. Ve Basra 
(7) içinde ana Muhayyir dirleridi.

Pes andan yine Mekkeye geldi, iki yıl anda (8) mücâvir oldı. Çünkim girü geldi, 
ahvâlı mütegayyir oldı, ve dahı bir dürlü (9) renge geldi. Ve halkı ma‘nîyile da‘vet 
eyledi ve kimse anun hâlın bilmezdi. (10) Kitâb naklında şöyledür kim Hüseyni elli 
pâre şeherden kodılar. 

Nakldur kim (11) birgez panbuk enbârı kıyından geçerdi. Birgez nazar eyledi, ol 
panbuk dâneleri (12) biribirinden ayırtlandı. Çünkim halk anı gördiler, mütehay-
yir oldılar, Hallâc anunçün (13) didiler. 

Nakldur kim Hüseyn dünin ve günin dörtyüz rek‘at namâz [[kıldılar]] (14) kılurdı, 
ve gendözine anı ferîza eyleyüb-dururdı. Ana eyitdiler: bu mertebe (15) kim senün 
vardur, bunca renc neçün çekersin? Eydür: râhat isteyene râhat 

329.B.

(1) harâmdur – dirdi. 

Nakldur kim Hüseyn eyitdi: elli yaşuma degin hîc kimsenün (2) mezhebin dutma-
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dum. Ve bu elli yaşum içindegi kılduğum namâzlar içün her birisine (3) birgez 
gusl eyledüm – didi. 

Nakldur: birgez bir gişi anun katına geldi. Gördi (4) kim bir akreb anun uyrusında 
gezerdi. Elin sundı kim gidere. Eyitdi: elün (5) dart kim ol şimdi iki yıldur kim 
bizümle iş olub-durur – didi. 

Nakl<dur>716 (6) kim Hüseyn birgez dört-yüz sûfıyıla ber(r)iyyeye girdi. Yolda 
karınları acdı, (7) sûfîlar eyitdi: yâ şeyh, dilerüz kim bize bir bişmiş baş ve ıssı 
girde (8) yidüresin – didiler. Eyitdi: oturun! Oturdılar. Elin hırkasına sokdı, bir 
bişmiş (9) baş [ve]717 ıssı girdeye sarılmış çıkardı, bularun öninde kodı. Yidiler, (10) 
bugez rutab dilediler. Eyitdi: gelün, beni ırğan! – didi. Pes anı ırğadılar, rutab (11) 
döküldi, şöylekim doyınca yidiler. Ve Hüseyn her kankı ağaca ırkasın kosa, (12) ol 
ağac hurmâ virürdi. 

Nakldur kim birgez bir bölük dervîşlerile ber(r)iyye (13) içinde giderdi. İncir gerek 
– didiler. Havâya elin sundı, bir tabak yaş (14) incir bularun öninde kodı. Yarında-
sı halvâ dilediler. Bir tabak ıssı şekerî (15) halvâ bunlarun öninde kodı. Eyitdiler: 
bunun bigi halvâ Bağdâd içinde Bâbü’l-eltâfda718

330.A.

(1) bişürürler. Eyitdi: benüm kıyumda Bağdâdıla ber(r)iyye birdür – didi. 

Nakldur kim bir gün (2) ber(r)iyye içinde giderdi. İbrâhîm-i Havvâs ana eyitdi kim: 
yâ Hüseyn, ne işdesin? (3) Eyitdi: tevekkül makâmın dürüst eylerven – didi. İbrâhîm 
eyitdi: dükeli ömrüni (4) karnun imâret eylemek içinde geçürdün, tevhîd içinde 
ne vaktın fânî olursın? (5) – didi. Ya‘nî: tevekkül yimemek içinde, fenâ tevhîd 
içindedür. 

Nakldur kim bir (6) gün andan sordılar kim: ârıfun vaktı olurmı? Eyitdi: Yok, 
anunçün kim vakt sâhib- (7) vakt sıfatıdur.719 Herkim gendü sıfatıyıla ârâm eyleye, 
ol ârıf  degüldür. (8) Ma‘nîsi budur kim: «lî ma‘allâhi vaktün». Ve sordılar kim: 
Tangrıya yol nedür? Eyitdi: (9) İki kademdür. Dünyâdan bir kadem götür, ve bir 
kadem dahı âhiretden götür, tâ Tangrıya (10) iresin – didi. Fakrdan sordı. Eyitdi: 
fakr oldur kim müstagnî olasın (11) Tangrıdan artukdan ve nazîr olasın Tangrı-
ya. Ve eyitdi: kul çün ma‘rifet (12) makâmına irişe, pes gayb ana vahy eyleye, tâ 
anun gönline Hakdan artuk (13) hîc endîşe yörenmeye. Ve eydür: «hulku’l-azîm» 
didükleri oldur kim halkun (14) cefâsı anun gönline girmeye, tâ Hâlike lâyık ola. 
Ve eydür: ihlâs (15) bir süzekdür kim ameli anunla süzerler, şirk ve riyâ bulanuk-
lıklarından. Eydür:
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330.B.

(1) söylegen dil hâmûş gönülleri helâk eyleyiçidür. Eydür: dünyâyı terk eylemek 
nefs (2) zühdidür ve âhireti terk eylemek gönül zühdidür. Ve gendözin terk eyle-
mek cân (3) zühdidür. 

Nakldur kim Hüseyne çok münkirler ve düşmanlar zâhir oldı, ve anun (4) hakkına 
dil uzatdılar, ve anı küfre nisbet eylediler, ve anun cânına kasd eylediler. (5) Ve 
eyitdiler kim: bu «enâ el-Hakk» dir, bu söz küfürdür, bunı depelemek gerek – 
didiler. Anun (6) hâlını halîfaya didiler. Anı halîfa kığırdı ve eyitdi: «ena’l-Hakk» 
dimegil, (7) «hüve’l-Hakk» digil! – didi. Hüseyn eyitdi: her nekim siz dirsiz, oldur 
(8) – didi. Pes Îsâ, halîfanun vezîri, anı zindâna iletdi, ve bir yıl tamâm (9) zindânda 
kaldı. Ammâ ana halk gelürler, giderleridi, ve andan mes’eleler (10) sorarlardı. 
Bugez vezîr buyurdı: ana hîc kimsene gelmez oldı. Ve biş ay (11) anun kıyına 
<kim>{sene} gelmedi. Meger birgez İbn-i Atâ ve birgez Abdullâh-ı Hafîf  (12) geldi. 
Ve bir gün İbn-i Atâ ana âdem virbidi ve eyitdi: yâ Hüseyn, (13) bu söz kim didün, 
özr dile, tâ zindândan kurtılasın – didi. Eyitdi: Ben (14) ne didüm kim anun öz-
rin dileyeyin? – didi. Ben Hâliki koyub halka (15) yalvarmazın – didi. İbn-i Atâ 
Mansûr-ı Hallâcun bu sözin işitdi, zârî

331.A.

(1) kılub ağladı ve eyitdi: biz Hüseynün on uluda bir ulusı degülüz (2) – didi. 

Nakldur kim ol gice kim Hüseyni zindâna getürdiler, geldiler, zindân (3) içinde bu-
lumadılar. Ne kadar kim zindânı aradılar, bulunmadı. Bugez ikinci gice (4) geldiler, 
zindânı dahı bulumadılar. Üçünci gice geldiler, Hüseyni zindânda (5) buldılar. Eyit-
diler: evvel gice seni istediler, bulmadılar, kandayıdun? Eyitdi: evvel (6) gice Hazrete 
vardumıdı. İkinci gice kandayıdun kim zindânı dahı bulumadılar? (7) – didiler. 

Nakldur kim Hüseyn girdügi zindân içinde ücyüz gişi varıdı. (8) Ve çünkim zindâna 
girdi ve eyitdi: i zindân ehli, eger dilersenüz, sizi (9) âzâd eyleyeyin, çıkun, gidün! 
Bunlar eyitdi: eger sen(ün)720 elünden gelürmisse, (10) gendözüni âzâd eyleyeyi-
dün, ve bu belâdan kurtıladun – didiler. Pes barmağıyıla birgez (11) işâret eyledi, 
ol bendlülerün bendleri heb şeşildi, döküldi. Bunlar (12) eyitdiler: İmdi zindân 
kapusı bağludur, biz nice çıkalum? Pes yine işâret (13) eyledi, ağaclar belürdi; va-
run, gendözünüzi şol ağaclar içinde gizlen! (14) – didi. Eyitdiler: sen gelmezmisin? 
Eyitdi: benüm Tangrıyıla sırrum vardur, asılmayınca (15) olmaz. Pes bunlar hep 
gitdiler. Yarındası geldiler, gördiler kim zindân içinde

331.B.
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(1) bir gişi yoğıdı, ve zindân kapusı bağluyıdı. Eyitdiler: zindân kavmı kanı? Eyitdi 
kim: (2) âzâd eyledüm, gitdiler. Eyitdiler: yâ sen neçün gitmedün? Eyitdi Hak(k)
un benümile dilegi (3) vardur, yirine gelse gerekdür – didi. Pes bu haberi halîfaya 
didiler. Halîfa (4) eyitdi: anun <içinde>721 fitne kopar, anı öldürün veyâhûd ağa-
cıla urun, tâ bu sözden (5) döne – didi. Pes anı zindân içinden çıkardılar, ücyüz 
ağac urdılar. (6) Ol ağac uran fasîh dilile işidürdi [[yâ]] her bir ağac urduğından 
kim: (7) «yâ İbn Mansûr lâ tehaf  inde’l-celîl(?)». Eydür: ben ol ağac uran erün 
kuvvetin denlerven (8) kim şunun bigi ün işidürdi, elin dartmazdı. Pes anı iletdiler 
kim asalar. (9) Niçe yüzbin âdem anun yöresine üşdilerdi. Ve ol iki gözlerini berk 
(10) yumdı ve eydüridi kim: Hak, Hak, Hak – hergiz sözinden dönmedi. (11) Bir 
dervîş ol hâlda geldi ve sordı kim: ışk nedür? Eyitdi: sabr it (12) kim üc günedegin 
kim göresin. Ya‘nî: evvel öldürdüklerin göresin, ikinci (13) gün oda yakdukların 
göresin, üçünci gün külin yile savurduklarin göresin (14) – didügü olurdı.

Hâdımı geldi, ol hâlda ögüt diledi. Eyitdi: nefsüni (15) bir nesneye meşgûl eyle, 
yohsa ol seni bir nesneye meşgûl eyler kim sen

332.A.

(1) anı gördügün yokdur.

Ve anı alub giderleridi, ve eli ayağı onüc yirde (2) katı bağlarıla bağluyıdı. Ve ol 
güleridi. Sordılar kim: bu hâlda ne gülmek (3) vaktıdur? Eyitdi: anunçün gülerven 
kim kurbân yirine giderven – didi. Ve nâra urub (4) bu şîri okıdı kim: «nedîmî 
gayru mensûb ilâ şey’in mine’l-hayfi (5) şakânî misle mâ yeşrab ke-fi‘li’d-dayfi 
bi’d-dayfi fe-lemmâ dâreti’l-ke’sü de‘ânâ li’d-darb ve’s-seyfi (6) kezâ men yeşre-
bi’r-râha ma‘a’t-tütüni fi’d-dayfi». Pes çünkim darağacına irişdürdiler, ağac (7) 
altında bir nerdübân olur kim asılan gişi nerdübâna çıkar, sonra nerdübânı (8) 
ayağı altından giderürler, asılu kalur. Çünkim ol nerdübânı gördi, nerdübânı 
(9) evvel öpdi, andan ayağın basdı. Eyitdiler: neçün öpersin? Eyitdi: erenler (10) 
mi‘râcı asılmakdur – didi. Pes başından dülbendin ve taylasanın giderdi, (11) ve 
iki elin götürdi ve yüzin kıbleye döndürdi ve münâcâta meşgûl oldı. (12) Pes Şiblî 
anun karşusına geldi, ve çağırdı, ve eyitdi: «e-ve-lem nenheke ani’ (13) -l-âlımîne». 
Ve dahı eyitdi: yâ Hallâc, tasavvuf  nedür? Eydür: kemter makâmı budur (14) kim 
görürsin. Eydür: a‘lâ makâmı nedür? Eydür: sana anda varmağa yol (15) yokdur – 
didi. Pes her bir gişi daşıla atdılar. Şiblî dahı şer‘e muvâfakat eylemegiçün

332.B.

(1) gülile atdı. Hallâc âh eyledi. Eyitdiler: Bu kâmû halk daşıla ururlar, (2) âh ey-
lemezsin. Şiblî bir gülile urduğıyıçün, âh idersin. Ma‘nî nedür? Eyitdi: (3) Taş 
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atanlar bilmedin atarlar, ma‘zûrdur. Ammâ Şiblî bilüb atar, anunçün âh (4) ey-
ledüm – didi. Pes elin kesdiler, Hallâc güldi. Eyitdiler: neye gülersin? Eyitdi: (5) 
bu genezdür; sıfat eli kesilmesün kim anunla himmet üsküfini arş (6) altından 
sundum, aldum, başuma geydüm – didi. Bugez ayağın kesdiler, tebessüm (7) 
eylediler, eyitdi: Bu ayakıla dünyâ seferin eyledümidi. Himmetüm ayağı durur. 
Uş (8) anunla âhiret seferin iderin. Elünüzden gelürse, anı kesün! – didi. Pes (9) iki 
kesük ellerin kana bulaşdurdı dirseklerine degin, ve kanı aldı, yüzine (10) dürtdi. 
Eyitdiler: Bunı böyle neyiçün idersin? Eyitdi: Çünkim kan benden (11) gitdi, bi-
lürven, yüzüm sarardı. Siz sanasız kim benüm yüzüm sararduğı (12) korkudandur, 
kanı yüzüme dürtdüm, tâ size kızıl gözüğem – didi. Erenler (13) fükeri yine gendü 
kanı olur – didi. Eyitdiler: dirseklerüni kana neçün (14) bulaşdurdun? Eyitdi: ışk 
âbdestin aldum kim ışk namâzınun iki rek‘at namâzı (15) dürüst degüldür, tâ kim 
kanıla âbdest almayınca. Nitekim ışk fıkhı içinde buyurur

333.A.

(1) «rek‘ateyni salâtü’l-ışkı lâ yasihhu illâ bi’d-demi». Pes bugez dilin kesmek is-
tediler. Eyitdi: bir (2) dem sabr eylen kim birkac miyan722 ideyin – didi. Eyitdi: 
İlahâ, pâzişâhâ, (3) perverdigârâ, bu kavm bu zahmet kim bana iderler, senün 
şer‘ün ve buyruğun (4) yirine gelsün diyü iderler. İlahî, bunlarun sucları yokdur. 
Bunları sen yarlığagıl, (5) ve ümîzlerine sen irürgil! – dirleridi. Ve eger benüm 
elümi ayağumı kesdilerse, senün (6) rızânıçün ve senün yolunda keserler – didi. 
İlahî, bunları bî-nasîb ve (7) mahrûm kılmagıl! – diridi. Pes bugez iki gözlerin 
çıkardılar, bir nicelerden girîv (8) kopdı, ağlaşdılar. Ve iki kulakların dahı kesdiler, 
pes bugez daş yağdurdılar. (9) Son nefesinde bu âyeti okıdı kim: «yesta‘cilü biha’l-
lazîne lâ yü’minûne bihâ (10) ve’llazîna âmenû müşfikûne minhâ ve ya‘lemûne 
enneha’l-Hakku». Ahşam namâzı vaktında (11) Kazâ köyinde ve Rızâ meydânı 
yazısında Hüseyn cân virdi.

Ve anı pâre (12) pâre eylediler. Her bir endâmından âvâz işidürleridi kim: «Hakk, 
Hakk, Hakk, ena’l-Hakk». Pes (13) meydân içinde pârelerin kodılar, gitdiler. 
Yarındası geldiler, gördiler kim (14) meydân içi «ena’l-Hakk» <âvâzı>723 dolmış 
diriken bir yirden «ena’l-Hakk» üni çıkardı. (15) Bugez on yirden artuk «ena’l-
Hakk» âvâzı çıkarıdı, zîrâ her pâreden

333.B.

(1) bir ün çıkardı. Eyitdiler: bunun fitnesi dirliginden şimdi artuk oldı (2) – didiler. 
Pârelerin divşürdiler oda yakdılar, külin göge savurdılar, külinden (3) dahı «enâ el-
Hakk» âvâzı gelürdi. Ve külinün birezin Dicleye saçdılar, Dicle üstinde (4) dahı «enâ 
el-Hakk» âvâzı doldı, âcız kaldılar. Hüseyn dirliginde hâdımına (5) ısmarlamışdı: 
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benüm külümi Dicleye saçarlarsa, Dicle taşar ve Bağdâdı harâb (6) ider – didi-idi. 
Kaçankim taşmağa başlaya, hırkamı suya karşu dutgıl! – didi-idi. (7) Çünkim 
anun külin suya saçdılar, Dicle cûşa geldi, ve taşmağa başladı (8) ve «ena’l-Hakk» 
âvâzı su üsti heb doldı. Bugez hâdım hırka’yı karşu (9) dutdı, tâ su sâkin oldı, ve 
ol kül dahı hâmûş oldı, dirildi, (10) bir yire geldi. Ve ol küli aldılar, defn eylediler.

İbn(-i)Abbâs eydür: Raziya (11) -llâhu anhu, yarın kıyâmet arasâtı içinde Hallâcı zencî-
rile bağlayub getüreler. (12) Eger şeşilürse, cümle kıyâmet kavmını biribirine ura – dir. 

Nakldur kim (13) meşâyihlerden bir ulu eydür: Ol gice kim Hallâcı asdılar, ben ol 
meydân (14) içinde namâz kılurdum. Çünkim namâzdan fâriğ oldum, hâtifden âvâz 
işitdüm (15) kim eydürdi: «atla‘nâhu alâ sırrin min esrârinâ fe-efşâ sırrenâ fe-hâzâ

334.A.

(1) cezâ’ü men efşâ sırre- {l-mülûki}», ya‘nî eydür: biz Hallâca sırrumuzdan bir 
sır gösterdük. Ol (2) bizüm sırrumuzı fâş eyledi. Pes herkim sultânlar sırrını fâş 
eyleye, (3) cezâsı budur – diridi.

Nakldur kim Şiblî eydür: bir gice Hallâc türbesine (4) vardum, namâz kıldum. 
Namâzdan sonra Hak(k)ıla münâcât eyledüm: İlahî, bu bir mü’min (5) ve muvah-
hid ve ârıf  kulıdı. Aceb bu belâyı buna neyçün eylediler? Derhâl (6) hâtifden âvâz 
işitdüm kim eydür: yâ Şiblî, anunçün eylediler kim bizüm (7) sırrumuzı bizden 
ayruğa söyledi. Herkim sır beklemeye, cezâsı budur – didi.

(8) Nakldur kim Şiblî eydür: Bir gice Hallâcı düşümde gördüm ve eyitdüm kim: 
(9) Hak Ta‘âlâ bu halkıla neyledi kim sana bunca azâb eylediler? Eyitdi: İki (10) 
bölüğine dahı rahmet eyledi. Ol kim benüm halumı bilürdi, ve bana şefakat (11) 
iderdi, anlarun şefakatından ötrü rahmet eyledi. Ve anlar kim benüm halumı (12) 
bilmezlerdi, Hak emri yirine gelsün diyü bana azâb iderleridi, bunlara dahı (13) 
rahmet eyledi. İkisi dahı ma‘zûrdur – didi. 

Nakldur kim çünkim Hallâcı (14) asdılar, İblîs karşusına geldi ve eyitdi: Bir «ena’l-
Hakk» sen didün, (15) ve bir «ena’l-hayr» ben didüm. Sana rahmet eylediler ve 
bana la‘net eylediler;

334.B.

(1) sebeb nedür? – didi. Hallâc eyitdi: sebeb oldur kim sen benlik eyledün, (2) ve 
ben benliği gendözümden ırâk eyledüm – didi. 

(3) «Bi-avni’llâhi ve izzi tevfîkihi ve sallallâhu alâ Muhammedin (4) ve ashâbihi 
ve âlihi ecma‘îne’t-tayyibîne’t-tâhirîn (5) ve-selleme teslîmen kesîran senete 741»
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Filolojik Aparat*

Kısaltmalar:
İÜK = İstanbul Üniversite Kütüphanesi
İNK = İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi
K = Mektebetü Câmi‘atü’l-Kahire (Kahire Üniversitesi Kütüphanesi)

1 Ms. sic. || Ms. İÜK. 3. A.13: hidâyet imâmı; Ms. İNK 2.B.5: hidâyet imâmı. || Cf. Uludağ 46: Herat’ın 
imâmı; Ms. K: lacuna.

2 Ms. İÜK. 3.B.8: sic; Ms. İNK 2.B.11: sic; Ms. K: lacuna.
3 İÜK. 4.A.1: sic; Ms. İNK 2.B.16: sic; Ms. K: lacuna.
4 İÜK 4.A.2: sic; Ms. İNK 2.B.16: sic; Ms. K: lacuna.
5 Ms. İÜK. 4.A.5: sic; Ms. İNK 3.A.1: sic; Ms. K: lacuna.
6 Ms. İÜK. 4.A.11: sic; Ms. İNK 3.A.6; sic; Ms. K: lacuna.
7 Ms. sic. || İÜK. 4.B.7: idem; Ms. İNK 3.A.13: betarîk-i; Ms. K: lacuna.
8 Ms. sic. || İÜK. 5.A.1: fâyide; Ms. İNK 3.B.1: fâyide; Ms. K: lacuna.
9 Ms. İÜK. 5.B.3: sic; Ms. İNK 3.B.10: sic; Ms. K: lacuna.
10 Ms. İÜK. 5.B.3-4: âdemîlerün âhir <ü> şeridür; Ms. İNK 3.B.10: âdemilerün âhiri şerdür; Ms. K: lacuna.
11 Ms. İÜK. 5.B.5: sic. Ms. İNK 3.B.11: sic; Ms. K: lacuna.
12 Ms. İÜK. 5.B.10-11: sic; Ms. İNK 3.B.16: sic; Ms. K: lacuna.
13 Ms. İÜK. 6.B.7: sic; Ms. İNK 4.A.16: sic; Ms. K: lacuna.
14 Ms. İÜK. 6.B.8: sic; Ms. İNK 4.A.16: sic; Ms. K: lacuna.
15 Ms. İÜK 7.A.2: sic; Ms. İNK 4.B.4: sic; Ms. K: lacuna.
16 Ms. sic. || İÜK 8.A.1: Fâtimetü’l-Zehrâdur; Ms. İNK 5.A.5-6: Fâtimetü’l-Zehrâdur; Ms. K: lacuna.
17 Ms. İÜK 8.A.1: sic; Ms. İNK 5.A.6: sic; Ms. K: lacuna.
18 Ms. sic. || Ms. İÜK 8.A.3: hısımlarım; Ms. İNK 5.A.7: hızımlarum (sic!) ; Ms. K: lacuna.
19 Ms. sic. || Ms. İÜK 8.B.10: iki şerri dahı terk ide; Ms. İNK 5.B.5: ve iki şerri dahı terk ide; Ms. K: lacuna.
20 Ms. İÜK 8.B.11: sic; Ms. İNK 5.B.6: sic; Ms. K: lacuna.
21 Ms. İÜK 9.A.15: sic; Ms. İNK 6.A.2: sic; Ms. K: lacuna.
22 Ms. İÜK 9.A.15: sic; Ms. İNK 6.A.3: sic; Ms. K: lacuna.
23 Ms. sic. || Ms. İÜK 9.B.5: Ve dahı eyitdi...; Ms. İNK 6.A.6: Ve dahı eyitdi; Ms. K: lacuna.
24 Ms. İÜK 9.B.11: sayru olmakdur...; Ms. İNK 6.A.11: sayrulıkdur... ; Ms. K: lacuna.

* Bu kısımda metnin filolojik tenkidi yapılırken uluslararası usule göre Latince terimler kullanılmıştır. 
Bunların Türkçe karşılıkları sıradaki listede gösterilmiştir: Dittographia = yazılışta lüzumsuz tekrarla-
ma; Lacuna = metinde boşluk; Littera correcta = düzeltilmiş harf; Locus desperatus = okunamayan 
yer; Ms. sic. = metin böyle; Pars adscripta = metne eklenen kısım; Recte = şöyle düzelt!; Verbum 
correctum = düzeltilmiş kelime; Verbum defectum = kelimenin yazılışı bozuk; Omittit = atlama; Idem 
= aynı; Locus corruptus = hasarlı; Cf. = bakınız; Emendatio = düzeltme; Correctio superscripta= üstte 
düzeltilmiş.
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25 Ms. sic. || Ms. İÜK 10.B.6: Mazarat; Ms. İNK 6.B.11: Mazarra. || Cf. Uludağ 61: Mudar; Ms. K: 
lacuna.

