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ÖN SÖZ
Arap harfleriyle yazılmış Osmanlı Türkçesi dönemi eserlerinin
günümüz okuyucularının çok büyük bir kısmı tarafından okunamadığı bilinen bir gerçektir. Bu durum, yüzlerce yıllık yazılı
kültürümüzün son derece kıymetli ve zengin muhtevaya sahip
eserlerinin günümüz okuruna hitap edememesine; okurların onlardan istifade edememesine sebep olmaktadır. Tarihî metin
çalışması, metin neşri, tahkikli metin gibi adlarla anılan çalışmalar bu sorunu çözmeyi amaçlayan akademik faaliyetlerdir. Bu
türdeki çalışmalarla, Arap harfli Türkçe metinlerin transkripsiyon adı verilen ilmî bir alfabe vasıtasıyla Latin harflerine aktarılması; günümüz okuru tarafından da okunabilir hâle getirilmesi
sağlanır. Bu yolla aynı zamanda kadîm kültür ve medeniyetimizin yeni nesillere aktarılması; bilgi, kültür ve medeniyet bağının
tesisi sağlanır. Elinizdeki çalışma da böyle bir gayenin ürünüdür. Bu çalışmayla, daha evvel Mîzânü’l-İrfân isimli tasavvufî
bir eserini neşrettiğimiz Mustafa Fevzî’nin (1871-1924) bir diğer eseri, Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye’nin transkripsiyonlu metni hazırlanarak günümüz okurunun istifadesine
sunulmaktadır.

Menâkıb-ı Haseniyye’de, Mustafa Fevzî’nin şeyhi olan Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin (ö. 1329/1911) doğumu, yetişmesi, tahsili, hocaları, şeyhlik makamına geçmesi, müridleri,
halifeleri keramet ve menkıbeleriyle ölümü anlatılmaktadır.
Eser, Mustafa Fevzî’nin Hasan Hilmî Efendi’yi bizzat tanıyor ve
9
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onun en yakınındaki kimselerden biri olması sebebiyle, Hasan
Hilmî Efendi hakkında birinci kaynaktan, güvenilir bilgiler
içermesi açısından önemli bir kaynaktır.
Bahriye kâtibi ve Cerîde-i Sûfiyye gazetesi yazarlarından olan
Mustafa Fevzî, çok tanınan bir zat olmamakla birlikte, küçük
yaşlardan itibaren Nakşî-Hâlidî kültürüyle yetişmiş ve seyr ü
sülûkünü bu yolda tamamlamıştır. Yeterince meşhur olmasa bile
kitap ve makaleleri onun, devrinin önemli mutasavvıf ve müelliflerinden biri olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, Mustafa Fevzî’nin hayatı ve eserleri ile Hasan
Hilmî Efendi’nin hayatı ve menkıbeleri hakkında bilgiler verilmiş; Menâkıb-ı Haseniyye’nin transkripsiyonlu metni hazırlanarak eserin şekil ve muhteva incelemesi yapılmıştır. Müellif ve
eserin tanıtılması; Menâkıb-ı Haseniyye’nin günümüz okurları
tarafından ulaşılabilir ve istifade edilebilir hâle getirilmesi; bu
sayede kültür ve medeniyet tarihimize bir nebze de olsa bir katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışmanın genel planı şu şekildedir:

Menâkıb-ı Haseniyye Mustafa Fevzî’nin, şeyhi olan Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’yi anlattığı eseridir. Dolayısıyla çalışmamızın Giriş bölümünde kitabın ana eksenini oluşturan tasavvuf, tarikat, müellif ve menkabe hakkında ana hatlarıyla bilgi
verilmiştir.
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I. Bölüm’de, Mustafa Fevzî’nin hayatı ve eserleriyle ilgili biyografik kaynaklarla bizzat kendi eserlerinden elde edilen bilgilere yer verilerek müellifin dinî-tasavvufî, ilmî ve edebî şahsiyeti tanıtılmıştır.
II. Bölüm’de, Menâkıb-ı Haseniyye’den hareketle Hasan Hilmî
Efendi’nin hayatı, karakteri, fizikî özellikleri ve kerametleri
hakkında bilgi verilmiştir.
III. Bölüm’de, Menâkıb-ı Haseniyye’nin şekil ve muhteva incelemesi yapılmış; eserde kullanılan nazım şekilleri, vezinler,
edebî sanatlar, redif ve kafiyelerle kitabın genel dil ve üslûp
hususiyetleri belirlenmeye gayret edilmiştir. Bunların yanı sıra
eserin telif tarihi, konuları, bölümleri ve muhtevasını oluşturan
ana unsurlar ayrıntılı şekilde tanıtılmıştır.
IV. Bölüm’de bizzat müellifin kendisi tarafından bastırılmış
kitabın fizikî tavsifi yapılmış, metnin transkripsiyonunda esas
alınan usûl ve karşılaşılan özel durumlarda uygulanan yöntemler
hakkında okuyucuya bilgi verilmiştir. Metin tesisiyle ilgili genel
bilgilerden sonra Menâkıb-ı Haseniyye’nin metninin yer aldığı
asıl bölüm gelir. Bu bölüm, tarihî metin çalışmalarındaki genel
teâmüle uygun olacak şekilde transkripsiyon alfabesi kullanılarak hazırlanmıştır. Kitap, sonda yer alan kaynakça ile son bulur.
Hemen ifade etmem gerekir ki Mustafa Fevzî’nin bir diğer eseri
olan Mîzânü’l-İrfân daha evvel tarafımızca neşredilmişti.

Menâkıb-ı Haseniyye de yine aynı müellifin benzer türdeki bir
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eseridir. Dolayısıyla elinizdeki kitabın hazırlanması sırasında
giriş bölümü, Mustafa Fevzî’nin hayatı ve eserleriyle ilgili bazı
bölümlerle eserin neşrine dair bilgilerin yer aldığı kısımlar

Mîzânü’l-İrfân’dan hemen hemen aynen alınmış ve fakat ilgili
bölüm sonlarında gerekli göndermeler yapılmıştır.
Metnin çevirisi sırasında bazı Arapça ibarelerin tercümesinde
yardımına müracaat ettiğim Doç. Dr. Nurdoğan Türk’e; kitabın
bilhassa metin kısmını kontrol ederek hataların düzeltilmesine
yardımcı olan kıymetli dostum Doç. Dr. Ramazan Ekinci’ye;
ayrıca manevî destekçilerim eşim Zeynep Öztürk ve oğullarım
Ahmet Eymen ile Bahri Selim’e de teşekkürlerimi sunuyorum.
Eseri neşre hazırlarken ne kadar dikkatli davransak da gözden
kaçan hatalarımızın olması kaçınılmazdır. Muhtemel hatalarımız
için okuyucunun affına sığınıyor; bunların tashihinin bir kazanç
olacağına inanıyoruz.
Erdem Can Öztürk
Ankara, 2021
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KISALTMALAR
age

: adı geçen eser

agm

: adı geçen makale

agmd : adı geçen madde
agt

: adı geçen tez

AKMB

: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

asm

: aleyhisselâm

Bkz.

: bakınız

Bsk.

: baskı

C.

: cilt

Çev.

: çeviren

d.

: doğum tarihi

Dr.

: doktora

Edt.

: editör

H.

: hicrî tarih

Hak.

: hakkında

Hz.

: hazret-i

Haz.

: hazırlayan

İBB

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

KB

: Kültür Bakanlığı Yayınları

M.

: miladî tarih

Mad. : maddesi
ö.

: ölüm tarihi

R.

: rûmî tarih

S.

: sayı
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s.

: sayfa

Sad.

: sadeleştiren

Sav.

: Sallallahu Aleyhi ve Sellem

SBE

: Sosyal Bilimler Enstitüsü

tas.

: tasavvuf

Terc. : tercüme eden
TDK : Türk Dil Kurumu
TDV : Türkiye Diyanet Vakfı
DİA

: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

TTK : Türk Tarih Kurumu
TÜBAR: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
Üni.

: üniversitesi

vb.

: ve benzeri

vd.

: ve diğerleri

V.

: volume

Yay.

: yayınları

YL

: yüksek lisans

Yz.

: yazma eser

Yzm. : yazmalar
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GİRİŞ

İslâmiyetin kabulü, Türk milletinin sadece inanç sisteminde değil, tabiî olarak günlük yaşamdan devlet yönetimine, halk inanış
ve geleneklerinden edebiyatına kadar çok geniş bir yelpazede
etkisini göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak kadim Türk kültürünün, İslâm inanç ve esasları ile kültürüyle yoğurulup yeniden
şekillenmesi neticesinde de Türk-İslâm kültürü denilen yeni bir
terkip ortaya çıkmıştır. Bu terkiple birlikte şekillenen bu yeni
kültür, dünya tarih, siyaset, sanat, tıp, bilim, edebiyat tarihinde
adından söz ettiren güçlü temsilciler yetiştirmiş ve şaheser olarak tanımlanan eserlerin verilmesine zemin hazırlamıştır.
İslâmiyet’in kabulünden sonra Türklerin hayatına giren ve
‘İslâm’ın zahirî ve batınî hükümleri çerçevesinde yaşanan manevî hayat tarzı’ olarak tanımlanan1 tasavvuf, İslâmî yaşam tar1

Tasavvufla ilgili pek çok farklı tarif yapılmıştır. Burada genel ve yaygın bir
tanıma yer verilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA,
C. 40, s. 119-126; H. Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar,
Ensar Yay., İstanbul 2010; Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz
Yay., İstanbul 2006; Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, Dergâh Yay., İstanbul 2014; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2014; Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik
İslâm Toplumlarında Sûfî Gelenekler ve Derviş Tipleri, Dergâh Yay., İstanbul 2010; Mahmud Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, İnsan Yay., İstanbul 2004; Mahmud Erol Kılıç, Tasavvufa Giriş, Sufi
Kitap Yay., İstanbul 2017; Mahmud Erol Kılıç, Tasavvuf Düşüncesi, Sufi
Kitap Yay., İstanbul 2018; William Chittick, Tasavvuf Kısa Bir Giriş, İz
Yay., İstanbul 2006; Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları,
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zında olduğu kadar devlet yönetiminde ve toplum hayatında da
etkili olmuştur. Devletin yönetim şeklinden, toplumun bazı sosyal kurallarının belirlenmesine; ticaret hayatının şekillenmesinden, edebî eserlerin muhtevasına kadar doğrudan etki etmiştir.
Bu etkisinin oldukça derin ve sürekli olduğu da muhakkaktır.
Öyle ki edebiyatın en önemli muhteva kaynaklarının başında
yine tasavvuf gelir.
Tasavvuf ve tarikatlar halk arasında sadece birer dinî müessese
olarak değil yeri geldiğinde eğitim merkezi, yeri geldiğinde birer
sığınak, güvenli yer görevi görmüştür. Toplumda baş gösteren
savaş ya da benzeri huzursuzluk ve güvensizlik ortamlarında bu
kurumlar, maddî ve manevî anlamda insanların güven ve huzur
bulmalarına yardım etmiştir.
Halkın önemli bir kısmı, tekke ve tarikatlara gitmiş, intisab etmiş yahut bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak irtibat hâlinde
olmuşlardır. Bu itibarla gerek tasavvuf gerekse onun müesseseleşmiş yapıları konumunda olan tekke, tarikat ve dergâhların

Tarikatlar, Tekkeler, Şeyhler, Dergâh Yay., İstanbul 2010; Ahmet Kabaklı,
Tasavvuf Tarikat Edebiyat, TEV Yay., İstanbul 2013; Osman Türer, Ana
Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, Seha Yay., İstanbul 1998; Mahir İz, Tasavvuf,
Rahle Yay., İstanbul 1969; Mehmed Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk
Mutasavvıflar, Akçağ Yay., Ankara 2003; Reşat Öngören, “Tarikat”, DİA, C.
40, s. 95-105. Ayrıca, H. Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, Ensar Yay., İstanbul 2010; Abdülbâkî Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler
ve Tarikatlar, İnkılâp Yay., İstanbul 1997; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2014; Necdet Tosun, Türkiye’de Tarikatlar, İSAM Yay., İstanbul 2015; Ahmet Kabaklı, Tasavvuf Tarikat Edebiyat,
TEV Yay., İstanbul 2013; Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marifet
Yay., İstanbul 1981.
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siyaset, kültür ve medeniyet tarihimizdeki yeri inkar ve ihmal
edilemez.
Üzerinde çalıştığımız bu eser de ömrünü böylesine müessir ve
güçlü bir konumda bulunan tasavvuf ve tekke-tarikat ortamında
geçirmiş; bu çerçevede eserler vermiş bir müellifin kaleminden
çıkmıştır. Eserin yazarı Mustafa Fevzî Efendi, daha küçük yaşlarda girdiği tarikat ve tasavvuf çevresinden ömrünün sonuna
kadar ayrılmamıştır. Bütün kitap ve yazılarını, güçlü bir temsilcisi olduğu bu fikir ve yaşam tarzını tanıtmak ve savunmak için
kaleme almıştır.
Kitabın konusu, Ahmed Ziyâ’eddî-i Gümüşhânevî’nin halifelerinden, Nakşî-Hâlidî kolunun önemli şeyhlerinden, aynı zamanda Menâkıb-ı Haseniyye’nin yazarı Mustafa Fevzî Efendi’nin
şeyhi olan Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin hayatı, ailesi
ve özellikle de menkabeleri, kendinden zuhur ettiği bildirilen
olağanüstü hâllerin nakli hakkındadır.
Menkabe genel olarak, “velilerin örnek hâl, hareket ve yaşama
şekillerinin anlatıldığı; söz ve tavsiyelerinin nakledildiği eserler”2 şeklinde tanımlanır. Bununla birlikte din büyüklerinin, kahramanların ve tarihî şahsiyetlerin üstün vasıflarını, ahlakî mezi-

2

Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul
2005, s. 241.
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yetlerini, olağanüstü iş ve davranışlarını destanî- efsanevî bir
üslûpla anlatan fıkra, hikâye vb.3 eserlere de aynı isim verilir.
Mustafa Fevzî Efendi’nin eserinin isminde kullanılan ve ‘menkabe’nin çokluk hâli olan ‘menâkıb’ teriminin, velinin örnek
davranışlarından ziyade, kendisinden zuhur eden olağanüstü
hâller için kullanıldığı anlaşılır. Zira eserde anlatılanlar -kahir
ekseriyetle- Hasan Hilmî Efendi’den zuhur eden ve fakat hayatın normal akışına uymayan, olağanüstü hâl, tespit, olay ve davranışlar kabilindendir.

Menâkıb-ı Haseniyye’de, yakın tarihimizde yaşamış bir Nakşî
şeyhinin keramet veya yazarın tabiriyle menkabelerinin, bahis
mevzuu hadiselere bizzat şahit olduğunu ifade eden, kendi halifelerinden birinin ağzından nakli yer alır. Bu itibarla eserin gerek yakın tarihimiz gerekse tarikat ve tasavvuf kültürü açısından
önemi ortadadır. Yine aynı eserde Hasan Hilmî Efendi’den hilafet alan zatlarla, kendisinden önceki silsilenin yer alması da yine
tarikat kültür ve literatürü açısından önem arz eder.

3

“Menkabe-Menkıbe”, Kubbealtı Lugatı, www.lugatim.com. (erişim:
10.12.2021)
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I. BÖLÜM
MUSTAFA FEVZÎ bin NU‘MÂN4
(1871-1924)

1.1. Hayatı
Müellifin adı Mustafa Fevzî, babasının adı Nu‘mân’dır. 1871
yılında Erzincan’ın Eğin (Kemaliye) ilçesinde doğmuştur. Manzumelerinde Fevzî mahlasını kullanır. Kitaplarındaysa kendini,
eserlerinin neşir tarihinde bulunduğu görevi de bildirmek suretiyle, farklı şekillerde tanıtır. Mesela kendini Mir’âtü’ş-

Şühûd’da “Asâkir-i Bahriyye-i Şâhâne Korvet Kâtiblerinden
Mustafa Fevzî bin Nu‘mân”; İsbâtü’l-Mesâlik’te “Korvet Kâtibi
Mustafa Fevzî”; Şümûsu’s-Safâ ve Menâkıb-ı Haseniyye’de
“Mustafa Fevzî bin Nu‘mân”, İzhâr-ı Hakîkat’te “Fevzî
Nu‘mân”, Orduya Arz-ı Hâl’de “Mustafa Fevzî”, Mîzânü’l-

‘İrfân’da ise “Firkateyn Kâtibi Mustafa Fevzî bin Nu‘mân” olarak ifade eder. Bahriyede görevli bulunduğu kâtiplik mesleği ile
babasının nisbesini (Mustafa Fevzî bin Nu‘mân) kendini tanıtmak için kullanmış, bu suretle Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüş4

Mustafa Fevzî Efendi’nin hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti, daha önce
tarafımızca hazırlanan Mîzânü'l-‘İrfân isimli eserinin neşrinde ayrıntılı olarak
yer almıştı.Teknik ve usûl olarak bu kitapta da yer alması gerektiğini düşündüğümüz bu bölüm, buraya çok küçük değişikliklerle aynen alınmıştır. İlgili
eser için bkz. Mustafa Fevzî bin Nu‘mân Mîzânü'l-‘İrfân (İnceleme-MetinDizin), Kurgan Edebiyat Yay., Ankara 2019.
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hânevî’nin halifelerinden Tekirdağlı Mustafa Fevzî b. Emrullâh
(ö. 1926) ile karıştırılmamayı murad etmiştir.
Mustafa Fevzî için dönüm noktasının Kassâbzâde Vâiz Efendi
ile karşılaşması olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kassâbzâde bir
Erzincan ziyaretinde, henüz yedi yaşındaki Mustafa Fevzî’yi
görüp zekasına hayran kalır. Onu babasından isteyerek İstanbul’a götürür. İlk eğitimini İstanbul’da dönemin ibtidaiye mekteplerinde tamamlar. Ardından Kassâbzâde Vâiz Efendi’nin
derslerine devam eder. Sarf, nahiv, fıkıh, akâid gibi ilimlerin
tahsilini tamamladıktan sonra Bahriye mektebine kaydolur. Buradaki eğitimini tamamlayıp aynı yerde kâtip olarak göreve başlar.5 Mustafa Fevzî’nin bütün tahsil hayatı Kassâbzâde Vâiz
Efendi’nin himaye ve yönlendirmesiyle geçmiştir. Gerek

Cerîde-i Sûfiyye’deki yazılarından gerekse diğer eserlerinden iyi
bir eğitim gördüğü, dinî, tasavvufî ve edebî anlamda kendini iyi
yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Yazdığı kitap ve makalelerle bunlarda hem kaynak olarak kullandığı hem de yeri geldiğinde konuyla ilgili olarak okunmasını tavsiye ettiği kitaplar da bu anlamda birer göstergedir.
Tahsilini tamamladıktan sonra hocası Kassâbzâde Vâiz Efendi’nin kızıyla evlenir. Vasfiye Hanım’dan Ziyâ, Mesrûre,
Mebrûre ve Ruhsâre isimli dört çocuğu olur. Harameyn ziyare-

5

Mehmet Şahin, Mustafa Fevzî b. Numan’ın Hayatı, Eserleri ve Dinî Edebiyatla İlgili Şiirleri, Ankara Üni. SBE Yayımlanmamış YL Tezi, Ankara 2006,
s. 15.
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tinde bulunarak hac farizasını yerine getirdiği, ömrünün son
yıllarında 4 yıl kadar Lastikçi Murtazâ Ticarethanesi’nde veznedarlık yaptığı, uzun boylu, kumral ve sakallı olduğuna dair bilgiler mevcuttur. 1924 yılında, 55 yaşında vefat eden Mustafa
Fevzî’nin kabri Edirnekapı Şehitliği’ndedir.6
Mustafa Fevzî’nin tasavvufî hayatı, devrinin tanınmış NakşîHâlidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’ye (ö.
1893) intisabıyla başlar. On beş yıl kadar şeyhinin hizmetinde
bulunan Mustafa Fevzî, onun vefatının ardından Gümüşhânevî’nin halifesi Hasan Hilmî Efendi’ye (ö. 1911) intisab ederek seyr ü sülûkünü tamamlar.7 Müellifin 1871 doğumlu olduğu,
Gümüşhânevî’nin 1893 tarihinde vefat ettiği ve on beş yıl Gümüşhânevî’ye hizmet ettiği bilgisi8 birlikte düşünüldüğünde
Mustafa Fevzî, Ahmed Ziyâ’eddîn ile 8 yaşında, yani İstanbul’a
geldikten kısa süre sonra tanışmış olmalıdır.
Bahriye teşkilatında brik, korvet ve kalyon kâtipliği görevlerinde bulunur, kolağalığına kadar yükselir ve bu rütbeden emekli
olur. Uzun yıllar yürüttüğü bu görevleri sebebiyle tarikat mensupları arasında “kâtip” olarak anılır. Hakkında bilgi veren kaynaklar dürüst, âlim, ârif ve şâir mizaçlı olduğunu beyan eder.

6

İbnü’l-Emîn Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şâirleri, (Haz. Müjgan
Cunbur), C. I, AKMB Yay., Ankara 1999, s. 639.
7
İbnü’l-Emîn Mahmud Kemâl İnal, age, s. 639.
8
Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, (Haz. Ali Yılmaz- Mehmet Akkuş),C. 2,
Kitabevi Yay., İstanbul 2011, s. 343.

21

Menâkıb-ı Haseniyye

Eserlerinden derin bir tasavvufî bilgi ve geniş bir kültüre sahip
olduğu anlaşılmaktadır.9
Mustafa Fevzî’nin diğer bazı eserleriyle tasavvufî görüşleri üzerine çalışan ve bu vesileyle müellifin hayattaki bazı akrabalarıyla iletişim kurma imkânı bulan araştırmacılar, kaynaklarda yer
alan bu bilgilere ilave yeni bilgiler verir. Buna göre müellifin
kızı Ruhsâre küçük yaşta veremden vefat etmiştir. Oğlu Ziya
Bey’in Hasip isminde bir oğlu ve Nevin isminde bir kızı;
Mebrûre Hanım’ın Sıdkı ve Hilmi isimlerinde iki oğlu vardır.10
Bu şifahî bilgilerin kaynağı ise Mesrûre Hanım’ın ailesidir.
Mesrûre Hanım’ın Numan Erdem (d. 1924) isimli bir oğlu vardır. Numan Erdem, Gümüşhânevî Tekkesi şeyhlerinden Ömer
Ziyâ’eddîn-i Dağıstânî’nin torunu Necla Hanım’la evlenmiştir.
Mustafa Fevzî’nin metrûkât ve hâtırâtına da Mesrûre Hanım
vasıtasıyla Numan Erdem ve ailesinin sahip çıktığı anlaşılmaktadır. Mustafa Fevzî’nin daha önce Edirnekapı, Mustafa Paşa
Tekkesi civarındaki kabri de yol çalışmaları sebebiyle torunu

9

Hayatıyla ilgili bilgiler, müellifin kendi eserleriyle şu kaynaklardaki bilgilerden hareketle hazırlanmıştır: Mustafa Uzun, “Fevzi Efendi, Kâtib”, DİA,
C. 12, s. 509-510; İbnü’l-Emîn Mahmud Kemâl İnal, age, s. 639-641; Hüseyin Vassâf, age, s. 342-345; Ferdi Kiremitçi, Hilye-i Sâdât, Kesit Yay., İstanbul 2017, s. 29-30; Fatih Yıldız, Kitâb-ı Ziyâiyye-I Mir’âtü’ş-Şühûd, Ensar
Yay., Konya 2012, s. 33-36; “Fevzî Efendi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 3, Dergâh Yay., İstanbul 1986, s. 213.
10
Eserlerin yayın/tamamlanma tarihlerinde bu şahıslar hâlâ hayattadır.
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Numan Erdem tarafından Edirnekapı Şehitliği’ne nakledilmiştir.11
1.2. Dinî-Tasavvufî ve İlmî Şahsiyeti
Mustafa Fevzî, Nakşî-Hâlidî tarikatının Ziyâ’iyye koluna mensuptur. Küçük yaşlarda, eldeki bilgilere göre 8 yaşında, Ahmed
Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî ile tanışarak tasavvufî muhitle ilk
ciddî münasebetini kurmuş, şeyhi olan Ahmed Ziyâ’eddîn’e 15
yıl kadar hizmet etmiştir. Onun vefatı üzerine, halifesi Hasan
Hilmî Efendi’den hilafet almıştır. Ömrünün sonuna kadar bu
muhitle bağını kesmemiş, sürekli irtibat hâlinde olmuştur.
Müellifin, şeyhi Hasan Hilmî Efendi hakkında yazdığı Menâkıb-

ı Haseniyye’den öğrenildiği kadarıyla şeyhinin yakın hizmetinde
bulunmuş, pek çok kerametine şahit olmuştur. Şeyhinin kendisine “kâtip” şeklinde hitap ediyor olması ve iltifatkâr bazı sözleri
de onun tasavvufî muhitin önemli bir tanığı ve yolcusu olduğunu
gösterir. Bu itibarla tasavvufa dair yazdıklarının kitabî değil,
bizzat tasavvuf muhitinde yetişmiş bir mutasavvıfın kaleminden
çıkmış bilgiler olması önem arz eder. Tasavvuf ilminin, erbabınca “kâl ilmi değil hâl ilmi” olarak tanımlanması bu durumun
öneminin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Eserlerinin hemen
hepsi dinî-tasavvufî mahiyettedir. Bilhassa Nakşî tarikatının
terimleri, âdâb ve erkânı hakkında geniş bilgiler içerir.
11

Bkz. Yıldız, age, s. 36; Şahin, agt, s. 12-35; Fikri Akbulut, Kâtib Mustafa
Fevzi b. Nu‘man Efendi’nin Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üni. SBE Yayımlanmamış YL Tezi, Van 2006, s. 5-6.
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Mustafa Fevzî’nin küçük yaşta İstanbul’a getirilmesi ve devrin
önemli âlimlerinden Kassâbzâde Vâiz Efendi’nin himayesinde
bulunması onun için önemli bir fırsat olmuştur. Bu sayede iyi bir
eğitim almış, küçük yaştan itibaren bir tarikat-tasavvuf muhitine
adım atarak dinî-tasavvufî tekâmüle başlamış, Nakşî-Hâlidî kolunun şeyhlerinin yakın hizmetlerinde bulunmuştur. Bunun neticesinde kendini dinî-tasavvufî ve ilmî anlamda önemli eserler
kaleme alabilecek seviyede yetiştirmiştir.
Mustafa Fevzî, tasavvufun çetin konularından vahdet-i vücud
hakkında müstakil bir kitap kaleme almış, tasavvuf felsefesini
işlemiş, devrin mutaassıplarına karşı yazılar yazmıştır. Tasavvufun akla gelebilecek hemen her konusunda geniş bilgiler, ilmî ve
misalli açıklamalarla zenginleştirilmiş kitap ve makaleler kaleme almıştır. Son dönem ulemâsının tasavvuf anlayışını da açık
şekilde aksettiren müellifin genel görüşlerinin, tasavvufun geleneksel felsefe ve yapısına bağlı olduğu, aykırı ve muhalif fikirler
olmadığı yazdıklarından anlaşılmaktadır. Sâlik, mürid ve mürşidleri avâm, havâs, hâssu’l-havâs; mübtedî, mutavassıt, müntehî gibi çeşitli şekillerde tasnif etmiştir. Bu sınıflandırmaya
bağlı olarak içinde bulunulan çeşitli manevî makamlardan bahsedip en alt seviyeden en üste kadar genel bir tablo ortaya koymuştur. Her bir makam ve sınıfın sorumluluklarını, manevî hâl
ve seviyelerini, bunlara ulaşılmak için yapılması gerekenleri ayrı
ayrı ve örneklerle açıklamıştır.
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Tarikatların türleri ve metotlarıyla seyr ü sülûkün her bir aşaması ve bunların keyfiyyeti hakkında geniş açıklamaları bulunur.
Tarikatların ortaya çıkışı ve dayanaklarını da açıklayan Mustafa
Fevzî’nin bu konu hakkındaki ifadeleri özetle şu şekildedir: Tarikatların esası on iki olarak beyan edilse de bunun aslı yoktur.
Tarikatlar Sıddîkiyye, Fârûkiyye, Osmâniyye ve Hayderiyye
olmak üzere dört esasa dayanır. Bunlardan Fârûkiyye ve
Osmâniyye’ye, müntesiplerinin sayısının az olması sebebiyle
Çin ve Hint taraflarında yayılsa da Osmanlı coğrafyasında pek
meşhur olmamıştır. Sıddîkiyye hafî, Hayderiyye ise cehrî zikri
esas alır. Bunların her birine intisab edenlerin ortak ve asıl maksatları Hz. Peygamber’i hoşnut edip Allah’ın rızasını kazanmaktır.12 Görüldüğü üzere Mustafa Fevzî tarafından tarikatların esası
dört halifeye dayandırılır ve bunların daha sonra kollara ayrılarak çoğalıp yayıldıkları ifade edilir.
Mustafa Fevzî’nin dinî-tasavvufî kimliğini gösteren bir başka
tarafı eserlerinde kullandığı ayet ve hadislerdir. Kitaplarında ele
aldığı konuyla alakalı pek çok ayet ve hadis iktibasları yapması
müellifin Kur’ân ve hadislere vukûfiyetini gösterir. Ancak hadisler konusunda bir mutasavvıf tavrının bulunduğu hatırda tutulmalıdır. Yani hadislerin sahih olup olmadıkları üzerinde durulmamış, sûfîlerce hadis olarak kabul edilip yaygın şekilde kullanılmış tüm ibareler, Mustafa Fevzî tarafından “hadis” olduğu
beyan edilerek kullanılmıştır. Hadis olarak ifade ve iktibas ettiği
12

Mîzânü’l-‘İrfân, s. 83-85.
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ibareler incelendiğinde, bunların bir kısmının tasavvufî gelenekte sahih ya da keşfen sahih görülmüş rivayetler olup muhaddisler tarafından sahih olmadığı ve hatta hadis olmadığı bildirilen
ibareler olduğu görülebilir.13
Yazdığı kitapların hemen tamamı manzum ve dinî-tasavvufî
mahiyettedir. Mustafa Fevzî’nin kendini, eserleri vasıtasıyla
insanlara tasavvufu anlatma, öğretme ve dolayısıyla bu yola
davet etmeye adadığı söylenebilir. Müellif hem tarikat ve tasavvufa dair genel bilgileri ve terimleri açıklamış hem de insanlar
arasındaki yanlış kanaatleri düzeltmeye gayret etmiştir. Ayrıca
kendini mutasavvıf ya da dindar olarak yansıtan ancak yaptıkları
ve yazdıkları itibariyle aslında tasavvufa, insanlara ve İslâm’a
zarar veren kimi sözde sûfîleri eleştirerek insanların bunlar sebebiyle yanlış bilgilenmesinin ve tasavvufa karşı olumsuz tavır
takınmasının önüne geçmek için mücadele etmiştir. Cerîde-i

Sûfiyye’deki yazıları, kitapları ve kitaplarında kullandığı kaynaklar; genel mânâda konuya hâkimiyeti Mustafa Fevzî’nin
dinî-tasavvufî anlamda iyi bir eğitim aldığı ve kendini yetiştirdiğinin göstergesidir. Kitâb-ı Ziyâ’iyye’nin başında, kullandığı
kaynakları sıralayan müellifin bu kaynaklardan yaptığı alıntılar
ve bu kitaplar hakkındaki değerlendirmeleri söz konusu eserlere
vukûfiyetinin işaretidir. Eserlerinde kullandığı kaynaklarından
bazıları şunlardır: Avârif, Behcet, Fusûsü’l-Hikem, Fütûhât,

Hâdimî, Havzu’l-Hayât, Hitâb-ı Pârsa, İhyâü Ulûmi’d-dîn, İncîl,
13

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bu kitapta yer alan, “Hz. Peygamber ve Hadis
İktibasları” başlıklı bölüme bakılabilir.
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Kevâkib, Mesnevî, Kudsî, Mefâhir, Mektûbât-ı Rabbânî,
Menâkıb, Mevlîd, Miftâh, Mi’yâru’l-‘Ulûm, Müzekkî, Necât,
Nefehât, Reşehât, Sevâkıb, Tâciyye, Tevrât, Vâridât, Vesâyâ,
Zebûr.14
1.3. Edebî Şahsiyeti
Biyografik kaynaklarda Mustafa Fevzî’nin edebî yönü hakkında
geniş değerlendirmeler bulunmaz. Yalnız şâir mizaçlı olduğu
söylenilmekle iktifâ edilir. Bu sebeple onun edebî yönü hakkındaki en önemli kaynaklar yazdığı kitap ve makaleleridir.
Müellifin içinde bulunduğu tasavvufî muhit sebebiyle neredeyse
tüm eserlerini bu yolda kaleme aldığı görülmektedir. Burada
dikkat çeken bir husus, eserlerini manzum yazmayı tercih etmesidir. Vahdet-i vücud, tasavvufun çeşitli hâl, makam ve terimlerinin açıklanması gibi zor konularda mensur eserler kaleme almanın yazar için büyük bir kolaylık ve daha geniş bir ifade
imkânı sağlayacağı muhakkaktır. Ancak müellif bunun yerine
kitaplarını manzum olarak yazmayı tercih etmiş ve bu konuda
ciddî bir başarı göstermiştir.
Kafiye serbestliği ve beyit sayısında sınırlama olmaması gibi
sebeplerle özellikle uzun ve öğretici mahiyetteki eserlerin yazımında tercih edilen mesnevî nazım şekli, Mustafa Fevzî’nin de
14