26 Ms. İÜK 10.B.9: sic; Ms. İNK 6.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
27 Ms. İÜK 10.B.14: sic; Ms. İNK 6.B.17: sic; Ms. K: lacuna.
28 Ms. sic. || Ms. İÜK 10.B.14: görmeyemivüz; Ms. İNK 6.B.17: görmeyemivüz; Ms. K: lacuna.
29 Ms. İÜK 10.B.15: sic; Ms. İNK 7.A.1: sic; Ms. K: lacuna.
30 Ms. sic. || İÜK 11.A.11: Gaznî; Ms. İNK 7.A.8: Gaznî; Ms. K: lacuna.
31 Ms. İÜK 11.A.11: sic; Ms. İNK 7.A.9: sic; Ms. K: lacuna.
32 Ms. sic. || İÜK 11.A.15: Ömer. Ms. İNK 7.A.11: Ömer; Ms. K: lacuna.
33 İÜK 11.B.1: beni. Ms. İNK 7.A.13: beni; Ms. K: lacuna.
34 Ms. sic. || Ms. İÜK 11.B.11: dutdı; Ms. İNK 7.B.2: dutdı; Ms. K: lacuna.
35 Ms. İÜK 12.A.2: sic; Ms. İNK 7.B.7: sic; Ms. K: lacuna.
36 Ms. İÜK 12.A.2: sic; Ms. İNK 7.B.7: sic; Ms. K: lacuna.
37 Ms. sic. || Ms. İÜK 12.A.4: bîzâr oldı; Ms. İNK 7.B.8: bîzâr oldı; Ms. K: lacuna.
38 Ms. sic. || Ms. İÜK 12.A.5: Ol kimsenün akl(ı) yokdur anı kabûl ide; Ms. İNK 7.B.9: Ol kimsenün aklı yokdur 

anı kabûl ide; Ms. K: lacuna.
39 Ms. sic. || Ms. İÜK 12.A.8: Mazarat; Ms. İNK 7.B.11: Mazarra. || Cf. Uludağ 63: Mudar; Ms. K: 

lacuna.
40 Ms. sic. || Ms. İÜK 12.A.12: fakîrlere; Ms. İNK 7.B.14: fakîrlere; Ms. K: lacuna.
41 Ms. İÜK 12.B.4: sic; Ms. İNK 8.A.2: sic; Ms. K: lacuna.
42 Ms. sic. Recte: sûretünüzce? || Ms. İÜK 12.B.7: zâhire; Ms. İNK 8.A.4: zâhire; Ms. K: lacuna.
43 Ms. İÜK 13.A.1: yiyince; Ms. İNK 8.A.12: yiyince dek; Ms. K: lacuna.
44 Ms. sic. || Ms. İÜK 13.A.5: Her(e)m beni Halyân; Ms. İNK 8.A.16: Herem ibn-i Halyân Herdem; (8.B.3: 

Hayyân); || Cf. Uludağ 65: Herem b. Heyyan; Ms. K: lacuna.
45 Ms. sic. || Ms. İÜK 13.A.5: her dem; Ms. İNK 8.A.16: her dem; Ms. K: lacuna.
46 Ms. sic. || Ms. İÜK 13.A.14-15: ten gözile. Ms. İNK 8.B.6: ten gözile; Ms. K: lacuna.
47 Ms. İÜK 13.B.9: sic; Ms. İNK 8.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
48 Ms. sic. || Ms. İÜK 14.A.6: Râbi‘a; Ms. İNK 9.A.5: Râbi‘a; Ms. K: lacuna.
49 Ms. İÜK 14.A.9: sic; Ms. İNK 9.A.7: sic; Ms. K: lacuna.
50 Ms. İÜK 14.A.12: sic; Ms. İNK 9.A.10: sic; Ms. K: lacuna.
51 Ms. sic. || Ms. İÜK 14.A.14: doyunca; Ms. İNK 9.A.11: doyınca; Ms. K: lacuna.
52 Ms. sic. || Ms. İÜK 14.B.6: çok; Ms. İNK 9.A.16: çok; Ms. K: lacuna.
53 Ms. sic. || Ms. İÜK 14.B.12: püt; Ms. İNK 9.B.3: tâbût; Ms. K: lacuna.
54 Ms. sic. || Ms. İÜK 15.B.8: incügüm; Ms. İNK 10.A.6: incuğum (sic!); Ms. K: lacuna.
55 Ms. sic. || Ms. İÜK 15.B.9: ayacuğum; Ms. İNK 10.A.6: ayacuğum; Ms. K: lacuna.
56 Ms. İÜK 15.B.11: sic; Ms. İNK 10.A.7: sic; Ms. K: lacuna.
57 Ms. İÜK 15.B.13: idem; Ms. İNK 10.A.9: idem; Ms. K: lacuna.
58 Ms. İÜK 16.A.7: sic; Ms. İNK 10.B.1: sic; Ms. K: lacuna.
59 Ms. İÜK 16.A.7: sic; Ms. İNK 10.B.1: sic; Ms. K: lacuna.
60 Ms. İÜK 16.A.11: idem; Ms. İNK 10.B.4: kayseri’r-Rûm; Ms. K: lacuna.
61 Ms. İÜK 16.A.11: idem; Ms. İNK 10.B.4: kayserir-Rûm; K: lacuna.
62 Ms. İÜK 16.B.5: idem; Ms. İNK 10.B.10: kayser-i Rûmun.
63 Ms. İÜK 16.B.10: sic; Ms. İNK 10.B.14: sic; Ms. K 2.B.5: idem
64 Ms. İÜK 17.A.3: Ve andan sonra şâh-ı kayser vezîrile gelürler...; Ms. İNK 11.A.3: Ve andan sonra şâh-ı kayser 

vezîrlerile gelürler; Ms. K. 3.A.2: Ve andan sonra kayser ulu vezîrlerile gelürler.
65 Ms. sic. || Ms. İÜK 18.A.10: Bana hod ne hisâb viremi? İNK 11.B.15-16: bana hoz ne hisâb?; Ms. K 

4.A.15-B.1: şimâr.
66 Ms. İÜK 18.A.12: Şeytân bu arzûdan artuk nesneden digildür kim; Ms. İNK 11.B.17: Şeytân bu arzûdan artuk 

nesnede degüldür kim; Ms. K 4.B.3: omittit.
67 Ms. sic. || Ms. İÜK 18.A.12-13: ... bu söz gönüli men‘ ide emr-i ma‘rûfdan ve nehy(-i) münkerden; Ms. İNK 

11.B.17-12.A.1: ... bu söz gönlümi men‘ ide emr-i ma‘rûfdan ve nehy(-i) münkerden; Ms. K 4.B.3-4: ... bu söz 
gönlümüzi men‘ ider tâ emr-i ma‘rûf  kıluruz ve nehy-i münker idevüz.

68 Ms. İÜK 18.B.3: sic; Ms. İNK 12.A.5: sic; Ms. K 4.B.12: omittit.
69 Ms. İÜK 18.B.15: sic. ...vây bize ve bizüm hâlımuza didiler, zârî kılub ağladılar; Ms. İNK 12.A.14: ...vây bize 

… didiler … ağladılar; Ms. K 5.A.14: ...vây bize.
70 Ms. sic. || Ms. İÜK 19.A.9: Aceba namâza yarar mı veyâhoz yaramaz mı?; Ms. İNK 12.B.4-5: Aceba namâza 

yararmı veyâhoz yaramaz mı?; Ms. K: lacuna.
71 Ms. İÜK 19.A.10: yugıl (sic!) ol suyı kim; Ms. İNK 12.B.5: yugıl ol suyı ki; Ms. K: lacuna.
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72 Ms. sic. || Ms. İÜK 19.B.8: ceng ü çagana ve calgulara virmegil!; Ms. İNK 12.B.15-16: ceng ü çagana ve 
çalgulara virmegil!; Ms. K: lacuna.

73 Ms. correcti superscripta. || İÜK 20.A.1: du‘â dilerler; Ms. İNK 13.A.5: du‘â dilerler; Ms. K: lacuna.
74 Ms. sic. || Ms. İÜK 20.A.8: Ebû Ömer; Ms. İNK 13.A.10: Ebû Ömer; Ms. K: lacuna.
75 Ms. sic. || Ms. İÜK 20.A.9: Ebû Ömer; Ms. İNK 13.A.11: Ebû Ömer; Ms. K: lacuna.
76 Ms. sic. || Ms. İÜK 20.A.9: Ebû Ömer; Ms. İNK 13.A.11: Ebû Ömer; Ms. K: lacuna.
77 Ms. sic. Ms. İÜK 20.A.12: Ebû Ömer; Ms. İNK 13.A.13: Ebû Ömer; Ms. K: lacuna.
78 Ms. İÜK 20.A.14: sic; Ms. İNK 13.A.15: sic; Ms. K: lacuna.
79 Ms. sic. || Ms. İÜK 20.A.15: Ebû Ömer; Ms. İNK 13.A.16: Ebû Ömer; Ms. K: lacuna.
80 Ms. İÜK 20.B.1: sic; Ms. İNK 13.A.16: sic.; Ms. K: lacuna.
81 Ms. sic. || Ms. İÜK 21.A.1: kimündür; Ms. İNK 13.B.11: kimündür; Ms. K: lacuna.
82 Ms. İÜK 22.A.5: sic; Ms. İNK 14.B.3: sic; Ms. K: lacuna.
83 Ms. İÜK 22.A.6: sic; Ms. İNK 14.B.5: sic; Ms. K 5.B.1: sic.
84 Ms. sic. || Ms. İÜK 22.B.15: benzersiz; Ms. İNK 15.A.6: benzersiz; Ms. K 6.B.1: benzersiz.
85 Ms. sic. || Ms. İÜK 23.A.6: ezhede; Ms. İNK 15.A.10: ezhede; Ms. K 6.B.9: ezhede.
86 İÜK 23.A.11: sic; Ms. İNK 15.A.15: sic; Ms. K 6.B.15: sic.
87 Ms. İÜK 23.B.6: sic; Ms. İNK 15.B.5: sic; Ms. K 7.A.12-13: … dir. irer mi, irmez mi, bilmez.
88 Ms. sic. || Ms. İÜK 23.B.11: imâret eyleye; Ms. İNK 15.B.9: imâret eyleye; Ms. K 7.B.4: imâret eyleye.
89 Ms. sic. || Ms. İÜK 24.A.12: vurmazın; Ms. İNK 16.A.5: vurmazın; Ms. K 8.A.9: varmazın.
90 Ms. İÜK 24.B.6: sic; Ms. İNK 16.A.12: sic; Ms. K 8.B.5: sic.
91 Ms. sic. || Ms. İÜK 24.B.8: ölüm; Ms. İNK 16.A.13: ölüm; Ms. K 8.B.7: ölüm.
92 Ms. sic. || Ms. İÜK 24.B.13: bir yazuk; Ms. İNK 16.A.17: bir yazuk; Ms. K 8.B.13: bir yazuk.
93 Ms. sic. || Ms. İÜK 25.A.3: Hasan-ı Basrînün; Ms. İNK 16.B.4: Hasan-ı Basrînün; Ms. K 9.A.4: Hasan-ı 

Basrînün.
94 Ms. İÜK 25.A.4: sic; Ms. İNK 16.B.4: sic; Ms. K 9.A.6: sic.
95 Ms. İÜK 25.A.5: sic; Ms. İNK 16.B.5: sic; Ms. K 9.A.6: sic.
96 Ms. sic. || Ms. İÜK 26.A.1: idem; Ms. İNK 17.A.7: idem. || Cf. Uludağ: Bennânî; Ms. K: lacuna.
97 Ms. İÜK 27.B.4-5: sic; Ms. İNK 18.A.7: sic; Ms. K: lacuna.
98 Ms. sic. || Ms. İÜK 27.B.7: cahd; Ms. İNK 18.A.9: cahd; Ms. K: lacuna.
99 Ms. İÜK 28.A.9: sic; Ms. İNK 18.B.5: sic; Ms. K: lacuna.
100 Ms. İÜK 28.B.3: sic; Ms. İNK 18.B.11: sic; Ms. K: lacuna.
101 Ms. İÜK 29.A.3: sic; Ms. İNK 19.A.6: sic; Ms. K: lacuna.
102 Ms. İÜK 30.A.6: sic; Ms. İNK 19.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
103 Ms. İÜK 31.A.8: sic; Ms. İNK 20.B.4: sic; Ms. K: lacuna.
104 Ms. sic. || Ms. İÜK 31.B.1: isteyem; Ms. İNK 20.B.10: isteyem; Ms. K: lacuna.
105 Ms. İÜK 31.B.1: sic; Ms. İNK 20.B.10: sic; Ms. K: lacuna.
106 Ms. İÜK 32.A.1: sic; Ms. İNK 21.A.4: sic; Ms. K: lacuna.
107 Ms. İÜK 32.B.6: sic; Ms. İNK 21.B.2: sic; Ms. K 10.A.9: sic.
108 Ms. sic. || Ms. İÜK 32.B.12: okumışmıssan kim; Ms. İNK 21.B.6: okumışmıssan kim; Ms. K 10.A.15: 

okumışmıssan.
109 Ms. İÜK 32.B.13: Ve birezin konuk önünde komak geregidi; Ms. İNK 21.B.7: Ve birezin konuk öninde komak 

geregidi; Ms. K 10.B.1:… ve birezin konuk öninde komak geregdi.
110 Ms. İÜK 32.B.15: akça’yı; Ms. İNK 21.B.9: akça’yı; Ms. K 10.B.3: akça’yı.
111 Ms. sic. || Ms. İÜK 33.A.4: başına; Ms. İNK 21.B.12: başına; Ms. K 10.B.9: başına. || Cf. Uludağ 99: 

münferiden.
112 Ms. İÜK 33.A.13: sic; Ms. İNK 22.A.2: sic; Ms. K 11.A.2: sic.
113 Ms. İÜK 33.A.13: sic; Ms. İNK 22.A.2: sic; Ms. K 11.A.2: sic.
114 Ms. sic. || Ms. İÜK 33.B.8: yoğısa; Ms. İNK 22.A.10: yoğısa; Ms. K 11.A.15: coğısa.
115 Ms. İÜK 34.A.2: sic; Ms. İNK 22.A.17: sic; Ms. K 11.B.10: sic.
116 Ms. sic. || Ms. İÜK 34.B.4: ammâ; Ms. İNK 22.B.13: ammâ; Ms. K 12.A.15: ammâ.
117 Ms. sic. || Ms. İÜK 34.B.13: idem; Ms. İNK 23.A.3: idem; Ms. K 12.B.11: Medenî.|| Cf. Uludağ 103: 

Ebu Hâzım Mekkî.
118 Ms. sic. || Ms. İÜK 35.B.8: Atabetü’l-Allâm; Ms. İNK 23.B.6: Atabetü’l-Allâm; Ms. K 13.B.11: Atabe(t)

ü’l-Allâm.
119 Ms. sic. || Ms. İÜK 35.B.15: ana getüre; Ms. İNK 23.B.12: ana getüre; Ms. K 14.A.6: ele getüre.
120 Ms. sic. || Ms. İÜK 36.B.1: hîc; Ms. İNK 24.A.6: hîc; Ms. K 14.B.9: hîc.
121 Ms. İÜK 36.B.5: sic; Ms. İNK 24.A.9: sic; Ms. K 14.B.14: sic.
122 Ms. sic. || Ms. İÜK 36.B.6: ...senün-ven, eks(i)klü ayıblu senündür; Ms. İNK 24.A.10: ...senün-ven, eksiklü 

ayıblu senündür; Ms. K 14.B.15: ... senün-ven, eski ayıblu senündür.
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123 Ms. sic. Recte: Râbi‘a. || Ms. İÜK 36.B.12: Râbi‘a; Ms. İNK 24.A.13: Râbi‘a; Ms. K 15 A.7: Râbi‘a.
124 Ms. sic. || Ms. İÜK 37.B.10: idem; Ms. İNK 24.B.17: idem; Ms. K 16.A.9: idem. || Cf. Uludağ 110: 

Râdân.
125 Ms. İÜK 37.B.14: sic; Ms. İNK 25.A.3: sic; Ms. K 16.A.14: … iletdi vardı. Basra begi …
126 Ms. İÜK 37.B.15: sic; Ms. İNK 25.A.3: sic; Ms. K 16.A.15: omittit.
127 Ms. sic. || Ms. İÜK 37.B.15-38.A.1: Ol benüm kıyıma gelmek revâ digildür, ben varayım, sakalumı anun ayağı 

toprağına süreyin; Ms. İNK 25.A.3-4: Ol ... degüldür - dedi, ben ... ; Ms. K 16.A.15-17.A.1: Ol benüm kıyuma 
gelmek revâ degüldür - didi.

128 Ms. İÜK 38.A.5: sic; Ms. İNK 25.A.7: sic; Ms. K 16.B.5: sic.
129 Ms. sic. || Ms. İÜK 38.A.13: ...seni küseyeler; Ms. İNK 25.A.12-13: ...sana küseyeler; Ms. K 16.B.11: ...sana 

küseyeler.
130 Ms. İÜK 39.A.7: sic; Ms. İNK 25.B.12: sic; Ms. K 17.B.4: sic.
131 Ms. sic. || Ms. İÜK 39.B.9: idem; Ms. İNK 26.A.7: idem; Ms. K 18.A.9: Tirmidî. || Cf. Uludağ 112: 

Farmedi.
132 Ms. locus corruptus. || Ms. İÜK 39.B.14: fakırdan (f.k.y.r.d.n);; Ms. İNK 26.A.10: fakırdan (f.k.r.d.n) ; Ms. 

K 18.A.15: fakrdan.
133 Ms. İÜK 40.B.9: sic; Ms. İNK 26.B.11: sic; Ms. K 19.A.13: sic.
134 Ms. İÜK 40.B.9: omittit; Ms. İNK 26.B.11: omittit; Ms. K 19.A.13: omittit.
135 Ms. İÜK 41.B.15: sic; Ms. İNK 27.B.2: sic; Ms. K 20.B.11: sic.
136 Ms. sic. Recte: bölügde. || Ms. İÜK 42.B.3: bölükden; Ms. İNK 27.B.15: bölükden; Ms. K 21.B.1: b(ö)lükden.
137 Ms. İÜK 42.B.6: sic; Ms. İNK 27.B.17: sic; Ms. K 21.B.4: sic.
138 Ms. sic. || Ms. İÜK 42.B.7: yürürün; Ms. İNK 27.B.17: yürürven; Ms. K 21.B.4: bişmân yürürven.
139 Ms. İÜK 42.B.12: sic; Ms. İNK 28.A.4: sic; Ms. K 21.B.10: sic.
140 Ms. sic. || Ms. İÜK 44.B.9: sevmezimissen; Ms. İNK 29.A.10: sevmezmissen; Ms. K 23.B.7: sevmezmissen.
141 Ms. İÜK 44.B.9: sic; Ms. İNK 29.A.10: sic; Ms. K 23.B.7: sic.
142 Ms. İÜK 45.A.1: sic; Ms. İNK 29.A.16: sic; Ms. K 23.B.15: omittit.
143 Ms. İÜK 45.A.2: sic; Ms. İNK 29.A.16: sic; Ms. K 23.B.15: omittit.
144 Ms. İÜK 45.A.15: sic; Ms. İNK 29.B.8: sic; Ms. K 24.A.11: Eger gişi.
145 Ms. İÜK 45.B.3: sayan; Ms. İNK 29.B.10: sıyan; Ms. K 24.A.14: sıyan.
146 Ms. İÜK 45.B.5: sic; Ms. İNK 29.B.11: sic; Ms. K 24.B.2: sic.
147 Ms. İÜK. 45.B.14: sic; Ms. İNK 30.A.1: sic; Ms. K 24.B.12: sic.
148 Ms. İÜK 46.A.9: sic; Ms. İNK 30.A.8: sic; Ms. K 25.A.8: idem.
149 Ms. İÜK 46.B.2: sic; Ms. İNK 30.A.13: sic; Ms. K 25.B.2: sic.
150 Ms. İÜK 46.B.7: sic; Ms. İNK 30.A.17: sic; Ms. K 25.B.8: sic.
151 Ms. sic. || Ms. İÜK 46.B.9: keçe; Ms. İNK 30.B.2: keçe; Ms. K 25.B.10: keçe/giçe.
152 Ms. sic. Recte: busuya. || Ms. İÜK 46.B.13: sic; Ms. İNK 30.B.5: sic; Ms. K 25.B.15: busıya.
153 Ms. İÜK 47.A.7: sic; Ms. İNK 30.B.11: sic; Ms. K 26.A.11: sic.
154 Ms. sic. || Ms. İÜK 47.B.13: Sanasın kim bu âyeti benümcün okudı, yüregüme dokundı; Ms. İNK: lacuna; Ms. 

K 27.A.4-5: Sanasın kim bu âyeti benüm icün okudı, yüreğüme dokundı.
155 Ms. İÜK 48.A.4: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 27.A.12: omittit.
156 Ms. sic. || Ms. İÜK 48.A.4: Bavra; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 27.A.13: Yâver. || Cf. Uludağ 129: Ebiverd.
157 Ms. İÜK 48.B.11: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 28.A.6: sic.
158 Ms. sic. || Ms. İÜK 49.B.4: dilersen; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 29.A.1: dilersin.
159 Ms. İÜK 50.A.3: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 29.B.3: sic.
160 Ms. İÜK 50.A.4: Hâzâ’r-racûlü sultânu’l-âhiret; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 29.B.4: Hâzâ’r-racûlü sultânu’l-â-

hiret.
161 Ms. sic. || Ms. İÜK 51.B.2: sevmemegi; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 31.A.8-9: Ve anun kilîdi dünyâ sevmekde 

kodılar.
162 Ms. İÜK 51.B.13: sic; Ms. İNK: lacuna; ; Ms. K 31.B.4: sic.
163 Ms. locus corruptus. Emendatio: Ms. İÜK 52.A.1: omittit; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 31.B.8-9: … herkim 

bir eyü amel terk iderse, halk gönlinden ötürü ol riyâdur ve herkim bir … .
164 Ms. sic. || Recte: dirisen. || Ms. İÜK 52.A.3: disen; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 31.B.13: sevmezem [[sen]] 

dimezsen (sic!).
165 Ms. İÜK 52.A.5: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 32.A.1: sic.
166 Ms. İÜK 52.A.10: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 32.A.8: omittit.
167 Ms. İÜK 53.A.4: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 33.A.7: uzlet.
168 Ms. İÜK: 53.A.8: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 33.A.11: sic.
169 Ms. İÜK: 53.A.9: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 33.A.12: sic.
170 Ms. sic. || Ms. İÜK 53.A.14: ilegen; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 33.B.3: idem.
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171 Ms. İÜK 53.B.12: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 34.A.3: idem.
172 Ms. İÜK 53.B.13: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 34.A.4: omittit. 
173 Ms. sic. Recte: kepenegi? || Ms. İÜK 54.B.2: geyik derisin; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 34.B.10: keygiy(i) (sic!).
174 Ms. sic. || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 35.B.12: Hızırdur.
175 Ms. sic. || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 35.B.12: Hızır.
176 Ms. sic. || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 36.A.6: ahdı.
177 Ms. sic. || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 36.A.12: idem.
178 Ms. sic. || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 36.B.1: … on [virdi] dört yıl tamâm berriye sökdi.
179 Ms. sic. Recte: yitü-vardı? || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 36.B.14: yavı-vardı.
180 Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 40.A.4: idem.
181 Ms. sic. || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 42.B.5: Mi‘isami.
182 Ms. sic. || Ms. İÜK: lacuna; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 43.B.2: sic.
183 Ms. İÜK 54.B.13: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 44.B.4: sic.
184 Ms. İÜK 55.A.13: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 45.A.5: sic.
185 Ms. İÜK 56.B.3: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 46.A.14: idem.
186 Ms. sic. || İÜK 57.A.10-11: idem; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 47.A.6: idem. || Cf. Uludağ 163: Rummâ-

netü’l-âbidîn.
187 Ms. sic. || İÜK 57.A.14: Ebû Zuhâ; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 47.A.10: Ebû Zuhâm. || Cf. Uludağ 163: 

Recâ b. Hayve.
188 Ms. sic. || Ms. İÜK 57.A.15: cihânü; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 47.A.11: cihâni.
189 Ms. sic. || Ms. İÜK 57.B.2: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 47.A.13: yil dindi, karanulık gitdi.
190 Ms. sic. || Ms. İÜK 57.B.3: geçürürven; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 47.A.14: gecürürven.
191 Ms. İÜK 57.B.9: ... her birisi ağzına birer altun igne dutub... ; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 47.B.5-6: ... her birisi 

ağzına birer altun igne dutub... .
192 Ms. İÜK 57.B.10: benüm ignem bunlardan hîc biri digildür …; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 47.B.6: … benüm 

bunlarda degüldür. Varun … .
193 Ms. İÜK 58.A.13: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 48.A.11: sic.
194 Ms. İÜK 58.B.1: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 48.A.14: belürsizdür.
195 Ms. İÜK 58.B.2: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 48.A.15: Rahmetullâh.
196 Ms. İÜK 58.B.12: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 48.B.11: sic.
197 Ms. İÜK 59.A.11: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 49.A.11: sic.
198 Ms. sic. || Ms. İÜK 59.A.11: b(i)r; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 49.A.12: idem.
199 Ms. sic. || Ms. İÜK 60.A.14: hîç suya batmadı; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 50.B.2: suya (sic’) batmadı.
200 Ms. sic. || Ms. İÜK 60.B.10-11: rûhânîlerdendür; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 50.B.15: rûhânîlerdendür.
201 Ms. İÜK 61.B.5: sic; Ms. İNK 31.A.13: sic; Ms. K 51.B.12: sic.
202 Ms. İÜK 61.B.15: sic; Ms. İNK 32.A.13: sic; Ms. K 52.A.7: sic.
203 Ms. sic. || Ms. İÜK 63.A.9: sic; Ms. İNK 31.B.13: sic; Ms. K 53.B.6: sic.
204 Ms. sic. || Ms. İÜK 63.A.11: hüccetü’l-fakr-ı fahrî; Ms. İNK 32.A.14: hüccetü’l-fakr-ı fahrî; Ms. K 53.B.8: 

hücceti’l-fakru fahrî.
205 Ms. İÜK 65.B.15. sic; Ms. İNK 33.B.15: sic; Ms. K 56.B.2: sic.
206 Ms. İÜK 66.A.15: sic; Ms. İNK 34.A.7: sic; Ms. K 57.A.3: sic.
207 Ms. sic. || Ms. İÜK 67.A.5: Eger gişi kiçi yol dilerse...; Ms. İNK 34.B.3: Eger gişi kici yolı dilerse... ; Ms. K 

57.B.10: Eger kişi kici yoli dilerse... .
208 Ms. İÜK 67.B.5: sic; Ms. İNK 34.B.13: sic; Ms. K 58.A.12: sic.
209 Ms. İÜK 67.B.12: sic; Ms. İNK 35.A.1: sic; Ms. K 58.B.6: sic.
210 Ms. İÜK 67.B.13: sic; Ms. İNK 35.A.2: keleci; Ms. K 58.B.8: keleci.
211 Ms. İÜK 68.A.9: sic; Ms. İNK 35.A.9: sic; Ms. K 59.A.6: sic.
212 Ms. İÜK 68.A.12: sic; Ms. İNK 35.A.12: sic; Ms. K 59.A.9: sic.
213 Ms. İÜK 68.A.14: sic; Ms. İNK 35.A.13: sic; Ms. K 59.A.11: sic.
214 Ms. İÜK 68.B.2: sic; Ms. İNK 35.A.15: sic; Ms. K 59.A.14: omittit.
215 Ms. sic. || Ms. İÜK 68.B.4: Ahmed-i Selmî; Ms. İNK 35.A.16: Ahmed-i Selmî; Ms. K 59.B.1-2: Ahmed-i 

Selemî. || Cf. Uludağ: Sülemî.
216 Ms. İÜK 69.A.12: sic; Ms. İNK 35.B.15: sic; Ms. K 60.A.13: sic.
217 Ms. İÜK 69.B.3: sic; Ms. İNK 36.A.3: sic; Ms. K 60.B.6: sic.
218 Ms. sic. || Ms. İÜK 69.B.5: kâfir; Ms. İNK 36.A.4: kâfir; Ms. K 60.B.8: omittit.
219 Ms. sic. || Ms. İÜK 69.B.9: kâfir; Ms. İNK 36.A.7: kâfir; Ms. K 60.B.13: ol [[kör]] karı[[sın]]yı.
220 Ms. İÜK 69.B.10: sic; Ms. İNK 36.A.7: Ka‘be; Ms. K 60.B.13: Ka‘be.
221 Ms. sic. || Ms. İÜK 70.A.7: ma‘îdede; Ms. İNK 36.A.15: ma‘îdede; Ms. K 61.A.13: ma‘îdede.
222 Ms. İÜK 70.A.9: sic; Ms. İNK 36.A.17: sic; Ms. K 61.B.1: sic.
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223 Ms. sic. || Ms. İÜK 70.A.11: ulu olmak; Ms. İNK 36.B.1: alu olmak; Ms. K 61.B.3: nefsinden {alu} (o)lmak.
224 Ms. sic. || Ms. İÜK 70.A.12. ola; Ms. İNK 36.B.2: ola; Ms. K 61.B.4: ola.
225 Ms. İÜK 70.B.4: gişiy(i); Ms. İNK 36.B.7: gişiyi; Ms. K 61.B.12: idem.
226 Ms. İÜK 70.B.8: sic; Ms. İNK 36.B.10: sic; Ms. K 62.A.2: sic.
227 Ms. sic. || Ms. İÜK 71.A.3: bulumaz; Ms. İNK 36.B.17: bulmaz; Ms. K 62.A.15: bulmaz (?), bilmez (?).
228 Ms. İÜK 71.A.3: Korkusı gönlinden olmaz; Ms. İNK 36.B.17: Korkusı gönlinde olmaz; Ms. K 62.A.15: Korkusı 

gönlinde olmaz.
229 Ms. İÜK 71.B.7: evvel; Ms. İNK 37.A.12: evvel; Ms. K 63.A.7: evvel.
230 Ms. İÜK 71.B.8: ikinci; Ms. İNK 37.A.13: ikinci; Ms. K 63.A.8: ikinci.
231 Ms. İÜK 71.B.9: üçünci; Ms. İNK 37.A.13: üçünci; Ms. K 63.A.8: üçünci.
232 Ms. İÜK 71.B.9: dördünci; Ms. İNK 37.A.9: evvel; Ms. K 63.A.9: evvel.
233 Ms. İÜK 71.B.10: beşinci; Ms. İNK 37.A.10: ikinci; Ms. K 63.A.10: ikinci.
234 Ms. İÜK 71.B.10: altıncı; Ms. İNK 37.A.10: üçünci; Ms. K 63.A.10: ücünci.
235 Ms. İÜK 71.B.11: sic; Ms. İNK 37.A.15: sic; Ms. K 63.A.11: sic.
236 Ms. İÜK 72.A.6: sic; Ms. İNK 37.B.5: sic; Ms. K 63.B.9: sic.
237 Ms. İÜK 72.A.11: sic; Ms. İNK 37.B.9: sic; Ms. K 63.B.15: omittit.
238 Ms. İÜK 72.A.12: hisâblamağıla; Ms. İNK 37.B.9: (h)isâblamağıla; Ms. K 64.A.1: hisâblamağıla.
239 Ms. İÜK 72.A.13-14: sic; Ms. İNK 37.B.12: sic; Ms. K 64.A.5: sic.
240 Ms. İÜK 73.B.6: sic; Ms. İNK 38.B.4: sic; Ms. K 65.B.2: Bâyezîd.
241 Ms. İÜK 74.A.10: sic; Ms. İNK 38.B.16: sic; Ms. K 66.A.8: sic.
242 Ms. İÜK 74.A.11: sic; Ms. İNK 38.B.16: sic; Ms. K 66.A.9: sic. 
243 Ms. sic. || Ms. İÜK: 75.A.9: buna; Ms. İNK 39.A.17: buna; Ms. K 67.A.10: buna.
244 Ms. İÜK: 76.A.8: sic; Ms. İNK 40.A.1: sic; Ms. K 68.A.10: {sic}.
245 Ms. sic. || Ms. İÜK 77.A.2 sqq. passim: Bestâmî; Ms. İNK 40.A.17: Bestâmî; Ms. K 69.A.8: Bestâmî. || 

Cf. Uludağ 199 sqq. passim: Bistâmî.
246 Ms. sic. || Ms. İÜK 77.A.5: Senbekî; Ms. İNK 40.B.2: Senbekî; Ms. K 69.A.11: Senbekî.
247 Ms. İÜK 77.A.11: sic; Ms. İNK 40.B.5: sic; Ms. K 69.B.1: sic.
248 Ms. sic. Recte: hâzır.
249 Ms. İÜK 78.A.12: sic; Ms. İNK 41.A.8: sic; Ms. K 70.B.6: omittit.
250 Ms. İÜK 78.A.15: sic; Ms. İNK 41.A.10: sic; Ms. K 70.B.9: … eyitdi: ol gişi kim.
251 Ms. sic. || Ms. İÜK 78.B.10, 14: Ma‘âz; Ms. İNK 41.A.17: Ma‘âz; ; Ms. K 71.A.5: Mu‘âz. || Cf. 

Uludağ: 202: Mu‘âz.
252 Cf. N 256: idem.
253 Ms. İÜK 79.B.15: sic; Ms. İNK 42.A.4: sic; Ms. K 72.A.14: sic.
254 Ms. sic. || Ms. İÜK 80.A.9: işâret; Ms. İNK 42.A.10: işâr; Ms. K 72.B.9: [[bir it işâr]] ite tekellüf.
255 Ms. sic. || Ms. İÜK 80.A.15: tüyüm; Ms. İNK 42.A.14: tüsüm; Ms. K 73.A.2: t(ü)s(ü)m.
256 Ms. sic. || Ms. İÜK 81.A.8: sille; Ms. İNK 42.B.11: sile; Ms. K 73.B.13: sile.
257 Ms. sic. || Ms. İÜK 82.A.2-3: Ya‘nî Bâyezîd hîc nesne degül; Ms. İNK 43.A.12: Ya‘nî Bâyezîd hîc nesne degül; 

Ms. K 74.B.11-12: Ya‘nî Bâyezîd hîc nesne degül.
258 Ms. sic. || Ms. İÜK 82.A.9: Huzreviyye; Ms. İNK 43.A.17: Hazreviyye; Ms. K 75.A.4: Hızrıviyye.
259 Ms. İÜK 82.A.11: Huzreviyye; Ms. İNK 43.B.1: Hazreviyye; Ms. K 75.A.6: Hızrıviyye.
260 Ms. sic. || Ms. İÜK 82.B.1: ol sizün ulunuz kim maksûd dahı olıdı [Ms. İNK: oldur], anı dahı getürün!; Ms. K 

75.A.12-13: ol sizün ulunuz kim maksûdı dahı oldur, anı dahı getürün! 
261 Ms. İÜK 83.A.12: İbrahîm-i Herbûgî; Ms. İNK 44.A.5: İbrâhim Herbûgî; Ms. K 76.A.11-12: İbrâhîm Herbû-

gî. || Cf. Uludağ 209: Herevî.
262 Ms. sic. || Ms. İÜK 83.A.15: şefâ‘at-i evvelîn ve âhirîni; Ms. İNK 44.A.7-8: şefâ‘at-i evvelîn ve âhirîn; Ms. K 

76.A.15: şefâ‘at-i evvelîn ve âhirîne.
263 Ms. sic. || Ms. İÜK 83.B.6: sahrada; Ms. İNK 44.A.12: sahradan; Ms. K 76.B.7: sahradan.
264 Ms. sic. || Ms. İÜK 83.B.7: sic; Ms. İNK 44.A.13: sic; Ms. K 76.B.9: sic.
265 Ms. İÜK 84.A.6: sic; Ms. İNK 44.B.6: sic; Ms. K 77.A.13: sic.
266 Ms. sic. || Ms. İÜK 84.A.10: zehresi; Ms. İNK 44.B.8: zehlesi; Ms. K 77.B.1: zehlesi.
267 Ms. sic. || Ms. İÜK 84.B.2: münkir olmayasın; Ms. İNK 44.B.12: münkir olmayasın; Ms. K 77.B.10: münkir 

olmayyayım.
268 Ms. sic. || Ms. İÜK 84.B.3: Müncânî; Ms. İNK 44.B.13: Müncüvânî; Ms. K 77.B.11: M(ü)nc(ü)vânî.
269 Ms. sic. || Ms. İÜK 85.A.5: bunı; Ms. İNK 45.A.7: bunı; Ms. K 78.A.15: beni.
270 Ms. sic. || Ms. İÜK 85.A.7: eyitdüm; Ms. İNK 45.A.8: eyitdüm; Ms. K 78.B.2-3:… yaratdı? Eyitdüm: yok.
271 Ms. sic. || Ms. İÜK 85.A.15: Nahşî; Ms. İNK 45.A.14: Nahşî; Ms. K 78.B.11: Nahş(e)(b)î. || Cf. Uludağ 

212: Nahşebî.
272 Ms. İÜK 85.B.12: sic; Ms. İNK 45.B.4: sic; Ms. K 79.A.10: sic.
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273 Ms. İÜK 86.A.15: sic; Ms. İNK 45.B.17: sic; Ms. K 80.A.1: Âsam.
274 Ms. sic. || Ms. İÜK 86.B.10: ... cünkim bu âyeti viribidün... ; Ms. İNK 46.A.7: ... cünkim bu âyeti viribidün... 

; Ms. K 80.B.12 ... cünkim bu âyeti varıdı ... . 
275 Ms. sic. || Ms. İÜK 86.B.11: viribidün; Ms. İNK 46.A.7: getürdün; Ms. K 80.A.13: götürdün.
276 Ms. sic. || Ms. İÜK 87.A.11: karalarından (sic!); Ms. İNK 46.B.1: kurrâlarından; Ms. K 81.A.1: kurrâların-

dan.
277 Ms. sic. || Ms. İÜK 87.A.12: sâdık; Ms. İNK 46.B.2: sâdık; Ms. K 81.A.2: sâdık.
278 Ms. İÜK 88.A.2: bulamazvan; Ms. İNK 46.B.15: bilmezven; Ms. K 81.B.7: bulımazvan.
279 Ms. İÜK 88.A.2: sic; Ms. İNK 46.B.16: sic; Ms. K 81.B.8: sic.
280 Ms. İÜK 88.B.3: sic; Ms. İNK 47.A.9: omittit; Ms. K 82.A.10: omittit.
281 Ms. sic. || Ms. İÜK 88.B.5: şefâ‘at; Ms. İNK 47.A.11: şefâ‘at; Ms. K 82.A.12: ş(e)fâ‘at.
282 Ms. sic. || Ms. İÜK 88.B.7: idem. Ms. İNK 47.A.13: idem; Ms. K 82.A.15: N(ü)sterî. || Cf. Uludağ 

217: Kuşeyrî.
283 Ms. İÜK 88.B.11: sic; Ms. İNK 47.A.15: sic; Ms. K 82.B.4: sic.
284 Ms. sic. || Ms. İÜK 88.B.14: bundan; Ms. İNK 47.B.1: bundan; Ms. K 82.B.8: bundan.
285 Ms. İÜK 89.A.10: fıraklık; Ms. İNK 47.B.8: fıraklık; Ms. K 83.A.4: fıraklık.
286 Ms. sic. || Ms. İÜK 89.A.14: nevâle; Ms. İNK 47.B.10: nevâle; Ms. K 83.A.9: nüvâle.
287 Ms. sic. || Ms. İÜK 89.A.15: debsermiş; Ms. İNK 47.B.11: debsermiş; Ms. K 83.A.11: debsermiş.
288 Ms. İÜK 89.A.15-B.1: çalabum senden nişân verür … ; Ms. İNK 47.B.11: çalabumı sende nişân verürler; Ms. K 

83.A.11: çalabamı (sic!) sende nişânı virür.
289 Ms. İÜK 89.B.3: sic; Ms. İNK 47.B.13: sic; Ms. K 83.A.13: bana gönlindedür didiler.
290 Ms. İÜK 89.B.4: sic; Ms. İNK 47.B.13: sic; Ms. K 83.A.14: sic.
291 Ms. sic. || Ms. İÜK 89.B.7: dilege irişmek; Ms. İNK 47.B.16: dilege irişmek; Ms. K 83.B.3: bu dilege muhal-

dur.
292 Ms. sic. || Ms. İÜK 89.B.9: nevâle-süz; Ms. İNK 47.B.17: nevâle-süz; Ms. K 83.B.4: nüvüle-süz.
293 Ms. sic. || Ms. İÜK 89.10: idiserven; Ms. İNK 47.B.17: idiserven; Ms. K 83.B.5: idiserven.
294 Ms. sic. || Ms. İÜK 90.A.1: kimven; Ms. İNK 48.A.4: kimven; Ms. K 83.B.11: kimven.
295 Ms. sic. || Ms. İÜK 90.A.9: assısı; Ms. İNK 48.A.9: assısı; Ms. K 84.A.5: assısı. 
296 Ms. İÜK 90.B.12: sic; Ms. İNK 48.B.4: sic; Ms. K 84.B.11: sic.
297 Ms. İÜK 91.A.12: sic; Ms. İNK 48.B.15: sic; Ms. K 85.A.14: sic.
298 Ms. İÜK 91.B.13: sic; Ms. İNK 49.A.9: sic; Ms. K 86.A.1: sic.
299 Ms. İÜK 93.A.8: sic; Ms. İNK 50.A.1: sic; Ms. K 87.A.13: … ve eger dükeli devletler eger size dege … .
300 Ms. sic. || Ms. İÜK 93.A.14: eylemegile; Ms. İNK 50.A.5: eylemegile; ; Ms. K 87.B.4: eylemekligile.
301 Ms. sic. || Ms. İÜK 93.A.14: ve illâ; Ms. İNK 50.A.5: ve illâ; Ms. K 87.B.5: ve illa (elif.l.l.h)
302 Ms. sic. || Ms. İÜK 93.B.9: bilesin; Ms. İNK 50.A.11: bilesin; Ms. K 87.B.15: bilesin.
303 Ms. sic. || Ms. İÜK 94.A.1: çırak bigidür; Ms. İNK 50.A.16: çırak bigi; Ms. K 88.A.8: çırağ bigi.
304 Ms. İÜK 94.A.5: sic; Ms. İNK 50.A.1: sic; Ms. K 88.A.12: sic.
305 Ms. İÜK 94.A.5: sic; Ms. İNK 50.A.1: sic; Ms. K 88.A.12: sic.
306 Ms. İÜK 94.B.2: sic; Ms. İNK 50.A.9.: sic; Ms. K 88.B.11: sic.
307 Ms. İÜK 94.B.4: sic; Ms. İNK 50.A.10: beni; Ms. K 88.B.14: beni yaradan.
308 Ms. İÜK 94.B.4: sic; Ms. İNK 50.A.10: sen; Ms. K 88.B.14: sen. 
309 Ms. sic. || Ms. İÜK 94.B.10: öte gece; Ms. İNK 50.A.15: ola, gice; Ms. K 89.A.7: … ola, gice … (sic!).
310 Ms. İÜK 94.B.14: sic; Ms. İNK 50.A.17: sic; Ms. K 89.A.10: sic.
311 Ms. sic. || Ms. İÜK 95.A.13: dimeyedi; Ms. İNK 50.B.10: dimeyeydi; Ms. K 89.B.12: dimeyedi.
312 Ms. İÜK 95.B.7: Ve ben andan artuk nesne dilemedüm; Ms. İNK 50.B.15: Ve ben andan artuk nesne dilemedüm; 

Ms. K 90.A.8: Ve ben andan artuk nesne dilemedüm.
313 Ms. İÜK 95.B.15: sic; Ms. İNK 50.B.4: sic; Ms. K 90.B.3: sic.
314 Ms. sic. || Ms. İÜK 96.A.6: ... arısuzlıklarından arınurlar; Ms. İNK 50.B.7: arısuzlıklarından arınurlar; Ms. 

K 90.B.10-11: arsuzlıklarından arınurlar.
315 Ms. sic. || Ms. İÜK 96.A.10: küfr; Ms. İNK 50.B.10: küfr; Ms. K 90.B.15: küfür.
316 Ms. sic. || Ms. İÜK 96.A.10: dolu çırak; Ms. İNK 50.B.10: dolu çırak; Ms. K 91.A.1: dolu çırak.
317 Ms. İÜK 96.A.14: sic; Ms. İNK 50.B.13: sic; Ms. K 91.A.5: ir.
318 Ms. İÜK 96.B.13: sic; Ms. İNK 51.A.5: sic; Ms. K 91.B.7: sic.
319 Ms. İÜK 97.A.2: kâlabumı; Ms. İNK 51.A.8: kâlabumı; Ms. K 91.B.11: kâlabumı. || Cf. Uludağ 233: 

kalbimde. 
320 Ms. İÜK 97.A.14: idem; Ms. İNK 51.A.16: idem; Ms. K 92.A.10: âletsüz âletiyle.
Ms. verbum correctum.
321 Ms. İÜK 97.B.3: sic; Ms. İNK 51.B.2: sic; Ms. K 92.A.14: sic.
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322 Ms. İÜK 97.B.4: ... gendizinden yok yoldan sen kerâmet idesin; Ms. İNK 51.B.2-3: ... gendözinden yok yoldan sen 
kerâmet idesin; Ms. K 92.A.15-92.B.1: yok yolda yoldansın, ger mezennet idesin.

323 Ms. İÜK 98.A.8: omittit; Ms. İNK 51.B.16: sic; Ms. K 93.A.8: omittit.
324 Ms. sic. || Ms. İÜK 99.A.6: dört bin bâdiyeyi geçdüm; Ms. İNK 52.B.2: dört bin bâdiyeye geçdüm; Ms. K 

94.A.10-11: dört bin bâdiye gecdüm. || Cf. Uludağ 236. 
325 Ms. İÜK 99.A.6: sic; Ms. İNK 52.B.2: sic; Ms. K 94.A.11: sic.
326 Ms. İÜK 100.B.2: sic; Ms. İNK 53.A.15: sic; Ms. K 95.B.12: omittit.
327 Ms. sic. || Ms. İÜK 101.A.1: basdur; Ms. İNK 53.B.7: pasdur; Ms. K 96.A.13: pesdür.
328 Ms. sic. Ms. İÜK 101.A.5: düşüm; Ms. İNK 53.B.11: düşümi; Ms. K 96.B.3: düşümi.
329 Ms. İÜK 101.A.10: sic; Ms. İNK 53.B.14: sic; Ms. K 96.B.10: sic.
330 Ms. İÜK 101.A.15: sic; Ms. İNK 54.A.1: sic; Ms. K 97.A.1: sic.
331 Ms. İÜK 101.B.4: sic; Ms. İNK 54.A.4: sic; Ms. K 97.A.5: sic.
332 Ms. sic. || Ms. İÜK 102.A.1: imâm; Ms. İNK 54.A.11: imâm; Ms. K 97.B.4: amân.
333 Ms. İÜK 102.B.6: sic; Ms. İNK 54.B.8: sic; Ms. K 98.A.11: sic.
334 Ms. sic. || İÜK 103.B.3: iledem; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 99.A.13: iledem.
335 Ms. İÜK 103.B.5: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 99.A.15: sic.
336 Ms. sic.
337 Ms. İÜK 104.B.12: omittit; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 100.B.15: omittit.
338 Ms. İÜK 105.A.4-5: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 101.A.5-8: Cün irte |yakın| oldı, ol eyitdi: “İlâhî irte yakın 

oldı ol mecâzî” … . 
339 Ms. locus desperatus. Emendati: Ms. İÜK 106.A.2; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna.
340 Ms. sic. || İÜK 106.A.4: ilinde; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna.
341 Ms. İÜK 107.A.2: sic; Ms. İNK 55.A.15: sic; Ms. K: lacuna.
342 Ms. İÜK 107.A.6: ... anı ide kim üc günden sonra ... ; Ms. İNK 55.A.17... anı ide kim üç günden sonra ... ; Ms. 

K lacuna. || Cf. Uludağ 248: sic.
343 Ms. İÜK 107.B.4: sic; Ms. İNK 55.B.10: sic; Ms. K: lacuna.
344 Ms. İÜK 107.B.4: sic; Ms. İNK 55.B.10: sic; Ms. K: lacuna.
345 Ms. sic. || Ms. İÜK 108.A.2: ... Süfyân-i Sevrî anı düşde gördi ve eyitdi kim: ... ; Ms. İNK 56.A.2: ... Süfyân-i 

Sevrî düşde gördiler ve eyitdiler kim: ... ; Ms. K: lacuna.
346 Ms. İÜK 108.A.7: muktedâyıdı; Ms. İNK 56.A.5: muktedâyıdı; Ms. K: lacuna.
347 Ms. İÜK 108.B.5: sic; Ms. İNK 56.A.15: sic; Ms. K: lacuna.
348 Ms. sic. || Ms. İÜK 108.B.5: işideler; Ms. İNK 56.A.15: işideler; Ms. K: lacuna.
349 Ms. sic. Ms. İÜK 108.B.9: inen dahı digil!; Ms. İNK 56.B.1: inen dahı degül; Ms. K: lacuna.
350 Ms. İÜK 109.A.4: sic; Ms. İNK 56.B.7: sic; Ms. K: lacuna.
351 Ms. İÜK 109.B.6: viribidi; Ms. İNK 57.A.3: virbidi; Ms. K: lacuna.
352 Ms. sic. || Ms. İÜK 110.A.2: idem; Ms. İNK 57.A.11: idem; Ms. K: lacuna.
353 Ms. İÜK 110.A.8: sic; Ms. İNK 57.A.15: sic; Ms. K: lacuna.
354 Ms. sic. || İÜK 110.B.9: ağladuğum; Ms. İNK 57.B.9: ağladuğum; Ms. K: lacuna.
355 Ms. sic. || Ms. İÜK 110.B.9: iltmeyemmi; Ms. İNK 57.B.9: iltemeyemmi; Ms. K: lacuna. 
356 Ms. sic. || Ms. İÜK 111.A.9: olsalar; Ms. İNK 58.A.2: olsalar; Ms. K: lacuna.
357 Ms. sic. || Ms. İÜK 111.B.12: gaybet; Ms. İNK 58.A.15: gaybet; Ms. K: lacuna.
358 Ms. İÜK 112.A.1: sic; Ms. İNK 58.B.1: sic; Ms. K: lacuna.
359 Ms. sic. || Ms. İÜK 112.A.9: idem; Ms. İNK 58.B.6: idem; Ms. K: lacuna. || Cf. Uludağ 258: Mehdî.
360 İÜK 112.B.14: idem; Ms. İNK 58.B.16: idem; Ms. K 101.B.11: idem.
361 Ms. sic. || Ms. İÜK 112.B.14: sic; Ms. İNK 59.A.4: sic; Ms. K 102.A.5: sic.
362 Ms. sic. || Ms. İÜK 112.B.15: mutasarrif-i. Ms. İNK 59.A.5: mutasarrif-i; Ms. K 102.A.5: mutasarrif. 
363 Ms. İÜK 113.A.6: ... ölümi yakîn getürmek ... ; Ms. İNK 59.A.9-10: ... ölümi yakîn getürmek ... ; Ms. K 

102.A.13: ... ölüm yakîn getürmek ... .
364 Ms. İÜK 113.B.3: sic; Ms. İNK 59.B.1: sic; Ms. K: lacuna.
365 Ms. İÜK 113.B.10: sic; Ms. İNK 59.B.6: sic; Ms. K: lacuna.
366 Ms. sic. || Ms. İÜK 113.B.15-114.A.1: Bana ne geldi kim şunun gibi mâlikü’l-mülk pâdişâhum vardur...; Ms. 