Müellifin tasavvufî görüşleri ve kişiliği hakkında geniş bilgi için bkz. Fikri
Akbulut, Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu‘man Efendi’nin Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üni. SBE Yayımlanmamış YL Tezi, Van
2006.
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tercihidir. Müellifin mesnevînin sağladığı bu kolaylıklardan da
istifade etmesiyle, şiirdeki ifade gücünün ve şiir tekniğine hâkimiyetinin oldukça iyi bir seviyede olduğu söylenebilir. Zengin
bir kelime dünyasına sahip ve tasavvufî anlamda donanımlı olduğu anlaşılan yazar, eserlerini oldukça rahat ve akıcı, konuşma
diline yakın bir üslûpla kaleme almıştır. Kullandığı dil sade sayılamayacaksa da anlaşılması güç ve ağır bir dil de değildir.
Bütün bunlara ek olarak eserlerinde kafiye kusurlarına neredeyse hiç rastlanmamasıyla aruzun son derece başarılı uygulanmış
olması yazarın edebî anlamdaki yetkinliğini göstermektedir.
Mustafa Fevzî bir mutasavvıf, Bahriye’de görevli bir kâtip ve
aynı zamanda Cerîde-i Sûfiyye’nin yazarlarındandır. Buna bağlı
olarak onun hem tasavvufî hem de güncel konularda yazılar
yazması olağan bir durumdur. Eserlerinin çoğunu dinî-tasavvufî
mahiyette yazmış olan müellif siyasî-sosyal konularla ülkenin
içinde bulunduğu durum sebebiyle millî konularda da yazılar
yazmıştır. Orduya Arz-ı Hâl isimli müstakil bir kitap bastırmış,

Cerîde-i Sûfiyye’de kaleme aldığı yazılarında zaman zaman
toplumsal olaylara da değinmiştir. Kitaplarının neredeyse tamamı manzum olan müellifin gazete yazılarında da manzummensur karışık bir üslûp tercih ettiği görülür. Bu itibarla onun
için devrinin önemli bir şâiri, mutasavvıfı ve müellifi denmesi
yanlış olmasa gerektir.
Kitapları manzum olsa bile, bunların tam anlamıyla birer edebî
hüviyet taşıdıkları, sanat yapma gayesiyle manzum kaleme alın28
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dıkları söylenemez. Bir arkadaşa hitap eder tarzda samimî bir
üslûpla yazılmış olan eserler, edebî sanatlar yönünden oldukça
fakirdir. Bunda yazarın maksadının tasavvufa dair temel bilgi,
makam ve terimleri açıklama gayreti içinde bulunmasının etkisi
büyüktür. Çünkü edebî sanatlar bir yandan eserin ritmini artırmak, anlamını derinleştirip zenginleştirmek gibi fonksiyonlara
sahip olsalar da öte yandan eserin birden farklı şekilde anlamlandırılabilmesine ve farklı yorumlanabilmesine olanak sağlar.
Ayrıca edebî sanatlarla örülü bir şiirin anlaşılması, diğerlerine
göre daha fazla çaba ve edebî anlamda daha fazla birikim gerektirir. Mustafa Fevzî’nin eserlerindeki maksadının sanatsal metinler ortaya koymak değil, tasavvufa, İslam’a ve tarikatıyla şeyhine dair bilgiler vermek olduğu düşünüldüğünde, edebî sanatlardan uzak durması anlaşılabilir bir hâl alır. Zira Mustafa
Fevzî’nin de örneklerini verdiği öğretici türdeki eserlerin en
kolay, en açık ve en doğru şekilde anlaşılabilir olması en önemli
özelliklerindendir.
Müellifin manzumelerinde dikkat çeken bir husus, nazım şekillerinin adlandırılmasındaki farklı tasarruflardır. Gerek Menâkıb-

ı Haseniyye’de, gerek Mîzânü’l-İrfân’da, gerekse diğer eserlerinde aslında “muhammes”, “matla‘” ya da “müseddes” gibi
nazım şekilleri olduğu açıkça görülen manzumelerin, “kaside”,
“müfred” gibi farklı olarak adlandırılmış oldukları görülür. Yine
konusuyla/türüyle alakalı olarak “kitâbe-i seng-i mezâr”, “kaside-i tevhidiyye”, “kaside-i nat’iyye” gibi özel başlıklara yer ve-
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rilmiştir. Bu durumun, eserlerin yazıldığı dönemde edebî tür ve
şekillerde görülmeye başlanan genel değişimlerle ilgili olduğu
düşünülebilir.
Temel maksadı İslam ve tasavvufun daha iyi anlaşılması, insanların tasavvufa ısındırılması, şeyhinin kerametlerinin bilinerek
insanların ona ve onun yoluna bağlanmalarını sağlamak olduğundan, konuları en açık şekilde ve örnekler vasıtasıyla açıklamaya gayret eder. Bu sebeple zaman zaman bazı hususlarda
okuyucularını uyardığı görülür. Kimi zaman sözlerin “ince”
olduğu ve “dikkatle dinlenmesi” gerektiğini ifade ederken kimi
zaman ilgili konunun herkesin anlayamayacağı bir mahiyette
olduğunu ancak belli bir mertebeye ulaşmış kimselerin anlayabileceğini bildirir. Hatta bazı konularda kendisinin de derin bir
vukûfiyyeti olmadığını çünkü o mertebeye erişememiş bulunduğunu beyan eder.
Bu konuda son olarak söylenmesi gereken, Mustafa Fevzî’nin
genel anlamda edebî değil öğretici bir tavırla eserler kaleme alsa
dahi edebî yönü belirgin olan manzumelerinin de bulunduğudur.
Kitaplarında mesnevî beyitleri arasına yerleştirilmiş kaside, murabba, muhammes, müseddes gibi nazım şekilleriyle yazılmış
tevhid, na‘t, mevlid, mersiye türündeki manzumelerin, üslûp ve
genel yapı itibariyle daha edebî bir tavra sahip oldukları ifade
edilmelidir. Mustafa Fevzî, binlerce beyit hacminde manzum
metinler kaleme alabilecek; bu eserlerinde gerek dili gerek aruz
veznini başarılı bir şekilde kullanabilecek seviyede bir nâzımdır.
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Eserleri muhtevalarının giriftliğine rağmen konu, konunun işlenişi, konuya hâkimiyet, dil ve edebî yapı gibi çeşitli yönlerden
başarılı birer örnektirler.15
1.4. Eserleri
Mustafa Fevzî’nin eserlerinin bir kısmı kendisi hayattayken basılmış, bir kısmı da vefatının ardından neşredilemeden müellif
hatlı yazmalar hâlinde kalmıştır. Eserlerinin kâhir ekseriyeti
bağlı bulunduğu Nakşî-Hâlidî kolu ve buna bağlı tasavvuftarikat âdâbı hakkındadır. Çoğunlukla mesnevî formunda yazdığı eserlerini basılmış ve basılmamış olanlar şeklinde iki ana başlık altında değerlendirmek mümkündür.
1.4.1. Basılmış Eserleri
1.4.1.1. Hediyyetü’l-Hâlidîn fî Menâkıbı Kutbi’l-Ârifîn Mevlânâ

Ahmed Ziyâ’eddîn b. Mustafa el-Gümüşhânevî, İstanbul 1313.
Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’nin (ö. 1311/1893) hayatı ve
menkıbelerini

anlatan

manzum

bir

kitaptır.

Ahmed

Ziyâ’eddîn’in doğumu, eğitimi, seyahatleri, hocaları ve yakın
çevresi hakkında bilgiler veren eser 1313 senesinde, 165 sayfa,
harekeli ve taş baskı olarak neşredilmiş16; 2010 yılında da yeni
15

Ayrıca bkz. Şahin, agt, s. 93-99; Kiremitçi, age, s. 35-36.
Eser kütüphane kataloğuna yanlış isimle kaydedilmiştir. Katalogda müellif
ismi “Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa” olarak geçmektedir. Mustafa Fevzî,
16

Hediyyetü’l-Hâlidîn fî Menâkıb-ı Kutbi’l-Ârifîn Mevlânâ Ahmed Ziyâ’eddîn
b. Mustafa el-Gümüşhânevî, İstanbul 1313. Yer: İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: 4346 ve 7011. Ayrıca; Ferdi Kiremitçi, Hilye-i

31

Menâkıb-ı Haseniyye

harflere aktarılmıştır.17 Mustafa Fevzî’nin, şeyhi olan Gümüşhânevî’yi yakînen tanıması ve bizzat onun ağzından nakiller
yapması sebebiyle, Gümüşhânevî hakkındaki ilk elden kaynaklardan olması açısından önemli bir eserdir.
1.4.1.2. Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd,
İstanbul 1320.
Dinî-tasavvufî mahiyette 1561 beyitlik bir mesnevîdir. Mustafa
Fevzî’nin Kitâb-ı Ziyâ’iyye külliyatında18 yer alan eserlerden
neşrettiği ilk kitaptır. Külliyatın birinci kısmının üç eserden oluşan serisinin birinci kitabıdır. Müellif tarafından yapılan neşri 84
sayfadır. Tevhid, tevhidin mertebeleri, vahdet-i vücud konularında bilgiler verip Nakşî-Hâlidî bakış açısını yansıtır. Seyr ü
sülûk mertebeleri hakkında bilgilerle bir miraciyyenin bulunduğu kitabın sonunda Beyşehirli Ahmet Şâkir Efendi’ye ait bir
takriz bulunur.19 Eser yayımlanmıştır.20

Sâdât, Kesit Yay., İstanbul 2017, s. 30; Fatih Yıldız, Kitâb-ı Ziyâiyye-I
Mir’âtü’ş-Şühûd, Ensar Yay., Konya 2012, s. 37; Şahin, agt, s. 38-39; Akbulut, agt, s. 9.
17
Mustafa Fevzî, Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî Menkıbeleri, (Haz. Tahir
Hafızoğlu), İnsan Yay., İstanbul 2010.
18
Külliyat hakkında geniş bilgi için bu kitabın Kitâb-ı Ziyâ’iyye başlıklı
bölümüne bakılabilir.
19
Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’lVücûd, Matbaa-i Ahmed İhsân ve Şürekâsı, İstanbul 1320. Yer: İBB Atatürk
Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: 2083/02; Kiremitçi, age, s. 30-31;
Yıldız, age, s. 37; Şahin, agt, s. 39-42; Akbulut, agt, s. 10-11.
20
Mahmut Kanık; Fatma Zehra Kavukçu, Vahdet-i Vücûd Meselesi, Hece
Yay., Ankara 2003; Fatih Yıldız, Kitâb-ı Ziyâiyye-I Mir’âtü’ş-Şühûd, Ensar
Yay., Konya 2012.
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1.4.1.3. Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye, İstanbul,
1323.
Hasan Hilmî Efendi’nin (ö. 1329/1911) doğumu, yetişmesi, tahsili, hocaları, şeyhlik makamına geçmesi, müridleri, halifeleri
keramet ve menkıbeleriyle ölümü anlatır. Müellifin Hasan Hilmî
Efendi’yi bizzat tanıyor olması sebebiyle onun hakkında güvenilir bilgiler içermesi açısından önemli bir kaynaktır. 944 beyit
olan kitabın Mustafa Fevzî tarafından yapılan neşri 48 sayfadır.
Mesnevî nazım şekliyle yazılmıştır. Eserin 40 ve 48. sayfaları
arasındaki kısım mensurdur. Burada şeyhin halifeleri, bazı kerametleri ve zikr-i hafî hakkında bilgiler yer alır.21 Bu eserin
ayrıntılı tanıtımı, transkripsiyonlu metni ve incelemesi ilerleyen
bölümlerde yer almaktadır.
1.4.1.4. Kitâbu İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, İstanbul
1324.

Kitâb-ı Ziyâ’iyye külliyatının, birinci kısmının ikinci kitabıdır.
Baş kısmında tevhid ve na‘tlar bulunur. Zikr-i hafî, rabıta-i
mevt, rabıta-i mürşid, ratıba-i huzur ve Nakşibendî tarikatının
esasları hakkında bilgiler yer alır. Mesnevî nazım şekliyle yazılmıştır ve yaklaşık 1460 beyit civarındadır. Mustafa Fevzî ta-

21

Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye, İstanbul, 1323. Yer: İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: 6227;
Kiremitçi, age, s. 31; Yıldız, age, s. 37; Şahin, agt, s. 52; Akbulut, agt, s. 11.
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rafından neşredilmiş hâli 70 sayfadır.22 Eser sadeleştirilmiş metniyle birlikte yayımlanmıştır.23
1.4.1.5. Mîzânü’l-‘İrfân, İstanbul 1325.
Tek başına, Kitâb-ı Ziyâ’iyye külliyatının ikinci kısmını oluşturan ve külliyatın müellif tarafından neşredilmiş son kitabı olan
bu eser daha evvel tarafımızca neşredilmiştir. Yirminci yüzyılın
başında (1909/1910) yazılmış manzum bir kitaptır. Tasavvuf,
seyr ü sülûk, tarikat âdâbı ve türleri, nefsin mertebeleri, insanın
yaratılış gayesi, hazerât-ı hamse, letâif-i aşere, mürid ve mürşidin görev ve sorumlulukları Mîzânü’l-‘İrfân’ın temel konularını
oluşturur.24
1.4.1.6. Şümûsu’s-Safâ fî Evsâfi’l-Mustafa, İstanbul 1331.
Devrin kitap, gazete ve dergilerinde yer alan, Hz. Peygamber’e
karşı kasıtlı beyan ve saygısız ifadelere cevap mahiyetinde yazılmıştır. Hz. Peygamber’in doğumu, hilyesi, şemaili, hicreti
gibi çeşitli hususlarda bilgiler içerir. Mustafa Fevzî tarafından
yapılan neşri 80 sayfadır. Mesnevî nazım şekliyle yazılmış yak22

Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, Kitâbu İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, İstanbul 1324. Yer: İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No:
2083/03; Kiremitçi, age, s. 31; Yıldız, age, s. 37-38; Şahin, agt, s. 42-44;
Akbulut, agt, s. 11-12.
23
Fatih Yıldız, Kitâb-ı Ziyâiyye-II İsbâtü’l-Mesâlik, Ensar Yay., Konya
2012.
24
Eserin transkripsiyonlu metni ve ayrıntılı incelemesi için bkz. Erdem Can
Öztürk, Mustafa Fevzî bin Nu‘mân Mîzânü'l-‘İrfân (İnceleme-Metin-Dizin),
Kurgan Edebiyat Yay., Ankara 2019. Eser hakkında diğer kaynaklarda yer
alan bazı bilgiler için ayrıca bkz. Kiremitçi, age, s. 31; Yıldız, age, s. 38;
Şahin, agt, s. 45-50; Akbulut, agt, s. 12.
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laşık 900 beyitlik bir kitaptır. Ayrıca eserde kaside ve farklı nazım şekilleriyle yazılmış manzumeler de bulunur. 25
1.4.1.7. İzhâr-ı Hakîkat, İstanbul 1331.
Bilhassa Abdullah Cevdet ve onun gibi düşünenlere karşı yazılmış mensur bir reddiyedir. Dünya hayatı, örtünme, ictihad gibi
meseleler hakkındaki devrin modernist beklentilerine ayet ve
hadisler esas alınarak cevaplar verilir. Zaman zaman müellifin
üslûbunun sertleştiği görülür. 27 sayfadan oluşan bu kısa eser,
Mustafa Fevzî tarafından neşredilen tek mensur kitaptır.26
1.4.1.8. Orduya Arz-ı Hâl, İstanbul 1331.
Birinci dünya savaşı başlarında kaleme alınmış orduya cesaret
vermek maksadını taşıyan manzum bir destanî kitaptır. 68 adet
altışar mısralık bentlerden oluşur. Müellif tarafından yapılan
neşri 26 sayfadır.27

25

Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, Şümûsu’s-Safâ fî Evsâfi’l-Mustafa, İstanbul
1331. Yer: İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: 1998; Kiremitçi, age, s. 31; Yıldız, age, s. 38; Şahin, agt, s. 53-54; Akbulut, agt, s. 1213.
26
Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, İzhâr-ı Hakîkat, İstanbul 1331. Yer: İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: 1434; Kiremitçi, age, s. 31; Yıldız, age, s. 38-39; Şahin, agt, s. 56-58; Akbulut, agt, s. 13-14.
27
Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, Orduya Arz-ı Hâl, İstanbul 1331. Yer: İBB
Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: 2432; Kiremitçi, age, s. 31;
Yıldız, age, s. 39; Şahin, agt, s. 54-56; Akbulut, agt, s. 14-15.
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1.4.1.9. Cerîde-i Sûfiyye’de Yayımlanan Makaleler
Mustafa Fevzî’nin Cerîde-i Sûfiyye isimli gazetenin 60. sayısından itibaren yazdığı dinî-tasavvufî mahiyetteki makalelerdir.
Zaman zaman kesintiye uğramakla birlikte 161. sayıya kadar
devam etmiştir. Ayrıca gazetede, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin
yeğeni Es’ad Efendi’ye ait Arapça en-Nahdatü’l-Osmâniyye
isimli kitabı da tercüme etmiştir.28
1.4.1.10. Risâle
İBB Atatürk Kitaplığı’nda bulunan 14 sayfalık küçük bir risaledir. Müstakil bir başlığı yoktur. Müellif bilgisi ve ketebe kaydı
da bulunmayan risale kütüphane kayıtlarına ilk manzumenin
adıyla geçmiştir. Kitap, Hediyyetü’l-Hâlidîn’de bulunan methiyelerden altısını, Farsça manzum bir silsileyi ve “Münâcât derMakâm-ı Hazret-i Şeyh Kuddise Sırruhu” başlıklı müstakil bir
manzumeyi ihtiva eder.29

28

Kiremitçi, age, s. 31-32; Yıldız, age, s. 39; Şahin, agt, s. 60-63.
Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, Risâle, İstanbul [tarihsiz]. Yer: İBB Atatürk
Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: 2834; Kiremitçi, age, s. 32; Yıldız,
age, s. 40.
29
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1.4.2. Basılmamış Eserleri
1.4.2.1. Kitâb-ı Ziyâ’iyye

Kitâb-ı Ziyâ’iyye’yi30 bir tek kitap yerine, Mustafa Fevzî’nin bir
eserler dizisi hâlinde tasarladığı külliyatın genel adı olarak görmek daha uygun olacaktır. Külliyat, müellifin farklı eserlerinde

Risâle-i Ziyâ’iyye ya da sadece Ziyâ’iyye olarak da anılır.31 Yazımı tamamlanmış olmakla beraber basımı tamamlanamamış bu
külliyatın aslında yazarın zihninde de tam anlamıyla oturmamış
olduğu söylenebilir. Bu kanaate varmamızın sebebi, yazarın
bizzat kendisinin külliyatın tertibi hakkında farklı bilgiler vermesidir. Mesela 1324’te neşredilen İsbâtü’l-Mesâlik’te, Kitâb-ı

Ziyâ’iyye’nin yazımının tamamlandığını ancak hepsinin neşrinin
tamamlanmadığını bildiren Mustafa Fevzî, külliyatı üç kısma
ayırır. Birinci kısım kendi içinde üç kitaptan oluşur ki bunların
birincisi Rehber-i Zâkir, ikincisi İsbâtü’l-Mesâlik’tir. Üçüncü
eserin ismi burada bildirilmemiştir. Kitâb-ı Ziyâ’iyye’nin ikinci
kısmı Mîzânü’l-‘İrfân, üçüncü kısmıysa Hilye-i Sâdât olarak
belirtilir:
“Bir ÷iyäõiyye kitäbı söyledim
Ben anı üç øısma taøsìm eyledim

30

Yegâne müellif hatlı nüshası Mustafa Fevzî’nin torunu Numan Erdem’de
bulunan bu metnin bir fotokopisini göndererek eserin metnine ulaşmamıza
yardımcı olan Doç. Dr. Ferdi Kiremitçi’ye teşekkür ederim.
31
Bkz. Mîzânü’l-‘İrfân, s. I, 4, 63; Mustafa Fevzî b. Nu‘mân, Kitâbu İsbâti’lMesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, İstanbul 1324, s. 9; Fatih Yıldız, Kitâb-ı Ziyâiyye-II İsbâtü’l-Mesâlik, Ensar Yay., Konya 2012, s. 66.
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æısm-ı evvel üç kitäbdır yä a∆ì
ÿikr-i ~aøø’ı söylüyor onlar da∆i
Evvelä ädäb-ı ®ähir söyledim
Bundan evvel ben onu na®m eyledim

Rehber-i ÿäkir diye etdim be-nâm
Lìk neşr olmuş degildir ey hümâm
æısm-ı evvelden birinci o idi
Lìk teõ∆ìr etmek ìcäb eyledi
Bu ikinciye lüzùm gördüm hemän32
Neşrini taødìme gördüm räyegän
æısm-ı §änì bir kitäb oldu tamäm
Mi§lini görmüş degil çeşm-i úaväm
Söyledim Mìzänü’l-úİrfän ad oèa
úAvn-i ~aø’la gösterir Mevlä saèa
æısm-ı §äli§ ´oèra tan®ìm eylerim

~ilye-i Sädät’ı orda söylerim

32

İsbâtü’l-Mesâlik kast edilmektedir.
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Gerçi bunlar hep tamämdır bì-øu´ùr
Vaøt-i merhùnunda ancaø neşr olur”33

İsbâtü’l-Mesâlik’teki bilgilere göre Kitâb-ı Ziyâ’iyye’nin tertip
sırası şu şekildedir.
Kitâb-ı Ziyâ’iyye
Birinci Kısım

İkinci Kısım

Üçüncü Kısım

Mîzânü’l-‘İrfân

Hilye-i Sâdât

1. Kitap: Rehber-i Zâkir
2. Kitap: İsbâtü’l-Mesâlik
3. Kitap: İsmi bildirilmemiş

Burada dikkat çeken husus, İsbâtü’l-Mesâlik’ten (neşri 1324)
daha önce neşredilmiş olan Mir’âtü’ş-Şühûd’un (neşri 1320),
külliyat içinde isminin anılmamasıdır. Mustafa Fevzî’nin bu
eseri külliyatın üçüncü kitabı olarak düşündüğü varsayılabilir,
ancak bu eserin diğerlerinden önce neşredildiği, hatta külliyatın
neşredilen ilk kitabı olduğu unutulmamalıdır. Müellifin külliyatta yer alan farklı kitaplarındaki ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla yazımı tamamlanmış olan eserler henüz tanzim edilmemiş,
eser sırası ve külliyatın son hâli tam olarak düzenlenmemiştir.34
33
34

Mustafa Fevzî, age, s. 9; Fatih Yıldız, age, s. 66-67.
“æısm-ı §äli§ ´oèra tan®ìm eylerim
~ilye-i Sädät’ı orda söylerim
Gerçi bunlar hep tamämdır bì-øu´ùr
Vaøt-i merhùnunda ancaø neşr olur”, İsbâtü’l-Mesâlik, s. 9.
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Zira yazar, daha önce yazdığı ve birinci kitap olarak nitelendirdiği Rehber-i Zâkir’in neşrini, sebebini bildirmediği bir lüzum
üzerine ertelemiş; ondan sonra yazılmış ve ikinci kitap olarak
nitelendirdiği İsbâtü’l-Mesâlik’in neşrini öne almıştır. Ayrıca

İsbâtü’l-Mesâlik’te birinci kitap olarak Rehber-i Zâkir, ikinci
olarak da İsbâtü’l-Mesâlik’in ismi verilse bile İsbâtü’l-

Mesâlik’ten (neşri 1324) daha önce basılmış ve aynı külliyatın
parçası olan Mir’âtü’ş-Şühûd’dan (neşri 1320) hiç bahsedilmemiştir.

İsbâtü’l-Mesâlik’te birinci kısmın ilk kitabı olarak Rehber-i
Zâkir’in ismi verilir, ancak daha sonra neşredilen Mîzânü’l‘İrfân’da bu sıra değişmiştir.
Hem ÷iyäõiyye diye näm eyledim
O kitäbı çoødan itmäm eyledim

(37)

Üç øısım øıldım onuè taøsìmini
Üç kitäb yapdım birinci øısmını

(38)

“Bir kitäb yazmışdım aødem na®m ile
Tercemän etdim onu lev≈-i dile
Hem ÷iyäõiyye diye näm eyledim
O kitäbı çoødan itmäm eyledim
…
æısm-ı §äli§ gerçi ≈ä◊ırdır ≈abìb
Lìk neşri olmadı el-yevm na´ìb

Rehber-i ÿäkir’le o øaldı úaøìm

Vaøt-i taúyìninde ∆alø eyler Kerìm”, Mîzânü’l-‘İrfân, s. 3-4.
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Cüzõ-i evveldir ki Mirõätü’ş-Şühùd
Æabú u neşri evvelen buldu vücùd

(39)

Neşr edildi cüzõ-i §änìsi da∆i
O da İ§bätü’l-Mesälik’dir a∆ì

(40)

Cüzõ-i §äli§ de tamämdır bì-øu´ùr

Rehber-i ÿäkir’dir ismi neşr olur

(41)

İşte bu Mìzän-ı úİrfän’ım da∆i
æısm-ı §änìdir ÷iyäõì’den a∆ì

(42)

æısm-ı §äli§ gerçi ≈ä◊ırdır ≈abìb
Lìk neşri olmadı el-yevm na´ìb

(43)

Rehber-i ÿäkir’le o øaldı úaøìm
Vaøt-i taúyìninde ∆alø eyler Kerìm (44)
Bugünkü bilgilerimize göre Kitâb-ı Ziyâ’iyye külliyatının Mustafa Fevzî tarafından neşredilmiş son kitabı Mîzânü’l-‘İrfân’dır.
O hâlde külliyatın tertibi için buradaki bilgileri esas almak akla
en uygunu olmalıdır. Ayrıca burada yer alan bilgilerin, külliyattaki kitapların basım tarihleriyle örtüşüyor olması, bu kararın
doğruluğunu destekler mahiyettedir. Ancak Rehber-i Zâkir’in
neşrinin sebebi bildirilmeyen bir lüzuma binaen ertelenmesi ve
bir şekilde akîm kalmasıyla Hilye-i Sâdât’ın henüz sıra gelme-
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diği için neşredilmemiş olması da göz önünde bulundurulmalıdır.35 Anlaşıldığı kadarıyla Mustafa Fevzî Rehber-i Zâkir’in
neşrini erteleme kararının ardından, külliyattaki birinci kısmın
kitaplarının sırasını, mevcut neşirleri esas alarak yeniden tanzim
etmiştir. Buna göre, bir külliyat olarak görülen Kitâb-ı

Ziyâ’iyye’nin, Mîzânü’l-‘İrfân’da bildirilen, neşredilmiş eserlerin tarihleriyle de doğrulanabilecek nihayî tertip sırası şu şekilde
olmalıdır:
Kitâb-ı Ziyâ’iyye
Birinci Kısım

İkinci Kısım

Üçüncü Kısım

1. Kitap: Mir’âtü’ş-Şühûd
(1320)
2. Kitap: İsbâtü’l-Mesâlik
(1324)

Mîzânü’l-‘İrfân

Hilye-i Sâdât36

(1325)

3. Kitap: Rehber-i Zâkir
35

Mîzânü’l-‘İrfân’ın sonunda Rehber-i Zâkir, Şümûsu’s-Safâ ve Hilye-i
Sâdât’ın neşir aşamasında olduğu bilgisi yer alır. Şümûsu’s-Safâ neşredilmiştir ancak bilindiği kadarıyla Rehber-i Zâkir ve Hilye-i Sâdât’ın neşri yapılmamıştır. Bkz. Mîzânü’l-‘İrfân, s. 270+IV.
36
Mustafa Fevzî Mîzânü’l-‘İrfân’da, Kitâb-ı Ziyâ’iyye’nin üçüncü kısmının
hazır olmakla birlikte henüz neşredilmediğini söylerse de kitabın ismini bildirmez. Üçüncü kısmın Hilye-i Sâdât olduğu müellifin başka kitaplarından
öğrenilmektedir. Fakat külliyatın bizzat müellif tarafından neşir sırasında
yeniden düzenlendiği ve tertip sırasının değiştirildiği, dolayısıyla külliyatın
tamamlanmamış olduğu da unutulmamalıdır. Bkz. Mustafa Fevzî b. Nu‘mân,
Kitâbu İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, 1324, s. 9; Ferdi Kiremitçi, Hilyei Sâdât, Kesit Yay., İstanbul 2017, s. 32; Fatih Yıldız, Kitâb-ı Ziyâiyye-I
Mir’âtü’ş-Şühûd, Ensar Yay., Konya 2012, s. 18-19; Fatih Yıldız, Kitâb-ı
Ziyâiyye-II İsbâtü’l-Mesâlik, Ensar Yay., Konya 2012, s. 18-19.
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Kitâb-ı Ziyâ’iyye külliyatında yer alan bütün kitapların yazımı,
Mustafa Fevzî tarafından ifade edildiği üzere, kusursuz olarak
tamamlanmıştır.37 Bu kitapların bizzat müellif hatlı yazmaları
mevcuttur. Bunlardan külliyatın birinci kısmının üçüncü kitabı
olan Rehber-i Zâkir’le üçüncü kısmı olan Hilye-i Sâdât hariç
diğerlerinin neşri müellif hayattayken tamamlanmış, bu eserler
müellifin ölümü üzerine neşredilemeden yazma hâlinde kalmıştır.
Eserde bulunan der-kenârlar, müellif tarafından alınmış notlar,
bir

asıl/taslak/kaynak

metin

hâlinde

bulunan

Kitâb-ı

Ziyâ’iyye’nin neşir sırasında hangi kitaplara taksim edileceğine
dair bilgiler ihtiva eder. Mesela, 212. sayfada bulunan der-kenâr
şu şekildedir:
“Kitâb-ı Ziyâ’iyye’nin birinci kısmının üçüncü38 cüz’ü buradan
ihtiyâr edilerek Rehber-i Zâkir der-Âdâb-ı Zâhir tesmiye edilmişdir. Ayrıca bir mukaddime ilâve olunacak.”39 Yine bazı sayfaların hangi kitaplara alınacağı/alındığı der-kenârlara yazılmıştır. Mesela, Kitâb-ı Ziyâ’iyye’nin 1, 68, 48, 208, 219, 244, 284,
37

“Gerçi bunlar hep tamämdır bì-øu´ùr
Vaøt-i merhùnunda ancaø neşr olur”, İsbâtü’l-Mesâlik, s. 9.

“Hem ÷iyäõiyye diye näm eyledim
O kitäbı çoødan itmäm eyledim
…
Rehber-i ÿäkir’le o øaldı úaøìm
Vaøt-i taúyìninde ∆alø eyler Kerìm”, Mîzânü’l-‘İrfân, s. 4.
38
Önce “birinci” yazılmış, daha sonra bu kelime karalanarak “üçüncü” şeklinde değiştirilmiş.
39
Risâle-i Ziyâ’iyye, s. 212
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299, 303, 308, 332 vb. sayfalarında Mir’âtü’Ş-Şühûd; 210, 230
vb. sayfalarında İsbâtü’l-Mesâlik; 4, 65 vb. sayfalarında Hilye-i

Sâdât; 7, 23 vb. sayfalarında Şümûsu’s-Safâ’nın ismi geçer.
Mîzânü’l-‘İrfân ise eserin geniş bölümüne yayılmış olmakla
birlikte şu sayfalarında ismen zikredilir: 13, 14, 25, 181, 188,
238, 284, 287. Kitabın 64. sayfasında bulunan notta “Tazarru‘-ı
Dîger” başlıklı manzumenin hiçbir kitaba dâhil olmadığı yazılıdır.
Külliyatta yer alan kitapların basım aşamasında, yazar tarafından bazı ekleme ve çıkarmaların, kısmî düzenlemelerin yapıldığı
göz önünde bulundurulduğunda40 Kitâb-ı Ziyâ’iyye külliyatında
yer alan kitapların metinleri tamamlanmış olsa bile, külliyatın
bütününün tanzim ve neşri tamamlanamamıştır denilebilir.