İNK 59.B.9-10: Bana ne geldi şunun gibi mâlikü’l-mülk pâdişâhum vardur; Ms. K: lacuna.
367 Ms. sic. || Ms. İÜK 114.A.2: kemâla irişdi; Ms. İNK 59.B.11: kemâla irişdi; Ms. K: lacuna.
368 Ms. İÜK 114.A.9: sic; Ms. İNK 59.B.16: omittit; Ms. K: lacuna.
369 Ms. İÜK 114.B.4: isteyiserdür; Ms. İNK 60.A.6: ister; Ms. K: lacuna.
370 Ms. İÜK 114.B.6: isteyiserdür; Ms. İNK 60.A.7: isteyiserdür; Ms. K: lacuna.
371 Ms. sic. İÜK 115.A.2: gönderdi; Ms. İNK 60.A.16: gönderdi; Ms. K: lacuna.
372 Ms. sic. || Ms. İÜK 115.B.9: dirilür; Ms. İNK 60.B.15: dirilür; Ms. K: lacuna.
373 Ms. İÜK 116.A.8: sic; Ms. İNK 61.A.8: sic; Ms. K: lacuna.
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374 Ms. İÜK 116.A.8: sic; Ms. İNK 61.A.8: sic; Ms. K: lacuna.
375 Ms. İÜK 116.A.11: sic; Ms. İNK 61.A.10: sic; Ms. K: lacuna.
376 Ms. sic. || Ms. İÜK 117.B.4: girdigi; Ms. İNK 62.A.5: gördügi; Ms. K: lacuna.
377 Ms. İÜK 118.A.6: sic; Ms. İNK 62.B.1: sic; Ms. K lacuna.
378 Ms. sic. || Ms. İÜK 118.B.3: Hüseyn; Ms. İNK 62.B.9: Hüseyn; Ms. K: lacuna.
379 Ms. İÜK 119.B.2: sic; Ms. İNK 63.A.13: sic; Ms. K: lacuna.
380 Ms. sic. || Ms. İÜK 120.A.6: Nevfel; Ms. İNK 63.B.9: Nüvfil; Ms. K: lacuna.
381 Ms. İÜK 120.A.9: sic; Ms. İNK 63.B.11: sic; Ms. K: lacuna.
382 İÜK 120.A.15: ibn-i; Ms. İNK 63.B.15: ibn-i; Ms. K: lacuna.
383 İÜK 120.B.5: sic; Ms. İNK 64.A.2: sic; Ms. K: lacuna.
384 Ms. İÜK 120.B.8: sic; Ms. İNK 64.A.4: sic; Ms. K: lacuna.
385 Ms. İÜK 122.A.5: sic; Ms. İNK 65.A.1: sic; Ms. K: lacuna.
386 Ms. İÜK 122.A.6: lacuna; Ms. İNK 65.A.1: omittit; Ms. K: lacuna.
387 Ms. İÜK 122.A.6: lacuna; Ms. İNK 65.A.2: omittit; Ms. K: lacuna.
388 Ms. İÜK 122.A.6: lacuna; Ms. İNK 65.A.2: omittit; Ms. K: lacuna.
389 Ms. İÜK 122.A.6: lacuna; Ms. İNK 65.A.2: omittit; Ms. K: lacuna.
390 Ms. İÜK 123.A.6: sic; Ms. İNK 65.B.7: sic; Ms. K: lacuna.
391 Ms. sic. || Ms. İÜK 123.A.6: üleşdürün; Ms. İNK 65.B.8: üleşdürün; Ms. K: lacuna.
392 Ms. İÜK 124.A.12: Şâfi‘îyi; Ms. İNK 66.A.16: Şâfi‘îyi; Ms. K: lacuna.
393 Ms. sic. || Ms. İÜK 124.B.8: ta‘n; Ms. İNK 66.B.7: ta‘n; Ms. K: lacuna.
394 Ms. İÜK 124.B.9: sic; Ms. İNK 66.B.8: sic; Ms. K: lacuna.
395 Ms. sic. || Ms. İÜK 124.B.12: sic; Ms. İNK 66.B.10: sic; Ms. K: lacuna.
396 Ms. İÜK 125.A.2: sic; Ms. İNK 66.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
397 Ms. İÜK 125.A.14: sic; Ms. İNK 67.A.6: sic; Ms. K: lacuna.
398 Ms. sic. || Ms. İÜK 125.B.4: içüme; Ms. İNK 67.A.9: içüme; Ms. K: lacuna.
399 Ms. sic. || Ms. İÜK 125.B.15: Bunun gibi kâzî iken ... ; Ms. İNK 67.B.1: Bunun bigi kâzî iken; Ms. K: 

lacuna.
400 Ms. sic. || Ms. İÜK 126.A.10: birgez; Ms. İNK 67.B.8: birgez; Ms. K: lacuna.
401 Ms. İÜK 126.B.14: sic; Ms. İNK 68.A.4: sic; Ms. K: lacuna.
402 Ms. sic. || Ms. İÜK 127.A.6: harâmı; Ms. İNK 68.A.12: harâmı; Ms. K: lacuna.
403 Ms. İÜK 127.A.7: sic; Ms. İNK 68.A.12: sic; Ms. K: lacuna.
404 Ms. İÜK 127.B.12: sic; Ms. İNK 68.B.9: sic; Ms. K: lacuna.
405 Ms. İÜK 127.B.12: sic; Ms. İNK 68.B.9: sic; Ms. K: lacuna.
406 Ms. İÜK 128.A.5-6: sic; Ms. İNK 68.B.16: dünyâdan igrendüm; Ms. K: lacuna.
407 Ms. sic. || Ms. İÜK 128.A.9: Dâvud; Ms. İNK 69.A.1: Dâvud; Ms. K: lacuna.
408 Ms. sic. || Ms. İÜK 128.B.10: direği; Ms. İNK 69.A.13: direği; Ms. K: lacuna.
409 Ms. İÜK 129.A.5-6: sic; Ms. İNK 69.B.3: sic; Ms. K: lacuna. 
410 Ms. sic. || Ms. İÜK 129.B.2: istedi; Ms. İNK 69.B.11: istedi; Ms. K: lacuna.
411 Ms. sic. || Ms. İÜK 130.A.13: idüb dururdı (verbum correctum?); Ms. İNK 70.A.14: idüb dururdı; Ms. K: 

lacuna.
412 Ms. sic. || Ms. İÜK 130.B.3: kıdvet; Ms. İNK 70.A.17: kıdveti; Ms. K: lacuna.
413 Ms. İÜK 130.B.12: sic; Ms. İNK 70.B.6: sic; Ms. K: lacuna.
414 Ms. sic. || Ms. İÜK 131.B.8: kılurvan; Ms. İNK 70.B.15: kılurvan; Ms. K: lacuna.
415 Ms. sic. || Ms. İÜK 131.B.9: dürr-i vera‘; Ms. İNK 71.A.8: dürr-i vera‘; Ms. K: lacuna.
416 Ms. sic. || Ms. İÜK 131.B.9: der-i ilm ü amel-i kâmil; Ms. İNK 71.A.9: der(-i) ilm ve amel-i kâmil; Ms. K: 

lacuna.
417 Ms. İÜK 132.A.2: sic; Ms. İNK 71.A.14: sic; Ms. K: lacuna.
418 Ms. sic. || Ms. İÜK 132.A.3: gerekmezven; Ms. İNK 71.A.15: gerekmezdir; Ms. K: lacuna.
419 Ms. sic. || Ms. İÜK 132.A.9: susam; Ms. İNK 71.B.3: susam; Ms. K: lacuna.
420 Ms. verbum correctum?
421 Ms. İÜK 133.A.8: sic; Ms. İNK 72.A.9:sic; Ms. K: lacuna.
422 Ms. İÜK 133.A.14: kıldığından; Ms. İNK 72.A.13: kılduklarından; Ms. K: lacuna.
423 Ms. sic. || Ms. İÜK 134.A.4: şerifidür; Ms. İNK 72.B.11: şerefidür; Ms. K: lacuna.
424 Ms. sic. || Ms. İÜK 134.B.1: İbn-i Semmâk; Ms. İNK 73.A.3: İbn-i Semmâk; Ms. K: lacuna.
425 Ms. sic. || Ms. İÜK 134.B.2: omittit; Ms. İNK 73.A.4: omittit; Ms. K: lacuna.
426 Ms. İÜK 134.B.3: sic; Ms. İNK 73.A.5: sic; Ms. K: lacuna.
427 Ms. İÜK 134.B.13: sic; Ms. İNK 73.A.12: sic; Ms. K: lacuna.
428 Ms. sic. || Ms. İÜK 134.B.14: güni; Ms. İNK 73.A.13: güni; Ms. K: lacuna.
429 Ms. İÜK 135.B.15: sic; Ms. İNK 74.A.3: sic; Ms. K: lacuna.
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430 Ms. İÜK 136.A.9: sic; Ms. İNK 74.A.9: sic; Ms. K: lacuna.
431 Ms. sic. || Ms. İÜK 136.A.10: Ahmed-i Harab; Ms. İNK 74.A.10: Ahmed-i Harb; Ms. K: lacuna. || Cf. 

Uludağ 317: Ahmed b. Harb.
432 Ms. İÜK 136.B.2: sic; Ms. İNK 74.A.15: sic; Ms. K: lacuna.
433 Ms. sic. || Ms. İÜK 136.B.1: sic; Ms. İNK 74.A.16: sic; Ms. K: lacuna.
434 Ms. sic. || Ms. İÜK 136.B.14: küsdi; Ms. İNK 74.B.8: küsdi; Ms. K: lacuna.
435 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.A.3: eyleme digil, oturgul! (sic!); Ms. İNK 74.B.11: eyleme digil, oturgil!; Ms. K: 

lacuna.
436 Ms. İÜK 137.A.4: sic; Ms. İNK 74.B.13: sic; Ms. K: lacuna.
437 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.6: kâfir; Ms. İNK 75.A.8: kâfir; Ms. K: lacuna.
438 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.7: kâfir; Ms. İNK 75.A.8: kâfir; Ms. K: lacuna.
439 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.8: kâfir; Ms. İNK 75.A.9: kâfir; Ms. K: lacuna.
440 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.8-9: konşı hâtırın; Ms. İNK 75.A.10: konşı hâtırın; Ms. K: lacuna.
441 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.9: kâfirise; Ms. İNK 75.A.10: kâfir ise; Ms. K: lacuna.
442 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.9: kâfir; Ms. İNK 75.A.10: kâfir; Ms. K: lacuna.
443 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.10: sic; Ms. İNK 75.A.11: sic; Ms. K: lacuna.
444 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.11: kâfir; Ms. İNK 75.A.12: kâfir; Ms. K: lacuna.
445 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.12: kâfirisem; Ms. İNK 75.A.12: kâfirisem; Ms. K: lacuna.
446 Ms. sic. || Ms. İÜK 137.B.15: kâfir; Ms. İNK 75.A.15: kâfir; Ms. K: lacuna.
447 Ms. sic. || Ms. İÜK 138.A.6: kâfir; Ms. İNK 75.B.2: kâfir; Ms. K: lacuna.
448 Ms. sic. || Ms. İÜK 138.A.7: kâfir;Ms. İNK 75.B.3: kâfir; Ms. K: lacuna.
449 Ms. sic. || Ms. İÜK 138.A.13: kâfir; Ms. İNK 75.B.7: kâfir; Ms. K: lacuna.
450 Ms. sic. || Ms. İÜK 138.B.13: Hazreviyyenün; Ms. İNK 76.A.5: Hazreviyyenün; Ms. K: lacuna. || Cf. 

Uludağ 321: Hadraveyh.
451 Ms. İÜK 139.A.1: sic; Ms. İNK 76.A.4: sic; Ms. K: lacuna.
452 Ms. verbum correctum. || Ms. İÜK 139.A.3: bilmez; Ms. İNK 76.A.4: bilmez; Ms. K: lacuna.
453 Ms. sic. || Ms. İÜK 140.A.7: pul; Ms. İNK 76.B.13: pul; Ms. K: lacuna.
454 Ms. sic. || Ms. İÜK 140.B.7: dereceden; Ms. İNK 77.A.7: dereceden; Ms. K: lacuna.
455 Ms. sic. || Ms. İÜK 140.B.7: rızkun; Ms. İNK 77.A.8: rızkun; Ms. K: lacuna.
456 Ms. İÜK 141.A.10: Hâtemi; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna.
457 Ms. İÜK 141.B.1: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna.
458 Ms. sic. || Ms. İÜK 142.A.9: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna. || Cf. Uludağ 327: Balgam b. Bagura.
459 Ms. İÜK 142.A.12: sic; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna.
460 Ms. sic. || Ms. İÜK 142.A.15: uslu isin; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna.
461 Ms. sic. || Ms. İÜK 143.A.12: Tüsterî; Ms. İNK: lacuna; Ms. K: lacuna.
462 Ms. sic. || Ms. İÜK 143.B.14: sic; Ms. İNK 79.A.2: sic; Ms. K: lacuna.
463 Ms. sic. || Ms. İÜK 144.A.2: Tüsterîye; Ms. İNK 79.A.16: Tüsterî; Ms. K: lacuna.
464 Ms. sic. || Ms. İÜK 144.A.15: degzindi; Ms. İNK 79.B.9: çegzindi; Ms. K: lacuna.
465 Ms. sic. || Ms. İÜK 144.B.1: iş; Ms. İNK 79.B.11: iş; Ms. K: lacuna.
466 Ms. sic. || Ms. İÜK 144.B.11: şâgirde; Ms. İNK 80.A.1: şâgirde; Ms. K: lacuna.
467 Ms. İÜK 145.A.3: sic; Ms. İNK 80.A.7: sic; Ms. K: lacuna.
468 Ms. sic. || Ms. İÜK 145.A.7: çili; Ms. İNK 80.A.10: çepel; Ms. K: lacuna.
469 Ms. sic. || Ms. İÜK 145.B.3-4: ... tevbe gişiye müyesser olmaya tâ dınsuz olmayınca. Ve adam dınsuz olmaya tâ 

halvete girmeyince ve helâl yimeyince; Ms. İNK 80.B.1-2: ... tevbe gişiye müyesser olmaya tâ dınsuz olmayınca. Ve 
adam dınsuz olmaya tâ halvete girmeyince ve helâl yimeyince; Ms. K: lacuna.

470 Ms. sic. || Ms. İÜK 145.B.7: göstere; Ms. İNK 80.B.5: göstere; Ms. K: lacuna.
471 Ms. sic. || Ms. İÜK 145.B.8: göstere; Ms. İNK 80.B.5: göstere; Ms. K: lacuna.
472 Ms. İÜK 146.A.11: sic; Ms. İNK 81.A.3: sic; Ms. K: lacuna.
473 Ms. İÜK 146.B.8: sic; Ms. İNK 81.A.3: sic; Ms. K: lacuna.
474 Ms. sic. || Ms. İÜK 146.B.13: oda; Ms. İNK 81.A.15: oda; Ms. K: lacuna.
475 Ms. sic. || Ms. İÜK 147.A.1: gelür; Ms. İNK 81.A.17: gelür; Ms. K: lacuna.
476 Ms. sic. || Ms. İÜK 147.A.12: yalavac; Ms. İNK 81.B.8: yalavac; Ms. K: lacuna.
477 Ms. İÜK 147.B.6: sic; Ms. İNK 81.B.15: sic; Ms. K: lacuna.
478 Ms. sic. || Ms. İÜK 148.A.4: gayetde idi; Ms. İNK 82.A.8: gayetde idi; Ms. K: lacuna.
479 Ms. sic. || Ms. İÜK 148.A.14: ...yüzi birez sıyrılmış idi; Ms. İNK 82.A.14: ...yüzi birez sıyırılmış idi; Ms. K: 

lacuna.
480 Ms. İÜK 148.B.6: sic; Ms. İNK 82.B.2: sic; Ms. K: lacuna.
481 Ms. İÜK 149.A.5: sic; Ms. İNK 82.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
482 Ms. İÜK 150.B.3: lâykatî; Ms. İNK 83.B.11: lâyâktî; Ms. K: lacuna.
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483 Ms. İÜK. 150.B.6: sic; Ms. İNK 83.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
484 Ms. İÜK 150.B.6: sic; Ms. İNK 83.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
485 Ms. İÜK 150.B.7: sic; Ms. İNK 83.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
486 Ms. İÜK 150.B.13: sic; Ms. İNK 84.A.2: sic; Ms. K: lacuna.
487 Ms. İÜK 151.A.1: sic; Ms. İNK 84.A.4: sic; Ms. K: lacuna.
488 Ms. İÜK 151.A.5: sic; Ms. İNK 84.A.6: sic; Ms. K: lacuna.
489 Ms. verbum correctum; İÜK 152.A.1: idem; Ms. İNK 84.B.9: idem; Ms. K: lacuna.
490 Ms. İÜK 152.A.4: sic; Ms. İNK 84.B.10: sic; Ms. K: lacuna.
491 Ms. İÜK 152.B.6: sic; Ms. İNK 85.A.6: sic; Ms. K: lacuna.
492 Ms. İÜK 153.A.9: sic; Ms. İNK 85.B.3: sic; Ms. K: lacuna.
493 Ms. İÜK 154.A.1: setr; Ms. İNK 86.A.3: sic; Ms. K: lacuna.
494 Ms. İÜK 154.A.1: sic; Ms. İNK 86.A.4: sic; Ms. K: lacuna.
495 Ms. İÜK 154.A.2: sic; Ms. İNK 86.A.4: sic; Ms. K: lacuna.
496 Ms. sic. Locus corruptus. || Ms. İÜK 154.A.3: üç denlü; Ms. İNK 86.A.5: nesneden; Ms. K: lacuna.
497 Ms. İÜK 154.A.10: Serîr; Ms. İNK 86.A.10: Serîr; Ms. K: lacuna.
498 Ms. İÜK 154.B.1: sic; Ms. İNK 86.A.15: Feth; Ms. K: lacuna.
499 Ms. İÜK 154.B.4: sic; Ms. İNK 86.A.17: sic; Ms. K: lacuna.
500 Ms. sic. || Ms. İÜK 154.B.6: Serîr; Ms. İNK 86.B.2: Serîri; Ms. K: lacuna.
501 Ms. sic. || Ms. İÜK 154.B.7: Serîr; Ms. İNK 86.B.2: Serîr; Ms. K: lacuna.
502 Ms. sic. || Ms. İÜK 154.B.8: Serîri; Ms. İNK 86.B.3: Serîri; Ms. K: lacuna.
503 Ms. İÜK 154.B.10: sic; Ms. İNK 86.B.5: sic; Ms. K: lacuna.
504 Ms. sic. || Ms. İÜK 154.B.12: Serîri; Ms. İNK 86.B.6: Serîri; Ms. K: lacuna.
505 Ms. İÜK 155.A.1: sic; Ms. İNK 86.B.9: sic; Ms. K: lacuna.
506 Ms. sic. || Ms. İÜK 156.A.2: andan; Ms. İNK 87.B.1: andan; Ms. K: lacuna.
507 Ms. sic. || Ms. İÜK 156.B.11: Hazreviyye; Ms. İNK 88.A.3: Hazreviyye; Ms. K 103.A.5: Hazruviyye 

(sic!).|| Cf. Uludağ 373: Hadraveyh.
508 Ms. İÜK 156.B.11: sic; Ms. İNK 88.A.4: sic; Ms. K: mu‘tebere-id(i) (sic!).
509 Ms. sic. || Ms. İÜK 158.A.5: hısımları; Ms. İNK 89.A.2: hısımları; Ms. K 104.B.10: hısımları.
510 Ms. İÜK 158.A.6: anlar; Ms. İNK 89.A.2: anlar; Ms. K 104.B.10: anlar.
511 Ms. İÜK 158.A.8: sic; Ms. İNK 89.A.3: sic; Ms. K 104.B.12: Ahmed Hazraviyye.
512 Ms. sic. || Ms. İÜK 158.A.14: hısmı; Ms. İNK 89.A.8: hısmı; Ms. K 105.A.5: hasmı.
513 Ms. İÜK 159.A.4: sic; Ms. İNK 89.B.6: sic; Ms. K 105.B.12: sic.
514 Ms. İÜK 160.A.3: sic; Ms. İNK 90.A.11: sic; Ms. K 106.B.15: sic.
515 Ms. sic. || Ms. İÜK 160.A.14: Ma‘âd; Ms. İNK 90.B.2: Ma‘âz; Ms. K 107.A.13: Mu‘âz. || Cf. Uludağ 

386: (bin) Mu‘âz.
516 Ms. sic. || Ms. İÜK 162.B.11: sağıncunuz; Ms. İNK 92.A.8: sağıncunuz; Ms. K 110.A.8: sağıncunuz.
517 Ms. sic. || Ms. İÜK 163.B.10: yazuğın; Ms. İNK 92.B.15: yazuğın; Ms. K 111.A.13: yazuğın.
518 Ms. İÜK 164.A.14: sic; Ms. İNK 93.A.13: rahmetünile; Ms. K 112.A.6: rahmetün doludur.
519 Ms. İÜK 164.B.6: sic; Ms. İNK 93.B.2: sic; Ms. K 112.A.14: sic; Ms. K 112.A.14: sic.
520 Ms. sic. || Ms. İÜK 164.B.7: senün; Ms. İNK 93.B.2: senün; Ms. K 112.A.15: ayıblu issinündür.
521 Ms. İÜK 165.A.14: sic; Ms. İNK 94.A.3: sic; Ms. K 113.A.10: sic.
522 Ms. sic. || Ms. İÜK 165.B.3: Mu‘ammer; Ms. İNK 94.A.6: Mu‘ammer; Ms. K 113.B.1 Mu‘ammer. || Cf. 

Uludağ 400: Ma‘mer.
523 Ms. İÜK 166.A.2: sic; Ms. İNK 94.B.1: sic; Ms. K 114.A.1: sic.
524 Ms. sic. || Ms. İÜK 166.A.5-6: ...ırlayu ve rebâb çala gideridi; Ms. İNK 94.B.3-4: ...ırlayu ve rebâb çala giderdi; 

Ms. K 114.A.4-5: rebâb cala giderdi
525 Ms. sic. || Ms. İÜK 166.A.14: akçanun; Ms. İNK 94.B.11: akçanun; Ms. K 114.A.14: akçanı.
526 Ms. sic. || Ms. İÜK 166.B.4: sic; Ms. İNK 94.B.16: Şucâ‘(-ı) ; Ms. K 114.B.5: Şucâ‘.
527 Ms. sic. || Ms. İÜK 167.A.9: bir konuk viribi kim bu ta‘âmı bile yiyeyin; Ms. İNK 95.A.15: bir konuk veribi kim 

bu ta‘âmı bile yiyesin; Ms. K 115.A.14: bir konuk veribi kim bu ta‘âmı bile yiye (sic!).
528 Ms. İÜK 167.B.14: sic; Ms. İNK 95.B.15: sic; Ms. K 116.A.8: sic.
529 Ms. sic. || Ms. İÜK 167.B.14: kura kura; Ms. İNK 95.B.15: kavra kavra; Ms. K 116.A.8: kavra kavra.
530 Ms. İÜK 168.A.5: sic; Ms. İNK 96.A.3: sic; Ms. K 116.A.15: rızâm.
531 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.A.3: istedi; Ms. İNK 96.B.9: istedi; Ms. K 117.B.4: istedi.
532 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.A.8: sergeşimissin; Ms. İNK 96.B.13: sürükmişsin; Ms. K 117.B.10-11: sürükmiş-

sin.
533 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.A.10: sergeşmissin; Ms. İNK 96.B.14: sürükmişsin; Ms. K 117.B.13: sürükmişsin.
534 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.A.11: sergeşimissin; Ms. İNK 96.B.15: sürükmişsin; Ms. K 117.B.15: sürükmişsin.
535 Ms. İÜK 169.A.13: sic; Ms. İNK 96.B.17: idem; Ms. K 118.A.1: sic.
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536 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.B.3: sergeşdür; Ms. İNK 97.A.4: sürükmişdür; Ms. K 118.A.8: sürükmişdür.
537 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.B.8: yolda; Ms. İNK 97.A.7: yolda; Ms. K 118.A.13: yolda.
538 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.B.12: hemîn; Ms. İNK 97.A.10: hemîn; Ms. K 118.B.3: tam(a)n.
539 Ms. sic. || Ms. İÜK 169.B.13: üc gün üc gice; Ms. İNK 97.A.11: üç gün üc gice gündüz; Ms. K 118.B.5: üc 

gün dünin gün.
540 Ms. sic. || Ms. İÜK 170.A.5: ... Şeyh Ebû Osmân Hayra...; Ms. İNK 97.A.16: ... Şeyh Ebû Osmân-ı Hayra. 

|| Cf. U. 409: Ebû Osmân Hirî; Ms. K 118.B.13: Şeyh Ebû Osmân-ı Habra (sic!).
541 Ms. sic. || Ms. İÜK 170.A.8: duş oldı; Ms. İNK 97.B.2: duş oldı ; Ms. K 119.A.1: duş oldı.
542 Ms. sic. || Ms. İÜK 170.A.11-12: Sen hod ... ol zındıkdur. Ol mülhid kıyına varma ... ; Ms. İNK 97.B.4: ... 

ol zandıkdur. Ol mülhid kıyına varma ... ; Ms. K 119.A.4-5: Sen hoş sûfî gişisin …ol zındıkdur ve ol mülhid kıyına 
varub - didiler.