Risâle-i Ziyâ’iyye başlığını taşıyan ve müellif hattıyla yazılmış
olan büyük boy 350 sayfalık bu yazma metin, külliyattaki kitapların metinlerini ihtiva eden bir ana metin, taslak ya da hazırlık
çalışması olarak değerlendirilebilir. Burada yer alan metinler
müellif tarafından yeniden düzenlenmek ve çeşitli ilaveler yapılmak suretiyle farklı kitaplar olarak neşredilmiştir. Kitâb-ı

Ziyâ’iyye’nin baş tarafında, kitabın yazımı sırasında kullanılan
kaynakların ve mündericatının gösterilmesi de önemli bir ayrıntı
olarak not edilmelidir. Yegâne nüshası Mustafa Fevzî’nin torunu
Numan Erdem’in şahsî kütüphanesindedir.41
40
41

Yıldız, age, s. 18-19.
Kiremitçi, age, s. 32; Yıldız, age, s. 40; Akbulut, agt, s. 15-16.
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1.4.2.2. Rehber-i Zâkir
Tam adı Rehber-i Zâkir der-Âdâb-ı Zâhir’dir. Müellif hattı olup
manzum bir eserdir. Kitâb-ı Ziyâ’iyye külliyatından olan kitap

İsbâtü’l-Mesâlik’te birinci kısmın ilk kitabı olarak gösterilmesine karşın son tertibine göre birinci kısmın üçüncü kitabıdır.
Mustafa Fevzî gördüğü lüzum üzerine bu kitabın neşrini ertelediğini söyler ancak gerekçesi hakkında bilgi vermez. Eser daha
sonra da neşredilememiştir. Mîzânü’l-‘İrfân’ın en son sayfasında
yer alan, müellifin basılmış ve basılmakta olan eserlerini bildiren nota göre Rehber-i Zâkir matbaada basım aşamasındadır.
Ancak neşri -bilindiği kadarıyla- mümkün olmamıştır.42 Risâle-i

Ziyâ’iyye içinde dağınık hâldedir. Mustafa Fevzî, bu eserin başına bir mukaddime ilave edeceğine dair not düşmüştür. 43
Eserde zikre hazırlık ve zikir esnasında uyulacak kurallar, genel
mânâda zikrin nasıl yapılacağı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
Zikrin bâtınî yönüyle zikir ve rabıtanın tesiri hakkında geniş
bilgiler yer alır.44
1.4.2.3. Hilye-i Sâdât

Kitâb-ı Ziyâ’iyye’nin üçüncü kısmı olarak düşünülen eser, müellif tarafından neşredilememiştir. Mîzânü’l-‘İrfân’ın en son
sayfasında yer alan, müellifin basılmış ve basılmakta olan eser42

Bkz. Mîzânü’l-‘İrfân, s. 270+IV.
Risâle-i Ziyâ’iyye, s. 212; Şahin, agt, s. 44.
44
Kiremitçi, age, s. 32; Yıldız, age, s. 40; Şahin, agt, s. 45.
43
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lerini bildiren nota göre Hilye-i Sâdât matbaada basım aşamasındadır.

Ancak

neşri

mümkün

olmamıştır.45

Risâle-i

Ziyâ’iyye’nin 4-6. sayfalarındaki 67 beyit ile 65-179. sayfaları
arasındaki 2804 beyit olmak üzere toplam 2871 beyitten oluşur.
Farklı nazım şekilleri içermekle birlikte genel itibarla mesnevî
nazım şekliyle yazılmıştır. Mustafa Fevzî bu eserini, Nakşibendî
sâdâtının hilyesini, onlara benzemek maksadıyla yazdığını bildirir. Nakşî-Hâlidî silsilesine mensup meşâyihin hayatları, şemâili
ve kerametleri anlatılır.46 Ferdi Kiremitçi tarafından yazarın notları dâhilinde düzenlenip transkribe edilerek bir inceleme, sözlük, tıpkıbasım ve dizinle birlikte yayımlanmıştır.47

45

Bkz. Mîzânü’l-‘İrfân, s. 270+IV.
Kiremitçi, age, s. 37, 68; Yıldız, age, s. 41; Şahin, agt, s. 50-51.
47
Bkz. Ferdi Kiremitçi, Hilye-i Sâdât, Kesit Yay., İstanbul 2017. Müellifin
hayatının, edebî yönünün ve eserlerinin tanıtıldığı bu bölüm büyük oranda
daha önce tarafımızdan neşredilen Mîzânü'l-İrfân’dan alınmıştır. Bkz. Erdem
Can Öztürk, Mustafa Fevzî bin Nu‘mân Mîzânü'l-‘İrfân (İnceleme-MetinDizin), Kurgan Edebiyat Yay., Ankara 2019, s. 21-36.
46
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II. BÖLÜM
KASTAMONULU HASAN HİLMÎ EFENDİ
(1824-1911)

2.1. Menâkıb-ı

Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye’ye Göre

Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Hayatı

Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye Hasan Hilmî Efendi’nin hayatını ve kerametlerini anlatmak için yazılmıştır. Buna
göre onun hayatı ve ailesiyle ilgili bilgiler şu şekildedir:
Hasan Hilmî Efendi, Mustafa Fevzî tarafından ‘kutb-ı aktâb’ ve
‘şeyh-i kâmil’ olarak tanımlanır. Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’nin varisi olduğu ve kitabın yazıldığı sırada (1327) vefat
etmiş olduğu ifade edilir. Hasan Hilmî Efendi, Gümüşhânevî’nin
ilmî anlamda da varisi olarak nitelendirilir. Burada yer alan bilgilere göre kendisi Nakşibendî âdâbına sahiptir. Bu tarikatın
Hâlidî kolunun ve Vâhidiyye’nin muteber isimlerinden olduğu
söylenir.48
Kastamonu’nun Azdavay nahiyesinde, H. 1240 (M. 1824/25)
senesinde dünyaya gelmiştir. Babasının ismi Abdullah’tır.
Ümmî fakat ilm-i ledün sahibi, velî bir zattır. Hasan Hilmî
Efendi’nin babası hakkında Mustafa Fevzî’ye bizzat naklettiği
kerametlerinden bir tanesi şu şekildedir: Abdullah Efendi, bir
48

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 5.
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hastalığa yakalanır ve zayıf düşer. Bir Cuma günü hane halkını
toplayıp ömrünün tamam olduğunu, Hakk’a vuslat vaktinin geldiğini ve Cuma’dan gelen cemaatin naaşını taşıyacaklarını söyler. Kendisini yıkayıp gusül ettirmelerini ister. Sonrası tıpkı dediği gibi olur. Ailesi kendisini yıkadıktan sonra ruhunu teslim
eder ve Cuma’dan gelen cemaat tarafından cenazesi defin için
götürülür. Bu hâl Mustafa Fevzî tarafından velayetin delili olarak gösterilir ve Hasan Hilmî Efendi’nin de velayet sahibi olduğu dile getirilerek ‘bir velîden başka bir velînin zuhur ettiği yani
nur üzere nurun parladığı’ söylenir.49
Abdullah Efendi, oğlunun iyi bir eğitim alması için gayret sarf
ettiği gibi kendisi de bu ilimlerden istifade etmeye çalışmıştır.
Oğlunun yaşı ve ilmi, olgunluğa eriştiğinde de tahsil için onu
İstanbul’a gönderir. Hasan Hilmî Efendi, burada Hoca Hâzım
Efendi’den fıkıh ve tefsir dersleri alır. Bu ilimlerdeki ihtimamlı
gayretleri neticesinde kendini iyi yetiştirmiş, bu sırada da Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî ile tanışmıştır. Mustafa Fevzî,
bu tanışmayı kendisine bizzat Hasan Hilmî Efendi’nin anlattığını söyler ve hadiseyi birinci ağızdan şu şekilde nakleder:
Tekkeye 400 adım mesafede Cağaloğlu’nda bir medrese var idi.
Hasan Hilmî Efendi ilim tahsili için oraya giderdi. O sıralarda
Fatma Sultan Camii oldukça tenha vaziyetteydi. Öğle ve ikindi
vakitleri dışında kapalı kalırdı. Hasan Hilmî Efendi oraya müezzin olur ve hiçbir karşılık beklemeksizin camiye hizmet etmeye
49

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 6.
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başlar. Baş müezzin olarak camiyi beş vakit ibadete açar. Onun
gayretleri neticesinde caminin cemaati de artar. Bu sırada Şeyh
Ervâdî’ye intisab etmiş olan Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî
de yeni yeni ders vermeye başlamıştır ve sık sık bu camiye gelerek Hasan Hilmî Efendi ile sohbet etmektedir.50
Hasan Hilmî Efendi bir Cuma günü camiye gelir. Gümüşhânevî’nin orada olmadığını öğrenince nerede olduğunu sorar.
Tekkede olduğu ve birazdan geleceği kendisine söylenir. Tam
bu esnada Gümüşhânevî gelir ve iki dost oturup sohbete başlar.
Hasan Hilmî Efendi, Gümüşhânevî’ye tekkenin yerini sorup bu
yolun hak yol olduğunu söyler ve onun gittiği yola kendisini de
götürmesini ister. Gümüşhânevî ise kendisine itimat etmesinden
memnuniyet duyduğunu ifade edip kendisine vasıta olmayı görev kabul eder. Gümüşhânevî, kendi şeyhinin burada olmadığını
söyleyerek Hasan Hilmî Efendi’yi Halid-i Bağdadî’den hilafet
almış olan Abd-i Fettah’a götürür ve Hasan Hilmî Efendi onun
vasıtasıyla tarikata intisab eder. Gümüşhânevî, kendisi de evvela
Abd-i Fettah’a intisab etmeye niyet etmiştir. Fakat bu esnada
Şeyh Evrâdî zuhur ederek kendisine intisab etmesi gerektiğini,
feyz ve nasibinin kendisinde olduğunu, Abd-i Fettah’ın da bunu
tasdik edeceğini söyler. Hatta İstanbul’a kendisini irşad için geldiğini ve bu işe memur olduğunu dile getirir. Gümüşhânevî,
Abd-i Fettah’ın da tasdiki üzerine Şeyh Ervâdî’ye intisab eder.
Hasan Hilmî Efendi ise Gümüşhânevî’nin tavsiyesi üzerine ev50

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 7-8.
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vela Abd-i Fettah’a intisab eder. Abd-i Fettah’ın vefatı üzerine
de o sırada hilafet almış bulunan Gümüşhânevî’ye intisab eder.51
Hasan Hilmî Efendi hem Gümüşhânevî’ye intisab edip ve ondan
hadis dersleri almış hem de bu iki zat arkadaşlık etmişlerdir.
Dostluk ve alakaları 50 yıl sürer. Gümüşhânevî hacca giderken
Hasan Hilmî Efendi’yi vekil olarak tayin eder. Onun bir müddet
de Mısır’da kalması üzerine Hasan Hilmî Efendi 4 yıl vekillik
yapar. Gümüşhânevî döndüğünde ihvanının feyiz ve muhabbetlerinin çokluğunu görüp onları Hasan Hilmî Efendi’ye ısmarladığını söyler. Hasan Hilmî Efendi, Gümüşhânevî’nin izniyle
Geyve’ye giderek bir medrese inşa eder ve orada hem ders vermeye hem de tarikatını yaymaya başlar. Burada uzun zaman
kalır. Civar köyleri tamamen gezerek halkı irşad etmeye çalışır.
Halkın hemen hepsi namaza başlar ve kimse kendisine karşı
çıkmaz. Hatta tesettürün reddedildiği ve yaygın olmadığı bölgelerde pek çok kadın, Hasan Hilmî Efendi’nin tesiri ile tesettüre
girer. Bu hâl çevrede şaşkınlıkla karşılanırken ona duyulan saygıyı da artırır.52
Gümüşhânevî, bir müddet sonra Hasan Hilmî Efendi’yi yanına
İstanbul’a çağırır. Kendisi henüz hayattayken onu kendi makamına geçirir ve mihrabı da ona bırakır. Hasan Hilmî Efendi’nin
Cağaloğlu’ndaki tekkeye gelişi şu şekilde anlatılır:

51
52

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 8-9.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 9-10.
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Gümüşhânevî yaz aylarında Beykoz’da bulunur ve ancak Cuma
günleri Cağaloğlu’ndaki tekkeye gelirdi. Pek çok halifesi olmasına karşın Cuma günleri mutlaka tekkeye gelir ve hatmi bizzat
kendisi yapardı. Hasan Hilmî Efendi’nin geldiği gün ise Gümüşhânevî, Beykoz’dan gelmemiş ve bir haber de göndermemişti. O gün hatm-i haceganı Hasan Hilmî Efendi yaptı ve gençyaşlı bütün ihvan da ona tâbi oldu. Sonraki Cumalarda da Gümüşhânevî gelmedi ve Hasan Hilmî Efendi hatmi kendisi yaptırdı. Kış gelip de Gümüşhânevî Beykoz’dan döndüğünde yine
mihraba geçmedi ve vazifelerini Hasan Hilmî Efendi’ye bıraktı.
Gümüşhânevî’nin vefatının ardından da Hasan Hilmî Efendi
şeyhliğe geçti ve bütün ihvan kendisine tâbi oldular. Onun şeyhliğinde ihvanın hem sayısı hem de feyiz ve muhabbetleri arttı.53
Mustafa Fevzî, tarikata yeni girenler için kendi gördüklerini ve
sureti anlattığını, bâtının ancak mânâ ehli tarafından anlaşılabileceğini de ayrıca kaydeder.54
“Der-Beyân-ı Menkabe-i Hac” başlıklı bölümde Hasan Hilmî
Efendi’nin hac hatıraları anlatılır. H. 1314 (M. 1896/97) senesinde hacca gider. Mekke’den Medine’ye Hz. Peygamber’in
kabrini ziyarete gittiğinde orada 18 gün kalır. Cömert biri olarak
tarif edilen Hasan Hilmî Efendi hac ibadeti esnasında 15.000
kuruş para harcar. Medine halkı zengin-fakir, genç-yaşlı kendisini tanır ve hürmet gösterirler. Medine’de Gümüşhânevî’ye
53
54

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 10-12.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 12.
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mensup ve 30 yıl kadar orada kalmış bir mürid var idi. İsmi söylenmeyen ve Hasan Hilmî Efendi’ye de nisbeti olan bu mürid,
Hasan Hilmî Efendi’yi de çocukluğundan beri tanırdı ve Medine
ziyaretinde evinde onu misafir etmişti. Bu mürid Medine’de
Hasan Hilmî Efendi’nin pek çok harikulade hâline şahit olmuş
ve bunları Mustafa Fevzî’nin de içinde bulunduğu ihvanına anlatmıştır. Mustafa Fevzî, kendisinin de pek çok kerametine şahit
olduğunu ancak bazılarının anlatılmasına, aşikar edilmesine müsaade olmadığını ifade eder. Hasan Hilmî, hac dönüşü sırasında
Hicaz’da da bulunmuş ve burada da bazı harikulade hâller tezahür etmiştir. Mustafa Fevzî, Hasan Hilmî Efendi’nin 15 yıl şeyhlik makamında kaldığını ifade eder.55
Hasan Hilmî Efendi hastalanıp zayıf düşer. Uzun bir müddet
hatmeye gidemeyince müridlerinde bir endişe ortaya çıkar.
Onun yokluğunda, vefatından sonra yerine geçecek olan Hoca
İsmail Necati Efendi yerine vekâlet eder. İsmail Necati Efendi,
Hasan Hilmî Efendi henüz hayattayken kendisi tarafından bizzat
halife olarak tayin ve ilan edilmiştir.56
Hasan Hilmî Efendi uzun süre hatmeye gelmemiş ve ihvanı arasında merak, hasret ve endişe ortaya çıkmıştır. Bir Cuma günü
Hasan Hilmî Efendi’nin hizmetkârlarından biri gelerek Mustafa
Fevzî’nin de aralarında bulunduğu bir grup ihvanı ona götürür.
Mustafa Fevzî, orada pek çok halife ve muhterem zat bulundu55
56

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 13.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 16.
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ğunu söyler. Bu ziyaret sırasında Hasan Hilmî Efendi oturmaktadır ve vefatının yakın olduğu, hanenin manevi havasından sezilmektedir. Herkes susmaktadır. Hasan Hilmî, elinde bir vasiyet-name tutmaktadır. Bu vasiyet-namede Şeyh İsmail Necati’ye
tâbi olunması ve benzer bazı hususlarla kimi nasihatler kaydedilmiştir. Bunlar oradakiler tarafından okunup ihvana ilan edilir.
Hasan Hilmî, birkaç gün kimseye görünmez ve yeme-içmeden
de iyice kesilir.
Mustafa Fevzî, bu hâlden çok etkilendiğini ve bu durumun bir
gece rüyasına girdiğini ifade eder. Rüyasında Medine’ye, Hz.
Peygamber’in kabrine gitmiştir. Burada Mescid’in ve Kubbe-i
Hadra’nın yıkılıp harap olduğunu görür. Orada bu hâli görüp
feryad ettiği sırada arkasından bir ses duyar. Ses, ‘korkma
erbâb-ı dîn bu kubbeyi yeniden inşâ eder’ der. Bu hâlden şeyhinin vefat ettiğini anlar. Gidip ihvanına Hasan Hilmî Efendi’nin
durumunu sorar ancak kimseden sağlıklı bir bilgi alamaz. Ardından H. 24 Safer 1329 Perşembe günü (M. 24 Şubat 1911)
öğle vakti Hasan Hilmî Efendi’nin vefat ettiğini öğrenir. O gün
Hasan Hilmî Efendi’nin naaşını da gören Musafa Fevzî, çehresinin nuranî bir hâlde olduğunu aktarır. Hasan Hilmî Efendi’nin
cenazesini Hafız Ahmed yıkarken Mustafa Hilmî ve Hafız Said
isimli zatlar da su dökerek ona yardım ederler.57
Hasan Hilmî Efendi’nin defni ertesi gün yapılacaktır. O gece
bekçiliğini Mustafa Hilmî, Hafız İsmail ve kardeşinin oğlu Ya57

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 16-18.

53

Menâkıb-ı Haseniyye

kup yaparlar. İhvanın çoğunluğu da o gece orada kalarak Kur’ân
okuyup dua eder. Cuma günü büyük bir kalabalık hâlinde toplanan ihvan, tekbir ve dualarla, saygı ve ihtimamla Hasan Hilmî
Efendi’yi hürmetle parmakları üzerinde taşıyarak defin için götürür. Cenaze namazı Hazım Efendi imametinde Beyazıt Camii’nde kılınır. Hasan Hilmî, Süleymaniye Camii haziresine
Ahmed Ziyâ’eddin-i Gümüşhânevî’nin kabrine bitişik olacak
şekilde defnedilir. Defin esnasında ve sonrasında devrin meşhur
hafızları tarafından Yasin ve Mülk sureleri okunur.58
Mustafa Fevzî, bizzat şahit olduğu hastalık, vefat ve defin hadiselerini naklettikten sonra yakınlarından duyduklarını da anlatır:
Hasan Hilmî, vefatından bir gün önce saat 10’da uyanır ve eşlerine abdest almak istediğini söyler. Abdestten sonra hırkasını ve
ayakkabısını/meshini giyip namaza durur. Ardından yatağına
geçip kıbleye karşı dua ve tazarru eder. Bu sırada gözleri kapalı
vaziyette ve ağlamaklı bir şekilde hem dua hem de şefaat eder.
Bir saat kadar sonra gözlerini açarak gülümser bir hal ile ihvanına müjdeler verip tekrar gözlerini kapatıp yatağına yatar. Eşi
yanına gelerek bu hâlin rıhlet vakti olup olmadığını ve ihvanına
bir vasiyeti olup olmadığını sorar. Hasan Hilmî Efendi, o sırada
gözlerini açarak rıhlet vaktinin geldiğini, ihvanını da hayatta
iken kendilerine de söylediği üzere Şeyh İsmail Necati’ye ema-

58

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 19.
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net ettiğini tekrar eder. Ardından gece boyu sadece bir kez “Allah!” diye nida etmekten başka şey söylemez.59
Hasan Hilmî Efendi’nin vefatıyla ilgili bir başka hatıra da Tahsin Efendi’den nakledilir. Buna göre, Hasan Hilmî Efendi vefatından bir gün önce Tahsin Efendi’ye artık veda vaktinin geldiğini ve ihvanına zahmet olmasın diye güneşli bir günde ölmek
istediğini söyler. Şubat ayında kar ve yağmurun şiddetli olduğu
günler yaşanmasına karşın Hasan Hilmî Efendi, o mevsim için
benzeri ender görülecek şekilde güneşli bir günde vefat eder ve
defnedilir.60
2.2.

Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye’ye Göre

Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Fizikî ve Ahlakî Özellikleri
Kitabın “Der-Beyân-ı Hilye vü Şemâ’il-i Hazret Kuddise Sırruhu” başlıklı bölümünde Hasan Hilmî Efendi’nin fizikî ve karakteristik özellikleri hakkında bilgi verilir. Buna göre;
Hasan Hilmî, mütevazı ve güzel ahlak sahibi bir zattır. Sürekli
zikir ve ibadetle meşgul olan bir zühd ve takva ehlidir. Hasta
olsa dahi evinde durmaz, insanlara hizmet için gayret eder ve
bunu ibadet telakki eder. Kendi hizmetinde bulunanlar ve müridleri ile bir akran ve dost gibi yakın ilişkiler kurar, tevazu konusunda benzerini bulmak güçtür. Cömertlikte de onun dengi nadir
59
60

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 19-21.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 21-22.
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görülür. Mustafa Fevzî, Hasan Hilmî Efendi ile birlikte olduğu
bir sırada onda 10 kuruş miktarınca para olduğunu biliyordum.
Bir ihtiyaç sahibine o paranın tamamını sadaka olarak verdi.
Benim şaşkınlığımı görünce de ‘Üzülme, Hak bizi bunun için
göndermiştir. O bize yine para gönderir, ihtiyaç sahibini boş
çevirmek gafilliktir.’ dedi, diyerek bir hatırasını nakleder.61
Hasan Hilmî orta boylu, aksakallı ve buğday tenlidir. Sevimli ve
nur yüzlü olarak tavsif edilir. Çekme burunlu, kaşlarının arası
açık ve ela gözlüdür. Başına bir taç ve beyaz bir sarık takar. Geniş cübbe şeklinde bir hırka giyer. Sarı renkli ve serhadlik adı
verilen bir tür çizme/mesh giyer. Elbiseleri mutlaka açık renktir.62
2.3.

Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye’ye Göre

Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Bazı Kerametleri

Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye’de Hasan Hilmî
Efendi’nin kerametlerine dair “Harika” başlığı altında 14 manzum ve 14 mensur olmak üzere 28 menkabe yer alır. Bunların
tamamının kısa özetleri, bu kitabın muhteva incelemesi bölümünde yer almaktadır.63

61
62
63

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 14-15.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 15-16.
Bkz. 3.2.4. Bölümleri ve Konuları.

56

Mustafa Fevzî

2.4.

Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye’ye Göre

Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin Halifeleri
Hz. Peygamber’den Hasan Hilmî Efendi’ye gelinceye kadarki
silsile eserin baş tarafında şu şekilde sıralanır:
“Hz. Muhammed Mustafa → Ebû Bekr-i Sıddîk → Selmân-ı
Fârisî → Kâsım İbni Muhammed İbni Ebû Bekr → Câfer-i
Sâdık → Bâyezîd-i Bistâmî → Ebû Hasan el-Harkânî → Aliyyü’l-Farmedî → Yûsuf-ı Hemedânî → Abdülhâlık-ı Gucdüvânî
→ Şeyh Ârif Rivgerî → Mahmûd-ı Fağnevî → Ali Râmitenî →
Muhammed Baba Semmâsî → Seyyid Emîr Külâl en-Nesefî →
Bahâeddin-i Şâh-ı Nakşibend → Alâeddin Muhammed Attar →
Yakûb-ı Çerhî → Ubeydullâh Ahrâr-ı Semerkandî → Şeyh Muhammed Zâhid → Şeyh Muhammed Derviş → Muhammed
Hâcegî Emkengî → Muhammed Abdülbâkî → Ahmed Fârûkî
Sirhindî → Muhammed Masûm → Mevlânâ Seyfüddin → Muhammed Bedevânî → Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhar → Abdullâh Dihlevî → Mevlânâ Ziyâ’eddin Hâlid-i Bağdâdî → Ahmed İbni Süleymân Ervâdî → Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî → Hasan Hilmî İbni Abdullâh el-Kastamonî.”64
Hasan Hilmî Efendi’nin halifeleri ise eserin sonuna -Mustafa
Fevzî’nin ifadesiyle- teberrüken alınmıştır. Buna göre Hasan
Hilmî Efendi’nin halifeleri şunlardır:

64

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 3-5.
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“Ermiyeli Mustafa Necîb, Kastamonulu Hâfız Ahmed, Tîmûrcalı Hâfız Mehemmed Emîn, Bursalı el-Hâc ‘Alî, İslimyeli el-Hâc
‘Alî, Beşiktaşlı Mehemmed Hâzım, Yenişehirli el-Hâc ‘Osmân,
Bosnalı Hâcî İbrâhîm, Karahisâr-ı Şarkîli Hâcî Mehemmed,
Hemşînli Hamîd, Kırımî el-Hâc ‘Abdu’llâh, Medîneli el-Hâc
Hâfız Ahmed, Aydınlı Mustafa Hilmî, Ispartalı Şerîf, Tîmûrcalı
el-Hâc Hâfız Mustafa Hilmî, Bayrâmiçli el-Hâc ‘Alî, Debreli elHâc ‘Osmân, Pirlepeli Hasan Hüsnî, Kazanlı Dost Mehemmed,
Kazanlı Salahu’d-dîn, Şâmlı Sâlih, Şâmlı Halîl, Bilecikli el-Hâc
Mehemmed, Âsitâneli el-Hâc Mehemmed Muhyi’d-dîn, Amasyalı el-Hâc Eyyûb Sabrî, Kâtib el-Hâc Mustafa Fevzî, Tîmûrcalı
el-Hâc Mehemmed Sa’îd, Şâmlı Çerkes ‘Ömer Hulûsî, Ünyeli
Mûsâ Kâzım, İnebolulu Hâfız ‘Abdu’r-Rahmân, Kazanlı Süfyân, Bolvadinli Ahmed, Ankaralı Hâcî Rif’at, Atinalı Hasan,
Sürmeneli Hüseyn, Bosnalı Halîl, Atapazarlı Ahmed, Aluçralı
‘Osmân, Aluçralı Hâcî ‘Alî, Karahisârlı ‘Alî Rızâ, Oflu Mehemmed, Cürcânlı Satlık el-Hâc ‘Abdu’llâh, Hendekli İsmâ’îl,
Ünyeli ‘Osmân, Ünyeli Mehemmed, Kayseriyyeli ‘Alî Rızâ,
Kâgıstânlı Hâcî Mehemmed, Mar’aşlı Hâce Mehemmed, Ereglili Hâcî ‘Osmân, Yozgadlı Mehemmed ‘Alî, Kazanlı ‘Abdu’llâh,
Oflu Hüseyn, Tekfûrtâglı Hâfız Emîn, Karahisârlı Mehemmed,
Oflu Resûl, Geyveli el-Hâc Yûsuf Bahrî.”65

65

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 45-46. Bu bölümün hazırlanmasında büyük oranda, daha önce tarafımızca sunulan ve aynı eserin tanıtımını içeren tebliğden
yararlanılmıştır. Bkz. Erdem Can Öztürk, “Mustafa Fevzî’nin Menâkıb-ı
Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye İsimli Eserine Dair”, Toplumsal Araştırmalar
Kitabı (Editör: Ökkeş Narinç), Yüzde İki Yayınları, Ankara 2021, s. 101-127.
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III. BÖLÜM
MENÂKIB-I HASENİYYE FÎ AHVÂLİ’S-SENİYYE

3.1. Şekil Özellikleri
3.1.1. Nazım Şekilleri

Menâkıb-ı Haseniyye, asıl bölümü mesnevî nazım şekliyle ve
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün vezniyle yazılmış manzum bir eserdir. Manzum olan kısmının toplam beyit sayısı 785’dir. Çoğunluğu mesnevî şeklinde yazılmış olan eserde gazel, gazel-i müzeyyel, matla‘ ve müfred gibi farklı nazım şekillerine de rastlanır.66 Konusu geldiğinde söylenen mersiye ve tarih gibi farklı
türlerdeki manzumelerin, fark edilmesini sağlamak ve eserdeki
monotonluğu kırmak maksadıyla farklı nazım şekilleriyle yazıldıkları söylenebilir. Burada ifade etmek gerekir ki eserin Klasik
Türk Edebiyatı’nın yerini batı edebiyatına bıraktığı bir dönemde
yazılmış olması sebebiyle, nazım şekillerinde bazı esneklikler
göze çarpar. Menâkıb-ı Haseniyye’deki mesnevî dışındaki nazım şekilleri ve bunların özellikleri, kitaptaki sırasına göre şu
şekildedir:

66

Mustafa Fevzî’nin eserlerinde nazım şekillerinin geleneğe aykırı şekilde
yer alabildikleri ve bazılarının tam olarak belirlenemediklerini ifade etmek
gerekir.
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3.1.1.1. Gazel
Kitabın 279 beytinden itibaren “~icäz’dan úAvdetde Söylenilen
Neşìde”67 başlığını taşıyan bir gazel başlar. Bu gazel Mefâ’îlün

Mefâ’îlün Mefâ’îlün vezniyle yazılmış olup 6 beyitten ibarettir.
Hilmî Efendi’nin Hicaz’dan döndüğünü duyan Mustafa Fevzî
gazeli, bu sevinç üzerine yazmıştır. İlk ve son beyitleri şöyledir:
“Na´ıl fürøatle yanmışdı dil ü cänım
Vi´äliè neşõesi artırdı ef˚änım
Æuyunca maødem-i teşrìfièi Fevzì
Dedi el-≈amdüli’lläh geldi cänänım”68
3.1.1.2. Matla‘

Menâkıb-ı Haseniyye’nin 22. sayfasında ve 473. beytinde
“Tärì∆-i Man®ùm ~abìb-i Edìb”69 başlıklı bir tarih matla‘ı bulunur. Bu matla‘, ebced ile Hasan Hilmî Efendi’nin vefat tarihini
vermektedir:
“Áh cenäb-ı ~ilmi-yi øu≠b-ı zamän
Oldu bugün mücìb daúvet-i Ra≈män”70
Bunu “Tärì∆-i Menşùr-ı ~abìb-i Lebìb”71 başlıklı mensur bir
tarih takip eder: “Áh yä Rabbì øu≠b-ı zamän, Cenäb-ı ~ilmì bugün medúuv-ı Ra≈män’dır.” 72
67

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 14.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 14.
69
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 22.
70
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 22.
68
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3.1.1.3. Müfred
Eserin 474. beyti, Mustafa Fevzî tarafından müfred olarak adlandırılmıştır: “Mùmå-ileyhden ßuhùr Eden Na®m-ı Müfred”.73

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün vezniyle yazılan bu
müfred, Hasan Hilmî Efendi’nin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü yansıtmaktadır.
“A üstädım maøäm-ı vu´lat-ı Ra≈män’da øaldıè sen
Va ∆ünkärım mekän-ı ˚urbet ü hicrända yandım ben”74
3.1.1.4. Gazel
Eserin 480-489. beyitleri arasında gazel nazım şekliyle yazılmış,
“Mer§iyye” başlığını taşıyan bir manzume bulunur. Fâ’ilâtün

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün vezniyle yazılmış olan bu mersiye
Hasan Hilmî Efendi için yazılmıştır. İlk ve son beyitleri aşağıdadır:
“Deprenip derd-i derùnum sìne sùzän a˚larım
A˚larım äh eylerim ≈ayrän ≈ayrän a˚larım
Söyleyiè Fevzì bizimdir ey iki øu≠b-ı cihän
Rùz-ı ma≈şerde beni terk etmeyiè øan a˚larım” 75

71

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 22.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 22.
73
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 22.
74
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 22.
75
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3.1.1.5. Gazel-i Müzeyyel
Bu mersiyeyi, yine Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün vezniyle
yazılmış “Kitäbe-i Seng-i Mezär-ı ~a◊ret æuddise Sırruhu” başlığını taşıyan ve Hasan Hilmî Efendi’nin mezartaşı kitabesi olduğu ifade edilen müzeyyel gazel tarzındaki manzume takip
eder. 490-495. beyitler arasında bulunur. Bu manzume, Hasan
Hilmî Efendi’nin mezar taşı üzerinde de yer almaktadır. İlk beyti ve sondan iki beyti aşağıdadır.
“Pìr-i rùşen úärif-i bi’lläh øu≠bu’l-evliyä
£ani i§neyn-i cenäb-ı ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
İrtibä≠-ı øalb edip gör ki ne fey◊ eyler ®uhùr
Öldü ®ann etme ≈aøìøatde onu sen Fevziyä
Æur oøu İ∆lä´ ile bir Fäti≈a ol munta®ır
Ma∆zen-i fey◊-i İlähì’dir øubùr-ı a´fiyä”76
3.1.2. Vezinler
Mustafa Fevzî’nin eserleri ekseriyetle manzum olup aruz vezniyle yazılmıştır. Seslerin uzunluk ve kısalığına; açıklık ve kapalılığına dayanan bu vezin, klasik Türk şiirinin en önemli ahenk
unsurudur denilebilir.77 Mesnevî şeklinde yazılmış ana metin,

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün vezniyle yazılmıştır.
76
77

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 24.

Klasik Türk şiirinde ahenk için bkz. Muhsin Macit, Divân Şiirinde Âhenk

Unsurları, Akçağ Yay., Ankara 1996, s. 76-82.
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279. beyitten itibaren başlayan “~icäz’dan úAvdetde Söylenilen
Neşìde”78 başlıklı manzume Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün;
474. beyitte yer alan “Mùmå-ileyhden ßuhùr Eden Na®m-ı Müfred”79 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün; 480-489. beyitleri arasında bulunan “Mer§iyye” başlıklı kısım Fâ’ilâtün

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün; 490-495. beyitler arasında bulunan
“Kitäbe-i Seng-i Mezär-ı ~a◊ret æuddise Sırruhu” başlıklı manzume ise Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün vezniyle yazılmıştır.
Mustafa Fevzî’nin aruz konusundaki başarısı dikkat çekmektedir. Diğer eserlerinde olduğu gibi Menâkıb-ı Haseniyye’de de
aruz veznini başarılı şekilde tatbik etmiştir. Mustafa Fevzî, son
derece akıcı ve sade bir tarzda, konuşma üslûbuna yakın kaleme
aldığı eserlerinde aruzu neredeyse kusursuz olarak uygulamıştır.
Aruz vezninin Menâkıb-ı Haseniyye’de uygulanışına dair hususiyetler şu şekilde örneklendirilebilir:
Vasl: Sonu ünsüzle biten bir kelimeyi vezin gereği kendisinden
sonra gelen ve ünlü ile başlayan kelimeye bağlayarak okumaktır.
Aruzda kusur sayılmaz.80 Eserde sıkça kullanılmıştır.
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Menâkıb-ı Haseniyye, s. 14.
Menâkıb-ı Haseniyye, s. 22.
80
Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay.,
İstanbul 2001, s. 142-145; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK
Yay., Ankara 1999, s. 12-13; M. Ali Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi
Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F Yay., İstanbul 2007, s. 208-210.
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Na´ıl fürøatle yanmışdı di/l ü cänım
Vi´äliè neşõesi artırdı ef˚änım (279)
Æabìúì mùcib-i ef˚ä/n olur fürøat
Ne sırrdır vu´la/t içre böyle nälänım (281)
İmâle: Bir kelimedeki kısa ünlüyü, uzun ünlü gibi okumak; yani
açık heceyi kapalı hece yerine koymaktır. Genellikle kusur olarak görülse de atıf vavları ve tamlama kesrelerinin imâlesi kusur
kabul edilmez. Türkçe kelimelerde imâle ise özellikle kelime
ortasında olduğunda ve “i” ünlüsü dışında, çoğunlukla kusur
kabul edilir.81 Eserde imâle fazlaca görülmektedir.
Çünki sen varsıè o varlıø sendedir
Varlı˚ıèla bu úavälim zindedir (3)
Olmasa hestì-yi Ÿät-ı lä-mekän
Nerde bulsun varlı˚ı kevn ü mekän (4)
Çünki gitdi bu meúärif ∆¥äcesi
ßähir oldu øuvve-i øudsiyyesi (197)
Medd: Sonu iki ünsüzle veya bir uzun ünlü ve bir ünsüzle biten
kelimenin, bir uzun bir kısa (bir buçuk hece) okunmasıdır. Genellikle kusur sayılmaz ve ahengi artırmak için kullanılır.82

81
82

Dilçin, age, s. 13-14; İpekten, age, s. 145-155; Saraç, age, s. 210-211.
Dilçin, age, s. 14-15; Saraç, age, s. 211-215.
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Es-seläm ey täc-där-ı maúnevì
Şey∆ ÷iyäõüd-dìn-i Gümüş∆änevì (6)
Es-seläm ey Şey∆ Ervädì meded
Es-seläm ey nùr-ı fey◊-i Naøşibend (57)
Pìr-i rùşen úärif-i bi’lläh øu≠bu’l-evliyä
£ani i§neyn-i cenäb-ı ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä (490)
Zihâf: Uzun okunması gereken hecenin kısa okunmasına yani
kapalı hecenin açık hece hâline gelmesine denir. Genellikle kusur sayılmakla birlikte, medli kelimenin bir buçuk hece okunmayarak zihâf yapılması kusur kabul edilmez.83 Eserde oldukça
az görülür.
Hem ~afı◊ Ta≈sìn Efendi’ydi va´ì
Eyledi ìfä bu emri mu∆ta´ì (341)
Tahfîf (Kasr): Şeddeli bir harfin vezin gereği şeddesiz okunmasıdır. Genellikle tek heceli kelimelerde görülür. 84 Eserde çok
kullanılmamıştır.
~aø seläm etsin saèa her än müdäm
~aø’dan olsun rù≈uèa bì-≈ad seläm (31)

83
84

Dilçin, age, s. 15-16; İpekten, age, s. 155-158; Saraç, age, s. 215-217.
Dilçin, age, s. 16; Saraç, age, s. 219.
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Bütün bunlara ek olarak Mustafa Fevzî’nin, mısraları vezne uydurabilmek için zaman zaman kelimeler üzerinde tasarruflarda
bulunduğunu da ifade etmek gerekir. Bazı kelimelerde ara seslerin ilave edildiği veya çıkarıldığı görülür. Bu tasarrufların, kelimelerin Türkçe telaffuzlarına uygun olduğu da söylenmelidir.
3.1.3. Kafiye ve Redif
Redif söz, kafiye ise ses tekrarlarının mısra sonlarında ahengi
temin edecek tarzda kullanılmasıdır. Klasik Türk şiirinde redif
ve özellikle kafiye son derece önemlidir. Bunların kullanımı
gelenek içinde şekillenmiştir. Şiirin nazım şeklini belirleyen
temel bir unsur olarak da kullanılan kafiye, genellikle müstakilen kullanılır. Ancak zaman zaman kafiyenin işlevi redif olan
ek/kelime vasıtasıyla da sağlanabilir. Redif ve kafiye ahengi
artırmak ve şiirin ritmik bütünlüğünü sağlamak için iki önemli
unsurdur.85 Gelenekte kafiyenin göz için olduğuna dair genel bir
kanı bulunmasına karşın aslında bunun tam anlamıyla doğru
olmadığı, kafiyenin temel itibariyle bir ses benzerliği olarak
görüldüğü akılda tutulmalıdır.86
Kafiye hakkındaki bir başka önemli konu, Latin harfli metinlerle
Arap harfli metinlerin yapısal farklılıklarından kaynaklanan
özelliklerinin göz önünde bulundurulmasıdır. Latin harfli alfabede bütün ünlüler harflerle gösterilirken Arap harfli alfabe için

85
86

Macit, age, s. 83; Saraç, age, s. 257-263.
Saraç, age, s. 258-259.
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aynı şey söz konusu değildir. Buradan hareketle M. A. Yekta
Saraç, günümüz için geçerli kabul edilebilecek bir kafiye tasnifinin (yarım, tam, zengin vb.) Arap harfleriyle yazılmış klasik
Türk şiiri için geçerli olmadığını ve bu metinlerin geleneğin
bağlı bulunduğu kafiye ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyler.87 Bu sebeple eser üzerinde yapacağımız
kafiye ve redif incelemesinde geleneğin ölçütleri esas alınmıştır.88

Menâkıb-ı Haseniyye’nin mesnevî nazım şekliyle yazıldığı daha
önce de belirtilmişti. Beyitlerin her biri kendi arasında kafiyelidir (aa, bb, cc, …). Metne ilave edilen diğer manzumeler de
kendi içinde bir kafiye bütünlüğü arz ederler. Eserde kullanılan
kafiye türleriyle rediflerin bazı hususiyetleri şu şekilde örneklendirilebilir:
Mücerred Kafiye: Sadece revî harfi kullanılarak yapılan kafiyedir. Başka bir ifadeyle kafiye kelimesinde sadece sonda tek sesin
tekrar etmesidir.89 Eserde sıklıkla kullanılan kafiye çeşitlerindendir.
Bu ∆avä≠ır gerçi vermez bir keder
úİbret al da eyle mühlikden ≈aŸer (655)

87

Saraç, age, s. 262-263.
Bkz. Öztürk, age, s. 46-47.
89
Saraç, age, s. 272.
88
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ÿillet ü ta≈øìre øatlanmaz úArab
Bä-∆u´ù´ øavminde şa∆´-ı münte∆ab (670)
Mürdef Kafiye: Ridf harfinin bulunduğu kafiyedir. Yani kafiyenin son harfi olan revîden önce bir uzun ünlünün tekrar etmesidir.90 Menâkıb-ı Haseniyye’de en çok kullanılan kafiye çeşididir.
Emr-i ~aø’la onlar eyler iltimäs
Böyle ≈äli mümkin olmaz i≈tisäs (633)
Vaøúa-i Beløıs’a baø sen øıl øıyäs
Ordan et bu mäceräyı iøtibäs (635)
Böyle söylerken cenäb-ı dest-gìr
İhtiräz etmiş sevincinden faøìr (715)
İltizâm: Revî harfinin birden fazla olması durumudur.91 Eserde
sık kullanılan kafiye çeşitlerindendir.
Muøtedäya ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Şey∆-i §änì A´af bin Ber∆iyä (637)
Çün ceväsìsü’l-øulùbdur evliyä
Evliyä nezdinde sen etme riyä (653)

90
91

Saraç, age, s. 272.
Saraç, age, s. 269.
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Hem velìdir hem de øu≠b-ı evliyä
~a◊ret-i ~ilmì fedä-kär-ı ÷iyä (692)
Ek Redif: Kafiye kelimesinin sonunda yer alan ek vasıtasıyla
kurulan rediftir. Eserde sık kullanılmıştır.
Sälifü’l-maúrù◊ ∆avä≠ır sädedir
O mehälikden bütün äzädedir (654)
~a◊rete etmiş tevessül sìneden
Tä ki øurtulsun o ma≈bùs-∆äneden (711)
Müjde etmiş nätüvän bì-çäreye
Merhem urmuş o derùnì yaraya (713)
Müjdeyi evvelce aldım ben demiş
Şey∆iniè tebşìrini Ÿikr eylemiş (719)
™ùretä ≈iddetli sözler söylemiş
Bir teveccühle şifä-yäb eylemiş (731)
Hem mu®affer eyler Alläh devleti
O úazìziè äb-ı rùyı ≈ürmeti (742)
Säye-i ~ilmì’dedir bu cilveler
Evliyäya ~aø neler vermiş neler (744)
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Kelime Redif: Kafiyeyi meydana getiren seslerden sonra gelen
kelimelerle kurulan redif türüdür. Eserde sık kullanılan redif
çeşitlerindendir.
Al da git defú-i ◊arùret eyle sen
úÁõileèle var ◊iyäfet eyle sen (702)
Mu≠laøä Yùnäniyän ma˚lùb olur
úAsker-i düşmen bütün menkùb olur (743)

Menâkıb-ı Haseniyye’de kafiye ve redif kullanımı genel olarak
yukarıda sıralanan kurallar dâhilindedir. Bununla beraber bunların dışında bazı hususlara da değinmek faydalı olacaktır. Bunların ilki daha evvel bahsi geçen, kafiyenin göz için mi yoksa kulak için mi olduğuna dairdir. Menâkıb-ı Haseniyye’de genel
itibariyle göz kafiyesi esas alınmıştır. Ancak azımsanamayacak
şekilde kulak kafiyesi kullanıldığı da görülür. Bu Mustafa
Fevzî’nin diğer eserlerinde de görülen bir durumdur.92 Aslında
bu durum, müellifin aruz konusundaki görüşünün yansımasıdır:
Es-seläm ey yär-ı ˚är-ı Mu´≠afå )(مصطفى
Es-seläm ey menbaú-ı ´ıdø u vefä (( )وفا34)
Es-seläm ey ehl-i beyt-i Mu´≠afå )(مصطفى
Es-seläm ey äl ü a´≈äb-ı ´afä (( )صفا40)

92

Bkz. Öztürk, age, s. 50-52.
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ÿät-ı säbıø ki cenäb-ı Mu´≠afå )(مصطفى
Bir ≈ikäyetle verir ´adra ´afä (( )صفا734)
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, göz kafiyesinin
genellikle elif ve elif-i maksûre arasında yapıldığı da dikkat
çekmektedir.
Redif ve kafiye konusunda söylenmesi gereken son söz, eserin
Arap harflerinden Latin harflerine aktarılması ve bunun kafiye
ile alâkası hakkındadır. Arap harfli asıl metinde göz kafiyesine
sahip kimi beyitler, okumada/transkripsiyonda, ilgili bölümlerde
açıklanan gerekçelerle, konuşma dili esas alındığından gayr-ı
mukaffa bir görüntü arz etmektedir. Eserin yazıldığı tarihte kelimeler eskiden beri süregelen klasik bir imla ile yazılsa da aslında telaffuzlarının bugünkünden çok da farklı olmadığı kanaatine binaen kelimeler günümüz okuyuşuna/konuşmasına uygun
transkribe edilmiştir. Bu durumda çalışmamızın metin kısmında
kafiyesiz gibi görünen kimi beyitlerin Arap harfli hâllerinin göz
kafiyesine sahip olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Aynı durumun müellifin bir diğer eseri Mîzânü’l-‘İrfân için de geçerli olduğu da ifade edilmelidir.93
Çünki celb etdi kerämet maúdeni ()معدنى
Der-úaøab øäõim-maøäm etdi onu (( )اونى201)
Pek severdi ≈a◊ret-i şey∆im onu ()اونى
Bende pek sevdim onuè úirfänını (( )ﻋﺮﻔﺎﻨﻳﻨﻰ477)
93

Bkz. Öztürk, age, s. 51.
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3.1.4. Edebî Sanatlar
Bir metnin anlam derinliği ve zenginliği kazanması büyük ölçüde edebî sanatlar vasıtasıyla sağlanır. Sanatlardan yoksun olan
metinler kuru, edebî zevkten mahrum olarak kalırlar. Mânâ kadar, metnin ahengi için de sanatların önemi yadsınamaz. Bilhassa kelime ve seslere dayanan sanatlar eserin edebî ahengini artıran önemli unsurlardır.94 Bu noktada unutulmaması gereken
husus, eserin yazılış maksadıdır. Çünkü sanatlar, edebî maksatla
yazılmış eserlerde ön planda tutulurken, didaktik, dinî, tasavvufî
amaçlarla yazılan eserlerde göz ardı edilebilir ya da ikinci,
üçüncü plana atılabilir.

Menâkıb-ı Haseniyye, daha evvel de dile getirildiği üzere edebî
maksatla yazılmış bir eser değildir. Mustafa Fevzî’nin, şeyhinin
ardından ve onun hatırasını yaşatmak, onu tanıtmak, kerametlerini naklederek insanların irşadına vesile olmak maksadıyla kaleme aldığı bir eserdir. Dolayısıyla edebî bir divan yahut mesnevî gibi sanatların ön planda olmasın beklenmemelidir. Bu
cümleler, kitabın edebî sanatlardan tamamen yoksun, bir ahenk
ve üslûptan berî olduğu anlamına gelmez.
Mustafa Fevzî, eserini telif ederken metnin ahengine de önem
vermiş; eserini yalın ve sıkıcı bir anlatımdan uzak tutmak için
gayret sarf etmiştir. Bu konuda başarılı olduğunu ifade etmek
gerekir. Çünkü konuşma üslûbuna yakın bir tarzda kaleme aldığı
94

Dilçin, age, s. 405.

72

Mustafa Fevzî

eseri, okuyucuyu sıkmaz. Metinde ahengi sağlayan en önemli
unsurun, aruzdan kaynaklanan ahenk olduğu da söylenmelidir.
Eserin genel durumuna bakıldığında, genellikle redif, kafiye ve
belirli ses/söz tekrarlarının kullanıldığı; edebî sanatlardan sınırlı
ölçülerde istifade edildiği görülür. Hatta belki, edebî sanatların
sözün akışı içerisinde kendiliğinden oluştuğu, özel bir sanat gayesinin ürünü olmadığı bile söylenebilir. Eserde fazlaca sanat
görülmemekle birlikte mevcut bazı edebî sanatlar ve örnekleri
şöylededir:
Teşbih: Sözü daha etkili kılmak için aralarında ilgi bulunan işi
şeyden güçsüz olanı güçlü olana benzetmektir.95 Eserde fazlaca
örneği bulunan bir sanattır.
Bä˚-ı cennetdir Cemäl’iè mìvesi
När-ı dùza∆dır Celäl’iè zübdesi (16)
İstiâre: Bir şeyin aralarındaki benzerlik sebebiyle kendi adı dışında, çeşitli yönlerden benzediği başka bir şeyin adıyla anılmasıdır. Benzeyen ve benzetilenden sadece birinin kullanılması söz
konusudur.96 Sık olmasa da örneklerine rastlanır.
Şems-i täbän-ı semä-yı mesúadet (Hasan Hilmî Efendi)
Eylemiş ta≈´ìl-i úilm ü maúrifet (108)

95

M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, 3F Yay., İstanbul
2007, s. 129; Dilçin, age, s. 405.
96
Saraç, age, s. 118; Dilçin, age, s. 412.
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Gel seni ol şey∆e teslìm eyleyem
Mäh-täbı şemse taødìm eyleyem (141)
Tenâsüb: Bir konu üzerinde, aralarında türlü ilgiler bulunan en
az iki sözcük, terim ya da deyimi bir beyit içinde rastgele sıralamaktır. Ancak sözcükler arasında karşıtlık ilgisi bulunmamalıdır.97 Menâkıb-ı Haseniyye, Kastamonulu Şeyh Hasan Hilmî
Efendi’nin hayatı ve menkabeleri hakkında bir kitap olmak dolayısıyla tarikat-tasavvuf ekseninde bir eserdir. Dolayısıyla, tarikat ve tasavvuf ile ilgili pek çok kelimenin/terimin beyitlerde bir
arada kullanıldığı görülmektedir. Bu itibarla tenâsüb, kitapta
nispeten daha sık rastlanılan sanatlardan biridir.
A´lımız birdir bizim A≈med ÷iyä
Şey∆imizdir ser-firäz-ı evlìyä (159)
Çünki i∆vänı ma≈abbetli bulur
Nisbet ü fey◊i de ke§retli görür (183)
Der ki onlar evliyädır şey∆imiz
Şey∆imizden çoø kerämet görmüşüz (753)
Nidâ: Duygu ve heyecanın artması neticesinde “ey, hey, yâ,
eyâ” gibi ünlemler kullanarak yapılan seslenme sanatıdır.98 Kitapta konuşma ve akrana hitap eder tarzda bir üslûp kullanılması
sebebiyle örneğine çokça rastlanır.
97
98

Saraç, age, s. 160; Dilçin, age, s. 431.
Dilçin, age, s. 453.
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Şöyle söyler ≈a◊ret-i pìr-i celìl
Var ◊arùret sende ey mìr-i `alìl (701)
Yä efendi seyyidì sen øıl kerem
Ba´ aya˚ın reõsime ey mu≈terem (665)
æıl úinäyet bizlere ey Ÿät-ı päk
Eyledik räh-ı ∆aräba insiläk (554)
İstifhâm: Sözü, sorulan şeye yanıt isteme amacı gütmeden, duygu ve anlamı güçlendirmek için soru biçiminde söylemektir. Sık
olmamakla beraber örneklerine rastlanır.
Söyleyin ey dostlarım var mı bu derdiè çäresi
Çäresiz bir derde düşdüm gitdi cänän a˚larım (481)
`ärıø-ı úädät olur úaks-i ®ıläl
ßıll ile meş˚ùl olur mu ehl-i ≈äl (511)
Bu sefer de ®ä≈ir olmaz mı úaceb
Eylesek bizler de i≠miõnän-ı øalb (754)
Tekrîr: Sözün etkisini artırmak için aynı sözcük ya da sözcük
öbeklerini arka arkaya sıralamaktır.99
Söyleyin ey dostlarım var mı bu derdiè çäresi
Çäresiz bir derde düşdüm gitdi cänän a˚larım (481)

99

Saraç, age, s. 196; Dilçin, age, s. 452.
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Gösteriè cänänımı rüõyäda olsun bir nefes
Gece gündüz a˚larım her yerde her än a˚larım (483)
Fürøatiè yaødı beni ey dest-gìr-i mu≈terem
Verdi hicränıè baèa hicrän hicrän a˚larım (487)
Tezâd: Anlam bakımından aralarında zıtlık bulunan kelimeleri
bir arada kullanmaktır.100
Söyleyin ey dostlarım var mı bu derdiè çäresi
Çäresiz bir derde düşdüm gitdi cänän a˚larım (481)
Çün bu dürlü mäcerä oldu hemìn
˙älib ü ma˚lùb için yoødu yaøìn (743)
Cinâs: Söyleniş ve yazılışları bir, anlamları ayrı iki sözcüğü bir
arada kullanmaktır. Temel olarak “tam cinas” ve “tam olmayan
cinas” olarak ikiye ayrılmakla beraber sözcüklerin, harf ve harekelerin benzerlik durumlarına göre çok farklı türleri olan bir
sanattır.101
Her zamän yoøluø idi her bir sözü
Bir mücessem yoøluø olmuşdu özü (499)
O böcekler ma≈v olur der-≈äl bütün
Bä˚daki ma≈´ùller artar büsbütün (530)

100
101

Saraç, age, s. 163; Dilçin, age, s. 449.
Saraç, age, s. 245-253; Dilçin, age, s. 467-480.
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Böyledir a≈väl-i ehlu’lläh da∆i
Väri§-i pey˚amber onlardır a∆ì (237)
Hem oøunduøca Menäøıb leyl ü rùz
Ra≈met ü lu≠f-ı `udä eyler bürùz (242)
Tarih: Bir olayın tarihini ebced hesabıyla gösteren şiire denir.102

Menâkıb-ı Haseniyye’de Hasan Hilmî Efendi’nin vefatı üzerine
düşürülen bir tarih-i tam yer alır.
Tärì∆-i Man®ùm ~abìb-i Edìb
Áh cenäb-ı ~ilmi-yi øu≠b-ı zamän
Oldu bugün mücìb daúvet-i Ra≈män (T. 1329) (473)
Eserde, iktibas sanatının da örneklerine rastlanmakla birlikte
bunlar ayrı başlık hâlinde müstakilen incelendiğinden burada
tekrar edilmemiştir.
3.1.5. Dil ve Üslûp Özellikleri
Herhangi bir eserin dili ve üslûbu, yazılış amacıyla doğrudan
bağlantılıdır. Şayet maksat edebî yönden güçlü ve sanatsal bir
metin ortaya koymaksa kullanılan kelimeler, üslûp ve sanatlar
buna göre şekillenir; edebî ve sanatsal, dolayısıyla ağır bir dil
tercih edilir. Fakat amaç okuyucuya bilgi vermek, bir konuda
açıklamalar yapmak ya da nasihatler vermek olduğunda maksadı

102

Saraç, age, s. 300; Dilçin, age, s. 502. Bkz. İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017.
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temin edecek mahiyette açık, sade ve anlaşılır bir dil tercih edilir.
Ancak klasik kültürde, bir eserde bahis konusu edilen zatın konumuna göre dil ve üslûbun şekillendiği de bilinen bir gerçektir.
Söz gelimi, sade bir dille yazılan bir kitapta Cenab-ı Allah’tan,
Hz. Peygamber’den, tarikat ve tasavvuf ulularından, devrin padişahından veya devlet erkânından bahsedilmeye başlandığında,
dilin birden daha süslü ve sanatlı bir hâl aldığı müşahade edilebilir. Bu durumun Menâkıb-ı Haseniyye için de geçerli olduğu
söylenebilir. Konusu itibariyle eserin sade bir dille yazılması
beklense de bahis konusu zatın, müellifin şeyhi olması sebebiyle
eserde nispeten orta derecede bir Arapça-Farsça kelime, terkip
ve gramer yoğunluğu görülür. Bununla birlikte eserin, tam bir
konuşma dili sadeliğinde olmasa dahi, rahatlıkla anlaşılabilir bir
dile sahip olduğu; mensur bölümlerin ise manzum kısımlara
göre nispeten sade bir dille yazıldığı da ifade edilmelidir.
Mustafa Fevzî’nin üslûbu, genel itibarla, bir arkadaşıyla konuşur
ve ona nasihat eder tarzdadır. Eserde sık sık hitap, seslenme,
uyarı ibarelerine rastlanır:
Çünki meşhùdätımı etdim beyän
Dièle mesmùúätımı ey sälikän (407)
Söyleyin ey dostlarım var mı bu derdiè çäresi
Çäresiz bir derde düşdüm gitdi cänän a˚larım (481)
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Bu meger o Ÿät-ı päkdir ey refìø
~a◊ret-i `älid’den almışdı ≠arìø (145)
Konu dağıldığı yahut uzadığı vakit, yine konuşma üslûbu içinde
bir uyarı beytiyle asıl konuya dönülür ya da söz sonlandırılır:
Söz uzandı gerçi ey i∆vän-ı dìn
Söyledir hicrän-ı şey∆-i bihterìn (376)
Mustafa Fevzî, diğer eserlerinde zaman zaman hiddet göstergesi
olan ifadelere de yer verir.103 Ancak Menâkıb-ı Haseniyye’nin
müellifin şeyhinin ardından yazılmış bir hatıra kitabı ve bir tür
vefa göstergesi olması hasebiyle, bu tür ifadelere bu kitapta rastlanmaz.
Bütün bunların neticesinde özet olarak söylemek gerekirse,
Mustafa Fevzî Menâkıb-ı Haseniyye’de konuşma dili derecesinde olmasa bile, nisbeten sade bir dil ve konuşma tarzına yakın
bir üslûp tercih etmiştir. Eserini, şeyhinin hayatını ve kerametlerini, bir sohbet ortamında ihvanına anlatır; onlarla sohbet eder
tarzda kaleme almıştır. Kitapta özellikle edebî bir üslûp tesis
etme gayreti bulunmaz. Metnin en güçlü ahenk unsurunun, aruz
vezninden gelen ahenk olduğu söylenebilir.
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79

Menâkıb-ı Haseniyye

3.2. Muhteva Özellikleri
3.2.1. Eserin Adı
Bu çalışmada ve matbû eserin baş tarafında kısaca Menâkıb-ı

Haseniyye olarak anılan eserin tam adı Menâkıb-ı Haseniyye fî
Ahvâli’s-Seniyye’dir. Kitap adı iç kapakta kısa hâliyle
(Menâkıb-ı Haseniyye); metnin hemen üzerinde ise tam olarak
açıkça yazılıdır. Ayrıca 163, 171 ve 242 beyitlerde de eserin adı
kısaca Menâkıb olarak anılır.
Var bu meb≈a§den Menäøıb’da keläm
Git oøu taf´ìlini ondan tamäm (163)
Bu ∆u´ù´u eyledim şer≈ ü beyän
Evvela na®m-ı Menäøıb’da úayän (171)
Hem oøunduøca Menäøıb leyl ü rùz
Ra≈met ü lu≠f-ı `udä eyler bürùz (242)
3.2.2. Telif Sebebi

Menâkıb-ı Haseniyye’de sebeb-i telif başlığını taşıyan müstakil
bir bölüm bulunmaz. Ancak eserin baş kısımlarında müellif tarafından telif sebebine dair bazı ifadeler dile getirilir. Buna göre
eserin telif sebebi, tarikat mensuplarının Hasan Hilmî Efendi’yi
daha iyi tanıması ve nakledilecek bazı kerametleri vasıtasıyla
bazı kimselerin irşadına vesile olmak için onun hayatını ve kerametlerini anlatmak; geride kalanlara da bir hatıra bırakmak80
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tır.104 Aşağıdaki alıntılardan da anlaşılacağı üzere Mustafa Fevzî
ayrıca, bu vesileyle kendisi de manevî bir feyz almak niyetindedir.
“Va´fıèı taørìre yeltendi øalem
İltimäs et Rabbièe ey pür-kerem
˙äõib oldu gerçi cismäniyyetiè
Müncelìdir büsbütün mähiyyetin
Yardım etsin rù≈-ı päkiè bendeèe
Ey efendim himmet et şermendeèe
Tä ki va´f-ı päkièi yäd eyleyem
Söyledikce äh u feryäd eyleyem
Ger muvaffaø eylese Perverdigär
Eyleyem i∆vänıèa bir yädigär
Şän-ı päkiède yazıp bir me§nevì
Eyleyem ta≈´ìl-i fey◊-i maúnevì”105
“~a◊ret-i ~ilmì idi çün maø´adım
Bildigimce va´fını naøl eyledim”106
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Aşağıdaki alıntılarda da açıkça görüleceği üzere, Mustafa
Fevzî’nin bir diğer maksadı, Hasan Hilmî Efendi’nin kerametlerini ihvanıyla paylaşmak ve bu yolla onların ibret almalarına,
manevî hâllerine dikkat etmelerine vesile olmaktır.
“Ol sebebden burda taørìr eyledim
`ärıø-ı úädät-ı pìri söyledim
“~äl-i şey∆den söyleyem bir øaç mi§äl
Mä-úadäsından sen artıø úibret al”107
“Nùr-ı úaynım úibret al bu vaøúadan
Bir øarär verme ´aøın fikr etmeden”108
Kitabın sonunda teberrük maksadıyla Hasan Hilmî Efendi’den
hilafet almış zatların isimleri de sırasıyla anılır.109
Eserin son kısmında ise zeyl/ek olarak kabul edilebilecek bir
bölüm bulunur. Burada Mustafa Fevzî, “Evvelce tertìb edilmiş
olan ädäb-ı Ÿikr taúrifelerinde Ÿikr-i ∆afìniè ädäbı pek mu∆ta´ar
olma˚ıla mübtedì i∆vänıè aèlayaca˚ı derecede biraz ta´rì≈i
münäsib görülmekle ber-vech-i zìr dercine ictisär olundu.”110
der. Buna göre, Mustafa Fevzî’nin daha önce yazdığı eserlerde
zikir âdâbı bahsi çok kısa (muhtasar) olduğu için tarikata yeni
girmiş ihvan tarafından yeterince anlaşılamamaktadır. Bu eksik-
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liği gidermek isteyen müellif, eserinin sonuna bu hususta açıklamaların ve zikir âdâbının yer aldığı bir bölüm eklemiştir.111
3.2.3. Telif Tarihi

Menâkıb-ı Haseniyye, 1327 (M. 1911-12) senesinde İstanbul’da
Matbaa-i Bahriyye’de basılmıştır. Kitabın başında yer alan bu
tarihin Hicrî mi yoksa Rumî mi olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmaz. Ancak Mustafa Fevzî’nin eserlerinin basım tarihi
için genellikle Rumî tarihi kullandığı bilinmektedir.112 Dolayısıyla bu tarihin de Rumî olma ihtimali hayli yüksektir. Bu durumda eserin basım tarihinin R. 1327, M. 1911/12 olduğu söylenebilir. Ayrıca metinde yer alan ve Hasan Hilmî Efendi’nin vefatına düşürülen tarihler de 1329 tarihini taşır. Bu da serin başında bulunan 1327 tarihinin Rumî olduğunun kesin delilidir.
Ancak matbû olan eserin bazı baskılarında113 basım tarihi 1323
olarak kaydedilmiştir. 1323 senesi Hicrî olarak Miladî
1905/6’ya Rumî olarak da Miladî 1907/8 senesine karşılık gelmektedir. Hasan Hilmî Efendi’nin vefatından (1329 - 1911) sonra yazıldığı bilinen ve onun vefatını anlatan eserin, Hasan Hilmî
Efendi’nin ölümünden önce yazılması mümkün değildir. O

111
112
113

Menâkıb-ı Haseniyye, s. 45-48.
Bkz. Öztürk, age, s. 72-73.
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hâlde bazı baskılarda 1323 olan basım tarihinin yanlış olup doğrusunun R. 1327 olduğu rahatlıkla söylenebilir.114
3.2.4. Bölümleri ve Konuları