543 Ms. İÜK 170.B.2: sic. (Cf. passim.); Ms. İNK 97.B.8: Hüseyn; Ms. K 119.A.12: sic.
544 Ms. İÜK 170.B.11: sic; Ms. İNK 97.B.14: sic; Ms. K 119.B.5: sic.
545 Ms. sic. || Ms. İÜK 170.B.14: duruvan (sic!); Ms. İNK 97.B.17: öderven; Ms. K 119.B.9: öderven.
546 Ms. sic. || Ms. İÜK 171.A.2: hemîn; Ms. İNK 98.A.3: hemîn; Ms. K 119.B.13: taman.
547 Ms. İÜK 171.A.5: sic; Ms. İNK 98.A.5: sic; Ms. K 120.A.1: sic.
548 Ms. İÜK 171.A.10: sic; Ms. İNK 98.A.9: sic; Ms. K 120.A.8: sic.
549 Ms. verbum correctum.
550 Ms. sic. || Ms. İÜK 171.B.11: urdum; Ms. İNK 98.B.3: irdüm; Ms. K 120.B.10: irdüm.
551 Ms. sic. || Ms. İÜK 171.B.15: avretlere üleşdürürdi; Ms. İNK 98.B.6: avretlere üleşdürdi; Ms. K 120.B.14: 

avretlere üleşdürürdi.
552 Ms. İÜK 172.B.5: sic; Ms. İNK 99.A.5: sic; Ms. K 121.B.7: sic.
553 Ms. sic. || Ms. İÜK 173.A.5: deger; Ms. İNK 99.A.16: deger; Ms. K 122.A.9: degür.
554 Ms. sic. || Recte: minbâri; Ms. İÜK 173.B.1: sic; Ms. İNK 99.B.7: sic; Ms. K 122.B.7: manbâri.
555 Ms. İÜK 173.B.12: sic; Ms. İNK 99.B.14: sic; Ms. K 123.A.5: sic.
556 Ms. sic. || Ms. İÜK 174.A.5: sic; Ms. İNK 100.A.3: sic; Ms. K 123.A.15: sic.
557 Ms. sic. || Ms. İÜK 175.A.5: tarîkunuzda; Ms. İNK 100.B.9: tarîkunuzda; Ms. K 124.B.9: tarîkunuzda.
558 Ms. sic. || Ms. İÜK 175.A.13: benüm içün; Ms. İNK 100.B.15: benüm içün; Ms. K 125.A.5: benüm içün.
559 Ms. sic. || Ms. İÜK 175.B.1: Ebû Hafs-i Haddâd; Ms. İNK 100.B.17: Ebû Hafs-i Haddâd; Ms. K 125.A.9: 

Ebû Hafs Haddâd.
560 Ms. İÜK 176.A.3: Ve her kim ne vire ve ne ala, ol hîc nesnedür; Ms. İNK 101.A.12: Her kim vire ve almaya, ol 

erdür; Ms. K 125.B.12: Her kim vire ve almaya, ol erdür.
561 Ms. sic. || Ms. İÜK 176.A.13: eyleye; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 126.A.9: zikr eyledügin.
562 Ms. sic. || Ms. İÜK 176.B.6: dutub-dururdı; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 126.B.4: idüb-dururdı.
563 Ms. sic. || Ms. İÜK 176.B.8: koyub-dururdı; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 126.B.5: koyub-dururdı.
564 Ms. İÜK 176.B.8: mezheb-idi; Ms. İNK: lacuna; Ms. K 126.B.6: mezheb-idi.
565 Ms. sic. || Ms. İÜK 177.B.1: söylerüz; Ms. İNK 102.A.10: söylerüz; Ms. K 127.B.2: söylerüz.
566 Ms. İÜK 178.A.7: kesmeyesin; Ms. İNK 102.B.8: kesmeyesin; Ms. K 128.A.9: kesmeyesin.
567 Ms. İÜK 178.A.11: sic; Ms. İNK 102.B.12: sic; Ms. K 128.A.14: sic.
568 Ms. sic. || Ms. İÜK 178.A.12: oğlanlarum; Ms. İNK 102.B.12: oğlanlarum; Ms. K 128.A.15: oğlanlaruma.
569 Ms. İÜK 178.A.13: Abdullâh-ı Mübâreke; Ms. İNK 102.B.13: Abdullâh-ı Mübâreke; Ms. K 128.B.1: Abdul-

lâh Mübârek.
570 Ms. İÜK 179.B.4: sic; Ms. İNK 103.B.7: sic; Ms. K 129.B.10: sic.
571 Ms. locus corruptus. || Ms. İÜK 182.A.2: sic; Ms. İNK 105.A.16: sic; Ms. K 132.B.3: sic.
572 Ms. İÜK 182.A.10: omittit; Ms. İNK 105.B.5: omittit; Ms. K 132.B.12: omittit.
573 Ms. İÜK 182.A.10: Abdullâh-ı Hasan Canak; Ms. İNK 105.B.5: Abdullâh-ı Hüseyn-i Çanak; Ms. K 

132.B.12: Abdullâh Hasan-ı Canak. || Cf. Uludağ 435: Abdullah b. Hubeyk.
574 Ms. sic. || Ms. İÜK 182.A.12: omittit; Ms. İNK: 105.B.7: meşhûr-idi; Ms. K 132.B.14: omittit.
575 Ms. İÜK 182.B.2: sic; Ms. İNK 105.B.11: sic; Ms. K 133.A.6: sic.
576 Ms. İÜK 182.B.5: sic; Ms. İNK 105.B.14: sic; Ms. K 133.A.{3}: sic.
577 Ms. sic. || Ms. İÜK 182.B.15: ıtlâk; Ms. İNK 106.A.5: ıtlâk; Ms. K 133.B.4: ale’l-ıtlâk.
578 Ms. İÜK 183.A.1: sic; Ms. İNK 106.A.6: sic; Ms. K 133.B.5: sic.
579 Ms. sic. || Ms. İÜK 183.A.4: mergûbıdı. Ms. İNK 106.A.9: mergûbıdı; Ms. K 133.B.10: makbûlıdı.
580 Ms. sic. || Ms. İÜK 183.A.7: ul-muhakkikîn. Ms. İNK 106.A.11: ul-muhakkîkîn; Ms. K 133.B.14: sultâ-

ne’l-muhakkikîne.
581 Ms. İÜK 183.B.2: Cüneyd. Ms. İNK 106.B.2: idem; Ms. K 134.A.10: Cüneydi.
582 Ms. 237.a.2-241.a: sic (passim).
583 Ms. İÜK 184.B.8: ihsânuhu zünûb; Ms. İNK 107.A.14: ihsânuhu zünûb; Ms. K: lacuna.
584 Ms. sic. || Ms. İÜK 184.B.10: sic; Ms. İNK 107.A.15: sic; Ms. K: lacuna.
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585 Ms. İÜK 185.A.11: Anun gibi gişi bunda gelmek revâ degüldür; Ms. İNK 107.B.11: Anun bigi gişi bunda gelmek 
revâ degüldür; Ms. K: lacuna. 

586 Ms. sic. || Ms. İÜK 186.A.3: yir ü gök; Ms. İNK 108.A.11: yir ve gök; Ms. K: lacuna.
587 Ms. İÜK 186.A.8: omittit; Ms. İNK 108.A.15: omittit; Ms. K: lacuna.
588 Ms. sic. || Ms. İÜK 187.A.1: eydivire; Ms. İNK 108.B.15: eydivire; Ms. K: lacuna.
589 Ms. İÜK 188.A.15: sic; Ms. İNK 109.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
590 Ms. İÜK 188.B.3: sic; Ms. İNK 109.B.16: sic; Ms. K: lacuna.
591 Ms. sic. || Ms. İÜK 188.B.3-4: bu şîve Tanrınun hâsları şîvesidür; Ms. İNK 109.B.17: bu şîve Tanrınun hâsları 

şîvesidür; Ms. K: lacuna.
592 Ms. sic. || Ms. İÜK 189.B.5: dileklerin; Ms. İNK 110.B.8: dileklerin; Ms. K 141.A.7: cümle dilekler bizden 

dilesedi.
593 Ms. İÜK 189.B.8-9: beni tabîb sanmışvan; Ms. İNK 110.B.10: beni tabîb sanmışvan; Ms. K 141.A.11: … ve 

tabîb sanmışsın ve ben degül.
594 Ms. İÜK 190.A.3: sic. Ms. İNK 110.B.17: sic; Ms. K 141.B.6: sic.
595 Ms. İÜK 190.B.4: sic; Ms. İNK 111.A.13: sic; Ms. K 142.A.10: degme-gez.
596 Ms. İÜK 190.B.9: sic; Ms. İNK 112.B.12: sic; Ms. K 144.B.7: sic.
597 Ms. sic. || Ms. İÜK 193.A.7: hâlını; Ms. İNK 113.A.6: hâlını; Ms. K 145.A.10: hâlını.
598 Ms. İÜK 193.B.1:sic; Ms. İNK 113.A.12: sic; Ms. K 145.B.3: sic.
599 Ms. İÜK 193.B.7: sic; Ms. İNK 113.A.16: sic; Ms. K 145.B.11: sic.
600 Ms. İÜK 193.B.15: sic; Ms. İNK 113.B.6: sic; Ms. K 146.A.8: sic.
601 Ms. sic. || Ms. İÜK 194.A.5: söz; Ms. İNK 113.B.10: söz; Ms. K 146.A.14: söz.
602 Ms. sic. || Ms. İÜK 195.B.3: kangısın; Ms. İNK 114.B.11: kangısın; Ms. K 148.A.8: kankısı.
603 Ms. İÜK 195.B.8: sic; Ms. İNK 114.B.14: sic; Ms. K 148.A.15: sic.
604 Ms. İÜK 195.B.14: sic; Ms. İNK 115.A.3: sic; Ms. K 148.B.8: bir nesne dileyesin.
605 Ms. sic. || Ms. İÜK 196.A.12: ... mecâzî dirliginden hakîkat dirligine; Ms. İNK 115.A.14: ... mecâzî dirliginden 

hakîkat dirligine; Ms. K 149.A.9:... mecâzî dirlikten hakîkat dirlige.
606 Ms. sic. || Ms. İÜK 196.A.13: cân gidicek olur; Ms. İNK 115.A.15: can gidicek olur; Ms. K 149.A.10: cânı 

gidicek olur.
607 Ms. İÜK 196.B.3: sic; Ms. İNK 115.B.3: sic; Ms. K 149.B.2: sic.
608 Ms. İÜK 196.B.14: sic; Ms. İNK 115.B.11: sic; Ms. K 150.A.1: sic.
609 Ms. sic. || Ms. İÜK 198.B.11: rûhânî; Ms. İNK 117.A.5: revhânî; Ms. K 152.A.11: rûhânî.
610 Ms. İÜK 199.B.8: sic; Ms. İNK 117.B.10: sic; Ms. K 153.A.12: ayru uzletün.
611 Ms. İÜK 200.B.8: sic; Ms. İNK 118.A.16: sic; Ms. K 154.B.3: sic.
612 Ms. İÜK 201.A.6: sic; Ms. İNK 118.B.10: sic; Ms. K 155.A.7: sic.
613 Ms. İÜK 201.A.13: Yâ ne gerek? Ms. İNK 118.B.15: Ye ne gerek?; Ms. K 155.A.13: Niye gerek?
614 Ms. sic.
615 Ms. sic. || Ms. İÜK 202.B.1: Ömer; Ms. İNK 119.B.5: Ömer; Ms. K: lacuna.
616 Ms. sic. || Ms. İÜK 202.B.4: lutfların. Ms. İNK 119.B.7: latîflerin; Ms. K: lacuna.
617 Ms. sic. || Ms. İÜK 202.B.7: mürekkeb; Ms. İNK 119.B.9: mürekkeb; Ms. K: lacuna.
618 Ms. İÜK 202.B.12:sic; Ms. İNK 119.B.14: sic; Ms. K: lacuna.
619 Ms. İÜK 203.B.15: sic; Ms. İNK 119.B.15: sic; Ms. K: lacuna.
620 Ms. İÜK 203.B.12: Mısrîyi; Ms. İNK 120.B.1: Mısrîyi; Ms. K 155.B.7: sic.
621 Ms. İÜK 204.A.8: sic; Ms. İNK 120.B.9: sic; Ms. K: lacuna.
622 Ms. sic. || Ms. İÜK 204.B.7: Tangrıyı; Ms. İNK 121.A.2: Tangrıyı; Ms. K: lacuna.
623 Ms. sic. || Ms. İÜK 204.B.15: bulaşmadın; Ms. İNK 121.A.8: bulaşmadın; Ms. K 156.A.2: bulaşmadın.
624 Ms. sic. || Ms. İÜK 205.A.15: çaluyı; Ms. İNK 121.B.3: çaluyı; Ms. K 156.B.7: çaluyı.
625 Ms. İÜK 205.B.2: emîr-i hac. Ms. İNK 121.B.4: emîr hac; Ms. K 156.B.10: emîr-i hâc.
626 Ms. sic. || Ms. İÜK 205.B.5: idenden. Ms. İNK 121.B.6: idin; Ms. K 156.B.14: sebeb idin.
627 Ms. sic. || Ms. İÜK 206.A.3: deger; Ms. İNK 121.B.17: deger; Ms. K 157.B.1: degür.
628 Ms. sic. || Ms. İÜK 206.A.4: deger. Ms. İNK 121.B.17: irişür; Ms. K 157.B.1: irişür.
629 Ms. sic. || Ms. İÜK 206.A.4: cahdlıgıla; Ms. İNK 121.B.17: cahdlıgıla; Ms. K 157.B.2: cahdılıkla.
630 Ms. sic. || Ms. İÜK 206.A.5: cahdlıksuz; Ms. İNK 122.A.1: cahdlıksuz; Ms. K 157.B.3: cahdılıksuz.
631 Ms. sic. || Ms. İÜK 207.B.6: bunda; Ms. İNK 123.A.4: bunda; Ms. K 159.B.4: bende.
632 Ms. İÜK 207.B.14: sic; Ms. İNK 123.A.11: sic; Ms. K 159.B.14: {eydür}.
633 Ms. İÜK 208.A.14: sic. Ms. İNK 123.B.6: hizmetinden; Ms. K 160.A.16: hizmetinden (verbum correctum).
634 Ms. sic. || Ms. İÜK 208.A.15: getüreler; Ms. İNK 123.B.6: getüreler; Ms. K 160.A.16: get(ü)rürler.
635 Ms. İÜK 208.B.10: sic; Ms. İNK 123.B.14: sic; Ms. K 160.B.11: sic.
636 Ms. sic. || Ms. İÜK 209.A.1: sürüldigine. Ms. İNK 124.A.2: sürüldügine; Ms. K 161.A.3: sürükdigine.
637 Ms. İÜK 209.A.5: bunlaruniçün; Ms. İNK 124.A.5: bunun içün; Ms. K 161.A.8: bunlarun icün.
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638 Ms. sic. || Ms. İÜK 210.B.3: yükin; Ms. İNK 125.A.4: yükin; Ms. K 162.B.12: yükin.
639 Ms. sic. || Ms. İÜK 210.B.4: yatacak yirdür; Ms. İNK 125.A.4: yatacak yirdür; Ms. K 162.B.13: yatacak 

yirdür.
640 Ms. İÜK 211.A.3: Eydür: müşâhede eylemekdür; Ms. İNK 125.A.15: Eydür: müşâhede eylemekdür; Ms. K 

163.A.14:{Eydür: bu niyyeti müşâhede eylemekdür.}
641 Ms. sic. || Ms. İÜK 211.B.11: Hayrî; Ms. İNK 125.B.17: Hıyrî; Ms. K 164.A.14: Hîrî. || Cf. Uludağ 

494: Hîrî.
642 Ms. sic. || Ms. İÜK 211.B.14: nihâyet; Ms. İNK 126.A.2: nihâyet; Ms. K 164.B.1-2: bahâne eyleyüb-dururdı.
643 Ms. sic. || Ms. İÜK 212.A.2: Cürcânî(yi); Ms. İNK 126.A.5: Cürcânîyi; Ms. K 164.B.4: Ebû Abdullâh-i 

Celâse{dür}. || Cf. Uludağ 495: Ebû Abdullâh b. Cellâ.
644 Ms. İÜK 212.A.4: sic; Ms. İNK 126.A.7: sic; Ms. K 164.B.8: sic.
645 Ms. İÜK 212.B.2: sic; Ms. İNK 126.A.17: sic; Ms. K 165.A.7: sic.
646 Ms. İÜK 212.B.9-10: Ma‘âd; Ms. İNK 126.B.6: Ma‘âz; Ms. K 165.B.3: Mu‘âz || Cf. Uludağ 386: Yahya 

b. Mu‘âz.
647 Ms. İÜK 213.B.10: sic; Ms. İNK 127.A.14: sic; Ms. K 166.B.8: sic.
648 Ms. sic. || Ms. İÜK 213.B.12: Hayrî; Ms. İNK 127.A.16: Hîrî; Ms. K 166.B.10: Osmân Hîrî || Cf. 

Uludağ 494: Hîrî.
649 Ms. sic. || Ms. İÜK 213.B.14: pes bilesiz; Ms. İNK 127.B.1: pes bilesiz; Ms. K 166.B.13: bilesin kim.
650 Ms. sic. || Ms. İÜK 214.A.15: berhordârluk; Ms. İNK 127.B.14: berhordârlık; Ms. K 167.B.3: berhordâr[[-

lık]].
651 Ms. sic. || Ms. İÜK 215.B.9: almazvan; Ms. İNK 128.B.11: almazvan; Ms. K 169.A.5: almazvan.
652 Ms. İÜK 216.B.1: sic; Ms. İNK 129.A.11: sic; Ms. K 169.B.15: omittit.
653 Ms. sic. || Ms. İÜK 219.A.15: Tanrı yakınlığı; Ms. İNK 131.B.1: Tanrı yakınlığı; Ms. K 173.A.14: Tanrıya 

yakınlık.
654 Ms. verbum correctum.
655 Ms. sic. || Ms. İÜK 221.B.2: Yitmiş bin kızıl altun ...; Ms. İNK 133.A.1: Yitmiş-bin kızıl altun ... ; Ms. K 

175.B.10: Yitmiş-bin yûsufî kızıl altun.
656 Ms. İÜK 221.B.2: sic; Ms. İNK 133.A.1: sic; Ms. K 175.B.11: sic.
657 Ms. İÜK 222.A.5: sic; Ms. İNK 133.A.14:sic; Ms. K 176.B.1: eksilmegi.
658 Ms. İÜK 222.A.12: sic; Ms. İNK 133.B.2: sic; Ms. K 176.B.9: fir‘aûnlığı.
659 Ms. İÜK 222.A.12: sic; Ms. İNK 133.B.3: sic; Ms. K 176.B.9: sic.
660 Ms. sic. || Ms. İÜK 223.B.6: biz dahı; Ms. İNK 134.A.15: biz dahı; Ms. K 178.A.5: biz dahı.
661 Ms. İÜK 224.A.15: sic; Ms. İNK 134.B.17: sic; Ms. K 179.A.2: kesmeye ve zahımlu olmaya.
662 Ms. sic. || Ms. İÜK 224.B.8: zamâne-idi; Ms. İNK 135.A.5: zamâne-idi; Ms. K 179.A.10: ehl-i zamâne idi.
663 Ms. sic. || Ms. İÜK 224.B.14: idesin; Ms. İNK 135.A.11: idesin; Ms. K 179.B.2: idiveresin.
664 Ms. sic. || Ms. İÜK 225.B.13: Ma‘âribî; Ms. İNK 135.B.16: Ma‘âribî; Ms. K 180.B.6: Ma‘âribî. || Cf. 

Uludağ 529: Megazîlî.
665 Ms. sic. || Ms. İÜK 226.A.2: Gulâm-ı Halîl; Ms. İNK 136.A.2: Gulâm-ı Halîl; Ms. K 180.B.11: Gulâm-ı 

Halîl. || Cf. Uludağ 529: Gulâm Halil.
666 Ms. İÜK 228.A.4: sic; Ms. İNK 137.B.1: sic; Ms. K 183.A.11: dutmağıla.
667 Ms. sic. || Ms. İÜK 229.A.11: Bûşengî; Ms. İNK 138.A.14: Bûşengî; Ms. K 184.B.8: Ebu’l-Hasan Bûşnegî. 

|| Cf. Uludağ 537: Bûşencî.
668 Ms. sic. || Ms. İÜK 230.B.7: Hakîm-i Tirmizî. Ms. İNK 139.A.12: Hakîm-i Tirmidî; Ms. K 186.A.11: 

Hakîm-i Tirmidî. || Cf. Uludağ 539: Muhammed Ali b. Tirmizî.
669 Ms. İÜK 230.B.7: muhteşimlerinden; Ms. İNK 139.A.12: sic; Ms. K 186.A.12: mehter(e)mlerinden idi.
670 Ms. sic. Verbum correctum? || Ms. İÜK 230.B.8: begenilmişidi; Ms. İNK 139.A.13: begenilmişidi; Ms. K 

186.A.13: begenilmiş.
671 Ms. İÜK 230.B.10: sic. Ms. İNK 139.A.14: sic; Ms. K 186.A.15: ucûbe-idi.
672 Ms. İÜK 230.B.12: sic; Ms. İNK 139.A.16: sic; Ms. K 186.B.1-2: sic.
673 Ms. İÜK 231.A.2: sic; Ms. İNK 139.B.1:sic; Ms. K 186.B.8: sic.
674 Ms. sic. || Ms. İÜK 231.A.5: tâlib ilme; Ms. İNK 139.B.5: tâlib ilme; Ms. K 186.B.12: tâlib ilm.
675 Ms. sic. || Ms. İÜK 231.A.6: koyub gidemezven; Ms. İNK 139.B.5: koyub gidemezven; Ms. K 186.B.13: 

koyumazvan.
676 Ms. sic. || Ms. İÜK 231.A.6: tâlib ilm; Ms. İNK 139.B.5: tâlib ilm; Ms. K 186.B.13-14: tâlib ilm.
677 Ms. İÜK 232.B.12: sic; Ms. İNK 140.B.11: sic; Ms. K 189.A.1: diyeler.
678 Ms. İÜK 233.A.7: sic; Ms. İNK 141.A.2: sic; Ms. K 189.A.13: sic.
679 Ms. İÜK 233.A.14: ... bir zamân oldı-ıdı. Ms. İNK 141.A.7: ... bir zamân oldı-ıdı; Ms. K 189.B.6: bir zamân 

oldıydı.
680 Ms. verbum correctum.
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681 Ms. İÜK 236.A.9: sic; Ms. İNK 143.A.10: sic; Ms. K 193.A.9: sic.
682 Ms. İÜK 236.A.9: sic; Ms. İNK 143.A.10: sic; Ms. K 193.A.9: sic.
683 Ms. İÜK 237.A.4: sic; Ms. İNK 143.B.13: sic; Ms. K 194.A.8: ismü’l-a‘zamu.
684 Ms. sic. || Ms. İÜK 237.B.5: sic. Ms. İNK 144.a.10: sic; Ms. K 194.B.9: sic.
685 Ms. sic. || Ms. İÜK 237.B.12: bu; Ms. İNK 144.A.15: bu; Ms. K 195.A.1: bir âyet.
686 Ms. İÜK 238.A.11: sic; Ms. İNK 144.B.10: sic; Ms. K 195.B.2: sic.
687 Ms. sic. || Ms. İÜK 238.B.8: ağacın; Ms. İNK 145.A.3: ağacın.
688 Ms. sic. || Ms. İÜK 239.A.5: yimişdür; Ms. İNK 145.A.13: yimişdür; Ms. K 196.B.1: yimişdür.
689 Ms. sic. || Ms. İÜK 239.A.9: üc; Ms. İNK 145.A.16: üç; Ms. K 196.B.8: idem.
690 Ms. İÜK 239.B.1: sic; Ms. İNK 145.B.4: sic; Ms. K 196.B.15: sic.
691 Ms. sic. || Ms. İÜK 239.B.2: Abdullâh(-ı) Menâzil; Ms. İNK 145.B.5: Abdullâh-ı Menâzil; Ms. K 197.A.2: 

Abdullâh-ı Menâzil. || Cf. Uludağ 555: Abdullâh ibn Münâzil.
692 Ms. İÜK 239.B.8: sic; Ms. İNK 145.B.10: sic; Ms. K 197.A.{8}: ferîza.
693 Ms. sic. || Ms. İÜK 240.A.15: biliş; Ms. İNK 146.A.10: biliş; Ms. K 198.A.2: biliş.
694 Ms. İÜK 241.A.10:idem. Ms. İNK 146.B.13: idem; Ms. K 199.A.2: şeyh vakt.
695 Ms. sic. || Ms. İÜK 241.A.10: Hayr Nessâc; Ms. İNK 146.B.13: Hayr-ı Nessâc; Ms. K 199.A.2: Hayr-ı 

Neşşâc. || Cf. Uludağ 560: Hayru’n-Nessâc.
696 Ms. İÜK 243.A.5: sic; Ms. İNK 148.A.4: sic; Ms. K 201.A.8: sic.
697 Ms. İÜK 243.A.6: sic; Ms. İNK 148.A.5: sic; Ms. K 201.A.9: acurmaya.
698 Ms. verbum correctum.
699 Ms. sic. || Ms. İÜK 243.B.11: yinilerdi; Ms. İNK 148.B.5: yinilerdi; Ms. K: lacuna.
700 Ms. sic. || Ms. İÜK 243.B.12: omittit; Ms. İNK 148.B.6: omittit; Ms. K: lacuna.
701 Ms. İÜK 244.B.5: sic; Ms. İNK 149.A.7: sic; Ms. K: lacuna.
702 Ms. sic. || Ms. İÜK 245.A.6: pîri-idi; Ms. İNK 149.B.3: pîri-idi; Ms. K: lacuna.
703 Ms. İÜK 245.A.14: sic; Ms. İNK 149.B.9: sic; Ms. K: lacuna.
704 Ms. İÜK 245.B.9: sic; Ms. İNK 149.B.17: sic; Ms. K: lacuna.
705 Ms. İÜK 245.B.12: sic; Ms. İNK 149.B.17: sic; Ms. K: lacuna.
706 Ms. sic. || Ms. İÜK 246.A.13: Cürcânî; Ms. İNK 150.A.14: Cürcânî; Ms. K: lacuna. || Cf. Uludağ 574: 

Cüzcânî.
707 Ms. sic. || Ms. İÜK 254.A.5: sizi dilek eyleyem; Ms. İNK 155.B.3: sizi dilek eyleyem; Ms. K: lacuna.
708 Ms. Herîrî. || Ms. İÜK 254.B.15: Cerîrî; Ms. İNK 156.A.5: Cerîrî; Ms. K: lacuna. || Cf. Uludağ 590: 

Cerîrî.
709 Ms. sic. || Ms. İÜK 255.A.13:… getürivir; sen …; Ms. İNK 156.A.16:… getürivir; sen …; Ms. K: lacuna.
710 Ms. sic. || Ms. İÜK 255.A.14: ... git didi. Ben vardum yârânlardan la (sic!) gitdüm... . Ms. İNK 156.A.16-17: 

... git didi. Ben iveridüm yârânlarıla gitdüm; Ms. K: lacuna.
711 Ms. verbum correctum; Ms. K: lacuna.
712 Ms. sic. || Ms. İÜK 256.A.10: gâyet; Ms. İNK 157.A.3: gâyet; Ms. K 241.B.11: gâyetsüz.
713 Ms. sic. || Ms. İÜK 256.A.11: ve vecd ü cahd; Ms. İNK 157.A.4: ve vecd ve cahd; Ms. K 241.B.12: ve cahd 

içinde.
714 Ms. sic. || Ms. İÜK 256.B.13: mülhid-idi; Ms. İNK 157.B.1: mülhid-idi; Ms. K 242.A.16: mülhid-idi.
715 Ms. İÜK 257.A.7: sic; Ms. İNK 157.B.8: sic; Ms. K 242.B.10: sic.
716 Ms. İÜK 258.A.15: sic; Ms. İNK 158.B.4: sic; Ms. K 244.A.10: sic.
717 Ms. İÜK 258.B.2: sic; Ms. İNK 158.B.6: sic; Ms. K 244.A.13-14: … bir bişmiş ve ıssı girdeye … .
718 Ms. İÜK 258.B.8: idem; Ms. İNK 158.B.10:idem. Ms. K 244.B.3: idem. || Cf. Uludağ 598: Bâbu’t-

Tâk.
719 Ms. sic. || Ms. İÜK 258.B.14: vakt-i sâhiba vakt-i sıfatdur; Ms. İNK 158.B.14: vakt-i sâhib vakt sıfatıdur; Ms. 