Menâkıb-ı Haseniyye, Hasan Hilmî Efendi’nin hayatını, vefatını
ve menkabelerini anlatan eserdir. Baştan itibaren manzum, mesnevî şeklinde başlayan eserin ilerleyen bölümlerinde ve son
kısmında mensur parçalar da bulunur.
Kitap, klasik eser tertibine uygun olarak Besmele ile başlar. Devamında Allah’ın varlığından, birliğinden, kudretinden bahsedilen; vahdet-i vücud anlayışını da yansıtan beyitler yer alır.
Tevhid, münacat ve hamdele türündeki bu beyitleri Hz. Peygamber hakkındaki beyitler takip eder. Burada evvela Hz. Peygamber’e salat ve selam getirilerek söze başlanır. Na’t türündeki
bu kısımda müellif, Hz. Peygamber’i Allah medh ederken kendisinin bu hususta aciz kalacağından bahseder. Bununla birlikte
Hz. Peygamber’in çeşitli vasıflarını da sayarak ona dua ve selam
eder.
Hz. Peygamber hakkındaki beyitleri, dört halife ile ilgili olanlar
takip eder. Burada, halifelerin isimleri yerine meşhur vasıfları ve
sıfatları zikredilerek; hilafet sıralarıyla kendilerine dua ve selam
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Bkz. Erdem Can Öztürk, “Mustafa Fevzî’nin Menâkıb-ı Haseniyye fî
Ahvâli’s-Seniyye İsimli Eserine Dair”, Toplumsal Araştırmalar Kitabı (Editör: Ökkeş Narinç), Yüzde İki Yayınları, Ankara 2021, s.120-121.
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gönderilir. Hz. Peygamberin aile fertlerine selam ve dua ile devam edilir.
Mustafa Fevzî, bu bölümün hemen devamında, mensubu olduğu
tarikatın Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir aracılığıyla şeyhi
Hasan Hilmî Efendi’ye kadar gelen silsilesini manzum olarak
sıralar. Mîzânü’l-İrfân115 ve diğer eserlerinde de sıralanan bu
silsile yukarıda zikredilmiştir.116
Burada Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî ve Hasan Hilmî
Efendi ile ilgili dua faslını diğerlerine nispetle daha uzun tutarak
eserin telif sebebine değinir.
Hasan Hilmî Efendi’nin doğum tarihi, doğum yeri, anne ve babası hakkında bilgiler verir. Babasının vefatıyla ilgili bir kerameti de burada zikrederek onun da velî kullardan olduğunu ve
bir velîden başka bir velînin doğduğunu söyler.
Devamında Hasan Hilmî Efendi’nin nerelerde, hangi hocalardan
ve hangi ilimleri tahsil ettiğinden bahseder. Hemen ardından
Hasan Hilmî Efendi’nin Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî ile
nerede ve ne şekilde tanıştıklarını ayrıntılı şekilde anlatır.
Burada Hasan Hilmî Efendi’nin tarikate nasıl girdiği, nerelerde
görevlendirildiği ve hangi halifelere/şeyhlere intisab ettiği ile
şeyhlik makamına ne zaman ve ne şekilde geçtiği de uzun bir
115
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bölümde, tafsilatlı şekilde izah edilir. Burada nakledilen bilgiler,
Mustafa Fevzî’nin ifadesine göre117 Hasan Hilmî Efendi tarafından kendisine bizzat aktarılmıştır. Dolayısıyla bilgilerin birinci
kaynaktan alınması ve yeni birinci kaynak tarafından nakledilmesi, burada yer alan bilgilerin güvenilirliğini gösterir; eseri
Hasan Hilmî Efendi hakkındaki en önemli kaynaklardan biri
yapar.
Uzunca bir kısımda, Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’nin Hasan Hilmî Efendi’yi vekil tayin ederek uzun süren bir Hac ve
ardından Mısır yolculuğuna çıktığı; bu vekâlet süresinde ihvanın
Hasan Hilmî Efendi’den ne kadar memnun olduğu ve bunu gören Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’nin dönüşte, kendisi henüz hayatta olmasına karşın şeyhlik makamını Hasan Hilmî
Efendi’ye devretmesi tafsilatlı şekilde anlatılır.
Kitabın devamında, 12. sayfada bulunan “Der-Beyän-ı Menøabe-i ~acc” başlıklı bölümde, Hasan Hilmî Efendi’nin Hac,
Mekke ve Medine seyahatleri ile bunların süreleri, burada karşılaştığı kimseler ve onlarla yaşadığı bazı hadiseler anlatılır. Mustafa Fevzî, gerek bu seyahatlerde gerek Hicaz seyahatinde şeyhinin pek çok kerametinin zuhur ettiğini ancak bunları nakletmeye izinli olmadığı için yazmadığını ifade eder. Kitapta nakledeceklerinin, kendisine müsaade edinler olduğunu da ayrıca
bildirir.
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Eserin 14. sayfasında “~icäz’dan úAvdetde Söylenilen Neşìde”
başlıklı bir manzume yer alır. Bu, adından da anlaşılacağı üzere,
Hasan Hilmî Efendi’nin Hicaz’dan dönmesi üzerine, Mustafa
Fevzî’nin mutluluğunu anlatan bu ve mutluluk üzerine kendisi
tarafından yazılmış bir manzumedir.
Bu manzumeyi “Der-Beyän-ı ~ilye vü Şemäõil-i ~a◊ret æuddise
Sırruhu”118 başlıklı bölüm takip eder. Burada Hasan Hilmî
Efendi’nin ahlakı, tabiatı, karakteri, davranışları, hastalık durumlarında neler yaptığı, ibadetleri, insanlarla ve ihvan ile münasebet ve samimiyeti, fiziksel özellikleri, giyim-kuşamı hakkında bilgiler bulunur.119
Bu kısmın hemen akabinde “Der-Beyän-ı Vefät-ı ~a◊ret æuddise Sırruhu”120 başlığını taşıyan; Hasan Hilmî Efendi’nin vefatının nerede, ne zaman ve ne şekilde vuku bulduğunu; defin ve
cenaze işlerinin kimler tarafından yapıldığını; namazının kim
tarafından kıldırıldığını anlatan kısım yer alır. Burada nakledilen
hadiseler, Hasan Hilmî Efendi’nin vefatına, öncesine ve sonrasına bizzat şahitlik eden Mustafa Fevzî Efendi’nin kendi hatıratı
ve ilk ağızdan nakli olarak ayrı bir önem taşır.
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Buradaki bilgiler, Kastamonulu Hasan Hilmî Efendi’nin bahis konusu
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Mustafa Fevzî bu nakillerin ardından “Çünki meşhùdätımı etdim
beyän / Dièle mesmùúätımı ey sälikän”121 diyerek, bizzat şahit
olduğu hadiselerin ardından, duyduklarını da nakleder. Burada
da Hasan Hilmî Efendi’nin vefatından evvelce yaşanan ve kendisinin vefat edeceğini önceden bildiğini gösteren vakıalar nakledilir.

Menâkıb-ı Haseniyye’nin 22. sayfasında bulunan “Tärì∆-i
Man®ùm ~abìb-i Edìb”, “Tärì∆-i Menşùr-ı ~abìb-i Lebìb” ve
“Mùmå-ileyhden ßuhùr Eden Na®m-ı Müfred” başlıklı bölümlerde Hasan Hilmî Efendi’nin vefat tarihi ebced ile verlir; ölümü
üzerine duyulan hüzün dile getirilir.
23. sayfada bulunan “Mer§iyye” başlıklı bölümde Mustafa
Fevzî’nin, şeyhinin ölümünden duyduğu derin üzüntü dile getirilir. Bunu takip eden “Kitäbe-i Seng-i Mezär-ı ~a◊ret æuddise
Sırruhu” başlıklı bölüm, adından da anlaşılacağı üzere, Hasan
Hilmî Efendi’nin mezar kitabesinde yer alan manzumedir. Buradan, Hasan Hilmî Efendi’nin mezar kitabesinin müellifinin
Mustafa Fevzî olduğu anlaşılmaktadır.
25. sayfada yer alan “Der-Beyän-ı `avärıø-ı úÁdät” başlıklı bölümde, Hasan Hilmî Efendi’nin takvasından ve bazı hususî hâllerinden bahsedilir. Kerametlerin bu gibi zatlar nezdinde önemi
olmasa dahi, ihvan için faydasına değinilir. Bu gibi harikulade
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hâllerin ancak Allah’ın iradesi ile ortaya çıkabileceği ifade edilir.
26 ile 38. sayfalar arasındaki “`äriøa” başlıklı 14 bölümde Hasan Hilmî Efendi’nin çeşitli harikulade hâlleri dile getirilir. Bunların bir kısmı Mustafa Fevzî’nin bizzat şahit olduğu hâller iken
bir kısmı da yakın çevresinden duyduklarıdır.
38. sayfadan başlamak üzere 45. sayfaya kadar, yine “`äriøa”
başlığını taşıyan ancak bu kez mensur olarak yazılmış 14 harikulade hadise daha nakledilir. Böylece, diğer kısımlarda söz arasında nakledilenler hariç olmak üzere, doğruan “`äriøa” başlığı
altında nakledilen menkabelerin sayısı 28 olur.
Burada aktarılan menkabelerin sayısı fazla olduğu ve metinleri
bu çalışmanın sonunda tarnskripsiyonlu olarak yer aldığı için,
her birinin burada tafsilatlı olarak nakledilmesine gerek duyulmamaşıtır. Söz konusu 28 menkabenin mevzuları genel olarak,
sırasıyla ve kısaca şu şekildedir:
Geyve’de bostanlara zarar veren ve çare bulunamayan zararlı
haşerattan bölge halkını, üzerine okuduğu bir miktar toprak ile
kurtarması.
Geyve’de hayvanların ölümüne sebep olan bir hastalıktan bu
hayvanları kurtarıp bölge halkını teskin etmesi.
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Meyhaneye girmeye niyetlenmiş bir müridinin yanında zuhur
etmesi; yalnızca bu müride görünüp onu, oraya girmekten alıkoyması ve müridin ağlayarak yanına gelip tevbe etmesi.
Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî ile birlikte bulundukları bir
mecliste ruha hitabeden hoş bir nağme duyup bunun kimden
geldiğini sorması; Gümüşhânevî’nin kendisinden (Hasan Hilmî
Efendi’den) geldiğini ifade etmesi.
Oldukça hasta bir çocuğun ailesinin Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’den yardım istemesi; Gümüşhânevî’nin Hasan Hilmî
Efendi’yi, şifa maksadıyla bir kasidenin küçük bir kısmını okumak için görevlendirmesi; Hasan Hilmî Efendi’nin ise insiyatif
kullanarak kasidenin tamamını okuyup şifaya vesile olması ve
Gümüşhânevî tarafından takdir edilmesi.
Hasan Hilmî Efendi’nin, eşinin içinden geçirdiklerini keşfen
sezip kendisine söylemesi.
Hac dönüşünde atına bineceği sırada Arap kavimlerinden birinin
reisinin, Hasan Hilmî Efendi’nin atına binebilmesi için eğilip
sırtına bastırması. (Araplarda bilhassa Arap kavimlerinin reislerinde böyle hâller görülmezmiş.)
Medine’de bulunduğu sırada bir zatın eşinin yedi yıldır geçmeyen ve hekimlerin deva bulamadıkları yarasını tamamen iyileştirmesi.
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Medine’de bulunduğu sırada kendisine intisab eden Miralay
Halil Bey, keşke şeyhime hediye edecek bir şeylerim olsa da bu
vesileyle ondan himmet almama vesile olsa diye düşünürken;
Hasan Hilmî Efendi’nin, onun gönlünden geçenleri anlayıp kendisine mukabele etmesi.
Yine Medine’de bulunduğu sırada askeri ekâbirden birinin kendisine intisab etmesi; o zatın hapse düşmesi; gönlünden Hasan
Hilmî Efendi’yi geçirip ondan yardım istemesi; Hasan Hilmî
Efendi’nin orada zuhur edip kendisine kurtulacağının müjdesini
vermesi ve bir müddet sonra hapisten kurtulması.
Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’nin halifelerinden Mustafa
isimli bir zatın kardeşinin oğlunun hastalığına şifa bulunamaması; Hasan Hilmî Efendi’nin çocuğun hastalığını iyileştirmesi.
Yunanlıların Osmanlı devletine saldırdıkları sıralarda, Hasan
Hilmî Efendi’nin ‘onların mutlaka mağlup olacaklarını’ söylemesi ve dediği gibi olması.
Geyve’de bulunduğu sırada, ihvandan bir kısmının şeyhimiz
gönlümüzden geçridiğimiz yemeklerin isimlerini bilse, bizim de
kalbimizde tam bir tatmin olsa diye geçirmeleri ve huzura vardıklarında Hasan Hilmî Efendi’nin bütün hadiseleri ve gönüllerinden geçirdiklerini kendilerine söylemesi.
Hira Dağı’nda bulunan ve Kabe’ye 4 saat mesafedeki bir makama gençler bile güçlükle çıkarken, Hasan Hilmî Efendi’nin ko-
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laylıkla ve tez bir şekilde çıkması; bununla birlikte hiçbir yorgunluk alameti göstermemesi.
Buraya kadarkiler manzum iken buradan sonraki menkabeler
mensurdur:
Geyve’de medresesinde bulunduğu sırada, ayaklarına dolaşan
kedisine “artık öl”, demesi ve kedinin can vermesi.
Bir bayram sabahı camiye gideceği sırada iki eşinin, namaz sonrası dergâha gitmeden önce evlerine gelip kendilerine teberrüken
bayram hediseyi vermesini istemeleri; Hasan Hilmî Efendi’nin
“size beşer kuruş versem elli kuruş eder.” demesi üzerine anlam
verememeleri; namaz dönüşü ihvandan sekiz hanımın evde ziyarette bulunmaları; Hasan Hilmî Efendi’nin eşleriyle birlikte on
kişi olmaları ve Hasan Hilmî Efendi’nin başta zikrettiği gibi
beşerden elli kuruş hediye dağıtması.
Bir ziyaret esnasında, hane hizmetkârının, ‘gelen zatlardan hangisi haneye evvelce girerse onu manen büyük sayacağını’ içinden geçirmesi; Hasan Hilmî Efendi’nin bunu sezip haneye en
son girmesi ve böylece Hz. Peygamber’in bu sünnetini de yerine
getirmesi.
Habib Efendi isimli bir zatın arkadaşıyla birlikte, Geyve’de Hasan Hilmî Efendi’yi ziyaret etmeleri; gece karanlıkta dönerken
korkuya kapılmaları; tam bu esnada Hasan Hilmî Efendi’nin
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zuhur ederek gün aydınlanana kadar onlara eşlik etmesi; gün
aydınlandığında kaybolması.
Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî’nin Hasan Hilmî Efendi’ye
iltifatları.
Huzuruna ilk kez çıkan ve o güne kadar hiç görmediği bir zatı
ismiyle çağırması.
Müslüman halka olduğu kadar gayrimüslim halka da sevimli
gelmesi; gayrimüslim esnafın, onun dükkânlarının önünden
geçmesinden hoşnutluklarını dile getirmeleri.
Trabzonlu bir hanımın ellerinde çıkan yaralar sebebiyle namaz
ve abdest sırasında çok acı ve zorluk çekmesi; namazda Allah’tan şifa dileyip Hasan Hilmî Efendi’ye tevessül etmesi; Hasan Hilmî Efendi’nin de o anda orada zuhur edip kadının şifa
bulmasına vesile olması.
Soğuk ve fırtınalı bir kış gününde bir müridin etrafının kurtlar
tarafından sarılması; bu zatın Hasan Hilmî Efendi’ye tevessül
etmesi; Hasan Hilmî Efendi’nin de orada zuhur ederek genç
müridi bu vahşi hayvanların saldırısından kurtarması ve iltifat
ederek güvenli bir yere kadar götürmesi.
Hasan Hilmî Efendi’nin hanım bir müridinin, askeri binbaşı olan
eşinin rütbe alması için dua istemesi; Hasan Hilmî Efendi’nin
bunun hayırlı olmadığını ve hanelerine faydası olmayacağını
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söylemesi; bir müddet sonra o zatın rütbe alıp hemen akabinde
vefat etmesi.
Mustafa Fevzî’nin, Hasan Hilmî Efendi’nin hizmetinde, gece
nöbetinde bulunduğu bir günde karnının acıkması; şeyhine ait et
kavurmasından yemeyi aklından geçirdiği sırada şeyhinin uykudan kalkıp ‘acıktım, kavurma getir de yiyelim’ diyerek Mustafa
Fevzî Efendi doyana kadar kendi yemeyip, onunla birlikte sofrada oturması.
Mustafa Fevzî’nin, Perşembe geceleri Hasan Hilmî Efendi’yi
hamamda yıkama görevinde bulunduğu bir günde, şeyhinin
kendisine ‘Kâtib zahirde beni yıkıyor, ben de manen onu yıkıyorum’ demesi ve bunun üzerine Mustafa Fevzî’nin büyük bir manevî haz hissetmesi.
Mustafa Fevzî Efendi’nin babasının, intisab maksadıyla Hasan
Hilmî Efendi’nin huzuruna çıkmak istemesi ancak kim olduğunu
söylememesini istemesi; Hasan Hilmî Efendi’nin kendisini görünce ‘Kâtib babasını getirmiş’ diyerek keşfen tanıdığını belli
etmesi.
Mustafa Fevzî Efendi’nin babasının vefat etmeden hemen önce
oğlunu görüp, hasret giderdikten sonra vefat etmesi; Mustafa
Fevzî Efendi’nin de bunu şeyhine anlatmak üzere huzura çıktığı
sırada Hasan Hilmî Efendi’nin ‘Kâtib, baban pek ihlaslı imiş,
seni beklemiş, Allah rahmet eylesin’ diyerek durumdan haberdar
olduğunu izhar etmesi.
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Kitabın 45 ve 46. sayfalarında, Hasan Hilmî Efendi’den hilafet
alan zatların isimleri sıralanır. 46. sayfadan eserin sonuna yani
48. sayfasına kadarki bölümde de zikir âdâbına dair bilgiler verilerek eser son bulur.
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Sonuç
Henüz 7 yaşındayken Kassâbzâde Vâiz Efendi tarafından fark
edilerek İstanbul’a getirilen ve onun himaseyinde iyi bir eğitim
gören Mustafa Fevzî, daha 8 yaşında Ahmed Ziyâ’eddîn-i Gümüşhânevî ile tanışarak Nakşî-Hâlidî tarikatına girmiştir. Seyr ü
sülûkünü tamamlayan Mustafa Fevzî, ömrünün sonuna kadar bu
yoldan ayrılmamış, eserleriyle tarikatına hizmet etmeye gayret
etmiştir. Bir tanesi hariç bütün eserlerini manzum olarak yazan
ve edebî kudreti küçümsenemeyecek seviyede olan müellif, bütün eserlerinde tarikat şeyhlerine hizmet etmeyi; tarikat yoldaşlarına (ihvanına) eserleriyle faydalı olabilmeyi kendisine gaye
edinmiştir. Yine gazete ve benzeri mecralarda yazdıklarıyla,
İslam’ın savunucusu olmayı kendisine şiar edinmiştir.
Küçük yaştan itibaren içinde yetiştiği ve hayatının sonuna kadar
da ayrılmadığı bu muhit ve yaşam tarzı, onun hayatının en
önemli şekillendiricisi olmuştur. Kimi eserlerinde tasavvuf ve
tarikatlara dair izahat ve açıklamalar yaparak ihvanına yol göstermeye gayret etmiş, yazılarında da İslam’a saldıranlara karşı
güçlü bir İslam savunucusu olarak ortaya çıkmıştır.

Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye Mustafa Fevzî’nin,
şeyhi Hasan Hilmî Efendi’nin hayatını, eğitimini, ailesini, görevlerini, çeşitli seyahat ve hac hatıralarını, vefatını, özellikle de
keramet ve menkabelerini anlattığı; çoğu manzum ve mesnevî
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şeklinde, bir kısmı da mensur olarak yazılmış; Rûmî 1327 senesinde, Matbaa-i Bahriyye’de basılmış olan eseridir.
Müellifin bu eseri, seyr ü sülûkünü gözetimi altında tamamlayıp
kendisinden hilafet aldığı şeyhini tanıtmak, onun hatırasını yâd
etmek, bu yolla onun manevî feyz ve himmetinden istifade etmek; şeyhinin kerametlerini aktarmak suretiyle ihvanının ona ve
tarikatlarına bağlılıklarının artamasına vesile olmak maksadıyla
yazılmıştır. Bu itibarla her ne kadar kuru ve sıkıcı bir üslûba
sahip olmasa bile, bu eserin edebî yönden güçlü olduğu söylenemez. Maksadına uygun şekilde edebî bir gaye gözetilmeksizin
yazılan kitap, konuşma üslûbu içinde fakat akıcı bir tarzda kaleme alınmıştır. Dil itibariyle sade olmasa da ağır bir dili olduğu
da söylenemez.
Mustafa Fevzî’nin bizzat, Hasan Hilmî Efendi’nin hizmetinde
bulunmuş olması; eserde nakledilen bilgilerin çoğunun doğrudan Mustafa Fevzî’nin şahitliğinde gerçekleşmesi; diğerlerinin
de birinci kaynaklardan edinilmiş bilgiler olması, eserin güvenilirliğini artırdığı gibi Menâkıb-ı Haseniyye’yi Hasan Hilmî
Efendi hakkındaki en önemli kaynaklardan biri yapar.
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IV. BÖLÜM
METİN

4.1. Kitabın Genel Tanıtımı

Menâkıb-ı Haseniyye, Mustafa Fevzî’nin R. 1327 (M. 1911/12)
senesinde İstanbul’da Matbaa-i Bahriyye’de basılan 48 sayfalık
manzum-mensur karışık matbû eseridir. Büyük bölümü mesnevî
nazım şekliyle manzum olarak yazılmış olup son kısımlarında
mensur parçalar da yer alır.
Kitabın iç kapağında eserin kısa adı Menâkıb-ı Haseniyye ibaresi ve altında eserin mahiyet ve muhtevası hakkında bilgi veren
kısa bir not bulunur. Bunun altında Nâzımı Mustafa Fevzî bin

Nu’mân ve Matbaa-i Bahriyye, 1327 ibareleri yer alır. Kitabın
bazı baskılarında 1323 ibaresi bulunsa da inceleme kısmında
beyan edildiği üzere bu tarihin doğru olma ihtimali yoktur.
2. sayfada kitabın tam adı -Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-

Seniyye- yazılarak besmele ile esere giriş yapılır. Toplam 48
sayfa olan kitabın ilk 38 sayfası manzum olup kalan kısımları
mensurdur.
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Eserdeki ana metnin yani mesnevînin dışındaki bölümler ayrı
ayrı başlıklarla adlandırılmış; kerametlerin anlatıldığı rivayetlerin her biri de Harika başlığı altında nakledilmiştir.
Eser harekesiz olsa da bazı Arapça ibareler ve Arapça bir beyit
harekeli olarak yazılmış; metinde geçen ayetler de fark edilmesi
için parantez içine alınmıştır.
Kitabın her sayfasında ortalama 24 beyit bulunur. Çift sayfaların
üzerinde Menâkıb-ı Haseniyye tek sayfaların üzerinde de fî

Ahvâli’s-Seniyye yazılıdır.
4.2. Metnin Transkripsiyonu
4.2.1. Metnin Transkripsiyonunda Esas Alınan Usûl
Tarihî metin neşri çalışmalarında transkripsiyon ya da çevriyazı
olarak adlandırılan sistemin kullanılması genel bir teâmül hâlini
almıştır. Transkripsiyon sisteminin kurallarının neler olması
gerektiği; çevriyazıda Arapça-Farsça kelime, edat, ek ve terkiplerin nasıl gösterilmesi gerektiği hakkında farklı çalışmalar yapılmış ve çeşitli teklifler ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalarla da
mevcut metin neşirleri tenkit edilerek transkripsiyonlu metin
neşrinin nasıl yapılması gerektiği hakkında fikirler ortaya konulmuştur.122
122

İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji
Dergisi, C. XI, S. 1, Ankara 1993, s. 51-89; İsmail Ünver, “Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevrisinde Karşılaşılan Yanlışlar, (Bu makale I. Eski Türk
Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak
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Bütün bu çalışma, uygulama, tenkit ve teklifler arasında İsmail
Ünver’in çevriyazı konusundaki teklifleri123, en çok kabul göreni ve uygulananı olmuştur. Biz de transkripsiyonlu metin neşri
esasına dayanan bu çalışmamızda genel teâmüle uyarak metnin

sunulmuştur.); İsmail Ünver, “Eski Türk Edebiyatıyla İlgili Sorunlarımız”,
Türk Dili, S. 500, s. 118-126; Tunca Kortantamer, “Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1993, C. VII,
s. 253-267; Ahmet Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında (Dâsitân-ı Tevârih-i Âl-i
Osman Münasebeti İle)”, Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, s. 253-267;
Osman Horata, “Klasik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan
İmlâ ile İlgili Bazı Problemler”, (Bu makale I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.);
Adnan İnce, “Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm
Önerileri”, (Bu makale I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak
1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.); Ziya Avşar, “Tenkitli
Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler”, Turkish
Studies, V. 3/6, Fall 2008, s. 75-111; Zeynep Korkmaz, “Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler”, Türkoloji
Dergisi, C. VIII, s. 67-78; Mertol Tulum, “Filolojik Çalışma ve Eski Metinlerin Neşri üzerine Görüş ve Tenkitler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık
1983, s. 175-228; Mehmet Çavuşoğlu, “Bir Divan Neşri Üzerine Notlar”,
Erdem, C. I, S. 3, Eylül 1985, s. 801-824; Atabey Kılıç, “Günümüzde Metin
Neşri ve Problemleri Üzerine Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi, Nu: 1, Yıl 2004, s. 331-345; Ahmet Tanyıldız, “Süreli
Yayınlar Bağlamında Bazı Çevriyazı Sorunları”, Turkish Studies, V. 2/3,
Summer 2007, s. 526-534; Yusuf Ziya Kavakçı, İslâm Araştırmalarında Usul,
Emel Matbaacılık, Ankara 1976; Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında
Usûl (Menâkıbü’l-Kudsiyye Üzerine Bir Deneme), Deniz Kitabevi, İstanbul
2000; M. Ali Tanyeri, Divanlar Üstüne Eleştiriler, Turkuaz Yay., İstanbul
2005; Gotthelf Bergstrasser, Metin Tenkidi ve Yazma Metinleri Yayınlama
İlkeleri, (Haz. Muhammed Hamdî el-Bekrî), (Çev. Eyyüp Tanrıverdi), Kitabevi Yay., İstanbul 2011; Salahattin Polat, Metin Tenkidi, MÜİFY, İstanbul
2010 vb. Ayrıca Erciyes Üniversitesi II. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu’nda (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına, Kayseri, 15-16 Mayıs 2008) imlâ ve
metin neşri konularında pek çok tebliğ sunulmuş ve bu tebliğler yayımlanmıştır: Turkish Studies (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), V. 3/6, Fall 2008.
123
İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji
Dergisi, C. XI, S. 1, Ankara 1993, s. 51-89.
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çevriyazısını hazırlarken genel olarak İsmail Ünver’in tekliflerine bağlı kaldık.124
Bunlara ek olarak, Arap harfli metnin imlâ özellikleri ve bu
metnin yeni harflere aktarımıyla ilgili ifade edilmesi gereken
bazı hususlar şunlardır:
Metnin transkribe edilmesi sırasında zaman zaman metin tamiri
de yapılmış, vezin gereği fazla olup çıkarılması gereken kelimeler parantez “()” içine alınmıştır. Yine vezin icabı mısrada bulunması gerektiği düşünülen kelimeler ise köşeli parantez “[]”
içinde gösterilerek, bu kelimenin tarafımızca eklendiğinin fark
edilmesi sağlanmıştır. Vezin gereği müellif tarafından imlâsında
bazı tasarruflarda bulunulan kelimeler, vezne uyacak ve yazarın
tasarrufuna sadık kalınacak şekilde transkribe edilmiş, doğru
şekilleri dipnotlarda gösterilmiştir.
Metnin transkripsiyonunda kullanılacak dil hakkında oldukça
önemli bir husus da kelimelerin okunuşunda/transkripsiyonunda,
eserde yer alan imlânın mı yoksa dönemin hâkim dil kullanımının, başka bir deyişle dönemin telaffuz/konuşma dilinin mi esas
alınacağı hususudur. Menâkıb-ı Haseniyye, 1911/1912 yıllarında, yirminci yüzyılın başında neşredilmiş bir yakın dönem eseridir. Buna mukâbil, Osmanlı Türkçesi’nin genel bir özelliği olarak kelimelerin imlâsının önemli ölçüde sabit kaldığı, kelimele-

124

Ünver’in teklifleri, ilgili çalışmasında açık ve geniş bir şekilde izah edildiği için burada tekrar etmeye gerek duyulmamıştır.
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rin okunuşları zamanla değişse bile “klasik imlâ” şeklinde tabir
edilen ve eskiden beri süregelen şekilde imlâ edildikleri bilinmektedir. Menâkıb-ı Haseniyye’de kullanılan imlâ da klasik
imlânın devamı niteliğindedir. Dudak uyumuyla eklerin düzlükyuvarlaklık durumlarında ve birçok kelimenin yazımında klasikleşmiş imlânın korunduğu/kullanıldığı görülmektedir:
“virsün, itsün, tarafdan, karşu, incitmesün, eylesün ” kelimelerinin imlasında dar ve yuvarlak ünlüler kullanılmış, sertleşme
gösterilmemiştir. Eserin Rûmî 1327 (M. 1911/1912) tarihli olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve bu dönemle ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında bu kelimelerin seslendirilişinin bugün kullanıldığı şekillerde olması gerektiği ifade edilmektedir.
Her ne kadar kelimelerin imlası değişmemiş ve klasik hâliyle
süregelmiş olsa da bu tarihte artık konuşma dilinin bugünkü dile
oldukça yakın -hatta neredeyse aynı- olduğu ve kelimelerin klasik imlayı sürdürmekle birlikte bugünkü gibi telaffuz edildiklerine dair bir kanaat mevcuttur.125 Özetle ve genel bir kanaatle,

Menâkıb-ı Haseniyye’de ve onun yazıldığı tarihte kelime
“itsün/”ايتسون, “aèa/”اكا, “anı/  ”آنىşeklinde yazılsa da “etsin”,
“ona”, “onu” diye okunuyor olmalı. Biz de bu görüşlere itibar
ederek metnin transkripsiyonunda, düzlük-yuvarlaklık açısından
kelimelerin o tarihte seslendirildiği/okunduğu hâllerini tercih

125

Yavuz Kartallıoğlu, “Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre
Nasıl Okunmalıdır?”, Turkish Studies, V. 3/6, Fall 2008, s. 458-481; Mertol
Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, TDK Yay., Ankara 2011, s. 189199.
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ettik. Ancak sertleşme konusunda yine aynı sâiklerle imlaya
sadık kaldık. Aynı tercih ve usûl, daha evvel tarafımızca yayımlanan ve aynı müellife ait olan Mîzânü’l-İrfân’da da kullanılmıştı.126
4.2.2. Sayfa ve Beyit Numaralandırmaları
Kitapta yer alan sayfa numaraları transkirbe metinde, köşeli
parantez “[]” içinde gösterilmiştir. Metni sayılara boğmamak
adına beyitler her on beyitte bir numara gösterilmek suretiyle
numaralandırılmıştır. Metnin manzum kısmı baştan sona kadar
aralardaki diğer nazım şekilleri göz ardı edilerek bir bütün olarak numaralandırılmıştır.
4.2.3. Ayet ve Arapça İbarelerin Yazımı
Metinde bir adet ayet ve bir Arapça beyit bulunmaktadır.
Bunlar Arapça orijinal hâlleriyle metindeki yerlerine yazılmıştır.
Türkçe anlam ve mealleri dipnotta verilmiştir. Meal tırnak içinde yazıldıktan sonra Kur’ân-ı Kerîm’deki sure adı, numarası ve
ayet numarası bildirilmiştir: “Yemin ederim…”, Kur’ân-ı

Kerîm, Beled, 90/1.

126

Bkz. Öztürk, age, 132-135
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4.3. Transkripsiyon Alfabesi
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Ünlüler
a) Kısa
:

ا: a, e, ı, i, u,

َ, ه: a,

َ,  ی: ı,

ُ, ﻭ,  ا ﻭ: o, ö, u,

ü

e

i

ü

b) Uzun :

ا:ä

 ی: ì, å

 ﻭ: ù, ò

Ünsüzler :

ء

õ

ص

´

ﺏ

b, p

ض

¬, ◊

پ

p

ط

≠

ت

t

ظ

®

ث

§

ع

ú

ج

c, ç

غ

˚

چ

ç

ف

f

ح

≈

ق

ø

خ

∆

ك

k, g, ñ

د

d

گ

g

ذ

Ÿ

ل

l

ر

r

م

m

ز

z

ن

n

ژ

j

ه

h

س

s

و

v

ش

ş

ى

y
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4.4. TRANSKRİPSİYONLU METİN
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Menäøıb-ı ~aseniyye fì A≈väli’s-Seniyye

Ecille-i Meşäyi∆-i `älidiyyeden æu≠bü’l-úÁrifìn Gümüş∆änevì A≈med ÷iyäõü’d-dìn Efendi ~a◊retleriniè æäõimmaøäm-ı İrşädları úÁrif-i Bi’lläh Vä´ıl-ı İla’lläh eş-Şey∆ el-~äc
~asan ~ilmì Efendi ~a◊retleriniè Menäøıb-ı Celìle-i Veläyetpenähìleridir.

Nä®ımı
Mu´≠afå Fevzì bin Nuúmän

Ma≠baúa-i Ba≈riyye
1327
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Menäøıb-ı ~aseniyye fì A≈väli’s-Seniyye
Bismi’llähi’r-Ra≈mäni’r-Ra≈ìm

[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün]
1

Väcibü’Ÿ-Ÿät u ´ıfät-ı Ÿü’l-Celäl
~ayy u æayyùm u æadìm-i lä-yezäl
Vech-i Bäøì vü `udävend-i E≈ad
Yä İlähì el-˙ıyä§ u el-Meded
Çünki sen varsıè o varlıø sendedir
Varlı˚ıèla bu úavälim zindedir
Olmasa hestì-yi Ÿät-ı lä-mekän
Nerde bulsun varlı˚ı kevn ü mekän
Bir ∆ayälät gösterip verdiè vücùd
Mevcelendi neşve-i bùd u ne-bùd
O ∆ayälätdır ki ìcäd eylediè
Bizleri o däma münøäd eylediè
Söylemek bilmem ◊amìr-i sìnemi
Bu ∆ayälät Ÿätıèa äyìne mi
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Sensiè ancaø ≈äkimi vicdänımıè
Sen bilirsiè ≈issini öz cänımıè
~issimi i®här için äyìnede
Yoø münäsib laf® u maúnä sìnede
10

~iss-i vicdän-ı bu≠ùnuè zübdesi
Yoødur olmaz Ÿätınıè äyìnesi
Hep mü®ähirdir o mirõätdan meräm
O mü®ähirden göründü inti®äm
O mü®ähirden ´ıfätıè cilve-säz
ÿät-ı päk-i aødesièdir bì-niyäz
Bu mü®ähirdir ki mücellä-´ıfät
Ondan eyler ehl-i dil ≈all-i nükät
Gäh cemälièden edersiè behrever
Gäh olur vech-i celäliè cilve-ger [3]
úİlm ü ìmänıè Cemäl’dir ma´darı
Cehl ü ∆üsrändır Celäl’iè ma®harı
Bä˚-ı cennetdir Cemäl’iè mìvesi
När-ı dùza∆dır Celäl’iè zübdesi
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Çünki ìmän ma®har-ı sırr-ı Cemäl
æadr-i ìmänı bilir erbäb-ı ≈äl
Çünki ∆üsrän ma®har-ı sırr-ı Celäl
Ehl-i dil ∆üsräna etmez imti§äl
ßähir ü bä≠ın çü sensiè ≈ä´ılı
Senden olmuşdur mü®ähir müncelì
20

Çünki sensiè va≈y ü in≠äø eyleyen
Cümle dillerden de sensiè söyleyen
Sen seni ta≈mìd edersiè yä İläh
Ben ne söylersem o noø´än u tebäh
~amd u bì-≈add ü §enä senden saèa
Şükrüèü idräk için lu≠f et baèa
Yä Resùla’lläh ilå yevmi’l-øıyäm
Rù≈uèa olsun ´alät ile seläm
úArş u kürsìden semä vü sidreden
æäbil-i imkän olan her Ÿerreden
Tä øa◊ä-yı fevø-i úarşdan ta≈te dek
ÿerreler biè biè te◊äúuf ederek
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Her úaded biè úälem olsa bì-kerän
O úavälim olsa bièlerce cihän
Her cihänıè cüzõ-i ferdi biè cihän
Onlarıè icrä-yı ferdince revän
Es-seläm ey Ÿät-ı ma≈bùb-ı `udä
Ve’s-seläm ey müctebä vü muøtedä
Yä ≈abìba’lläh ∆a≠äda øalmışım
Kendi fikrimce ≈isäba ≠almışım
30

Mädi≈iè Alläh iken ben n’eyleyem
Naút-ı Ÿätıè nice taørìr eyleyem
~aø seläm etsin saèa her än müdäm
~aø’dan olsun rù≈uèa bì-≈ad seläm
™alli yä Rabbü úalå şemsi’¬-¬u≈ä
™alli yä Rabbü ve leyse’l-müntehä127
™alli yä Rabbü úalå nùri’l-enäm
™alli yä Rabbü úaleyhi bi’s-seläm128

127

Salat et yâ Rabb, duhâ güneşine (hz. peygambere); salat et yâ Rab, (salat)
sona ermiş değildir!
128
Salat et yâ Rabb, canlıların nuruna; salat et yâ Rab, selam ile ona!
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Es-seläm ey yär-ı ˚är-ı Mu´≠afå
Es-seläm ey menbaú-ı ´ıdø u vefä
Es-seläm ey fa∆r-ı a´≈äb-ı güzìn
Es-seläm ey mähtäb-ı úadl ü dìn
Es-seläm ey täc-ı fa∆r-ı a´fiyä
Es-seläm ey ma∆zen-i ≈ilm ü ≈ayä
Es-seläm ey Ÿät-ı päk-i ~aydarì
Es-seläm ey ehl-i øalbiè serveri
Es-seläm ey her dü sıb≠eyn-i Resùl
Es-seläm ey Fä≠ıma şemsü’l-Be≠ùl [4]
Es-seläm ey cümle zevcät u benät
Es-seläm ey ehl-i fa∆r-ı käõinät
40

Es-seläm ey ehl-i beyt-i Mu´≠afå
Es-seläm ey äl ü a´≈äb-ı ´afä
Es-seläm ey ehl-i Bedr ü säbıøìn
Es-seläm ey cümle a´≈äb-ı güzìn
Es-seläm ey ≈a◊ret-i Selmän-ı pìr
Es-seläm ey æäsım-ı pìr-i münìr
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Es-seläm ey Caúfer-i úälì-tebär
Es-seläm ey Bä-Yezìd-i näm-där
Es-seläm ey Şey∆ `araøän-ı úa®ìm
Es-seläm ey Färmedì pìr-i kerìm
Es-seläm ey Yùsuf-ı øu≠bu’z-zamän
Es-seläm ey ∆¥äcegän-ı ˙ucdüvän
Es-seläm ey úÁrif-i bi’lläh-ı dìn
Es-seläm ey `¥äce Ma≈mùd-ı güzìn
Es-seläm ey ≈a◊ret-i Rämìtenì
Es-seläm ey `¥äce Semmäsü’s-senì
Es-seläm ey ≈a◊ret-i Mìr-i Küläl
Es-seläm ey şäh-ı fer∆unde-cemäl
Es-seläm ey `¥äce úA≠≠är-ı cihän
Es-seläm ey `¥äce Yaúøùbu’z-zamän
50

Es-seläm ey `¥äce A≈rär-ı úa®ìm
Es-seläm ey Zähid-i Ÿät-ı kerìm
Es-seläm ey ≈a◊ret-i Dervìş-i ~aø
Es-seläm ey `¥äcegì dil-rìş-i ~aø
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Es-seläm ey Bäøì-yi úAbdu’´-™amed
Es-seläm ey A≈med el-Hindì meded
Es-seläm ey `¥äce-i Maú´ùm-ı dìn
Es-seläm ey ≈a◊ret-i Seyfü’l-metìn
Es-seläm ey seyyid-i nùru’l-hüdä
Es-seläm ey Ma®har-ı sırr-ı `udä
Es-seläm ey pìr-i şäh-ı Dihlevì
Es-seläm ey pädişäh-ı maúnevì
Es-seläm ey pìr-i Mevlänä-yı mä
Es-seläm ey `älid-i şemsü’s-semä
Es-seläm ey Şey∆ Ervädì meded
Es-seläm ey nùr-ı fey◊-i Naøşibend
Es-seläm ey ser-firäz-ı evliyä
Es-seläm ey ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Es-seläm ey øu≠b-ı aø≠äb-ı cihän
Es-seläm ey şems-i täb-ı ∆¥äcegän
60

Es-seläm ey cän-ı cänän es-seläm
Es-seläm ey derde dermän es-seläm
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Es-seläm ey ba≈r-ı úummän-ı úulùm
Es-seläm ey äfitäb-ı mülk-i Rùm
Es-seläm ey man®ar-ı Yùsuf-liøä
Es-seläm ey şäh-ı iølìm-i beøä [5]
Es-seläm ey täc-där-ı maúnevì
Şey∆ ÷iyäõüd-dìn-i Gümüş∆änevì
Es-seläm ey ∆¥äcegänım es-seläm
Es-seläm ey rù≈-ı sädät-ı kiräm
Es-seläm ey øu≠b-ı aø≠äb es-seläm
Es-seläm ey ~ilmi-yi cennet-mekän
Es-seläm ey ≈a◊ret-i pìr-i münìr
Es-seläm ey úÁrif-i Firdevs ma´ìr
Es-seläm ey ≈a◊ret-i sul≠än-ı úaşø
Es-seläm ey ma∆zen-i úirfän-ı úaşø
Es-seläm ey ≈a◊ret-i øu≠b-ı güzìn
Es-seläm ey fa∆r-ı erbäb-ı yaøìn
Es-seläm ey şems-i feyyä◊-ı `udä
Es-seläm ey mürşid-i şäh u gedä
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70

Es-seläm ey mäh-ı iølìm-i fenä
Es-seläm ey sırr-ı ~aøø’a äşinä
Es-seläm ey øıdve-i ehl-i beøä
Es-seläm ey şäh-ı ta∆t-ı ittiøä
Es-seläm ey nùr-ı şemsü’l-úärifìn
Es-seläm ey Ÿät-ı ˚av§u’l-vä´ılìn
Es-seläm ey menbaú-ı ≈ilm ü ≈ayä
Es-seläm ey väri§-i A≈med ÷iyä
Va´fıèı taørìre yeltendi øalem
İltimäs et Rabbièe ey pür-kerem
˙äõib oldu gerçi cismäniyyetiè
Müncelìdir büsbütün mähiyyetin
Yardım etsin rù≈-ı päkiè bendeèe
Ey efendim himmet et şermendeèe
Tä ki va´f-ı päkièi yäd eyleyem
Söyledikce äh u feryäd eyleyem
Ger muvaffaø eylese Perverdigär
Eyleyem i∆vänıèa bir yädigär
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Şän-ı päkiède yazıp bir me§nevì
Eyleyem ta≈´ìl-i fey◊-i maúnevì
80

Ra≈met-i ~aøø’a ˚arìø ol ey kerìm
Sırrıèı taødìs ede Rabbü’l-úa®ìm
Şeyh-i kämil menbaú-ı ≈ilm ü ≈ayä
Väri§-i úilm-i füyù◊ät-ı ÷iyä
Mürşid-i pür-fey◊-i şerú-i A≈medì
Reh-ber-i räh-ı rı◊ä-yı sermedì
مقبل انس هوهللا احد
129الصمد

معرض وجه سوهللا

Ol §üreyyä-yı semä-yı maúrifet
Mäh-ı ≠alúat täb-ı burc-ı mesúadet
~ämil-i ädäb-ı şäh-ı Naøşibend
~äfı®-ı erkän-ı sädät-ı bülend
æıdve-i ehl-i ≠arìø-i `älidì
úUmde-i úuşşäk-ı räh-ı Vä≈idì [6]

129

(Kendisine) ünsiyete (yakınlaşmaya) yönelene, Allah ehad (ortağı ve benzeri yoktur, bu açıdan o, bir ve tek)tir. Allah’tan başkasından yüz çevirene,
Samed (ihtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan)dır.
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Şey∆ ~asan ~ilmì ki pìr-i pür-kerem
İbni úAbdu’lläh úazìz-i mu≈terem
æas≠amonu şehr-i meşhùr-ı øarìb
Azdavay nä≈iyesinde ol necìb
Biè iki yüz øırøda ol ´äfì-cenän
Eylemiş teşrìf-i eyvän-ı cihän
90

Välidi ümmì imiş läkin velì
Onda efúäl-i veläyet müncelì
Öyle bir ümmì ki ol Ÿät-ı edìb
~aøø oèa úilm-i ledün etmiş na´ìb
~a◊ret-i pìr-i münìrim söyledi
Baú◊-ı a≈välin ≈ikäyet eyledi
Çoø ˚aräõib söyledi pìr-i celìl
Söyleyem bir dänesi olsun delìl
`astalanmış välid-i pìr-i münìr
`astalıødan çoø ◊aúìf olmuş o pìr
úÁøıbet bir cumúa gün olmuş zamän
Ehl-i beytin ≠oplamış ol nägehän

120

Mustafa Fevzî

Der beni ˚asl etdiriè sizler hemän
Tä ≠ahäretle bulunsun cism ü cän
Çünki úömrüm i∆titäm etdi bugün
~aøø’a vu´latdır merämım büsbütün
Siz beni ta≠hìr ediè bi’l-ihtimäm
Cumúadan gelsin cemäúat bi’t-tamäm
Naúşımı alsın getirsinler o dem
Cumúadır Rabb’im baèa eyler kerem
100

~ä´ılı ölmezden evvel ˚asl eder
Der-úaøab teslìm-i rù≈ eyler o er
Her ne etdiyse va´iyyet bì-øu´ùr
O va´iyyet bi’t-tamäm etmiş ®uhùr
İşte baø ≠avr-ı veläyetdir bu ≈äl
Biz gibi ˚äfillere bunlar mu≈äl
Bir velìden bir velì etmiş ®uhùr
™änki işräø eylemiş nùr üzre nùr
İşte úAbdu’lläh-ı Ümmì ≈a◊reti
Her cihetden buldu úizz ü devleti
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Saúy eder ta≈´ìl için ma∆dùmunı
Ecr-i úilme ortaø etmiş kendini
Sen temeyyüze erince ol zamän
Päy-ı ta∆ta gönderir ol dem hemän
~a◊ret-i ~ilmì gelip İstänbul’a
Sälik olmuş räh-ı úilme saúyile
Şems-i täbän-ı semä-yı mesúadet
Eylemiş ta≈´ìl-i úilm ü maúrifet
~a◊ret-i ~äzım Efendi ∆¥äcesi
úİlm ü fenniè zübde vü dìbäcesi
110

Şol büyük ~äzım Efendi’dir bu pìr
Ondan ögrenmiş úulùmu dest-gìr [7]
Ondan almışdır úulùm-ı úäliye
Fıøh u tefsìr ü fünùn-ı äliye
Çünki ta≈´ìl eylemiş bi’l-ihtimäm
úÁøıbet bulmuş ÷iyä’yı ol hümäm
Söyleyem bu meb≈a§iè taf´ìlini
~a◊ret-i şey∆ mu≠≠aliú etdi beni

122

Mustafa Fevzî

Var Ca˚alo˚lu’nda bir ∆oş medrese
Tekkeye dört yüz adım bi’l-hendese
Orda iskän eylemiş pìr-i `udä
Orda ta≈´ìle gidermiş ibtidä
Fä≠ma Sul≠än Cämiúi ıssız imiş
O zamänlar pek cemäúatsiz imiş
O idi gùyä ki ber-där-ı sükùt
úÁdetä olmuşdu beyt-i úankebùt
~a◊ret olmuşdur müõeŸŸin ol zamän
`iŸmet etmiş mescide rùz u şebän
Parasız pulsuz edermiş ∆iŸmeti
Mescidi şenlendirirmiş ≈a◊reti
120

~a◊ret-i ~ilmì o demde genc imiş
Fä≠ma Sul≠än’da temekkün eylemiş
Hìç açılmazmış o mescid ibtidä
Bir ®uhurdan bir úa´ırdan mä-úadä
Çünki teşrìf eylemiş ol nev-cüvän
Beş vaøit açmış o bäbı her zamän
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Ser-müõeŸŸin olmuş orda pìr-i ~aø
Yoø idi ondan daha bir müste≈aø
Ol zamänlar ser-firäz-ı evliyä
Täc-ı fa∆rım ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Şey∆ Ervädì’ye etmiş intisäb
Derse çıømışdı henùz úälì-ni´äb
~a◊ret-i ~ilmì ile sırdäş idi
Bir mu≈abbet maúdeni øardaş idi
~a◊ret-i ~ilmì gelirmiş ek§erì
™o≈bet eylermiş biriyle dìgeri
Hìç ziyäretde øu´ùr etmezmiş o
Her zamän teşrìf edermiş ∆ùb-rù
Geldi ~ilmì ≈a◊reti bir cumúa gün
~a◊ret-i A≈med ÷iyä yoødu o gün
130

™ordu tilmìŸinden ol Ÿät-ı şerìf
Nerdedir o˚lum o üstäd-ı na®ìf
`änøäha gitdi der tilmìŸ-i pìr
Bekleyiè şimdi gelir ol dest-gìr
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Etmemişdi bu kelämlar i∆titäm
Yä henùz encäma ermişdi keläm
~a◊ret-i A≈med ÷iyä etdi vürùd
Her iki Ÿät-ı kerìm etdi øuúùd
~asb-i ≈äl eylerken ol úabd-i İläh
™ordu ≈a◊ret nerdedir ol ∆änøäh [8]
Gitdigiè yol räh-ı ~aø’dır bì-riyä
Sen beni al ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Evliyä bäbında ben ∆äkisterim
Sen giderseè ben de gitmek isterim
Böyle söyler çünki ~ilmì ≈a◊reti
~a◊ret-i A≈med görür bu ˚ayreti
Der ki çünki iútimäd etdiè baèa
Väsı≠a olmaø gerekdir ben saèa
Burda yoø üstäd-ı úälì-maúdenim
Burada şey∆ ´o≈betim vardır benim
140

Baø da gör ol şey∆-i ´ä≈ib-devleti
Şey∆imiè şey∆inden almış nisbeti

125

Menâkıb-ı Haseniyye

Gel seni ol şey∆e teslìm eyleyem
Mäh-täbı şemse taødìm eyleyem
Gitdi ol dem her iki yär-ı vefä
Şey∆ ÷iyäõü’d-dìn ü ~ilmì bä-´afä
úAbd-i Fettä≈’a müläøì oldular
Fey◊-i päkinden ´afälar buldular
Böyle imiş ~ilmi-yi úälì-ni´äb
úAbd-i Fettä≈ ≈a◊retinden intisäb
Bu meger o Ÿät-ı päkdir ey refìø
~a◊ret-i `älid’den almışdı ≠arìø
Ondan almışdı ∆iläfet hem da∆i
Pek mübärek Ÿät idi merd-i sa∆ì
Çünki İstänbul’a gelmiş ol şerìf
Der-úaøab bulmuş onu pìr-i münìf
Çoø görüşmüş ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
™o≈bet etmiş täc-ı fa∆r-ı a´fiyä
Çünki bir gün niyyet ü cezm eylemiş
İntisäb etmekligi úazm eylemiş
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150

Şey∆e gitmiş ≈a◊ret-i pìr-i münìr
úAbd-i Fettä≈’dan ola tä müstenìr
Şey∆ Ervädì ®uhùr etmiş oèa
Der ki ey dostum benimsiè gel baèa
Ey ÷iyäõü’d-dìn baèa ol müntesib
Bendedir fey◊ ü na´ìbiè ey edìb
Ben senièçün çünki meõmùr olmuşum
Hem senièçün bu diyära gelmişim
Şübheden väreste ol úälì-siyer
úAbd-i Fettä≈ ≈a◊reti ta´dìø eder
Der-úaøab gelmiş o dem şey∆ ü mürìd
úAbd-i Fettä≈ nezdine dürr-i ferìd
O da∆i ta´dìø edip bu cilveyi
Şey∆e vermiş dürre-i nä-dìdeyi
Der seniè şey∆iè budur A≈med ÷iyä
Git onuèla bul ◊iyä-ender-◊iyä
Bizde yoø bìgänelik ey nev-cüvän
Her iki gül bir a˚acdandır hemän [9]
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A´lımız birdir bizim A≈med ÷iyä
Şey∆imizdir ser-firäz-ı evlìyä
160

İşte mevlänä-yı A≈med ≈a◊reti
Şey∆ Evrädì’den almış nisbeti
Hem ∆iläfet ondan almış ol münìr
™oèra oldu mülk-i Rùm’a dest-gìr
Şey∆ Ervädì gidince nägehän
™o≈bet etmiş úAbd-i Fettä≈’la hemän
Var bu meb≈a§den Menäøıb’da keläm
Git oøu taf´ìlini ondan tamäm
İşte ~ilmì ≈a◊reti bir çoø zamän
Şey∆ edindi úAbd-i Fettä≈’ı cüvän
Çün ∆iläfet almış ol dem pìrimiz
~a◊ret-i A≈med ÷iyä iksìrimiz
Hem vefät etdikde ol şey∆-i berìn
úAbd-i Fettä≈ ≈a◊ret-i pìr-i güzìn
~a◊ret-i ~ilmì ≠utuşmuş el ele
~a◊ret-i A≈med ÷iyäõü’d-dìn ile
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Şey∆ ÷iyäõü’d-dìn’e etmiş intisäb
Eylemişdi çünki evvel ictinäb
~a◊ret-i ~ilmì baèa naøl eyledi
Bunları bir bir o ≈a◊ret söyledi
170

İbtidä bi’l-väsı≠a olmuş bu pìr
úAbd-i Fettä≈ ≈a◊retinden müstenìr
Bu ∆u´ù´u eyledim şer≈ ü beyän
Evvela na®m-ı Menäøıb’da úayän
Mürşidi[n] terbiyyesi A≈med ÷iyä
Ondan aldı nisbeti kän-ı ≈ayä
Hem ≈adì§i ondan almış bu şerìf
Hem biräder eylemiş pìr-i münìf
Elli yıl birlikde etmiş ´o≈beti
Üns ü ´o≈betden øazanmış devleti
~acca gitdi ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
æu≠b-ı bì-hem-tä-yı cemúü’l-a´fiyä
Ol zamän taúyìn ü tevkìl eyledi
~a◊ret-i ~ilmì’yi tebcìl eyledi
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Dört sene øaldı vekäletde o mäh
Ondan elyaø yoø idi bì-iştibäh
úÁøıbet øäõim-maøäm oldu oèa
Dä≈il-i sädät idi öèden ´oèa
Çünki øalmışdı Mı´ır’da çoø zamän
~a◊ret-i A≈med ÷iyä øu≠b-ı cihän
180

Ol sebebden dört sene oldu vekìl
ßähir oldu el-vekìlü ke’l-a´ìl130
~acc-ı §änìdir bu tevkìl-i maøäm
Ol zamän olmuşdu maøbùl-i enäm
Çün Mı´ır’dan geldi fa∆ru’l-evliyä
Nùr-ı úaynım ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä [10]
Çünki i∆vänı ma≈abbetli bulur
Nisbet ü fey◊i de ke§retli görür
Ke§ret-i i∆väna eyler çoø na®ar
Şöyle fermän eyler o kìmyä e§er

130

Vekil, asil gibidir.
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Ey ~asan ~ilmì Efendi ey şerìf
Çünki sizde görmüşüm fey◊-i la≠ìf
Cümle i∆vänı saèa terk eyledim
Onları birden saèa ı´marladım
Bir zamän geçdi ber-ä-ber böyle çün
Fey◊ ü nisbet şuúle verdi gün-be-gün
İŸn-i şey∆le Geyve’ye gitdi bu pìr
Şey∆ ~asan ~ilmì cenäb-ı dest-gìr
Medrese yapdı o yerde ol zamän
Neşr-i úilme başladı orda hemän
190

Bir ≠arafdan ders oøutdu ol şefìø
Bir ≠arafdan eyledi neşr-i ≠arìø
Çoø zamänlar orda äräm eyledi
Ol ≈avälì böyle üstäd görmedi
Hep gezerdi ol ≈avälì köyleri
Şöyle ägäh eyledi köylüleri
Bir namäz øılmaz kişi hìç øalmadı
~a◊reti inkär edenler olmadı
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Yoø idi baú◊-ı nevä≈ìde meger
Şol nisälarda tesettürden e§er
Çoø çalışmışdı ≈ükùmet erleri
Tä ki mestùr eylesinler onları
˙ayr-ı mümkündü tesettür úädetä
~a◊ret-i ~ilmì gidince orda tä
Çünki gitdi bu meúärif ∆¥äcesi
ßähir oldu øuvve-i øudsiyyesi
Cümle øadınlar olup mestùre hep
Ehl-i belde bu işe etdi úaceb
Çoø nüfùsu orda irşäd eyledi
~ä´ılı ehl-i dili şäd eyledi
200

Daúvet etdi úäøıbet A≈med ÷iyä
Æurmasın gelsin diye kän-ı ≈ayä
Çünki celb etdi kerämet maúdeni
Der-úaøab øäõim-maøäm etdi onu
Cümle i∆vänı ona terk eyledi
Baúdehu mi≈räba artıø geçmedi
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Hep oèa verdi bütün terbiyyeyi
~a◊ret-i ~ilmì’ye verdi cümleyi
Her umùru çünki teslìm eyledi
Kimseye artıø teveccüh etmedi
Şöyle gördük ol zamän bizler bütün
Geldi ~ilmì ≈a◊reti bir cumúa gün
`änøähda yoø idi pìr-i münìr
~a◊ret-i A≈med ÷iyä-yı dest-gìr [11]
Yaz idi Begøoz’a naøl etmişdi o
Cumúa günlerde gelirdi ∆ùb-rù
Var iken bir çoø ∆alìfe ol zamän
Cumúayı terk etmedi bir gün hemän
Cumúa gün mu≠laø gelirdi ol şerìf
`atmini bi’Ÿ-Ÿät yapardı ol na®ìf
210

Cumúayı hìç kimseye terk etmedi
Çoø zamänlar böyle muútäd eyledi
Çünki ~ilmì ≈a◊reti geldi o dem
Gelmedi Begøoz’dan ol úälì-himem
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Yoø idi ®ähirde a´lä bir ∆aber
İútiøädım keşf idi bu cilveler
İşte ol gün ≈a◊ret-i pìr-i münìr
Şey∆ ~asan ~ilmì cenäb-ı dest-gìr
Eyledi icrä-yı ∆atm-i ∆¥äcegän
İnøıyäd etdi oèa pìr ü cüvän
Gelmedi Begøoz’dan artıø pìrimiz
Şey∆ ÷iyäõü’d-dìn-i dest-gìrimiz
Çünki yaz geçdi gelip øış mevsimi
Geldi ol nùr buldu hem-dem hem-demi
Geçmedi mi≈räba artıø ol velì
Däõimä mi≈räba ~ilmì müncelì
Nice yıllarca görürdük cümlemiz
~a◊ret-i ~ilmì idi hep şey∆imiz
Çün ≈ayätında bu dürlü eyledi
úÁøıbetde hep oèa ı´marladı
220

Çünki gitdi ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Nùr-ı úaynım ser-firäz-ı evliyä
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~a◊ret-i ~ilmì olup øäõim-maøäm
İttibäú etdi oèa i∆vän tamäm
ßä≈ir ü bä≠ında ol pìr-i münìr
Oldu i∆vän-ı güzìne dest-gìr
Meslegi etdi ´ıyänet däõimä
Fey◊ ü nisbet oldu her dem rù-nümä
Olsada baú◊-ı ≠arafdan i∆tiläf
~a◊ret-i ~ilmì idi hep päk ü ´äf
Mu∆telif ∆äric øalırdı her zamän
Evvel ä∆ir böyle oldu bì-gümän
ÿät-ı päk-i ≈a◊reti bir nùr idi
İnkisäf eyler mi nùr-ı sermedì
Her zamän oldu muúazzez mu≈terem
~aø teúälå eyledi her dem kerem
Dem-be-dem i∆vän ederdi izdiyäd
İntişär etdi bütün fey◊ ü reşäd
Hep görüldü rùz u şeb fey◊-i mezìd
™ùret ü maúnäda olduø müstefìd
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230

Ben ki ´ùret ehliyim ´ùretdeyim
Däõimä her şeyde ´ùret-dìdeyim [12]
Bu kitäbda ´ùreti şer≈ eyledim
Gördügüm dem baú◊-ı a≈väl söyledim
Maúnevìyi ehl-i maúnädan ´oruè
Bä≠ını mirõät-ı ®ähirden görüè
Sen Üveysì ol da ™ıddìø söylesin
~ilye-i pey˚amberi şer≈ eylesin
Kim ki ´ıddìødir bilir pey˚amberi
Maúneviyyät-ı cenäb-ı serveri
Çok şemäõil var egerçi äşikär
ßähir-i pey˚amberi eyler şümär
Bä≠ını görmez bu ®ähir gözleri
Dìde-i maúnä görür pey˚amberi
Böyledir a≈väl-i ehlu’lläh da∆i
Väri§-i pey˚amber onlardır a∆ì
Nice va´f eyler onu ®ähir-perest
Väøıf olmaz rütbe-i bäläya pest
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Eyledim ben ®ähiri şer≈ ü beyän
Mübtedì säliklere etdim úayän
240

Rù≈-ı şey∆e bu tevessüldür meräm
Bir duúädır cümle i∆vändan ricäm
Rù≈-ı ~ilmì’ye edilsin intisäb
Fey◊ ü nùrundan edilsin iktisäb
Hem oøunduøca Menäøıb leyl ü rùz
Ra≈met ü lu≠f-ı `udä eyler bürùz
~a◊ret-i ~ilmì idi çün maø´adım
Bildigimce va´fını naøl eyledim
Rab≠-ı øalb et ≈a◊ret-i ~ilmì’ye sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen131
Der-Beyän-ı Menøabe-i ~acc
Geçdi on dört yıl biè üç yüzden tamäm
~acca gitdi ≈a◊ret-i pìr-i hümäm
Mekke’den çıødı Medìne rähına
Geldi fa∆r-ı úälemiè dergähına

131
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İltifät etdi oèa fa∆r-ı cihän
™ùret ü maúnä bir oldu ol zamän
Nezd-i päkinde olan mu∆li´ mürìd
~äl ü øälinden olurdu müstefìd
Áh n’olaydı ben de olsaydım o dem
Kesb ederdim orda fey◊-i mu˚tenem
250

Gerçi úälìdir maúiyyet rütbesi
Läkin istiúdäd onuè bir zübdesi
Bende istiúdäd oluca mäyesiz
Nerde olsa øalmış[ız] sermäyesiz [13]
Müstaúidd ma˚ribde özler pìrini
Şarøda söyler pìr-i ~aø pìş-i menì
Müstaúidd olmazsa sälik n’eylesin
Nezd-i pìrde ra≠b u yäbis söylesin
O maúiyyetden alınmış fey◊ ü nùr
Ondan enväú-ı şiøäø eyler ®uhùr
~aø ´ıyänet eylesin o var≠adan
Nezd-i pìrde läubälì olmadan
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~ä´ılı pìr-i münìrim ≈a◊reti
On sekiz gün orda øıldı úizzeti
Çoø se∆ävet maúdeni bir Ÿät idi
~acda on beş biè ˚urùş ∆arc eyledi
Hep bütün ehl-i Medìne ol zamän
Nerde görse ≈a◊reti pìr ü cüvän
İ≈tiräm eylerdi ∆äk-i päyına
O da lu≠f eyler gedä vü bäyına
260

Var idi ol yerde bir mu∆li´ mürìd
Fey◊ini müzdäd ede Rabbü’l-Mecìd
Şey∆ ÷iyäõü’d-dìn’e o mensùb idi
Hem otuz yıl orda iskän eyledi
Tä çocuøluødan bilirdi ≈a◊reti
~a◊ret-i ~ilmì’ye vardı nisbeti
™oèra da ondan ∆iläfet aldı o
Orda i≈yä-yı ≠arìøat øıldı o
İsmini ben burda i◊mär eyledim
Mev◊iú-i dìgerde i®här eyledim
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Böyle oldu çünki i≈yä-yı keläm
~a◊reti tav´ìf idi a´l-ı meräm
Şey∆ini øıldı müsäfir ol mürìd
Çoø ∆avärıø görmüş o merd-i reşìd
Bizlere naøl etdi bir çoø ≈älini
æu≠b-ı ~aøø’ıè ordaki a≈välini
Bu kitäbda baú◊ını naøl eylerim
Mevøiúinde onları hep söylerim
~accını baúde’l-edä ol dest-gìr
úAvdet etdi ≈a◊ret-i pìr-i münìr
270