K 244.B.9: vakt(i) sâhibe vakt sıfatıdur.
720 Ms. İÜK 259.B.11: sic; Ms. İNK 159.B.1: sic; Ms. K 245.B.12: senün.
721 Ms. İÜK 260.A.4: sic; Ms. İNK 159.B.7:sic; Ms. K 246.A.6: içinde.
722 Ms. sic. || Ms. İÜK 261.A.11: münâcât; Ms. İNK 160.B.3: münâcât; Ms. K 247.B.3: münâcât.
723 Ms. İÜK 261.B.8: sic; Ms. İNK 160.B.12: sic; Ms. K 247.B.15: omittit.
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El Yazmasına Eklenmiş Kayıtlar

Vikaye Varaklarındaki kayıtlar
(II.B)
(1) Dervîş es-seyyid Ali Rızâ
(2) hâkpây-i nakşibendiy(y)e rızâullâh
(3) ve imtisâlen li-emri’ş-şeyhi’l-azîz
(4) vukıfet
(1.A)
(1) Kâle-n-nebî [[sallallâhu aleyhi]] ve selleme.
(2) Mevtü’l-fukarâ râhat [[ve mevtü’l-agniyâ fitnet]]
(3) Mevtü’l-fukarâ râhat ve-mevtü’l-agniyâ (fitne)t ve mevtü’l-umerâ zulmetü 

|ve mevtü’l-ulemâ (?)|
***

(4) Salât mûnisü’l-kabr
(5) Her kim ahşâm namâzından sonra iki rekʻat namaz kılsa xxx
(6) diyü niyyet eylese, her rekʻatda bir Fâtiha ve bir a… xxx
(7) ihlâs okısa, o kimsene kabra girüb xxx
(8) ol gişi başını bir mahbûb sûretün dizi üst(in)de bula ve xxx
(9) kimsin ki benüm kabrum senün nûrunla münevver xxx
(10) Ol kimsene eyde: ben senün ol ahşâm namâzında <salavat-ı mûnisü’>
(11) l-kabr deyü kıldugun namazın Hak Taʻâlâ bana nasb eylemiş <sabâha?>
(12) degin sana yoldaşun olam diye bu hasret
(13) xxx xxx şek dutma
(14) xxx niyetile duʻâ idene Hak xxx xxx

Eserin Sonundan Sonraki kayıtlar (v. 334.B)
Der în dünya kişi bîgam nebâşed1

Eger bâşed beni Âdem nebâşed
Selâse yüzhebne’l-hüzne’l-mâ’
Ve’l-huzravât ve’l-vechü’l-hasen

1 Bu kaydın hizasında sağda okunamayan silinmiş bir kayıt bulunmaktadır.
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Ben senün kemter kulunam n’ola sultânum [[fulân]]
Vasluna şükrler ne kılsam tünd-i saʻy cânum hemi [[fulân]]
Cûn senün laʻl-ı lebündür cânuma cân arturan
Olmasun sensüz cihânda bir nefes cânum hemi [[fulân]]

El Yazmasının Sayfa kenarlarındaki kayıtlar2

18.B
Vefât-ı Hazret-i Hasan(-ı) Basrî - aleyhi’r-rahme - 110.
21.A
Mâlik bin Dînâr - ecellehüm (2) nâbaʻînden innehu. Yahyâ (3) Mâlik bin Dînâr 
el-Basrî (4) - kaddese sırrahu - ism-i şerîfini (5) Muhammed bin İbrâhîm D(â)vud 
(?) (6) Mâlik baʻsü evvele (7) târîh-i sâl (8) bâlig-i aded sebeb (9) oldukda hayâtı 
(10) memâta kalb oldı. (11) Kazâ terahhuma ve şifâ (12) Hanîf  (13) Efendi

82.A
Vefât-ı Hazret-i Beşr-i Hâfî - aleyhi’r-rahme - 327.
100.A 
Vefât-ı Hazret-i Bâyezîd-i Bestâmî - aleyhi’r-rahme - 261.
135.A
Vefât-ı Hazret-i Abdullâh-ı Mübârek fakîh-i buzurgvâr - aleyhi’r-rahme - 181.
142.A
Vefât-ı Hazret-i Süfyân-ı Sevrî, fakîh-i Kûfe - aleyhi’r-rahme - 161.
152.A
Vefât-ı Hazret-i Ebû Hanîfe - aleyhi’r-rahme - 150.
157.B
Vefât-ı Hazret-i İmâm-ı Şâfiʻî - aleyhi rahme - sene-i - 302.
162.B
Vefât-ı İmâm-ı Hanbel - aleyhi rahme - sene-i - 243.
181.A
Vefât-ı Hazret-i Hâtem-i Asam - aleyhi rahme - sene-i - 237.
186.B
Vefât el-Hazret Sehl bin |Testerî| - aleyhi rahme - sene-i - 283.
192.B
Vefât-ı Hazret-i Maʻrûf-ı Kerhî - aleyhi’r-rahme - 203(?).

2 Daha sonraki bir kullanıcı, bazı menkıbelere dair kenarlara notlar düşmüştür. Bunlar çoğu zaman 
evliyaların vefat tarihine dairdir.
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Yardımcı Ekler

Elyazmasındaki Menkıbelerin Fihristi

1. Ebû Muhammed Caʻfer-i Sâdık. 6.B. 36. Şâh Şucâʻ-ı Kirmânî. 214.B.

2. Üveys(-i) Karanî. 11.A. 37. Yûsuf(-ı) Hüseyn. 217.A.

3. Hasan-ı Basrî. 18.B. 38. Ebû Hafs-ı Haddâd. 222.A.

4. Mâlik bin Dînâr. 31.A. 39. Hamdûn(-ı) Kassâr. 228.A.

5. Muhammed-i Vâsiʻ. 37.A. 40. Mansûr-ı Ammâr. 230.B.

6. Habîb-i Acemî. 37.B. 41. Ahmed ibniʼl-Asımı’l-Antâkî. 233.A.

7. Ebû Hâzım-ı Medenî. 43.B. 42. Abdullâh Hasan-ı Canak. 235.A.

8. Atabatul-Gulâm. 44.B. 43. Cüneyd(-i) Bağdâdî. 236.A.

9. Râbiʻa-ı Adeviyye. 46.A. 44. Ömer Bû Osmân-ı Mekkî. 258.B.

10. Füzeyl bin Iyâz. 57.A. 45. Bû Saʻîd-i Har(r)âz. 261.A.

11. İbrahîm(-i) Edhem. 65.A. 46. Ebu’l-Hasan-ı Nûrî. 265.B.

12. Beşr(-i) Hâfî. 82.A. 47. Ebû Osmân Hîrî. 271.B.

13. Zâ n-Nûn(-ı) Mısrî. 87.B. 48. Abdullâh ibni’l-Celâ. 276.A.

14. Bâyezîd-i Bestâmî. 100.A. 49. Muhammed-i Rüveym. 278.A.

15. Abdullâh-ı Mübârek. 135.A. 50. İbn-i Atâ. 279.A.

16. Süfyân(-ı) Sevrî. 142.A. 51. İbrahîm ibn-i Dâvud-ı Rakkî. 282.B.

17. Ebû Alî Şakîk. 148.A. 52. Yûsuf-ı Esbât. 283.B.

18. Ebû Hanîfe-i Kûfî. 152.A. 53. Ebû Yaʻkûb İshak-ı Nehrcûrî. 285.A.
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19. İmâm-ı Şâfiʻî. 157.B. 54. Mecnûn(-ı) Semnûn. 287.B.

20. İmâm-ı Ahmed-i Hanbel. 162.B. 55. Ebû Muhammed(ü)’l-Mürtaʻiş. 290.B.

21. Dâvud-ı Tâyî. 167.A. 56. Ebû Abdullâh Fazl. 292.A.

22. Hâris-i Muhâsibî. 170.B. 57. Ebû’l-Hasan Bûşnegî. 293.A.

23. Ebû Süleymân-ı Dârânî. 172.A. 58. Hakîm(-i) Tirmidî. 295.A.

24. Muhammed bin Semmâk. 174.B. 59. Ebû Bekr Varrâk. 303.A.

25. Muhammed ibn-i Eslemi’t-Tûsî. 175.B. 60. Abdillâh(-ı) Menâzil. 306.A.

26. Ahmed-i Harab. 177.B. 61. Şeyh Alî İsfahânî. 307.A.

27. Hâtem-i Asam. 181.A. 62. Hayr-ı Nessâh. 308.A.

28. Sehl bin Abdillâh-ı Testerî. 186.B. 63. Ebû Hamza Horâsânî. 310.A.

29. Maʻrûf(-ı) Kerhî. 192.B. 64. Ahmed-i Mesrûk. 311.B.

30. Serîr(-i) Sakatî. 196.A. 65. Abdullâh Ahmed(-i) Magribî. 313.A.

31. Feth(-i) Mevsalî. 201.A. 66. Ebû Alî Cürcânî. 314.B.

32. Ahmed Havârî. 202.B. 67. Şeyh Ebû Bekr-i Kettânî. 315.B.

33. Ahmed-i Hazreviyye. 203.B. 68. Abdullâh-ı Muhammed(-i) Hafîf. 319.B.

34. Ebû Turâb Nahşebî. 206.A. 69. Ebû Muhammed (C)erîrî. 325.A.

35. Yahyâ ibn Maʻâd. 208.A. 70. Mansûr Hallâc. 327.A.
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Düzeltilerek El Yazmasında Verilmiş Bulunan 
Varak numaralarının konkordansı1

1 İlk sütunda neşirdeki menkıbelerin düzeltilmiş sıralamasının numarası, ikinci sırada ise el yazmasın-
daki sayfa numarası bulunmaktadır. 1.B-18.B, 39.A-88.B, 90.A-259.A, 260.A-269.A ve 279.A-334.B 
aralıklarındaki varaklar yanlış sıralanmamıştır. Buralarda neşirdeki varak numaralandırmaları ile el 
yazmasının tıpkıbasımındaki numaralandırmalar birbiri ile uyuşmaktadır.

1.B 1.B
↕ Sıra doğru ↕

18.B 18.B
19.A 29.A
19.B 29.B
20.A 30.A
20.B 30.B
21.A 31.A
21.B 31.B
22.A 32.A
22.B 32.B
23.A 33.A
23.B 33.B
24.A 34.A
24.B 34.B
25.A 35.A
25.B 35.B
26.A 36.A
26.B 36.B
27.A 37.A
27.B 37.B
28.A 38.A
28.B 38.B
29.A 19.A
29.B 19.B
30.A 20.A
30.B 20.B
31.A 21.A
31.B 21.B
32.A 22.A
32.B 22.B
33.A 23.A
33.B 23.B
34.A 24.A
34.B 24.B
35.A 25.A
35.B 25.B

36.A 26.A
36.B 26.B
37.A 27.A
37.B 27.B
38.A 28.A

↕ Sıra doğru ↕
38.B 28.B
39.A 39.A
88.B 88.B
89.A s. vrk. 268
89.B s. vrk. 269
90.A 90.A
259.A 259.A

↕ Sıra doğru ↕
259.B 268.B.
260.A 260.A

↕ Sıra doğru ↕
270.A 271.A
270.B 271.B
271.B 272.B
272.A 273.A
272.B 273.B
273.A 274.A
273.B 274.B
274.A 275.A
274.B 275.B
275.A 276.A
275.B 276.B
276.A 277.A
276.B 277.B
277.A 278.A
277.B 278.B
278.A 270.A
278.B 270.B
279.A 279.A

↕ Sıra doğru ↕
334.B 334.B
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Menkıbelere kenarlarda Verilen numaralara Bir Bakış2

6.B {1}↑ {1}→ 221.B {37}↑
11.A Numara eksik ←{2} 222.A ←{38}
18.B [[{3}]] (böyle!) {3}→ 228.A {38}↑ ←{39}
21.A {4}↑ ←{4} 230.A [[{39}]] ↑ (böyle!)
27.A Numara eksik ←{5} 230.B {40}→ 
37.B {6}↑ {6} 233.A {40}↑ ←{41}
43.B {7}↑ {7}→ 235.A {41}↑ ←{42}
44.B {8}↑ {8}→ 235.B {42}↑
46.A {9}↑ ←{9} 236.A ←{43}
57.A {10}↑ ←{10} 258.B {43}↑
65.A Numara eksik ←{11} 259.A {44}→
82.A {12}↑ ←{12} 261.A {44}↑ ←{45}
87.B {13}↑ {13}→ 265.A {45}↑
100.A Numara eksik ←{14} 265.B {46}→
135.A {15}↑ ←{15} 272.B {46}↑ {47}→
142.A {16}↑ ←{16} 277.A {47}↑ ←{48}
148.A Numara eksik ←{17} 278.B {48}↑ Numara eksik
152.A Numara eksik ←{18} 279.A {49}↑ Numara eksik
157.B Numara eksik {19}→ 282.B [[49]]↑ (böyle!) {50}↑ {51}→
162.B {20}↑ {20}→ 283.B {51}↑ {52}→
167.A {21}↑ ←{21} 285.A {52}↑ ←{53}
170.B {22}↑ {22}→ 287.B {53}↑ {54}→
172.A {23}↑ ←{23} 290.B {54}↑ {55}→
174.B {24}↑ {24}→ 292.A {55}↑ ←{56}
175.B {25}↑ {25}→ 293.A {56}↑ ←{57}
177.B [[{26}]]↑ (böyle!) {26}→ 295.A {57}↑ ←{58}
181.A [[{27}]]↑ (böyle!) ←{27} 303.A {58}↑ ←{59}
186.B {28}↑ {28}→ 306.A {59}↑ ←{60}

2 Oklar, fasıl numaralarının kenardaki yerini göstermektedir: ↑ kenarda üstte; ← kenarda solda; → ke-
narda sağda. Bazı durumlarda, ki bunlar çoğu zaman bir menkıbenin bitip öbürünün başladığı yerler-
dedir, her iki numara da verilmiştir. Bu iki numara sırası, iki yazıcının elinden çıkmıştır. El yazmasında 
çok soluk yazıldıkları için faksimilede görülemeyen sayılar (1, 1, 4, 4, 6, 6, 10, 10, 11, 12, 21, 23, 23, 40, 
46, 52) italik yazıyla verilmiştir. 
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192.B {29}↑ {29}→ 307.A {60}↑ ←{61}
195.B {30}↑ 308.A {61}↑ ←{62}
196.A ←{30} 310.A {62}↑ ←{64}
200.B {31}↑ 311.B {63}↑ {65}→
201.A ←{31} 313.A {64}↑ ←{67} 
202.B {32}↑ 314.B {65}↑ {68}→
203.A ←{32} 315.A {66}↑
203.B {33}↑ {33}→ 315.B {69}→
206.A {34}↑ ←{34} 319.B {67}↑ {70}→
208.A {35}↑ ←{35} 325.A {68}↑ ←{71}
214.B {36}↑ {36}→ 326.B {69}↑
217.A {37}↑ ←{37} 327.A ←{72}
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Diğer El Yazmalarında ve neşirlerde Geçen 
Evliyâ Adlarının listeleri ve Yazılışları

İstanbul Üniversitesi Nüshası (İÜK)

1. Ebû Caʻfer-i Sâdık 6.A.8; 2. Üveyse’l-Karânî 10.A.1; 3. Hasan-ı Basrî 15.B.13; 4. 
Mâlik ibn-i Dînâr 25.A.3; 5. Muhammed-i Vâsiʻ 29.B.5-6; 6. Habîb-i Acemî 30.A.13; 
7. Ebû Hâzım-ı Medenî 34.B.13; 8. Atabetü’l-Alâm 35.B.8; 9. Râbiʻa-ı Adeviyye 37.A.7; 
10. Füzeyl bin Iyâz 46.B.7; 11. İbrâhîm bin Edhem 53.A.5-6; 12. Bişr(-i) Hâfî 58.B.4; 
13. Zâ’n-Nûn-ı Mısrî 63.A.11; 14. Bâyezîd-i Bestâmî 73.A.12; 15. Abdullâh ibn-i 
Mübârek 102.A.2; 16. Süfyân(-ı) Sevrî 108.A.2; 17. Ebû Alî Şakîk 113.A.1; 18. Ebû 
Hanîfe-i Kûfî 116.A.11; 19. İmâm-ı Şâfiʻî 120.A.15; 20. Ahmed-i Hanbel 124.B.1; 
21. Dâvud-ı Tâyî 127.B.13; 22. Hâris-i Muhâsibî 130.B.4; 23. Ebû Süleymân-ı 
Dârânî 131.B.10; 24. Muhammed-i Semmâk 134.A.1; 25. Muhammed ibn-i Eslem-i 
Tûsî 134.B.8; 26. Ahmed-i Harab 136.A.10; 27. Hâtem-i Asam 138.B.11; 28. Sehl 
ibn-i Abdillâh-ı Tüsterî 143.A.12; 29. Maʻrûf-ı Kerhî 148.A.1; 30. Serîr(-i) Sakatî 
150.B.3; 31. Feth-i Mûsilî 154.B.1; 32. Ahmed-i Hûrî 155.B.10; 33. Ahmed-i Haz-
reviyye 156.B.11; 34. Ebû Turâb Nahşî 158.B.8; 35. Yahyâ ibn Maʻâd 160.A.14; 36. 
Şâh-ı Şucâʻ(-ı) Kirmânî 165.B.5; 37. Yûsuf-ı Hüseyn 167.B.2; 38. Ebû Hafs-ı Haddâd 
171.A.12; 39. Ahmed-i Kassâr 176.B.3; 40. Mansûr-ı Ammâr 178.A.15; 41. Ahmed 
ibni’l-Asımı’l-Antâkî 180.B.8; 42. Abdullâh-ı Hasan(-ı) Canak 182.A.10; 43. Cüneyd-i 
Bağdâdî 183.A.1; 44. Ömer Bû Osmân 201.B.4; 45. Ebû Saʻîd-i Harrâz 203.B.6-7; 
46. Ebu’l-Hasan-ı Nûrî 206.B.15; 47. Osmân-ı Hayrî 211.B.11; 48. Abdullâh-ı Celâl 
215.B.1; 49. Muhammed-i Ravîm 216.B.11; 50. İbn-i Atâ 217.B.13; 51. İbrahîm 
bin Dâvud 220.B.9; 52. Esbât. 221.A.13; 53. Ebû Yaʻkûb-ı İshak Nehrcûrî 222.B.7; 
54. Şeyh-i Mevzûn Semnûn 224.B.7; 55. Ebû Muhammedi’l-Mürtakış 226.B.13; 56. 
Muhammed Fazl 228.A.13; 57. Ebu’l-Hasan Bûşnegî 229.A.11; 58. Hakîm-i Tirmizî 
230.B.7; 59. Ebû Bekr-i Varrâk 237.A.7; 60. Abdillâh-ı Menâzil 239.B.2; 61. Şeyh Alî 
İsfahânî 240.B.1; 62. Hayr Nessâc 241.A.1; 63. Ebû Hamza-ı Horâsânî 242.B.10; 64. 
Ahmed-i Meşrûk 244.A.5; 65. Abdullâh-ı Ahmed-i Magribî 245.A.1; 66. Ebû Alî Cür-
cânî 246.A.13; 67. Şeyh Ebû Bekr-i Kettânî 247.A.4; 68. Abdullâh(-ı) Muhammed(-i) 
Hafîf 250.B.7; 69. Ebû Muhammed Cerîrî 254.B.15; 70. Mansûru Hallâc 256.A.9.

Nuruosmaniye Kütüphanesi Nüshası (İNK)

1. Ebû Caʻfer-i Sâdık. 4.A.6; 2. Üveys … . 6.A.15; 3. Habeyş-i Basrî 10.A.104; 4. 
Mâlik ibn-i Dînâr 16.B.3; 5. Muhammed-i Vâsiʻ 19.B.3; 6. Habîb-i Acemî 20.A.2; 7. 
Ebû Hâzım-ı Medenî 23.A.3; 8. Atabetü’l-Alâm 23.B.6; 9. Râbiʻa-i Adeviyye 24.B.4; 
10. Füzeyl ibn-i Iyâz 30.A.17; 11. boşluk boşluk; 12. boşluk boşluk; 13. Zâ’n-Nûn-ı Mısrî 
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32.A.14; 14. Bâyezîd-i Bestâmî 38.A.15; 15. Abdullâh ibn-i Mübârek 54.A.12; 16. 
Süfyân-ı Sevrî 56.A.4; 17. Ebû Alî Şakîk 59.A.5; 18. Ebû Hanîfe(-i) (K)ûfî 61.A.10; 
19. İmâm-ı Şâfiʻî 63.B.15; 20. Ahmed-i Hanbel 66.B.2; 21. Dâvud(-ı) Tâyî 68.B.10; 
22. Hâris-i Muhâsibî 70.B.1; 23. Ebû Süleymân-ı Dârânî 71.A.9; 24. Muhammed-i 
Semmâk 72.B.8; 25. Muhammed ibni Eslemü’t-Tûsî 73.A.8; 26. Ahmed-i Harb 74.A.10; 
27. Hâtem-i Asam 75.B.17; 28. Sehil ibn Abdillâh-ı Tüsterî 79.A.1; 29. Maʻrûf-ı Ker-
hî 82.A.5; 30. Serîr-i Sakatî 83.B.12; 31. Feth(-i) Mûsilî 86.A.15; 32. Ahmed-i Hırî 
87.A.12; 33. Ahmed-i Hazreviyye 88.A.3; 34. Ebû Turâb Nahşebî 89.A.15; 35. Yahyâ bin 
Maʻâd 90.B.2; 36. Şâh-ı Şucâʻ(-ı) Kirmânî 94.A.8; 37. Yûsuf-ı Hüseyn 95.B.4; 38. Ebû 
Hafs-ı Haddâd 98.A.10; 39. Ahmed-i Kassâr 101.B.7; 40. Mansûr-ı Ammâr 102.B.15; 
41. Ahmed ibni’l-Asımı’l-Antâkî 104.A.17; 42. Abdullâh-ı Hasan-ı Canak 105.B.5; 43. 
Cüneyd-i Bağdâdî 106.A.6; 44. Ömer Bû Osmân-ı Mekkî 119.A.3; 45. Bû Saʻîd-i Harrâz 
120.A.14; 46. Ebu’l-Hasan-ı Nûrî 122.B.4; 47. Osmân-ı Hîrî 125.B.17; 48. Abdullâh 
ibnü’l-Celâl 128.B.5; 49. Muhammed-i Rüveym 129.B.2. 50. İbn-i Atâ 130.A.11; 51. 
İbrahîm bin Dâvud 132.A.17. 52. Yûsuf-ı Esbât 132.B.15. 53. Ebû Yaʻkûb-ı İshak Nehr-
cûrî 133.B.10; 54. Semnûn 135.A.5; 55. Ebû Muhammedi’l-Mürtakış (böyle!) 136.B.6; 
56. Ebû Abdullâh Fazl 137.B.9; 57. Ebu’l-Hasan-ı Bûşengî 138.A.14; 58. Hakîm-i 
Tirmidî 139.A.12; 59. Ebû Bekr-i Varrâk 143.B.15; 60. Abdillâh-ı Menâzil 145.B.5; 
61. Şeyh Alî İsfahânî 146.A.11; 62. Hayr Nessâc 146.B.13; 63. Ebû Hamza-i Horâsânî 
147.B.13; 64. Ahmed-i Mesrûk 148.B.11; 65. Abdullâh-ı Ahmed(-i) Magribî 149.A.16; 
66. Ebû Alî Cürcânî 150.A.14; 67. Şeyh Ebû Bekr-i Kettânî 150.B.12; 68. Abdullâh-ı 
Muhammed-i Hafîf; 69. Ebû Muhammed-i Cerîrî 156.A.5; 70. Mansûr-ı Hallâc 157.A.3.