Görmüşüm çoø ∆ärıø-ı úädätını
Lìk meõŸùn eylemezler remzini
Hem ~icäz’da var úacaõib cilveler
Maúnevì orda neler olmuş neler
Bu øadardır lìk meõŸùniyyetim
Mä-veräyı şer≈e yoødur øudretim
Belki bundan ≈a◊retim dil-gìr olur
Dergehinden isterim úafv-ı øu´ùr
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Baú◊-ı meõŸùn oldu˚um şeyler de var
Mev◊uúunda söylerim hep äşikär
A´l-ı maø´ad va´f-ı pìr-i mu≈terem
Mürşid-i fä◊ıl-ter-i úälì-himem [14]
Oldu on beş yıl maøämda päydär
~a◊ret-i ~ilmì ∆alìl-i Kirdigär
Meslek-i A≈med ÷iyä’dır meslegi
Ondan ayrılma ´aøın merd-i Ÿekì
Rab≠-ı øalb et ≈a◊ret-i ~ilmì’ye sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen132
~icäz’dan úAvdetde Söylenilen Neşìde

[Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün]
Na´ıl fürøatle yanmışdı dil ü cänım
Vi´äliè neşõesi artırdı ef˚änım
280

Cemäliè nùruna ˚arø oldu dünyälar
Ne nùr ki Ÿerresi ma≈v etdi iŸúänım

132
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Æabìúì mùcib-i ef˚än olur fürøat
Ne sırrdır vu´lat içre böyle nälänım
Nedendir ∆asta rù≈um ihtizäz etdi
Nedendir bu sevincli günde giryänım
Seni gördükde gözler istemez ˚ayrı
Vücùduè var yeter ma≈bùb-ı Ÿì-şänım
Æuyunca maødem-i teşrìfièi Fevzì
Dedi el-≈amdüli’lläh geldi cänänım
Der-Beyän-ı ~ilye vü Şemäõil-i ~a◊ret æuddise Sırruhu

[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün]
~üsn-i a∆läø onda olmuşdu tamäm
Menbaú-ı ∆ulø-ı ≈asendir ol hümäm
Läubälì meşrebi fey◊-i celì
Pek tevä◊uú ehlidir pìr-i velì
Şöyle yoøluø eylemişdir ki o nùr
Bir mücessem yoøluø etmişdir ®uhùr
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Bilmeyenler yoølu˚u ey nùr-ı cän
Ögrenirlerdi o ≈a◊retden hemän
ÿühd ü taøvä Ÿikr ü ≠äúatdi işi
úA´rımızda hìç bulunmazdı eşi
290

Cehd ü saúy ü himmeti terbiyyedir
Nisbet-i Naøşiyye’yi taøviyyedir
Hep úibädu’lläha ∆iŸmet eyledi
BeŸl-i vüsúat ´arf-ı himmet eyledi
`asta olsa evde yatmazdı ferìd
™ı≈≈at u ≈äl-i mara◊da müctehid
`iŸmet etmekdi úibädet úädeti
Bir ˚anìmetdi zamända ´o≈beti
Pek tevä◊uú-kär idi øu≠b-ı cihän
Bunda aøränı bulunmazdı hemän
`ädimiyle úädetä aørän idi
Sälikiyle úädetä bir cän idi [15]
Hem se∆ävetde úadìli yoø idi
`äriøu’l-úäde nezìhü’l-∆ulø idi
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Yoø idi bir väridät-ı ®ähiri
Bu se∆äda øaldı ~ätim pek geri
ßähiren yoø bir medär-ı intiúäş
Hem degildi ≈a◊reti ehl-i meúäş
Üç gelirse beş eder i≈sänını
Ben se∆äda görmedim aøränını
300

On ˚urùş nezdinde vardı bir zamän
Ben ≈u◊ùrunda o≠urmuşdum o än
Naød-i mevcùdu ta´adduø eyledi
O ta´adduøda tereddüt etmedi
Eyledim cüzõì tefekkür orda ben
O dedi ~aø gönderir ˚am çekme sen
~aø bize ´arf eylemekçün gönderir
˙äfil oldur säõili boş dönderir
Bu gibi pek çoø se∆ävetden mi§äl
Söyledim bir vaøúayı sen úibret al
~a◊ret-i şey∆im sevimli Ÿät idi
Orta boylu bir melek-sìmä idi
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Nùrlu yüzlü aø ´aøallı pìr idi
Rengi bu˚däyì demi iksìr idi
Çekme burnu øaş açıø gözler elä
Evsa≠u’l-aú◊ä idi Ÿät-ı úalä
Başda täc ´arıø beyä◊ ∆ırøa biniş
Böyle entärì giyer aúlä-reviş
™arı ser≈adlik giyerdi ∆ùb-liøä
Hep açıø rengdi libäsı mu≠laøä
310

Fa∆r-ı úälem úaşøına ey Kirdigär
~a◊ret-i ™ıddìø için Perverdigär
Cümle sädät-ı úi®ämıè ≈ürmeti
Dergeh-i æudsì maøämıè ≈ürmeti
Mer≈amet øıl biz günehkär øullara
`iŸmet etdir däõimä maøbùllere
Bizleri øıl ey `udäy-ı müsteúän
Säye-i øudsìlerinde säye-bän
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~a◊ret-i ~ilmì’ye ra≈met eyle sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen133
Der-Beyän-ı Vefät-ı ~a◊ret æuddise Sırruhu
`astalanmışdı cenäb-ı dest-gìr
Pek ◊aúìf düşmüşdü ol pìr-i münìr
Nice müddet ∆atme gelmezdi o nùr
Eyledi i∆vända çoø øay˚ı ®uhùr
`¥äce İsmäúìl Efendi ≈a◊reti
Etdi ìfä emr-i ´ä≈ib-devleti [16]
Çün vekìl-i mu≠laø olmuşdu o Ÿät
Hem a´ìldir şimdi o úälì-´ıfät
Eyledi çünki ≈ayätında vekìl
Hem budur dedi memätımda a´ìl
320

Bu idi emr-i øaderde iøti◊ä
ßähir oldu cilve-i sırr-ı øa◊ä
Bu idi A≈med ÷iyä’ya müntesib
Ondan almışdı ∆iläfetden na´ìb

133
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™ä≈ib-i fa◊l u kemäl bir Ÿät idi
Bu maøämı ondan i≈räz eyledi
~ä´ılı şimdi bu şey∆-i mu≈terem
Bu maøämda eyliyor beŸl-i himem
Rı≈let-i ~ilmì idi mä-na∆nü fìh
Nice rı≈let eyledi pìr-i faøìh
Nice günler görmemişdik ≈a◊reti
Cäna teõ§ìr eylemişdi ≈asreti
Şöyle bir ´oè cumúa gündü nägehän
Geldi bir ∆ädim bizi aldı hemän
Nezd-i pìre gitdik o dem der-úaøab
Girdik o úälì ≈u◊ùra bä-edeb
Var idi bir çoø ∆alìfe orda hem
Hem de vardı ∆ayli Ÿät-ı mu≈terem
~a◊ret etmişdi şeref-ba∆ş-ı øuúùd
O ≈u◊ùrda yoø idi güft ü şünùd
330

Nùra ˚arø olmuşdu ≈ücre sù-be-sù
úÁlem-i úulvìye meyl etmişdi o
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Ben o≠urmuşdum ≈u◊ùra pek yaøın
Bir na®ar øıldı ≈u◊ära øu≠b-ı dìn
Bir ≈azìnäne na®ardı o na®ar
Tä cigergähımda øoydu bir e§er
El-vedäú etmek zamänıydı o än
Başøalaşmış büsbütün øu≠b-ı cihän
Bir ka˚ıd ≠utmuş elinde ≈a◊retim
Mu◊≠aribdi o veliyy-i niúmetim
O yazılmış bir va´iyyet-nämedir
Bu meger dehşet-fezä hengämedir
Öyle ≈iss etdim ki o pìr-i `udä
úÁlem-i lähùta etmiş iøtidä
Başøa úälemlerle o meş˚ùl idi
~äl ü øäliyle işäret eyledi
O va´iyyet eylemişdi ibtidä
Şey∆ Necätì’ye ediè siz iøtidä
Bu bütün i∆vän için §äbit idi
Bu va´iyyet-näme teõyìd eyledi
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340

Var daha baú◊-ı fürùúät münderic
Onda a≈käm-ı ve´äyä mündemic
Hem ~afı◊ Ta≈sìn Efendi’ydi va´ì
Eyledi ìfä bu emri mu∆ta´ì [17]
Rù≈-ı maø´ad şer≈ edilmekdir meräm
Ferúini icrä ederler bi’t-tamäm
~ä´ılı aldıø va´iyyet-nämeyi
Cümlemiz gördük vedäúat-∆ämeyi
Çıødıø o úälì ≈u◊ùrdan ve’s-seläm
Eyledik i∆väna teblì˚-i seläm
Hem oøundu o na´ì≈at-nämesi
Geldi ol dem ≈üzn ü ˚am hengämesi
Öyle ≈ükm etdim ki ol nùr-ı `udä
Eyliyor cänänına cänı fedä
Nice eyyäm yemez içmezdi o nùr
Etmedi ®ähirde i®här-ı fütùr
Böyle bir øaç gün geçip derd ü elem
Hìç görünmezdi bize ol mu≈terem
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Geçmemişdi böyle bir hafta henùz
Dä˚-där olmuşdu i∆vän leyl ü rùz
350

Kimse bilmez kimseniè a≈välini
Şer≈ eder bu bende kendi ≈älini
İøtidärım yoø o ≈äli şer≈ için
Münøabı◊ olmuşdu rù≈um büsbütün
`äme úäciz vaøúayı bildirmege
İnøıbä◊-ı rù≈umu şer≈ etmege
`astalandı úädetä cän u tenim
Kimseye maúlùm degil ≈älim benim
Bir gece dehşetli bir rüõyäda ben
Rù≈umu øıldım meräyä-yı fiten
™änki gitdim ben Medìne şehrine
~a◊ret-i fa∆r-ı risälet øabrine
Orda gördüm bir muúammä-yı ˚arìb
Geldi rù≈ u cismime ≈äl-i úacìb
Mescid-i úälì ∆aräb olmuş bütün
æubbe-i `a¬rä yıøılmış büsbütün
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Ben ederken orda feryäd u fi˚än
Arøadan bir ses işitdim nägehän
Der ki øorøma böyle ≈älden sen ´aøın
æubbeyi tecdìd eder erbäb-ı dìn
360

Bu işäretdir ki şol øu≠b-ı cihän
Bu yıøanda irti≈äl eyler hemän
Çün uyandım uyøudan oldum ≈azìn
Aèladım gitmek gerek ol øu≠b-ı dìn
Büsbütün rù≈umda artdı ≈üzn ü ˚am
Rä≈atı selb eyledi derd ü elem
Baú◊ılardan ´ordum ol sul≠änımı
Ol muøaddes pìrimi cänänımı
Vermedi hìç kimse bir şäfì ceväb
Rùy-ı rä≈at büsbütün çekdi niøäb
Ben bu ≈äl üzre yanardım derdime
Bir tesellì bulmadım hìç kendime [18]
İbtidä-yı säl-i hicretdi henùz
Geçdi biè üç yüz yigirmiden ≠oøuz
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Hem yigirmi dört idi mäh-ı ™afer
Yevm-i ∆amsiè öyle vaøtiydi meger
~a◊retim etmiş bu dünyädan sefer
Bu faøìre geldi dehşetli ∆aber
Mätem-i dehşet-fezädır o ´abä≈
Etdi rüõyä-yı muúammä iftitä≈
370

Bu vücùdum raúşelendi orda hep
Dergeh-i pìräna gitdim der-úaøab
Bir refìøim ≈ücreye aldı beni
Gördüm orda naúş-ı ˚ufrän-naøşını
Gördügümde artdı eski dehşetim
Bir mücessem nùr idi ol ≈a◊retim
~ücre-i úu®mäya pìr-i mu≈terem
æa´r-ı cennetden nişän verdi o dem
Kendimi gördüm ki pek dermändeyim
Başøa bir rù≈ başøa bir úälemdeyim
æudretim yoø o demi taúrìf için
Başøalaşmışdı bu úälem büsbütün
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Söz uzandı gerçi ey i∆vän-ı dìn
Söyledir hicrän-ı şey∆-i bihterìn
~ä◊irùn olduøca temkìn eyledi
~a◊reti techìz ü tekfìn eyledi
`iŸmet-i ˚aslinde vardı ∆ayli Ÿät
Läkin onlardan üçü etdi §ebät
Şol mücävir ≈a◊reti ˚asl eyledi
~äfı® A≈med näm-ı päk-i emcedi
380

™u dökerdi her iki merd-i øavì
Mu´≠afå ~ilmì idi Tìmùrcevì
Bir refìøi var idi ~äfı® Saúìd
˙asl ederdi işte bu üç müsteúad
Biz de etmişdik teberrük orda hep
Bir øaç i∆vän u ∆avädim bä-edeb
`iŸmete etdi o Ÿätlar iştiräk
Her biri derlerdi 134واروحى فداك

134

Ey, ruhum sana feda olsun!
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Oldı ≈a◊ret o gece mihmänımız
Öyle bir mihmän ki o öz cänımız
Bir çok i∆vän a∆şam úavdet etmedi
`atm-i æurõän ∆atm-i tehlìl eyledi
Päs-bän-ı naúş-ı päk-i emcedi
Sälifü’l-úar◊ Mu´≠afå ~ilmì idi
Dìgeri Yaúøùb idi dil-dädesi
~a◊ret-i şey∆iè biräder-zädesi
~äfı® İsmäúìl biri ∆iŸmetcisi
O gece bunlardı øu≠buè bekcisi
Cumúa gün geldi bütün i∆vänımız
Şuúbelendi mevce-i ef˚änımız [19]
390

Áh u väh etdikce i∆vän-ı güzìn
İbtisäm etdi o täbùt-ı berìn
Fey◊ ü teõ§ìr eyledi çün intişär
A˚ladı ol ≈a◊rete där u diyär
`atm-i æurõän çoø tekerrür eyledi
æalb-i øäsìler tenevvür eyledi
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Aldıø ordan ≈a◊retiè täbùtunu
Naøl için øabre ten-i näsùtunu
Her bir i∆vän duymamışken genc ü pìr
~adden efzùn oldu bir cemm-i ˚afìr
İn◊imäm etdi gören i∆vän-ı dìn
Barmaø üstünde getirdi müõminìn
Bäyezìd’de çün tamäm oldu ´alät
~a◊reti yüklendi ´af-beste Ÿevät
æay´erì ~äzım Efendi-yi hümäm
Şey∆iè emriyle o dem oldu imäm
Bäyezìd’e çün tamäm oldu ´alät
~a◊reti yüklendi ´af-beste Ÿevät
Defn için geldik Süleymäniyye’ye
Çün erişdik o meúälì türbeye
400

~a◊retiè täbùtunu øoyduø yere
Mutta´ıl øabr-i ÷iyä-yı servere
™änki verdi baş başa pìr ü mürìd
Mer≈abälaşdı iki dürr-i ferìd
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Sùre-i Yä-Sìn oøundu bir zamän
Sùre-i Mülk eyledi hem iøtirän
Hep müsäbıølardı ≈äfı®-ı kiräm
Her biri meşhùr-ı øuräõ-ı be-näm
æabr-i pür-nùru tamäm oldu o dem
æabre øondu cism-i pìr-i mu≈terem
ßähiren meşhùdum oldu işte bu
Sälikän küll Fäti≈a İ∆lä´ oøu
Ra≈metu’llähu úale’r-rù≈i’l-≈asen135
Fevziyä mesmùúuèu şer≈ eyle sen
Çünki meşhùdätımı etdim beyän
Dièle mesmùúätımı ey sälikän
İrti≈älden bir gün aødem nùr-ı cän
Säúat onda çeşmini açmış hemän
Söylemiş ezväcına ol ∆ùb-rù
Bu daøìøa etmek isterim vu◊ù

135

Allah’ın rahmeti güzel ruhun üzerine olsun!
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410

O mu∆adderler edip teşmìr-ı säk
Aldırır äb-dest oèa bi’l-ittifäø
Der benim şol ∆ırøamı ilbäs ediè
Hem iki ser≈atligi siz giydiriè
Hem seriè seccäde-i irşädımı
Rabb’ime ì´äl edem feryädımı
Burdadır nefse şefäúatle ®afer
Sekr-i mevti hem vu◊ù teshìl eder [20]
Çün tamäm olmuş bu işler der-úaøab
İttikä etmiş firäşa bä-edeb
æıbleye øarşı alıp va◊úiyyeti
Sırr u a∆fäsından etmiş niyyeti
Mä-sivädan göz yumup pìr-i münìr
Çoø ta◊arruú eylemiş ol dest-gìr
Böyle bir säúat øadar zär eylemiş
Ma≈va düşmüş keşf-i esrär eylemiş
Gözlerinden yaş aøıp etmiş fi˚än
Çoø şefäúat eylemiş ol nùr-ı cän
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Bir beşäşetle açıp çeşmänını
Müjde etmiş ≈äl ile i∆vänını
420

Az o≠urmuş pek beşäşetle o nùr
Başøa bir fey◊-i `udä etmiş ®uhùr
Der-úaøab yatmış firäş-ı mevtine
Göz yumup ol dem sükùt etmiş yine
Zevce-i maøbùle-i úabd-i İläh
Şol reşìde ∆¥äce-i úi´met-penäh
Rùy-ı päk-i ≈a◊reti mess eylemiş
Baú◊-ı riøøatli kelämlar söylemiş
Reşk-i øalbi eylemiş gözden ni§är
Şöyle istifsäre etmiş ictisär
Ey muøaddes pìrimiz üstädımız
Ey muúa®®am reh-ber-i irşädımız
Bizlere artıø vedäú mı eylediè
Bizleri yaødıè øavurduè n’eylediè
Biz bu ≈äli görmeyiz ®ann etmişiz
Biz ne fürøatli zamäna yetmişiz
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Bu ne fürøat bu ne dehşetdir bugün
Bendegänıè hep yetìm oldu bütün
Bu vedäú eyyämı mı ey nùr-ı úayn
El-vedäú artıø sevinsin ≈ùr-ı úayn
430

Sen gidersiè sevgili Süb≈än’ıèa
Bir va´iyyet var mı hìç i∆vänıèa
Vermek istersiè mübärek cänıèı
Kimlere terk eylediè i∆vänıèı
Çünkü duymuş bunları ol dest-gìr
Çeşmini açmış hemän pìr-i münìr
Şöyle fermän eylemiş pìr-i celìl
~aøø’a vu´latdır merämım müstaøil
Æurmaø olmaz gitmege söz vermişim
Şimdi räh-ı rı≈lete ben girmişim
Söyleyiè i∆vänıma benden seläm
Ben ≈eläl etdim ≈uøùku bi’t-tamäm
~aøøını onlar baèa etsin ≈eläl
Etmesinler a˚layıp kesb-i meläl
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Onları ben şey∆e teslìm eyledim
Nice kim ≈äl-i ≈ayätda söyledim [21]
Böyle söyler hem sükùt eyler hemän
~äl-i isti˚räø olur ol dem úayän
Öyle geçmiş gecesi ≈äl-i sükùt
Mest ü müsta˚raø imiş úälì-nuúùt
440

Böyle müsta˚raø iken nùr-ı `udä
Eylemiş Alläh diye bir kez nidä
Bu nidädan ≈ücre etmiş ihtizäz
Şuúle vermiş ism-i päk-i bì-niyäz
Bunları Ÿät-ı reşìde söyledi
Bu sözü taørìr ederken a˚ladı
Eylemiş teõ§ìr oèa ism-i Celäl
ßähir olmuş úälem-i ≠avr-ı mi§äl
Şöyle naøl etdi bize ol fä◊ıla
Naøş edildi ol nidä lev≈-i dile
Öyle Alläh laf®ını hìç duymadı
LeŸŸet-i maúnä-yı laf®a ≠oymadı

160

Mustafa Fevzî

O nidäya olmuşum ≈ayret-ni§är
úÖmrüm olduøca o leŸŸet päy-där
O mu∆adder gerçi böyle söyledi
Bunlarıè i®härını øa´d etmedi
İnşirä≈-ı øalb için şer≈ eyledim
úAfvına ma˚rùren i®här eyledim
Ba∆tiyär olsun o fa∆ru’l-ümmühät
Rù≈-ı päk-i şey∆e olsun ≠ayyibät
450

Böyle ≈äller çoø vuøùú bulmuş idi
Bir da∆i Ta≈sìn Efendi söyledi
Bir gün evvel el-vedäú etmiş oèa
Der ki artıø yol görünmüşdür baèa
El-vedäú etdim size artıø bugün
Ben teveccüh eylerim ~aøø’a bütün
Väøıúä bir øaç ay evvel söyledi
Ben muúammer olmaø isterdim dedi
Läkin artıø istemem gitmek gerek
Vech-i ~aøø’a cän fedä etmek gerek
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Hem de bir øaç gün muøaddem söylemiş
úÖmrüme artıø duúä yoødur demiş
Siz duúä etdikce ol dem mu◊≠arib
İster artıø úabdini Rabb-i Mücìb
Bir de şöyle söylemiş ol ser-firäz
Eylemiş bir hafta evvel keşf-i räz
Şu meõälde eylemiş keşf-i bu≠ùn
Zübdesi keşfinde olmuş rù-nümùn
Bu gidişle úäøıbet ∆äkisterim
Bir güneşli günde ölmek isterim
460

Ben temennì eylerim Süb≈än’ıma
Olmasın za≈met benim i∆vänıma
Çünki eyyäm-ı şitä oldu şedìd
Berf ü bärän oldu ≈addinden mezìd [22]
Ol sebebden ≈a◊ret etmişdi recä
Eylemiş dergäh-ı ~aøø’a ilticä
Öyle bir günde vuøùú buldu vefät
Mi§lini ender görürdü käõinät
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Säl-i Rùmì ˚äyesindeydi bu ≈äl
Çün bin üç yüz yirmi altı oldu säl
úAşr-ı evvel oldu˚u gündü şubä≠
Käõinätda var idi bir inbisä≠
Pek müşäbihdi bahär eyyämına
˙ıb≠a eylerdi bahär hengämına
~ä´ılı ol øu≠b-ı bì-hem-tä-yı dìn
Öyle günde öldü baø ∆alvet-güzìn
Áh u ef˚än eyledi hep úäşıøän
Söyledi tärì∆-i mevtinden nişän
Baú◊-ı şäúirler øa´äõid söyledi
Her biri mer§iyye inşäd eyledi
470

Na®m u ne§ri eyledi tärì∆-i täm
Her biri etdi o pìre i≈tiräm
Cümleden bir dänesi şu Ÿät idi
İrticälen şöyle tärì∆ söyledi
O idi ba≈riyyeli ehl-i himem
úÁşıø-ı şey∆ şol ≈abìb-i mu≈terem
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Tärì∆-i Man®ùm ~abìb-i Edìb
Áh cenäb-ı ~ilmi-yi øu≠b-ı zamän
Oldu bugün mücìb daúvet-i Ra≈män
1329
Tärì∆-i Menşùr-ı ~abìb-i Lebìb
Áh yä Rabbì øu≠b-ı zamän
Cenäb-ı ~ilmì bugün medúuv-ı Ra≈män’dır
1329
Mùmå-ileyhden ßuhùr Eden Na®m-ı Müfred

[Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün]
A üstädım maøäm-ı vu´lat-ı Ra≈män’da øaldıè sen
Va ∆ünkärım mekän-ı ˚urbet ü hicrända yandım ben [23]
***

[Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün]
Bu idi ol ≈a◊retiè dil-dädesi
~a◊retiè dìdärınıè üftädesi
Pek severdi ≈a◊ret-i şey∆im onu
Bende pek sevdim onuè úirfänını
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Ol sebebden eyledim teŸkìr-i näm
Ra≈mete olsun vesìle bu keläm
Rù≈-ı şey∆e Fäti≈a ba∆ş eyle sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen136
Mer§iyye

[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün]
480

Deprenip derd-i derùnum sìne sùzän a˚larım
A˚larım äh eylerim ≈ayrän ≈ayrän a˚larım
Söyleyin ey dostlarım var mı bu derdiè çäresi
Çäresiz bir derde düşdüm gitdi cänän a˚larım
Bir zamän ä˚ùş-ı lu≠funda emerken şìr-i úaşø
Deşt-i hecr ü fürøatinde şimdiler øan a˚larım
Gösteriè cänänımı rüõyäda olsun bir nefes
Gece gündüz a˚larım her yerde her än a˚larım
A˚larım göz yaşımı silmez bu dehr-i bì-emän
Özledim sul≠änımı fikrim perìşän a˚larım

136

Allah’ın rahmeti güzel şeyhin üzerine olsun!
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Kim benim taúyìb eder bu ≈äl-i fürøat-kärımı
Gitdi eyväh øu≠b-ı dìn üstäd-ı úirfän a˚larım
Sen ben ol da a˚lama o servere bìgäne dil
A˚lamaz bìgäne läkin ben firävän a˚larım [24]
Fürøatiè yaødı beni ey dest-gìr-i mu≈terem
Verdi hicränıè baèa hicrän hicrän a˚larım
Rù≈uèa rù≈umla teslìm etmek isterdim seläm
Belki øoymaz perde-därıèdır Süleymän a˚larım
Söyleyiè Fevzì bizimdir ey iki øu≠b-ı cihän
Rùz-ı ma≈şerde beni terk etmeyiè øan a˚larım
Kitäbe-i Seng-i Mezär-ı ~a◊ret æuddise Sırruhu
490

Pìr-i rùşen úärif-i bi’lläh øu≠bu’l-evliyä
£ani i§neyn-i cenäb-ı ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Man´ıb-ı fey◊-i bu≠ùn-ı kev§er-i pey˚amberì
úAbd-i ´äfì ma®har-ı sırr-ı beøä-yı kibriyä
Şey∆ ~asan ~ilmì Efendi ≈a◊ret-i fa∆ru’ş-şüyù∆
Burda medfùndur o Ÿät-ı menbaú-ı ≈ilm ü ≈ayä
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Bir yetişdirmişdi şey∆i kendine etmişdi yär
Görmemişdi mi§lini úa´rında çeşm-i etøıyä
İrtibä≠-ı øalb edip gör ki ne fey◊ eyler ®uhùr
Öldü ®ann etme ≈aøìøatde onu sen Fevziyä
Æur oøu İ∆lä´ ile bir Fäti≈a ol munta®ır
Ma∆zen-i fey◊-i İlähì’dir øubùr-ı a´fiyä
24 ™aferü’l-∆ayr Sene 1329 ve
10 Şubä≠ Sene 1326 Yevm-i Perşembe, 10-8 [25]
Der-Beyän-ı `avärıø-ı úÁdät

[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün]
~a◊ret-i ~ilmì mükerrem Ÿät idi
Her umùru ∆ärıø-ı úädät idi
Läkin o Ÿät-ı meúälì-menøabet
Eyledi yoøluøda kesb-i mef∆aret
Perde etdi Ÿätına ma≈viyyeti
Däõimä yoøluø idi her úädeti
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Her zamän yoøluø idi her bir sözü
Bir mücessem yoøluø olmuşdu özü
500

Mu≠laøä yoøluø idi ser-mäyesi
İşte bu yoøluøla artdı päyesi
Böyle bir yoøluøda bulmuşdu vücùd
Maø´adı olmazdı hìç bùd u nebùd
úÁlemi ´atmışdı bir geçmez pula
Bir úaläøa yoø idi dünyä ile
Gerçi ∆äli´ bendegän-ı Kirdigär
`ärıø-ı úädäta etmez iútibär
İstiøämetdir onuè nezdinde yol
İstiøämetle bulur räh-ı vu´ùl
Hep úubùdiyyetdir aø´ä-yı meräm
Bu ∆u´ù´a eyler onlar ihtimäm
Vu´lat-ı ~aøø’ı o merdän-ı `udä
`ärıø-ı úädäta etmezler fedä
úAşø-ı ~aøø’dır maø´ad-ı erbäb-ı dil
Va´l-ı cänändır merämı müstaøil

168

Mustafa Fevzî

İster o cänänınıè öz Ÿätını
N’eyler onlar ∆ärıø-ı úädätını
Maø´ad-ı aøsä ki şems-i Ÿät olur
Bu mü®ähir hep oèa mirõät olur
510

Hep mü®ähirden ®uhùr eyler şuõùn
úAks eder mirõäta ferú-i gùne-gùn
`ärıø-ı úädät olur úaks-i ®ıläl
ßıll ile meş˚ùl olur mu ehl-i ≈äl
İstemez[ler] gerçi onlar ∆äriøa
Berø urur läkin nüfùs-ı nä≠ıka
Çün nüfùs-ı nä≠ıøa pür-täb olur
Onda her dem ∆äriøa eyler ®uhùr
Şems-i Ÿätın pertevindendir o nùr
Ol sebebden ∆äriøa maøbùl olur
Her kerämet gerçi i≈sän-ı İläh
Ondan eyler baú◊-ı ≠älib intibäh
Ol sebebden burda taørìr eyledim
`ärıø-ı úädät-ı pìri söyledim
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~äl-i şey∆den söyleyem bir øaç mi§äl
Mä-úadäsından sen artıø úibret al [26]
`äriøa
Söyledim evvelce taørìrimde ben
Geyve’ye gitmişdi ol näzük-beden
Eyledi orda tava≠≠un çün zamän
Säyesinde çoø yetişdi sälikän
520

Orda pek çoø ∆ärıø-ı úädätı var
Fey◊ini eylerdi her dem äşikär
Şöyledir baø işte ez-cümle biri
Var øıyäs et vaøúaya dìgerleri
Bir böcekcik bä˚lara verdi ∆asär
Hep ahälì ondan etdi ı◊≠ırär
Bu belänıè çäresi yoødur hemän
Ehl-i emläk eyledi zär u fi˚än
Dem-be-dem artardı ol mùŸì böcek
Müşkil oldu onları defú eylemek
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Çoø úiläc eylerdi ehl-i i∆ti´ä´
Mümkin olmazdı o ≈ayvändan ∆alä´
Geldi şey∆e úäøıbet bir øaç kişi
Söyledi onlar bu ≈äl-i şùrişi
Ra≈m ü şeføatle ederken istimäú
Eylemiş bir emr ü tedbìr iltimäú
İstemiş ol demde bir miødär türäb
Üflemiş ≠oprä˚a şey∆-i müste≠äb
Söylemiş i∆vänına ol nùr-ı cän
Bu türäbı bä˚lara serpiè hemän
530

O böcekler ma≈v olur der-≈äl bütün
Bä˚daki ma≈´ùller artar büsbütün
Emr-i şey∆e eylemişler ittibäú
Eylemişler o türäbdan intifäú
Müslimìniè mälları maúmùr olur
Bä˚larında o böcek etmez ®uhùr
˙ayr-ı müslimler ederler ilticä
~a◊ret-i ~ilmì’ye eylerler recä
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Müslimänlar lu≠fuèu gördü bütün
˙ayr-ı müslimler ∆aräb oldu bugün
Onları lu≠fuèla dil-şäd eylediè
Bä˚ları bir demde äbäd eylediè
Eyleriz nezdiède daúvä-yı ≈uøùø
O böcekler bizde var onlarda yoø
Cümle bä˚lar bä˚çeler hep mutta´ıl
Müslimän dil-şäd olur bizler ∆acìl
Mäl-i müslimde øarär etmez böcek
Bizleri bu lu≠fa eyle müşterek
Ma≈v olup gitsin böcekler ortadan
Bizleri øurtar bu müşkil var≠adan [27]
540

Mer≈amet øıl bizlere Alläh için
Lu≠fuèu bizden dirì˚ etme bugün
Dièledi riøøatle şey∆-i müste≠äb
Mer≈ametle onlara etdi ∆i≠äb
Müslimänlardan alıè bir parça ∆äk
Eyleyiè bu lu≠fa siz de iştiräk
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Siz oluè lu≠f-ı `udä’dan ≈i´´e-där
Çünki Ra≈män’dır cenäb-ı Kirdigär
Eyleyince emr-i şey∆e inøıyäd
Oldular hep ˚ayr-ı müslimler de şäd
Lu≠f-ı ~aøø’a oldu onlar müşterek
Ma≈v u nä-bùd oldu ol mùŸì böcek
Rù≈-ı şey∆e Fäti≈a ba∆ş eylesin
Ra≈metu’llähu úale’r-rù≈i’l-≈asen137
`äriøa
Geyve’de säkin iken ol nùr-ı cän
Böyle bir vaøúa daha olmuş úayän
ßähir olmuş orda bir däõü’l-baøar
Eylemiş ziräúa ìrä§-ı ◊arar
`astalanmış cümle ≈ayvän ber-deväm
Yoø siräyet etmedik bir yer tamäm
550