Kahire Nüshası (K)

1 -; 2. -; 3. Habeyş-i Basrî -; 4. Mâlik bin Dînâr 9.A.4; 5. -; 6. - ; 7. Ebû Hâzım Medenî 
12.B.11; 8. Atabe’l-Allâm 13.B.11; 9. Râbiʻa(-i) Adeviyye 15.B.2; 10. Füzeyli (böyle!) 
ibn Iyâz 25.B.8; 11. {İ(b)râh(î)m Edhem} {33.A. 6.}; 12. B(e)şr Hâfî 48.S.3; 13. Zâ’n-
Nûn Mısrî 53.B.8; 14. Beyâzîd-i Bistâmî {65.A.5}; 15. Abdullâh-ı ibn Mübârek 97.B.5; 
16. - ; 17. Ebû Alî Şakîk 102.A.6; 18. boşluk; 19. boşluk; 20. boşluk; 21. boşluk; 
22. boşluk; 23. boşluk; 24. boşluk; 25. boşluk; 26. boşluk; 27. boşluk; 28. boşluk; 
29.boşluk; 30. boşluk; 31. boşluk; 32. boşluk; 33. Ahmed-i Hazreviyye 103.A.5; 34. 
Ebû Turâb Nahşî 105.A.16; 35. Yahyâ ibn Maʻâd 107.A.13; 36. Şâh-ı Şucâʻ Kirmânî 
113.B.3; 37. Yûsuf Hüseyn 115.B.10; 38. Ebû Hafs Haddâd 120.A.9-10; 39. Kassâr 
126.A.14; 40. Mansûr Ammâr 128.B.4; 41. Ahmed ibnü’l-Asımı’l-Antâkî 131.A.2; 42. 
Abdullâh Hasan-ı Canak 132.B.12; 43. Cüneyd-i Bağdâdî 133.B.5-6; 44. boşluk; 45. 
boşluk; 46. Ebu’l-Hasan-ı Nûrî 158.B.8-9; 47. Osmân Hîrî 164.A.14; 48. Abdullâh-ı 
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ibni’l-Celâ[[l]] 168.B.11; 49. Muhammed Rüvîm 170.A.12; 50. İbn-i Atâ 171.B.1; 51. 
İbrâhîm ibn-i Dâvud Rakî 174.B.13; 52. Yûsuf-ı Esbât 175.B.6; 53. Ebû Yaʻkûb İshak 
Zehrcûrî 177.A.4-5; 54. Semnûn Mecnûn 179.A.9; 55. Ebû Muhammedü’l-Mürtakış 
181.B.11-12; 56. Ebû Abdullâh-ı Fazıl 183.B.6; 57. Ebu’l-Hasan Bûşnegî 184.B.8; 
58. Hakîm Tirmidî 186.A.11; 59. Ebû Bekr-i Varrâk 194.A.10; 60. Abdillâh-ı Menâzil 
197.A.1-2; 61. Şeyh Alî İsfahânî 198.A.3; 62. Hayr-ı Nesâc 199.A.2; 63. Ebû Hamza 
Horâsânî 200.B.10; 64. boşluk; 65. boşluk; 66. boşluk; 67. Şeyh Ebû Bekr-i Kettânî 
202.A.3; 68. Abdullâh-ı Muhammed-i Hafîfi 239.A.13; 69. boşluk; 70. Mansûr-ı 
Hallâc 241.B.10.

H. Ritter

1. Caʻfer as-Sâdiq (b. Muhammad); 2. Uwais al-Qaranî (b. ʻÂmir); 3. Hasan al-Basrî; 4. 
Mâlik b. Dînâr (Abû Yahyâ); 5. Muhammad b. Wâsiʻ (b. Câbir Abû ʻAbdullâh); 6. Habîb 
al-ʻAcamî (Abû Muhammad); 7. -; 8. -; 9. Râbiʻa al-Adawîya; 10. Fudail b. Iyâd; 11. 
Ibrâhîm b. Adham; 12. -; 13. -; 14. Bâyazîd Bistâmî (Abû Yazîd Taifır b. ʻÎsâ b. Suroşan; 
15. ʻAbdallâh b. al-Mubârak; 16. Sufyân at-Taurî; 17. -; 18. Şâfiʻî (Muhammad b. Îdrîs); 
19. Şâfiʻî (Muhammad b. Îdrîs); 20. Ahmad b. Hanbal; 21. Dâwud Tâ’î (Abû Sulaimân 
Dâwud b. Nusair al-Kûfî); 22. Hâris al-Muhâsıbî; 23. Abû Sulaimân ad-Dârânî (ʻAb-
darrahmân b. Atîya); 24. -; 25. -; 26. -; 27. Hâtim al-Asamm; 28. Sahl at-Tustarî; 29. 
Maʻrûf  al-Karxî; 30. Sarî as-Saqatî; 31. Fath al-Mausilî (b. Saʻîd); 32. Ahmad b. Xidroya; 
33. Ahmad b. Xidruya; 34. -; 35. Yahyâ b. Muʻâd (ar-Râzî); 36. Şâh Şucâʻ al-Kirmânî; 
37. Yûsuf  b. al-Husain; 38. Abû Hafs al-Haddâd (ʻAmr/ʻOmar b. Salama an-Nisâbûrî); 
39. -; 40. -; 41. -; 42. Cunaid (Abû l-Qâsim b. Muhammad); 43. Cunaid (Abû l-Qâsim 
b. Muhammad); 44. -; 45. Ahmad b. ʻÎsâ al-Xarrâz; 46. -; 47. Abû Otmân al-Hîrî; 48. 
Ibn al-Callâ’ (Abû Abdallâh Ahmad b. Yahyâ); 49. -; 50. Abû l-ʻAbbâs Ahmad b. Atâ’; 51. 
-; 52. -; 53. -; 54. -; 55. Murtaʻiş (Abû Muhammad Abdullâh b. Muhammâd); 56. -; 57. 
-; 58. Hakîm Tirmidî; 59. Abû Bakr al-Warrâq; 60. -; 61. -; 62. -; 63. -; 64. -; 65. -; 
66. Curcânî/Gurgânî Abû l-Qâsim; 67. -; 68. -; 69. -; 70. Hallâc (al-Husain b. Mansûr).

A. G. Sertkaya

1. imâm caʻfer-i sâdık; 2. veys-i karenî; 3. hasan-ı basrî; 4. mâlik-i dînâr; 5. muhammed-i 
vâsiʻ; 6. habîb-i ʻacemî; 7. ebû hâşim-i mekkî; 8. ʻatebe bin gulâm; 9. râbiʻa-yı ʻadeviyye; 10. 
fuzayl-ı ʻayâz; 11. ibrâhîm-i edhem; 12. büşr-i hâfî; 13. zû’n-nûn-ı mısrî; 14. bâyezîd-i 
bestâmî; 15. ʻabdu’llâh-i mübârek; 16. süfyân-ı sevrî; 17. şakîk-i belhî; 18. imâm ebû hanî-
fe; 19. imâm şâfiʻî; 20. ahmed-i hanbel; 21. dâvûd-ı tâyî; 22. hâris-i muhâsibî; 23. ebû 
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süleymân-ı dârâyî; 24. muhammed-i semmâk; 25. muhammed-i eslem; 26. ahmed-i harb; 
27. hâtem-i asamm; 28. sehl-ı bin ʻabdu’llâh-ı teşterî; 29. maʻrûf-ı kerhî; 30. serîʻ-i sakatî; 
31. ebû’l-feth-i muslî; 32. ahmed-i havarî; 33. ahmed-i huzreveyh; 34. ebû tırâb-ı nahşebî; 
35. yahyâ-yı maʻâz-i râzî; 36. şâh-ı şücâʻ-ı kirmânî; 37. yûsuf-ı bin hüseyn; 38. ebû hafz-ı 
haddâd; 39. hamdûn kassâr; 40. mansûr-ı ʻammâr; 41. ahmed-i hâşim-i antakî; 42. ʻabdu’l-
lâh-ı sâbık; 43. cüneyd-i bagdâdî; 44. ömer-i hüseyn-i mekkî; 45. ebû zâhid-i harrâz; 46. ebû 
hüseyn-i nûrî; 47. ebû ʻosmân-ı hîrî; 48. ebû muhammed-i rüveym; 49. ibn-i ʻatâ-yı velî; 50. 
ebû ʻabdu’llâh bin cellâ; 51. ibrâhîm-i rakkî; 52. yûsuf-ı esved; 53. ebû yaʻkûb-ı nehricûrî; 
54. semnûn-ı muhibb; 55. ebû muhammed-i murteʻîş; 56. muhammed-i bin fâzıl; 57. ebû 
hüseyn-i buşencî; 58. muhammed-i ʻalî hakîm-i tirmizî; 59. ebû bekr-i varrâk; 60. hayr-ı 
nessâc; 61. ʻalî-î sehl-i ısfahânî; 62. hayr-ı nessâc; 63. ebû’l-hayr-ı ahtak; 64. ʻabdu’llâh-ı 
revhatî; 65. ebû hamza-yı horâsânî; 66. ahmed bin mesrûh; 67. ̒ abdu’llâh-ı ahmed-i magribî; 
68. ebû ʻalî-i cürcânî; 69. ebû bekr-i kettânî; 70. ebû ʻabdu’llâh-ı muhammed-i hafîf; 71. ebû 
muhammed-i herevî; 72. hüseyn-i mansûr-ı hallâc.

S. Uludağ

1. Ca’fer-i Sâdık b. Muhammed; 2. Veysel Karânî; 3. Hasan-ı Basrî; 4. Mâlik bin Dinar; 
5. Muhammed b. Vâsi‘; 6. Habîb-i Acemî; 7. Ebû Hâzm Mekkî; 8. Utbe b. Gulâm; 9. 
Râbiatü’l Adeviye; 10. Fudayi Iyâz; 11. İbrahim b. Edhem; 12. Bişr-i Hafî 13. Zünnûn-ı 
Mısrî; 14. Bâyezid-i Bistâmî; 15. Abdullah b. Mübârek; 16. Süfyân-ı Sevrî; 17. Ebu Ali 
Şakîk; 18. Ebu Hanîfe; 19. İmam Aʻzam Şâfiî Muttalibî; 20. İmam Ahmed b. Hanbel; 21. 
Dâvûd-i Tâî; 22. Hâris b. Muhasibî; 23. Ebu Süleymân Darânî; 24. İbn Semmâk; 25. 
Muhammed b. Eslem Tûsî; 26. Ahmed b. Harb; 27. Hâtem-i Âsamm; 28. Sehl b.Abdillah 
Tüsterî; 29. Maʻrûf-ı Kerhî; 30. Serîr-i Sakatî; 31. Feth Mevsilî; 32. Ahmed Havârî; 33. 
Ahmed b. Hadraveyh; 34. Ebu Tûrâb Nahşebî; 35. Yahya b. Muâz; 36. Şâh Şucâʻ Kirmânî; 
37. Yûsuf  b. Hüseyn; 38. Ebu Hafs Haddâd; 39. Hamdûn Kassâr; 40. Mansur b. Ammar; 
41. Ahmed b. Asım Antâkî; 42.Abdullâh b. Hubeyk; 43. Cüneyd-i Bağdâdî; 44. Amr b. 
Osmân Mekkî; 45. Ebu Said Harrâz; 46. Ebu Hüseyn Nurî; 47. Ebu Osman Hîrî; 48. Ebu 
Muhammed Rüveym; 49. İbn Atâ; 50. Ebu Abdullah ibn Cellâ; 51. İbrahim Rakkî; 52. 
Yusuf  b. Esbât; 53. Ebu Yaʻkub İshak-ı Nehrcorî; 54. Semnûn Muhîb; 55. Ebu Muhammed 
Murtaʻiş; 56. Ebu Abdullah Muhammed Fazl; 57. Ebu Hasan Bûşencî; 58. Muhammed 
b. Ali Tirmizî; 59. Ebû Bekir Verrâk; 60. Abdillâh İbn Münâzil; 61. Şeyh Ali b. Sehl 
İsfahânî; 62. Hayru’n-Nessâc; 63. Ebu Hayr Akta’; 64. Ebu Hamza Horasânî; 65. Ahmed 
b. Mesrûk; 66. Ebu Abdullah Turûğbâzî; 67. Ebu Abdullah Mağribî; 68. Ebu Ali Cüzcânî; 
69. Ebu Bekir Kettânî; 70. Ebu Abdullah Muhammed b. Hafîf; 71. Ebû Muhammed-i 
Cerîrî; 72. Hüseyn b. Mansûr.
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Kur’an Atıfları Dizini1

1 Dizinde, metin içinde yer alan Kurʼân-ı Kerîmʼden alıntılar listelenmiştir.

4.A.5-6 K. 11:120

10.A.14-15 K. 27:62

10.B.7 K. 9:112

11.B. K. 54:55

15.A.14 K. 66:3

15.B.7-8 K. 15:85

30.A.7 K. 4:48

34.A.4 K. 3:134

36.A.14-15 K. 2:152

36.B.1 K. 40:60

54.B.5-6 K. 79:24

57.A3-4 K. 89:27-30

58.B.3 K. 9:102

58.B.10-11 K. 57:16

75.B.10-11 K. 19:93

85.B.1-10 K. 112:1

90.A.12 K. 2:57

101.B.15 K. 20:14

102.A.4
K. 2:18; 2:71; 
27:85

116.B.3 K. 6:91

119.B.12 K. 20:2

124.A.2 K. 57:3

126.B.14 K. 79:34

136.A.7 K. 9:60

140.A.10 K. 17:34

142.A.1-2 K. 37:61

154.B.8 K. 11:113

157.A.1-3 K. 31:34

160.A.12-13 K. 79:40

162.A.15 K. 2:31

175.A.10.11 K. 17:105

183.A.4 K. 102:8

183.A.15-
183.B.1

K. 51:22
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186.B.10 K. 4:77

187.A.4 K. 7:172

193.A.3 K. 39:4

197.B.5-6 K. 21:55

199.A.8 K. 37:61

200.B.7 K. 2-152

200.B.12-13 K. 16:75

205.B.9 K. 9:119

206.A.2 K. 51:50

213.A.10 K. 79:24

222.B.12 K. 11:8

231.B.7 K. 66:6

239.B.11 K. 112:3-4

246.A.8 K. 42:25

252.B K. 111:1

254.B.11 K. 16:42

256.A.12-13 K. 36:83

256.B.12 K. 44:10

258.A.15-
258.B.1

K. 7:172

258.B.1 K. 26:78

258.B.2 K. 26:81

259.B.15-
260.A.1

K. 15:37, 38; 
38:80-81

260.A. K. 15:36; 38:79

260.B.1 K. 16:7

260.B.2 K. 16:7

268.B K. 7:14

270.B.3 K. 51:56

285.B.13 K. 2:74

286.B.13 K. 53:10

287.B.4 K. 2:134, 141

290.A.8 K. 33:41

291.B.13 K. 10:58

301.B.8-9 K. 114:5

302.A.1 K. 42:13

303.B.13 K. 73:17-18

305.B.1 K. 21:30

306.B K. 14:35

306.B.13-14 K. 3:17

310.B.13-14 K. 2:195

323.B.11 K. 45:23

332.A.12-13 K. 15:70

333.A.9 K. 42:18
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Vokalizmi Tespitte Soneklerinin Dikkate 
Alınması Gereken Kelimeler Dizini

âcızlıgın 275.A(Ms.276.A).8
âcızlıgumı 121.B.3
âcızlıkdur 255.B.12
âlımlık 132.B.13
âlımragı 232.A.7
âlımrakıdı 36.B(Ms.26.B).14
azîzıragı 221.B.10
azîzırak 254.A.12, 264.B.2, 264.B.3, 271.A 

(Ms.272.A).4
azîzlıgı 211.A.10, 283.B.5, 307.B.2, 

307.B.2, 317.A.11
azîzlıgıla 96.B.10
azîzlıgına 71.A.14
azîzlık 283.B.5
azîzlıkdur 211.A.9, 255.B.12
azîzrak 274.B(Ms.275.B).8
azîzrakı 146.A.1
azîzligin 186.B.2
azîzliginde-dür 21.A.15
azîzligüm 186.B.3
bahîllıgı 183.B.9
bahîllık 227.A.14, 326.A.8
bahîllıkdan 186.A.1, 229.B.6
bahîllıkdan-dur 197.B.9
bahtlık bkz. behtlik
bâkîlıgın 180.B.3
bâzirgâ{nlıga} 148.A.10
bâzirgenligi 43.A.3

bâzirgenlik 148.B.3, 179.B.7
behtlik 117.B.15
berâbarlık 297.B.12, 298.A.5, 298.A.8
bîçâra-lık 304.B.2
bîçünligi 131.A.11
birezcük 35.B(Ms.25.B).8
cahdılıkla 264.A.13
cahdılıksuz 264.A.14
cahdılıgıyla-dur 281.A.12
cumardlıgı 157.B.12, 228.B.6
cumardlıgunumı 228.B.9
cumardlıgum 228.B.12
cumardlıgumı 228.B.8
cumardlıgun 228.B.11-12, 228.B.13
cumardlık 194.B.13, 228.B.8, 255.A.1, 

293.A.11
cumardlıkdur 270.B(Ms.271.B).15
dîvânalığa 327.B.12
dünyeligi 297.B.13
dünyeliginden 151.B.14
dünyeligün 151.B.13, 298.A.7
dünyelik 44.A.3, 44.A.4, 63.B.1, 

88.B.14, 94.B.14-15, 211.B.3, 
275.A(Ms.276.A).2

dünyelikden 13.B.14, 46.B.8, 75.B.7
dünyelikden 215.B.12
düşmanlığıdur 271.A(Ms.272.A).2
düşmanlık 34.A(Ms.24.A)14
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fakırlığına 229.B.9
fâzılıraksın 129.B.12
gaflatsuzlıkdur 125.A.1
gâzîlık 186.A.4
hâdımlık 209.A.5
hâlîlıgı 118.B.7-8
halîfa-lık 147.A.1
halîfa-lıga 60.B.12
halîfa-lığı 142.A.8, 164.A.15
halîfa-lığın 13.B.9
halîfa-lığından 13.B.6
halîfa-lığumı 13.B.7
harâmîlığa 59.A.4
harâmîlık 58.B.2
harâmîlıkda 59.B.14
harâmıya 279.B.13
hasratlık 254.B.1
helâkliği 125.A.10, 151.B.1
helâk-lik 67.B.4, 263.B.9
helâllıga 204.A.10-11
hıyânatlık 216.B.8
kâfırlıgıyıla 140.A.13
kâfirlik 146.B.3, 146.B.4
kâzîlıga 153.A.13, 153.B.2, 153.B.14 
kâzîlıgı 153.A.15, 153.A.15, 154.A.4; 

154.A.7
kâzîlıguma 153.B.15
kâzîlık 153.B.5, 164.B.11
kâzîlıkdan 153.B.7, 153.B.8
kavî-lıga 180.A.8
kavî-ragı 283.A.11
latîf-rak 2.A.7
melâmatlık 228.A.13
meşgûlırak 196.B.10
meşgûl-lığı 151.B.6
meşgûl-lığına 28.B(Ms.38.B).2
muhannaslık 54.B.6, 54.B.6
mukaddamlıgına 265.B.6
Müsulmânlıgunla 140.A.14
Müsülmânlıgı 94.A.2
Müsülmânlıgun 21.A(Ms.31.A).14
Müsülmânlık 26.A(Ms.36.A).10, 63.B.11, 

116.B.12

Müsülmenlik 21.A(Ms.31.A).13, 112.A.3, 
270.B(Ms.271.B).7, 270.B(Ms.271.B).7

nâmelâmat-lıgı 228.A.12
navmîzlık 305.A.5
nevmîzlik 126.B.7
perhîzkârlıga 259.A.3
perhîzker-lik 86.A.13
perhîzkerlik-dür 309.B.10-11
peşîmenlik 53.A.3
peşîmenlik-dür 60.B.11
peygamberligün 302.A.11, 302.A.12
peygamberlik 51.B.9, 51.B.11, 54.B.2, 

54.B.3, 302.A.3, 302.A.3, 302.A.9-10 
rahîm-lıgum 71.A.7
râzırak 125.B.5
rûşanlıgı 227.B.11, 227.B.12
sâʻatcuk 280.B.10
selâmatlıgı 232.B.8
selâmatlık 18.A.3, 184.B.10, 184.B.11, 

292.B.8, 292.B.11; 319.A.5
selâmatlıkdan 62.B.13
sûfîlık 253.B.10
sultânü’l-ʻârıfîn-lık 108.B.5
şâzîlıgı 207.B.6; 312.B.6
şâzîlıgı-dur 278.B.13
şâzîlıgından 94.B.15
şâzîlık 129.B.10
şâzîlıkdan 130.B.8
şâzîlıkdan 168.B.12
şâzîlıklu 318.B.1
şûrîzalıgum 288.B.14
şûrîzalık 288.B.12, 289.A.1
taksîrlıgı 284.B.7
taksîrlıgına 306.B.15
taksîrlıgum 231.B.9
taksîrlık 216.B.1, 285.B.11
taksîrlıkdan 309.B.13
taksîrlıkdan 213.B.9
taʻzîmlamak 304.B.15
tenhelik 248.A.9
yakîn-lıkdur 255.B.14
zâhıdırak 28.B(Ms.38.B).5, 88.A.13
zâhıdlıgun 186.A.7
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zâhıdlık 82.B.1, 86.A.14, 136.A.8, 145.B.1, 
145.B.2, 235.A.7

zâhıd-lık 132.B.13
zâhıdlıkdan 203.A.14
zâhidligi 78.B.8
zâhidlik 165.A.1, 178.A.1, 293.A.12
zârîlıga 289.A.3
zârîlıgıla 185.A.9
zârîlık 20.A(Ms.30.A).8, 26.B(Ms.36.B).12, 

61.B.12, 70.A.13, 95.A.10, 119.A.11, 
119.A.13, 141.B.7, 147.B.12, 198.B.14, 
234.B.13

zârîlık 26.B(Ms.36.B).9, 148.A.12, 238.B.11
zârîlıkıla 54.A.5
zârîlık-ıla 22.B(Ms.32.B).15
zârîlıkda 295.B.5
zaʻyıfıragı 283.A.10
zaʻyıf-lıgı 96.A.15
zaʻyıflıgıla 198.B.1
zaʻyıflıgından 15.A.10-11
zaʻyıflıgumı 130.A.5
zaʻyıf-lıgumı 64.B.3
zaʻyıflık 270.A (Ms.271.A).12
zaʻyıf-lıkdur 255.B.12
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Kef  Harfinin Üç Nokta Taşıdığı  
Kelimeler Listesi

agladunıdı 203.A.10
ahundan 289.A.4
ana 1.B.5; 1.B.6; 1.B.7; 2.B.3; 3.A.12; 

7.A.9; 9.B.7; 10.A.13; 11.B.12; 17.A.1; 
17.A.15; 17.B.13; 17.B.14; 18.A.6; 
18.A.14; 19.A.12; 20.A.1; 20.A.13; 
20.B.15; 21.B.2; 21.B.9; 21.B.11; 
21.B.15; 23.A.1; 25.A.1; 31.A.15; 
31.B.4; 32.B.6; 34.B.3; 34.B.7; 35.B.8; 
35.B.9; 37.A.15; 39.A.2; 41.A.11; 
42.A.8; 43.A.12; 43.A.14; 44.A.6; 
44.A.7; 44.B.13; 45.A.1; 45.B.5; 
46.A.15; 46.B.15; 48.B.2; 48.B.5; 
52.B.5; 53.A.5; 57.A.1; 57.B.11; 58.B.6; 
64.A.4; 66.A.2; 67.A.12; 68.A.9; 
70.A.2; 72.A.7; 72.A.12; 72.A.13; 
72.A.14; 72.B.8; 76.A.10; 79.B.2; 
82.A.10; 82.B.2; 82.B.15; 83.A.7; 
83.B.6; 84.A.1; 86.B.12; 87.B.14; 
87.B.15; 88.B.3; 89.B.3; 90.A.9; 
93.A.7; 93.B.14; 95.A.14; 96.A.12; 
96.B.9; 97.B.15; 98.B.7; 99.A.8; 
99.B.11; 100.A.6; 101.B.4; 102.A.10; 
102.A.14; 104.A.6; 104.A.8; 108.B.6; 
109.A.4; 111.A.3; 111.A.4; 112.A.3; 
112.A.4; 112.A.5; 115.A.15; 117.A.1; 
123.A.4; 123.B.3; 123.B.10; 124.B.12; 
126.B.4; 127.B.3; 129.A.11; 131.B.10; 
131.B.11; 135.A.2; 135.A.9; 135.B.14; 
136.B.3; 136.B.7; 137.B.7; 138.A.9; 
139.A.6; 139.A.9; 139.B.11; 140.A.4; 
140.A.7; 140.B.14; 142.A.8; 144.A.7; 
144.A.11; 145.A.11; 145.B.3; 147.B.9; 
147.B.13; 148.B.8; 150.A.8; 150.B.3; 

152.B.10; 155.A.7; 155.A.11; 158.B.15; 
1160.B.13; 65.A.14; 167.A.10; 167.B.4; 
167.B.6; 170.B.4; 171.B.10; 171.B.14; 
172.A.4; 173.A.3; 174.A.6; 174.B.14; 
175.A.5; 175.B.1; 175.B.12; 177.B.9; 
178.B.7; 178.B.8; 178.B.11; 180.A.3; 
180.A.13; 181.A.10; 183.A.2; 188.B.2; 
192.B.14; 194.B.11; 196.A.9; 198.A.9; 
198.A.10; 202.B.8; 203.B.5; 205.B.7; 
208.A.15; 211.B.2; 215.A.3; 215.A.13; 
215.B.1; 215.B.9; 215.B.14; 219.A.5; 
219.B.4; 219.B.7; 223.B.15; 224.B.11; 
225.B.4; 225.B.5; 226.A.1; 226.B.2; 
226.B.7; 228.A.15; 228.B.7; 230.B.15; 
231.A.2; 233.A.13; 233.A.14; 233.B.1; 
233.B.2; 234.A.10; 236.A.8; 236.A.9; 
236.A.15; 236.B.2; 238.A.9; 238.B.1; 
238.B.2; 238.B.10; 239.B.9; 240.A.15; 
249.A.3; 249.B.6; 249.B.14; 250.A.8; 
252.A.1; 254.A.7; 254.B.9; 255.B.15; 
259.A.1; 260.A.15; 260.B.1; 261.B.4; 
261.B.9; 261.B.10; 261.B.11; 262.A.1; 
264.A.11; 264.B.3; 264.B.6; 265.A.6; 
265.B.6; 265.B.8; 267.B.6; 270.A.11; 
272.B.3; 272.B.10; 273.A.13; 274.A.3; 
274.A.12; 277.B.10; 279.A.13; 279.B.2; 
280.B.3; 282.B.1; 283.A.12; 283.B.1; 
283.B.14; 284.A.3; 286.A.2; 287.A.11; 
289.A.8; 289.B.9; 290.A.15; 292.A.3; 
292.B.1; 292.B.9; 292.B.10; 292.B.11; 
293.B.4; 294.A.10; 295.A.11; 298.A.4; 
298.A.12; 298.B.5; 298.B.6; 299.A.8; 
300.A.11; 304.A.3; 304.A.12; 305.A.12; 
305.B.15; 307.A.4; 307.B.12; 308.B.4; 
308.B.6; 308.B.11; 308.B.12; 309.A.4; 

www.tuba.gov.tr



309.B.15; 310.A.4; 310.B.12; 311.B.5; 
312.B.9; 313.A.11; 313.A.13; 315.A.3; 
315.A.8; 315.B.15; 319.B.5; 320.A.10; 
320.A.11; 321.A.7; 322.B.5; 327.B.1; 
327.B.2; 328.A.6; 328.A.7; 330.B.10

anadegin 194.B.10
anadur 6.B.15
ana-dura 36.A.8
anana 101.A.6
ananı 37.A.13; 101.A.3
ananıdı 16.A.4
ananıla 61.A.4
anardı 106.A.4; 146.B.9
anarıdun 3.B.3
anarsavuz 6.B.6
anaru 200.A.2
anarvan 133.A.13
anasın 49.B.1
andı 136.A.12
andılar 127.A.11
andum 127.A.10
anlayumadı 194.A.11
anmagum 127.A.11
anmayadun 56.A.3
anmazsın 190.B.1
anunıla 130.B.11; 262.B.11
anunla 219.A.6; 256.A.5
atamunıdı 66.A.6
ayaguna 321.A.10
aydınıdı 118.B.4
aydınına 87.B.2; 161.A.2; 161.A.4
aydınında 168.A.13
ayruksımagunıla 96.B.4

bana 15.A.15; 15.B.12; 16.B.10; 18.B.6; 
32.A.12; 35.A.12; 36.A.12; 36.B.10; 
47.A.12; 48.A.2; 48.B.2; 52.A.8; 
53.A.14; 56.B.5; 64.A.4; 65.A.1; 
66.A.13; 71.B.13; 73.A.8; 75.A.7; 
75.A.13; 75.A.15; 78.B.5; 81.A.10; 
83.A.4; 85.A.2; 85.B.7; 85.B.12; 86.A.2; 
88.A.7; 88.A.10; 90.B.14; 91.A.3; 
93.A.4; 94.A.12; 94.B.1; 101.A.6; 
102.B.2; 104.A.8; 105.B.6; 107.A.11; 
107.B.7; 110.A.11; 113.B.10; 120.B.6; 
121.B.1; 129.A.3; 129.A.10; 129.A.11; 

129.A.13; 129.A.14; 129.B.8; 129.B.11; 
130.A.7; 130.A.9; 131.A.1; 132.A.7; 
138.A.3; 139.B.14; 140.A.13; 140.A.15; 
143.B.9; 147.A.4; 147.B.4; 150.A.4; 
152.A.6; 157.A.12; 158.B.5; 159.B.15; 
165.B.6; 166.B.1; 168.A.11; 169.A.1; 
169.B.15; 181.B.4; 181.B.6; 181.B.7; 
182.A.12; 199.B.3; 202.A.15; 204.B.1; 
214.A.3; 215.B.5; 215.B.7; 219.A.15; 
224.B.11; 231.A.6; 231.A.7; 237.A.1; 
237.A.6; 240.A.6; 243.B.4; 266.B.9; 
268.B.2; 273.A.7; 288.B.5; 288.B.13; 
290.B.10; 291.B.1; 296.A.8; 298.B.13; 
304.A.13; 313.B.5; 317.B.7; 318.B.4; 
320.B.4; 321.A.11; 321.A.15; 325.B.6; 

bana-ıdı 249.A.8
bege 149.A.2
begendi 226.A.1
begendün 130.A.3
begenürleridi 285.A.14
begi 23.B.8
begidi 22.A.7
begler 145.B.1
begligi 60.B.15
beglik 76.A.9
beklegil 129.B.1
beklemege 78.B.2
belinlediler 91.A.8; 91.A.9
benizlü 253.B.8
benligi 334.B.2
benzetmege 305.A.14
bezegi 186.A.9; 212.A.15
bezegidür 275.B.14
bezegil 131.A.4
bigi 164.B.3; 174.B.7; 58.B.4; 236.B.1
bigidür 30.A.13
bigiyidi 110.B.15; 204.B.15
bildügi 63.A.7
bildürdügiyile 239.B.7
biledigin 65.B.7
bilgil 117.A.7; 146.A.10; 185.A.5; 185.A.6; 

185.B.11
bilmeklige 4.B.2
bingez 155.A.6
bırakdunmı 297.A.14
biregü 29.A.12; 83.B.8; 213.A.1
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birgez 178.A.2; 48.B.8; 74.B.2; 121.A.1; 
160.A.6; 161.A.5; 207.A.15; 223.A.15; 
262.B.7; 270.A.1; 330.B.11

birgezden 177.A.13; 92.A.14; 143.A.8; 
149.A.12; 248.A.3

birinüz 250.A.15
bölügi 145.A.10
bölügine 334.A.10
bugez 66.B.4; 66.B.9; 66.B.11; 71.A.11; 

204.A.8; 272.A.15; 279.A.10
buna 19.A.8; 79.B.13; 115.B.3; 215.B.5; 

293.B.12; 164.A.3
bunaldı 10.A.8
bunalmışlara 10.A.15

çeke 211.A.6
çölmege 56.A.6

danlaşdılar 193.B.13
dedemünidi 66.A.7
dege 6.A.3; 44.B.14; 124.A.7; 180.A.5; 

254.B.8
degecekdür 148.B.4
degil/digil 53.A.7; 77.A.10; 84.A.6; 

102.A.11; 102.A.12; 102.A.14; 109.B.6; 
110.A.14; 119.B.3; 163.A.13; 193.A.2; 
253.B.11; 286.A.1

degme-gez 78.B.1
degmesün 193.B.10
degmez 209.B.11
degmezidi 209.B.12
degmişidi 170.B.12
degüb-dururdı 171.B.14
degül 30.B.1; 166.A.15
degüldür 28.B.15; 45.A.14; 55.B.3; 

75.6.A.11; 84.A.9; 111.B.12; 118.B.8; 
124.A.10; 145.B.2; 154.A.5; 156.A.8; 
160.A.10; 160.A.15; 184.A.15; 
186.A.12; 271.A.12; 323.B.12

degülven 50.B.12; 151.B.8
degülüz 331.A.1
degürmegil 243.B.14
degürmeye 210.B.7
denizden 134.B.10
denize 90.A.6; 112.B.3; 123.A.7

denizi 57.A.12; 286.B.3
denizine 127.B.1
dergâ{huna} 121.A.10
dergâhuna 96.A.4; 96.A.6
destûrunıla 60.B.4
didügine 81.A.7
didügünüz 52.A.14
didünidi 180.A.6; 204.B.9; 224.B.4; 

226.B.9
diledügüni 207.A.7
dilegi 62.B.10
dilegil 46.B.12; 77.A.4; 101.A.8; 169.A.4; 

195.A.8; 263.A.12; 295.A.1
dilegiyile 279.A.5
dilegiyle 203.B.3
dilegüne 109.A.15
dilemegil 178.B.12; 295.A.1
dilüne 104.B.12
dilüni 76.B.4; 152.A.7
dilünile 205.B.12
dimege 62.A.7
dimegil 24.A.9; 53.A.6; 330.B.6
dinlendiyidi 225.B.10
dinlendügi 225.B.8
dinleridi 105.A.6
dınmazıdı 178.A.8
dirligi 258.B.12
dirligin 86.B.10
dirligine 271.B.8
dirligümüze 76.A.11
döggil 91.B.7
dökdügidi 59.B.6
dölendürgil 37.B.12
dondı 103.A.12
döndürdünise 84.B.4
duʻân 64.A.5
duru-geldi 16.B.8; 309.A.3; 326.B.7; 

245.A.15
duru-geldüm 297.A.6; 297.A.9
duru-gelgil 109.B.2
dürişmegile 126.B.11
dürtmege 46.B.9
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edebsüzligümi 90.A.1
eger 28.A.13; 31.A.10; 73.B.10; 81.B.4; 

86.B.3; 86.B.4; 97.B.10; 112.A.3; 
117.B.5; 145.B.15; 164.A.8; 229.A.7; 
254.B.7; 

egirdügün 87.B.7
egirürven 87.B.3
elindegiye 325.A.3
elündegiye 325.A.3
elüni 33.A.9; 90.B.13, 282.B.34
emânetüni 65.A.2
emegüm 95.B.8
esrügi 27.B.10
esrügidi 27.B.6; 108.A.4
esrülüginden 96.B.9
etegine 70.B.4; 90.B.11
etegüni 27.B.8; 59.A.8
etmegile 172.B.6; 188.A.12; 207.A.5
etmegin 182.B.15
etmegine 222.B.10
evünde 30.A.2
evüne 48.A.10; 49.B.10
evüni 48.A.14
eydivirgil 87.B.4; 184.A.3; 297.B.1
eydün 134.A.6; 175.A.10
eydürdün 30.B.11
eyelegil 99.B.7
eyidün 12.A.12; 164.B.13; 225.B.8
eyitgil 26.B.5; 93.B.4; 110.A.6; 163.B.3; 

187.A.14; 195.A.11; 238.B.2;  268.A.10
eyledügi 39.B.8
eylegil 22.A.14; 61.A.3; 79.B.14; 80.A.9; 

87.B.8; 91.B.8; 96.B.4; 101.A.9; 
103.A.4; 108.A.8; 169.A.5; 191.B.14; 
195.A.12; 266.B.11; 303.B.8

eylemegil 64.B.2; 99.A.10; 202.A.6; 
246.A.8

eylemegile 123.A.9
eylemegine 3.A.1
eylemeklige124.A.15
eyleyü-virgil 265.A.12
eyüligine 176.B.9

gâvu(r)ı 191.B.11

geçerdi 147.A.2, 147.B.8
geçgil 99.A.13
geçmege 286.A.15
geçürgil 125.A.15
gel 72.B.13; 112.A.3; 273.A.5
geldi 31.A.10; 78.A.2; 80.A.3; 85.A.15; 

112.B.8; 120.B.13; 169.A.5; 191.B.6; 
206.A.14; 223.B.11; 250.B.3; 321.A.6 

geldi 76.A.8; 115.B.8; 142.B.1; 148.B.14; 
159.B.13; 180.A.1; 312.A.8

geldiler 204.B.10; 242.B.8
geldügine 151.B.13
geldük 147.A.9
geldüm 269.A.6
geldün 66.A.5
gele 62.B.4; 124.A.8; 195.A.9
gelecegidi 258.A.5
gelgil 91.B.6; 115.A.4; 139.B.1
gelmedi 278.A.12
gelmezmisin 331.A.14
gelür 55.B.4; 102.B.9; 255.A.4
gelürdi 183.B.3; 183.B.5
gelüridi 31.B.9; 166.B.5
gelürler 57.A.2
gelürse 99.A.11; 241.A.8
gelürsin 66.A.3
gelürmi 34.A.2
gencîne-i 65.A.11
gendözüne 61.B.1; 165.A.8; 224.B.5
gendözüni 128.A.6
gendüligiyile 129.A.2
gendününüdi 228.B.4
genezdür 63.A.13
genezligile 29.A.13; 277.B.9
geregidi 41.A.1; 119.A.8; 165.B.2; 222.A.13 
geregise 260.A.15
germ 21.A.7
getür 159.A.9
getürdi 53.A.9; 321.A.13;
getürdiler 111.A.8
getürgil 112.A.11
getürmegil 129.B.14
gevdesine 259.B.1
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gevür 133.B.1; 179.B.6; 179.B.7; 179.B.10
gey 113.A.14
geydürdi 274.A.5
geyerdi 298.B.3
geyigi 81.B.8
geymegile 240.B.2
geyüb 43.A.14
geyürdi 40.B.4; 318.A.3
geyüreler 224.B.12
geyürven 184.A.9
gezgil 109.B.6
gidelüm 61.A.10
gider 90.B.13; 179.B.14
giderdi 35.B.4; 38.B.8; 69.A.4; 82.B.11; 

205.A.3; 332.A.10
giderdiler 111.B.12
gideridi 86.B.15; 120.B.2; 139.A.2; 222.B.8, 

224.B.7
giderken 68.A.4; 188.A.3; 272.A.3; 
giderler 20.A.2; 20.A.13
giderlerdi 279.B.12
gidermegil 15.B.14
gidersen 85.A.7
gidersin 104.A.6
giderür 275.B.7
gidevüz 168.B.4
gilîm 114.A.10
gilîmi 114.A.12; 114.A.13
gin 138.B.1; 151.A.11
girçegidi 153.B.11
girçekligine 100.B.11
girde 277.A.11
girde’yi 17.B.6
girdi 17.B.3; 78.A.10; 79.A.3; 84.A.14; 

92.A.8; 48.A.5; 93.A.13; 115.A.13; 
215.B.3; 241.A.14; 259.B.1; 268.A.15; 
291.A.8; 331.A.8; 301.B.6

girdüm 134.A.1
giren 307.B.9
giresin 184.B.12
gireyim 154.A.11
girgil 86.B.5
giri 176.A.5; 250.B.2; 269.A.13; 271.B.1

girime 325.A.6
girme 77.B.13
girmedi 73.B.12
girmege 49.B.10
girmeye 21.B.2
girsene 77.A.12
girsünler 169.B.10
girü 58.A.5; 68.B.14; 165.A.15; 176.A.5; 

202.B.14; 224.B.9; 250.A.1; 297.A.14; 
303.B.5; 309.A.2; 

girüb 66.A.2; 145.B.7
girür 207.B.7; 259.B.7 
girürdi 183.B.5
girürse 150.B.8
girürsen 86.B.5
gişilerile 22.A.9
gitdi 299.A.11
gitmege 24.B.6
givürdi 27.A.1; 149.A.1
givüre 26.B.3
giyerdi 215.A.2
giyüb-dururdı 224.B.10
gizledügüni 78.A.7
gizlengil 76.B.15
gizlüdür 11.B.2
göge 262.B.3
gökcekligüm 172.B.4
gökdegiler 119.B.15
gölgeye 168.B.6; 168.B.7
gönlini 36.A.5; 145.B.3
gönlinün 6.B.3
gönlüni 72.B.4; 242.A.2
gönül 200.A.5
gönüllere 229.A.5
gördi 12.A.5; 57.B.10; 65.A.6; 82.A.10; 

87.A.6; 92.B.6; 93.B.12; 113.A.11; 
115.B.7; 134.A.9; 138.B.9; 155.B.5; 
165.B.5; 192.A.11; 272.A.6; 273.A.3; 
305.B.15

gördi 101.B.5; 180.A.12; 194.B.4; 209.B.6
gördiler 34.B.11; 81.A.15; 134.B.11
gördügi 168.B.8
gördügi 199.A.8
gördügüm 168.A.9
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gördüm 5.B.14; 51.B.4; 75.A.9; 95.A.14; 
131.B.12; 134.A.1; 134.B.5; 134.B.8; 
224.B.9; 244.B.8; 246.B.12

göre 82.B.9; 98.A.5; 128.B.3
göre-durur 140.B.12
göreler 131.A.4
görelüm 72.B.14
görem 209.A.1
görgil 120.B.2
görki 173.B.6
görmege 298.B.9
görmegi 11.B.10
görmegil 197.B.4
görmegile 209.B.15
görmek 248.A.13
görmeye 76.B.15; 216.A.7
görmişidi 135.A.4; 142.A.11; 276.A.14
görmişdür 127.B.2
görür 90.B.14; 210.B.3; 149.B.3
görürdi 82.B.6
göstergil 124.B.3; 238.B.1
götürdi 241.B.4; 301.A.13
götürdiler 147.B.11
götürdügini 69.B.12
götürivirgil 114.B.1
göz 73.B.6
gözinde 250.A.2
gözini 285.A.7
göziyile 210.B.1
gözügem 332.B.12
gunumı 228.B.9
gûrumı 147.B.4
gücüm 2.B.7
güherler 112.B.3
gül 248.B.15
gümân 56.B.9
gümândan 27.A.15
gün 75.B.6; 77.B.7; 77.B.10; 112.B.15; 

117.B.10; 118.B.14; 159.B.9; 220.A.9; 
309.B.8

günâh 77.A.2; 145.B.4
günde 1.B.6

hayânı 156.A.1
hemîşeği 179.B.4
hergez 160.B.13; 273.A.12
hergiz 215.A.5
hurmâna 79.A.12
hûyuna 125.A.15

içindegi 254.B.2; 254.B.3
içüne 299.B.8
idecegidi 41.B.7
idgil 125.B.1
idi-virgil 255.B.11
igne 81.A.3
ignem 81.A.4
ignemi 81.A.1
ikünüz(ün) 194.A.9
ilerigi 145.B.10
ilerügiden 220.B.14
iltmegil 56.B.10
îmânunı 166.B.2
incigim 18.B.4
inilemegi 257.A.1
inilemezdi 270.A.10
inileridi 72.A.2
inilersin 72.A.4; 243.B.11
inler-idi 243.B.11
irürgil 71.A.14
istedügini 3.B.10
istemege 229.A.3
işüne 309.A.2
itdügi 24.B.8
itdünidi 227.A.2
itdünise 227.A.1
itmegil 152.B.12

kanlıya 205.A.2
kapusına degin 73.B.1
karanulıgında 64.B.9
karşuna 280.A.2
kavlunuza 140.A.10
kesek 165.B.4
kesilmegile-dür 281.B.5
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kimünidi 66.A.7
kıranı 128.A.11
kıranına 126.A.15
kıranında 267.B.2
kon 101.A.8
kör 276.B.6
kullıgundan 47.B.13
kullıgunıla 231.A.14

legene 121.A.1

mâlunı 149.B.11
meclisüne 198.B.12
Müsülmânlıgunla 140.A.14

nâgâh 80.B.5
namâzuna 116.A.5
necügezi 73.B.13
nesnenüz 28.A.12

oglanlarunla 144.B.15
okıdunmı 70.B.3
olmışıgan 323.A.9
oturgıl 84.B.6

ögdügüni 3.B.4
ögilmiş 152.A.12
ögrendi 215.A.14
ögretgil 52.A.8
ögretmedi 52.A.7
ögütlemege 199.B.14
öldürgil 150.A.12
ölümüne 169.A.6
öndin 69.A.4
önerdi 58.B.9
öninde 41.A.1; 70.A.9 
önine 49.B.15; 61.A.13; 66.B.6; 112.A.13; 

114.A.3; 114.A.4; 163.A.6; 164.B.7; 
169.B.14; 189.A.5; 207.A.5; 246.A.15; 
249.B.14

örtüldügine 200.A.12

pîrligile 270.A.12

sana 8.B.8; 14.B.8; 16.A.10; 47.B.12; 
49.B.1; 54.A.1; 61.A.14; 61.B.2; 
63.B.15; 73.A.1; 77.A.6; 80.B.3; 
90.B.15; 93.A.12; 94.A.3; 105.B.12; 
108.B.8; 113.B.8; 114.B.9; 130.A.3; 
130.A.10; 132.B.12; 140.B.11; 
167.A.11; 180.A.13; 196.B.7; 231.A.8; 
254.B.14; 275.B.10; 301.B.4; 310.A.2; 

sanamı 159.B.14
senünidi 25.B.7
sevdügiyçün 7.A.8
sevdügiyle 5.B.8
sevgüsi 305.A.8
seyyidliği 65.B.4
sonra 33.B.10; 135.B.8; 199.A.1; 325.B.9
söylegil 55.A.5; 280.A.12
söylemege 55.A.4
söylemegil 76.B.3; 163.A.9; 152.A.7
söylemegile 83.B.7
sözüne 87.B.4
sünüyile 17.A.5
sürmelegil 132.A.9

şâgirdi 109.B.13
şâgirdiven 149.A.14
şeyhünüz 192.A.2
şimdiyedegin 319.B.9

Tangrı 52.B.3; 53.A.1; 85.B.9; 179.B.12; 
193.B.14; 194.A.14; 210.B.3; 216.B.1; 
318.B.12

Tangrıdan 68.B.5; 68.B.6; 72.B.4; 145.B.8; 
156.B.15; 203.B.8; 209.A.6; 252.A.5; 
317.B.14; 319.B.8

Tangrım 81.B.5
Tangrımıla 168.A.4
Tangrınun 14.B.7; 171.B.5; 288.B.4
Tangrıyı 83.A.3; 91.A.3
Tangrıyıla 254.B.12
terâzunıla 3.B.15

ulunuz 111.A.6
üçünci-gez 66.B.3
üleşdürgil 76.B.2
üleşmege 88.B.3
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üşendürmegil 7.B.13
üzerüne 173.A.11

ve eger 18.B.2; 47.B.13
velîligi 31.B.5
velîligine 278.A.2
virdügin 84.B.4
virgil 48.A.2; 61.B.3; 72.B.4; 83.A.5; 

84.B.6; 85.B.2; 99.A.9; 108.A.6;  
125.A.13; 133.B.4; 150.A.4; 152.A.6; 
160.A.3; 169.A.1; 185.A.7; 193.B.12; 
213.B.3; 218.B.12; 224.A.12; 263.A.3

virmedünise 166.B.9
virmegil 24.A.1; 77.A.7

yakanı 61.A.8
yalunuz 66.B.1; 71.A.9
yalunuzlık 62.B.8
yana 58.A.12; 66.B.14; 70.B.6; 79.B.3; 

101.B.5; 230.B.8; 296.B.2
yanadın 11.A.10281.B.13; 296.A.15
yârânlarunıla 96.B.5
yazun 110.B.4
yidügi 200.A.7
yidünidi 206.B.7
yigeniyidi 236.B.5
yigidi 27.A.7
yigil 45.B.4; 72.B.5; 93.A.15; 115.A.4; 

149.B.8; 178.A.3; 202.A.7; 205.A.15; 
207.A.7; 246.A.1; 314.A.7; 321.B.9

yigmidür 81.A.7
yimedügin 178.B.5
yimege 40.B.12; 78.B.6; 102.B.13

yimegil 47.A.1; 76.B.9
yimegile 83.B.7
yinilerdi 147.A.2
yinileye 158.A.11
yinine 34.A.8
yiniyile 269.A.4
yirdegiler 120.A.1
yirdegilerden 120.A.1
yiründe 191.B.8
yigâne 162.B.10
yigâneyidi 175.B.12
yigide 220.A.10; 321.A.12
yigidi 140.B.4; 251.A.6
yigididi 148.B.7
yigidün 163.B.2
yigit 108.A.1
yigitligüm 320.B.7
yitürmegil 114.A.10
yiylemegi 149.B.3
yolunda 129.B.1
yonı-virgil 154.B.6
yülitgil 109.B.2
yüni 194.B.5
yüregine 58.B.15
yüridügi 72.A.9
yürigil 152.B.12
yüzügi 92.B.12
yüzüni 28.A.5; 64.B.15

zâhirüne 224.A.13
zahmetüne 30.A.2
zîrekligine 250.B.10
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Tıpkıbasım*

Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi, Török F. 33

* Bu kısım Ferîdüddîn Attâr’ın eserinin Türkçe tercümesinin Macar Bilimler 
Akademisi Kütüphanesi’nde Török F. 33 künyesiyle muhafaza edilen elyaz-
masının tıpkıbasımını ihtiva etmektedir. Bu elyazması hakkındaki bilgiler 
bundan önceki bölümlerde bulunmaktadır.

 Neşre temel teşkil eden Budapeşte yazması bugünkü bilgilerimize göre 
yazmaların en eskisi olup tam ve eksiksizdir. Ancak yazmanın müstensihi 
yer yer bazı hatalar yapmıştır, yani bazı varakların yerlerini karıştırmıştır. 
Neşirdeki metnin varak numaralarıyla tıpkıbasımdaki varak numaralarının 
arasındaki farklara her seferinde işaret edilmiş ve bu numaralar ayrıca bir 
konkordans tablosunda ayrıca daha önceki bölümlerde verilmiştir.

** Yazmanın I.A varağında sadece kütüphane imzası ve mührü bulunmakta-
dır.
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