Çünki ≈ayvänlar olurlarmış telef
æalmaz olmuş úädetä hìç bir ∆alef

137

Allah’ın rahmeti güzel ruhun üzerine olsun!
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Saúy ederken bir ≠arafdan gece gün
Bulmamış bir çäre bay≠arlar bütün
Çoøca tedbìr eylemiş iş erleri
úÁciz ü dermände øalmış her biri
~a◊rete etmişler artıø ilticä
Eylemişler Ÿät-ı päkinden recä
æıl úinäyet bizlere ey Ÿät-ı päk
Eyledik räh-ı ∆aräba insiläk
Emr edip ziräúa ol øu≠b-ı cihän
Bir øazan ´u celb eder ol dem cihän
Bir øa´ìde ol ´uya der-≈äl oøur
Hangi ≈ayvän içse ondan øurtulur
İçmeyenler hep olur ma≈v u heläk
Böyle az müddetde olmuş Geyve päk
Kim duyup geldiyse der-≈äl sù-be-sù
`asta ≈ayväna yetişdirdiyse ´u
æa≠resi ≈ayväna teõ§ìr eyledi
~a◊ret-i şey∆ böyle taørìr eyledi
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560

Gerçi ~aø teõ§ìrini ∆alø eyleyen
Diøøat et kimdir sebeb ey gül-beden
Çoø øa´äõid çoø ≈izib var çoø ∆avä´
Hem de var daúvä-yı ehl-i i∆ti´ä´ [28]
Böyle yapmış varsa taørìr eyleyiè
Evliyädan başøa varsa söyleyiè
Künh-i esrär-ı İlähì’dir velì
Nef∆ası fey◊-i `udä’dan müncelì
Rù≈-ı pìrden müstefìd et sen seni
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì138
`äriøa
úİşrete i˚fäl edilmiş bir mürìd
Eylemiş mey-∆äneye úazm-i şedìd
Çün úazìmet eylemiş mey-∆äneye
Hem øarışmış zümre-i mestäneye
ßähir olmuş orda bir ≈äl-i úacìb
Olmamış mey-∆äneye girmek na´ìb

138
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~a◊ret-i ~ilmì ®uhùr etmiş hemän
ßann edersiè bir tüvänä pehlevän
~iddet ü şiddetle tekdìr eylemiş
Şöyle bir tehdìd ü taúzìr eylemiş
570

Bir úa´ä ≠utmuş elinde øu≠b-ı dìn
Der bu där-ı fısøa sen girme ´aøın
Görmemiş läkin bu ≈äli dìgerän
Çünki ol bir şa∆´a ma∆´ù´ imti≈än
Girmege cebr eylemiş onlar bütün
Æutmuş o räh-ı firärı büsbütün
Görmüş onlar ki bu olmaz müşterek
Haydi dìger bir yere gitmek gerek
Gitmiş onlar başøa bir mey-∆äneye
Böyle bir øaç mecmaú-ı mestäneye
Her birinde ®ähir olmuş øu≠b-ı dìn
~äl-i säbıø vechile olmuş muúìn
~ä´ılı mey-∆äneden etmiş firär
~a◊ret-i ~ilmì’ye gelmiş zär u zär
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Tevbe isti˚fär edip äh eylemiş
Mä-sebaø a≈väle ikräh eylemiş
Mäceräyı naøl ü taørìr eylemiş
~a◊ret-i ~ilmì’ye bir bir söylemiş
Çünki mürşiddir nigeh-bän-ı mürìd
úİbret al bu vaøúadan ol müstefìd
580

Rù≈-ı şey∆e øıl muräbı≠ sen seni
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì139
`äriøa
~a◊ret-i A≈med ÷iyä-yı dest-gìr
Bir ◊iyäfet eylemiş cennet-ma´ìr [29]
~a◊ret-i Yùşaú’da etmişler øarär
Bir güzel mevøiú ederler i∆tiyär
~a◊ret-i ~ilmì o gün mevcùd imiş
Bir a˚ac altında iskän eylemiş
Bir øa´ìde söylenir ≠uymuş o nùr
Eylemiş bir başøa el≈ända ®uhùr

139
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O kıräõat gerçi çoø mesbùø idi
Öyle bir la≈nı işitmiş yoø idi
Başøa bir dürlü maøämdır görmüş o
~a◊ret-i A≈med ÷iyä’ya ´ormuş o
Bu maøämı kimdir ìcäd eyleyen
Na˚mesiyle bizleri şäd eyleyen
~a◊ret-i A≈med tebessüm eylemiş
Hem lisän-ı ≈äl ile sensiè demiş
Na˚me-i dil-sùz olan la≈n-ı sürùr
~a◊ret-i ~ilmì’den eylermiş ®uhùr
590

Ma®har-ı sırr-ı keläm olmuş o cän
Na˚me-i lähùta olmuş tercemän
Sırr-ı a∆fä na˚me-där olmuş meger
Rù≈-ı úälìye vürùd etmiş e§er
Kendini kendi ederken na˚me-där
Rù≈unu o na˚meye øılmış medär
Kendini ma≈v eylemiş nùr-ı `udä
Bilmemiş nerden gelir la≈n u ´adä
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™a≈va gelmiş ≈a◊ret-i pìr-i münìr
~a◊ret-i ~ilmì cenäb-ı dest-gìr
Başøa bir ≈älet ®uhùr etmiş o än
Na˚meyi kendinde duymuş ol zamän
Neşõelenmiş ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Täc-ı fa∆rım nùr-ı úayn-ı a´fiyä
~a◊ret-i ~ilmì’ye fermän eylemiş
Bu maøämı ≈ıf® ediè artıø demiş
Bu maøämdan bäúdemä ayrılmayıè
La≈n-ı meŸkùrdan ´aøın dùr olmayıè
İşte øırø yıldır dedi o pìr-i ~aø
Müştehirdir bizde la≈n-ı mä-sebaø
600

İşte el-yevm şimdi her i∆vän oøur
~a◊ret-i ~ilmì’den etmişdir ®uhùr
La≈n-ı ~ilmì’dir ki ìcäd eyledi
Ehl-i Ÿevøiè øalbini şäd eyledi
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Rù≈-ı şey∆e eyle minnet-där seni
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì140
`äriøa
`astalanmış bir çocuø ˚äyet va∆ìm
Välideyni vaøúadan olmuş elìm [30]
Her e≠ibbä úäciz olmuş äşikär
ßähir olmuş onda ≈äl-i i≈ti◊är
Välideyniè o meger bir dänesi
Eylemiş feryäd pederle annesi
Baş ucunda annesi ef˚än eder
Áh ile esväøa düşmüşdü peder
~a◊ret-i A≈med ÷iyä’ya gelmiş o
Der ki imdäd et bize ey ∆ùb-rù
El-meded gitdi gider cän päresi
Tä cigergähdan açılmış yarası
Gerçi kesdik biz ≈ayätından ümìd
Lu≠f u himmetden bizi øıl müstefìd
140
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610

~a◊ret-i ~ilmì o dem mevcùd imiş
~a◊ret-i A≈med ÷iyä emr eylemiş
Git oøu nı´f-ı øa´ìde ∆astaya
æıl tesellì välid-i dil-besteye
Lìk nı´fından ziyäde etme sen
Gitmek ister emr-i ~aøø’a cän u ten
Ol muøaddes øıdve-i erbäb-ı ≈äl
Eyler ol dem emr-i şey∆e imti§äl
Der-úaøab eyler úazìmet ∆astaya
Ra≈m eder ol ˚once-i nev-resteye
Bir de baømış ≈älet-i mevti øarìb
İ≈ti◊ärıè şiddeti ˚äyet úacìb
Pençesin urmuş oèa peyk-i ecel
Ortada mevt ü ≈ayät eyler cedel
Yoø ≈ayätı mevt onu mäl eylemiş
Her úu◊uv taú≠ìl-i iş˚äl eylemiş
Çünki görmüş bu ˚aräõib dehşeti
İhtizäz etmiş úurùø-ı ra≈meti
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Ehl-i beyte ∆alvet emr etmiş o dem
Yalıèız øalmış o şey∆-i mu≈terem
620

Çün øıräõat eylemiş birøaç fa´ıl
Direnirmiş ∆asta ol dem mutta´ıl
Nı´fa geldikde øa´ìde nägehän
Göz açıp øalømış o ∆asta nev-cüvän
Ra≈m ü şeføat mevce-där olmuş bütün
Emr-i üstädı unutmuş büsbütün
Bir øa´ìde orda ikmäl eylemiş
`astamız ´a˚lar gibi söz söylemiş
Välideyni eylemiş kesb-i neşä≠
ßähir olmuş ∆astada bir inbisä≠
Näõil olmuş ber-≈ayät-ı täzeye
İstemiş çıøsın der ü derväzeye
~ä´ılı ol ≠ıfl-ı bìmär ölmemiş
Refte refte kesb-i ´ı≈≈at eylemiş
Çünki duymuş ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
İltifät etmiş o fa∆ru’l-evliyä [31]

182

Mustafa Fevzî

Sen na´ıl etdiè cesäret ey ~asan
Æutmadıè tenbìhimi sen yä neden
Ben saèa ikmälini emr etmedim
O cesäret rähına ben gitmedim
630

Bu tecellìde sen etdiè i∆ti´ä´
İltimäsıèla çocuø buldu ∆alä´
Çünki sen ◊ımnıèda ≠utduè ∆astayı
~aø da i≈yä eyledi nev-resteyi
Evliyäõu’lläh’da vardır böyle ≈äl
Onlarıè nezdinde mümkindir mu≈äl
Emr-i ~aø’la onlar eyler iltimäs
Böyle ≈äli mümkin olmaz i≈tisäs
Nùr-ı úaynım úibret al bu vaøúadan
Bir øarär verme ´aøın fikr etmeden
Vaøúa-i Beløıs’a baø sen øıl øıyäs
Ordan et bu mäceräyı iøtibäs
N’eyledi gör ol Süleymän-ı nebì
İşte bu A≈med ÷iyä’nıè meŸhebi
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Muøtedäya ≈a◊ret-i A≈med ÷iyä
Şey∆-i §änì A´af bin Ber∆iyä
Gör ki şol fa∆r-ı risälet n’eyledi
Nice biè Á´afları cemú eyledi
Böyle Ÿät ümmetde çoø eyler ®uhùr
Nice yüz biè Á´af’a meydän oøur
640

İşte ~ilmì ≈a◊reti dürr-dänesi
Á´afän-ı ümmetiè bir dänesi
Rù≈-ı şey∆e øıl muräbı≠ sen seni
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì141
`äriøa
Zevce-i pìrim Reşìde ≈a◊reti
Şey∆ severdi ol Ÿekäõì fı≠ratı
™o≈bet eylerken onuèla nùr-ı cän
Ra≈m ü şeføat fey◊ini øılmış revän
Bir ∆u´ù´u himmet-i vaúd eylemiş
Vaúdini ®ähirde ìfä etmemiş

141
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Şöyle bir øandìl ´abä≈ı ol münìr
~ücrede äb-dest alırken dest-gìr
æarşısında zevcesi etmiş øıyäm
æalbini bu ∆ä≠ıra ≠utmuş tamäm
Vaúd ile şey∆im sevindirdi beni
Läøin infäŸ etmedi o vaúdini
Bu ∆avä≠ırla cidäl eylerken o
Der-úaøab etmiş tebessüm ∆ùb-rù
Ol Reşìde ∆anıma dönmüş hemän
Şöyle fermän eylemiş øu≠b-ı cihän [32]
650

Baø ∆anım nefsim baèa ra˚m eyliyor
Vaúdièi sen etmediè ìfä diyor
Böyle söylerken vu◊ùda ber-deväm
Şöylece keşf-i derùn eyler tamäm
úİbret al bu vaøúadan nùru’l-úuyùn
Çünki eyler evliyä keşf-i derùn
Çün ceväsìsü’l-øulùbdur evliyä
Evliyä nezdinde sen etme riyä
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Sälifü’l-maúrù◊ ∆avä≠ır sädedir
O mehälikden bütün äzädedir
Bu ∆avä≠ır gerçi vermez bir keder
úİbret al da eyle mühlikden ≈aŸer
Böyle Ÿata müntesib øıl sen seni
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì142
`äriøa
~accını ikmäl edip pìr-i münìr
úAvdet eylerken cenäb-ı dest-gìr
Şehr-i Ye§rib’den vedäú eylerken o
Æoplanır ehl-i Medìne sù-be-sù
Bir tehälükle gelir bäy u faøìr
~a◊reti teşyìú eder cem-i ˚afìr
660

~ä◊ır olduøda o dem ta∆t-ı revän
Ser-muøavvim diz çöker ol dem hemän
Nerdübän eyler muøavvim ®ahrını
Tä ki binsin ol kerämet maúdeni

142
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O úArab ister ki etsin intifäú
Bu ∆u´ù´dan ≈a◊ret eyler imtinäú
~a◊rete ı´rär eder şey∆u’l-úArab
ßahrını egdikce egmiş bä-edeb
Der dirì˚ etme ´afä-yı fa∆rını
æıl øudùmüèle müşerref ®ahrımı
Yä efendi seyyidì sen øıl kerem
Ba´ aya˚ın reõsime ey mu≈terem
Gör muøavvimler reõìsi n’eylemiş
~a◊reti bu ≈äle ir◊ä eylemiş
Çünki ba´mış ®ahrına øu≠b-ı cihän
Ol muøavvim neşõelenmişdi hemän
Vaøúadan aøränına fa∆r eylemiş
Kimse onlardan bu ≈äli görmemiş
Hìç bedävetde görülmüş şey degil
Ser-muøavvim kendini etsin Ÿelìl
670

ÿillet ü ta≈øìre øatlanmaz úArab
Bä-∆u´ù´ øavminde şa∆´-ı münte∆ab
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Däõimä tevøìre ra˚bet eyler o
Etmez o şäh-ı cihäna ser-fürù [33]
Eè faøìri Ÿilleti etmez øabùl
Böyledir onlarda ädäb u u´ùl
~ä´ılı kär eylemiş enfäs-ı pìr
O muøavvim kendini etmiş ≈aøìr
Evliyä eyler ta´arruf sù-be-sù
Belki ≈ayvänlarda eyler ser-fürù
Evliyä a≈välini redd etme sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen143
`äriøa
~äfı® A≈med ≈a◊reti naøl eyledi
Æarz-ı ätì vechile o söyledi
Çün Medìne şehrine varmış o pìr
~a◊ret-i ~ilmì cenäb-ı dest-gìr
On sekiz gün ≈a◊ret-i øu≠b-ı cihän
Onda olmuşdu müsäfir ol zamän
143
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Orda olmuş şöyle bir ≈äl-i úacìb
Zevcesi olmuş yedi yıl mu◊≠arib
680

Var imiş o zevceniè bir yarası
Olmuş onlar úilletiè äväresi
Göz verir ol yara on yerden va∆ìm
ßähir olmuş onda bir ≈äl-i elìm
Çoø e≠ibbä eylemiş saúy-i medìd
I◊≠ıräbı dem-be-dem olmuş mezìd
Hìç øabùl etmez o yara iltiyäm
Läzım olmuş úu◊vunu kesmek tamäm
~äfı® A≈med ≈a◊rete úar◊ eylemiş
Zevceniè a≈välini hep söylemiş
Bir teveccüh eylemiş øu≠b-ı be-näm
Yara birøaç günde bulmuş iltiyäm
İşte on beş yıl tamäm olmuş bugün
`astalıkdan bir e§er yoødur bütün
Evliyä eyler tedävì ∆astayı
İbtilädan øurtarır dil-besteyi
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İútiøäd et ister etme sen bugün
Evliyä ehl-i ta´arrufdur bütün
Var cihända evliyä øurbänları
İşte o øurbänlar aèlar onları
690

Evliyäyı aèlamazlar münkerìn
Evliyä eyler bütün i≈yä-yı dìn
Evliyädır väri§-i pey˚amberì
~a◊retimdir o velìlerden biri
Hem velìdir hem de øu≠b-ı evliyä
~a◊ret-i ~ilmì fedä-kär-ı ÷iyä
æıl ma≈abbet ≈a◊ret-i ~ilmì’ye sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen144 [34]
`äriøa
Şehr-i Ye§rib’de olurken ≈a◊retim
Orda mihmänken veliyy-i niúmetim
Mìr-alay varmış `alìl Beg orda hem
İntisäb etmiş o Ÿät-ı mu≈terem

144
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Şöyle bir gün ≈a◊retiè nezdinde o
Bir ∆avä≠ırla o≠urmuş rù-be-rù
Param olsa şey∆e verseydim biraz
Himmetiyle nefse olsam çäre-säz
Bir hediyyem yoø ki versem ≈a◊rete
Ol sebeble näõil olsam himmete
Böyle söylerken derùnundan o Ÿät
æalbini keşf eyler o úälì-´ıfät
700

~a◊ret-i ~ilmì o şeføatlü peder
Der-úaøab bir çoø mebäli˚ lu≠f eder
Şöyle söyler ≈a◊ret-i pìr-i celìl
Var ◊arùret sende ey mìr-i `alìl
Al da git defú-i ◊arùret eyle sen
úÁõileèle var ◊iyäfet eyle sen
Böyle gördükde `alìl Beg şey∆ini
~ayrete müsta˚raø eyler kendini
`ayretinden a˚layıp äh eyler o
Naøl eder bu mäceräyı sù-be-sù
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~äfı® A≈med ≈a◊retinden dièledik
Biz de naøl etdik teberrük eyledik
Rab≠-ı øalb et ≈a◊retiè bil øadrini
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì145
`äriøa
Şehr-i meŸkùrda müsäfirken o pìr
Şäh-ı kevneynden olurken müstenìr
úAskerì käõim-maøämından biri
Şey∆ edinmişdi cenäb-ı reh-beri
O zamända işte o øäõim-maøäm
Bir siyäsetle edilmiş ittihäm
710

~abs edilmiş ®ulm edilmiş bir zamän
Dem-be-dem bì-çäre olmuş nätüvän
~a◊rete etmiş tevessül sìneden
Tä ki øurtulsun o ma≈bùs-∆äneden
O tevessülde ederken işti˚äl
ßähir olmuş ~ilmi-yi ´ä≈ib-kemäl

145
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Müjde etmiş nätüvän bì-çäreye
Merhem urmuş o derùnì yaraya
Väh yazıø çekdiè meşaøøat gerçi çoø
Pek yaøın oldu ∆alä´ıè şübhe yoø [35]
Böyle söylerken cenäb-ı dest-gìr
İhtiräz etmiş sevincinden faøìr
Bu ®uhùrätdan biraz geçmiş hemän
Bir mübeşşir ®ähir olmuş nägehän
O faøìri orda tebşìr eylemiş
Çıø yürü ta∆lì´-i cän etdiè demiş
Şäd u ∆andän olmuş ol øäõim-maøäm
Vaøúayı şer≈ eylemiş bi’l-ihtimäm
Müjdeyi evvelce aldım ben demiş
Şey∆iniè tebşìrini Ÿikr eylemiş
720

~äfı® A≈med ≈a◊reti naøl eyledi
Ol zamänki müjdeci kendi idi
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Rab≠-ı øalb et ≈a◊rete bil øudreti
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì146
`äriøa
Bir ∆alìfe var cenäb-ı Mu´≠afå
Bir mürìd-i muttaøì ehl-i ´afä
~a◊ret-i A≈med ÷iyä’ya müntesib
Ondan almış hem ∆iläfetden na´ìb
Bir biräder-zädesi var ∆asta-≈äl
`astalıkdan ˚äyet olmuş bì-mecäl
Çoø tedävì eylemiş nice ≠abìb
Yoø o derde çäre bulmaødan na´ìb
Heyõet-i ≠ıbbiyye vermişler øarär
Bu øarära eylemişler ibtidär
Masøa≠-ı reõse gidip [de] bì-nevä
Eylesin tä orda tebdìl-i hevä
Yoø idi läkin ≈ayätından ümìd
Olmaz o tebdìl-hevädan müstefìd
146
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úAmmisi almış getirmiş ≈a◊rete
İlticä etmiş ≈arìm-i şeføate
730

~a◊ret-i ~ilmì na®ar øılmış o dem
Şeføat etmiş Ÿät-ı päk-i mu≈terem
™ùretä ≈iddetli sözler söylemiş
Bir teveccühle şifä-yäb eylemiş
Setr-i a≈väl eylemekdi úädeti
Şeføate perde edinmiş ≈iddeti
Gevherin gevherci bildi øudreti
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’s-senì147
`äriøa
ÿät-ı säbıø ki cenäb-ı Mu´≠afå
Bir ≈ikäyetle verir ´adra ´afä [36]
Der ki bir mecŸùba etdim iøtirän
~acca gitmişdi o dem øu≠b-ı cihän
Ehl-i Yùnän hem mu≈äribdi bize
Başlamışdı gitmege ilk müfreze

147
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Şa∆´-ı mezbùr eyledi ≈all-i nükät
Çünki erbäb-ı keşifdendi o Ÿät
Söyledi bir çoø küşùfätdan ∆aber
Her biri ´ı≈≈atde øavl-i muúteber
Şöyle oldu o küşùfätdan biri
Var øıyäs et sen oèa dìgerleri
740

Der ki ≈acc etdi ~asan ~ilmì bu säl
~aøøımızda bu olur fer∆unde fäl
Bizlere çoø lu≠f-ı ~aøø eyler ®uhùr
Ehl-i ≈accıè ≈acları mebrùr olur
Hem mu®affer eyler Alläh devleti
O úazìziè äb-ı rùyı ≈ürmeti
Mu≠laøä Yùnäniyän ma˚lùb olur
úAsker-i düşmen bütün menkùb olur
Säye-i ~ilmì’dedir bu cilveler
Evliyäya ~aø neler vermiş neler
Çün bu dürlü mäcerä oldu hemìn
˙älib ü ma˚lùb için yoødu yaøìn
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Başladı Yùnän ile ≈arb ü cidäl
Her ≠araf etdi cidäle işti˚äl
˙älib olduø úäøıbet Yùnän’a biz
~ürmet-i ~ilmì idi hìç şübhesiz
Şüphe etme böyle ≈äller çoø olur
Evliyädan eyler enväú-ı ®uhùr
Rab≠-ı øalb et ≈a◊ret-i ~ilmì’ye sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen148
`äriøa
750

Geyve’de meskùn iken ol nùr-ı cän
Köylü i∆vänlar gelirler bir zamän
Söyleşirler yolda bir ∆aylì keläm
Ba≈§ ederler hep kerämetden müdäm
Der ki onlar evliyädır şey∆imiz
Şey∆imizden çoø kerämet görmüşüz
Şübhhemiz yoø o velìniè şänına
Lu≠funu ibŸäl eder i∆vänına

148

Allah’ın rahmeti güzel şeyhin üzerine olsun!
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Bu sefer de ®ä≈ir olmaz mı úaceb
Eylesek bizler de i≠miõnän-ı øalb
Şöyle bir ≈äl eylese ondan ®uhùr
æalbimizde mevc urur nùr üzre nùr
Vä´ıl olduøda o úälì ≈a◊rete
˙arø olunca bir meúälì nisbete [37]
Bizlere emr eylese bi’l-iltizäm
æaløıè i≈◊är eyleyiè siz bir ≠aúäm
İsm ü resmiyle ≠aúämı söylese
Biz ne Ÿikr etdik onu Ÿikr eylese
İútiøädı biz de teõyìd eyleriz
~ubb-ı şey∆i dilde tezyìd eyleriz
760

Vaøúayı taúyìn ederler yolda hep
Bu øarär üzre gelirler der-úaøab
~a◊retiè nezdinde eylerler øarär
~a◊ret eyler mäceräyı äşikär
Her ne söylendi ≠aúäm yä∆ud yemiş
~a◊ret-i şey∆ öyle fermän eylemiş
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O øarärdan bir naøì´a øalmadı
úAyn-ı taørìr üzre fermän eyledi
Hem de ◊ımnen keşfini teõyìd eder
Bu te´ädüfdür diye taøyìd eder
Setr için keşf-i ´a≈ì≈i ol münìr
Şöyle söyler onlara ol dest-gìr
Bir kerämet ´anmayıè etdi ®uhùr
~ädi§ätda böyle ≈äller çoø olur
Birdir Alläh evliyäya şarø u ˚arb
Æur ≈u◊ùr-ı evliyäda bi’l-edeb
Rab≠-ı øalb et evliyäõu’lläha sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen149
`äriøa
Şol ~irä Æä˚ı’nda vardır bir maøäm
Belki dört säúat çeker Beytü’l-~aräm
770

Şer≈-i ´adrıè oldu˚u yerdir o yer
ÿirveye çıømaø da bir säúat çeker

149

Allah’ın rahmeti güzel şeyhin üzerine olsun!
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O yeri eyler ziyäret baú◊-ı Ÿät
Çıøma˚a gencler çekerler müşkilät
Der ~afı® Ta≈sìn Efendi ∆ädimi
Biz çıøardıø orda pìr-i ekremi
~a◊retim hem ∆asta hem pek pìr idi
ÿirveye çıømaølı˚a zor eyledi
Läkin olmazdı o yerde iøtidär
Çünki gencler o yere pek zor çıøar
Her iki yandan ≠utardı ≈a◊reti
Yoø idi a´lä o pìriè ≠äøati
Böyle za≈metli iken pìr-i celìl
Şöyle bir söz söyledi ol dem delìl
Näzil oldu burda İøräõ sùresi
ßähir oldu burda dìn menşùresi
ٓ ا150 etdi nüzùl
Burda hem « »َل ا ْقسِم
Burda Cibrìl ≈a◊rete buldu vu´ùl [38]

150

“Yemin ederim…”, Kur’ân-ı Kerîm, Beled, 90/1.
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Böyle söylerken delìliè ädemì
İhtizäz aldı o şey∆-i ekremi
780

Bunları bilmez degildi pìr-i ~aø
Täzelendi äteş-i tenvìr-i úaşø
Bir ˚arìbe gösterip pìr-i münìr
Çırpınıp çıødı yedimden dest-gìr
úÁdetä uçdu ´anırsıè ≈a◊reti
Bizleri ≈ayretde øoydu ≈äleti
Æırmanıp çıødı o müşkil yolları
æoydu ≈ayretde bu úäciz øulları
Hìç yorulmaødan úalämet vermedi
Gözlerim bu dürlü ≈äli görmedi

785

æıl ≈amiyyet ≈a◊ret-i ~ilmì’ye sen
Ra≈metu’llähu úale’ş-şey∆i’l-≈asen151
`äriøa

Cenäb-ı şey∆ øuddise sırruhu efendimiz Geyve’de medrese
úäleminde bir kedisi olup däõimä kendisine muõnis olma˚ıla, bir
151

Allah’ın rahmeti güzel şeyhin üzerine olsun!
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gün ortada ≈a◊retiè ayaølarına ≠olaşmaøda iken cenäb-ı ~asan
~ilmì øuddise sırruhu ≈a◊retleri «kedi senden bıøtım artıø öl»
demesiyle zavällı ≈ayvän üç defúa kendi lisänıyla ≈a◊ret-i øu≠ba
ta◊arruú etdiginden ´oèra, än-ı vä≈idde bir kenära çekilerek bìrù≈ øalmışdır. Cenäb-ı ~aø evliyänıè na®ar-ı celälinden cümlemizi ma≈fù® buyursun.
`äriøa
Bir bayräm ´abä≈ı şey∆imiz, veliyy-i niúmet efendimiz ≈a◊retleri
Ma≈mùd Paşa Cämiú-i Şerìfi ∆a®ìresindeki ∆äne-i saúädetlerinden cämiú-i şerìfe gitmek üzere iken, zevce-i mu≈teremeleri
~anìfe ve Emìne ∆anım efendiler, namäzdan ´oèra dergäh-ı
şerìfe getirmezden evvel, devlet-∆änelerine u˚rayaraø teberrüken kendilerine bir miødär bayräm hediyyesi i≈sänını temennì
etmeleri üzerine cenäb-ı ~asan ~ilmì efendimiz, mùmäileyhümäya ∆i≠äben «size beşer ˚urùş versem elli ˚urùş eder»
buyurduøları zamän onları iki ∆anım olmaø münäsebetiyle ancaø on ˚urùş edecek mebla˚ıè elli [39] ˚urùşa çıøarılmasına bir
maúnä veremeyerek netìceye inti®är ederler. Ve nihäyet devlet∆äneye úavdetde i∆vändan sekiz ∆anımıè ˚äyet erkenden ziyärete
geldikleri ve zevce-i mu≈teremeler ile ona bäli˚ oldu˚u ve
úumùmuna teberrüken bayräm hediyyesi olaraø birer miødär
aøça verildigi görülmekle, ol ≈a◊retiè keşf-i øable’l-vuøùú
´ùretiyle ∆arclı˚ın on nefer ∆anıma verilecegini beyän buyurmuş
olduøları aèlaşılır. æaddesa’llähu sırruhu’l-úälì.
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`äriøa
~a◊ret-i ~asan ~ilmì øuddise sırruhu efendimizle sipeh-sälär-ı
evliyä cenäb-ı A≈med ÷iyä efendimiz ≈a◊retleriniè ecille-i
∆ulefäsından

Bar≠ınlı

el-~äc

`¥äce

Me≈emmed

Efendi

≈a◊retleri, birlikde Ebä Eyyùb el-En´ärì ziyäret-i celìlesiyle o
civärda bulunan ve cenäb-ı pìrimiz ÷iyäõüd-dìn-i dest-gìr efendimiz ≈a◊retleriniè ∆ademe-i ∆ä´´alarından olan ~äcì Emìn
Efendi’niè ∆änesini teşrìf etdikleri ´ırada, a´diøä-yı mürìdändan
Ba≈riyeli ~abìb Efendi biräderimiz müşärün-ileyhümänıè
refäøat-i veläyetlerinde bulunmuş olma˚ıla ∆äne øapısına gelirken şu iki Ÿät-ı melek-´ıfätdan her hangisi ∆äneye şeref-i
du∆ùlde taøaddüm ederse, oèa maúnen büyük na®arıyla baøaca˚ı
∆ä≠ırası øalbinde ®uhùr eder etmez, cenäb-ı ~asan ~ilmì efendimiz ≈a◊retleri eè ´oèraya øalaraø bir ≈äl-i fevøa’l-úäde ile ~äcì
Me≈emmed Efendi mer≈ùmu ileri sürer ve onu taúøìben
∆ä≠ırasıyla henùz mücädelede bulunan mùmå-ileyh ~abìb Efendi’yi øolundan arøasından iterek ∆äneye id∆äl etdikden ´oèra,
kendileri üçüncü olaraø dä∆il-i ∆äne olma˚ıla ≈a◊ret-i fa∆r-ı
risälet efendimiziè ek§eriyen teşrìf-i saúädetlerinde a´≈äb-ı
kirämını taúøìb etmek úädet-i seniyyesine ittibäú buyurmuş olduølarını pek úärifäne işäret buyurmuş olurlar. روح هللا روحه.152
[40]

152

Allah, onun ruhunu rahata erdirsin/dinlendirsin.
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`äriøa
Menäøıb-ı celìle-i cenäb-ı A≈med ÷iyä efendimiz ≈a◊retlerinde
meŸkùr bulundu˚u üzere, mùmå-ileyh ~abìb Efendi dìger bir
refìøiyle Geyve’de ≈a◊ret-i ~ilmì efendimizi ziyäret ederek
úavdet e§näsında ˚äyet øaraèlıø bir gecede Saøarya ´uyunu
taúøìb eden dehşetli bir vädì üzerinde ≈ayvänlara räkiben yürümekdeler iken, geceniè øaraèlı˚ı, vädìniè ıssızlı˚ı, ormanıè
va≈şeti, yoluè za≈meti, her iki refìø-i mu≈teremi ∆avf u ∆aşyete
dùçär eder etmez cenäb-ı ~asan ~ilmì efendimiz ®uhùr eder.
Onları birçoø tal≠ìfät ve ≈üsn-i muúäşeretle birøaç säúat teşyìú
etdikden ´oèra, ≠ulùú-ı fecrde ˚aybùbet ederek evliyäõu’lläh-ı
nigeh-bän-ı mürìdän olduølarını ve her nerede ve her ne zamän
kendilerine tevessül edilse ≈ä◊ır bulunduølarını ´arä≈aten göstermiş olurlar. 153اللهم اجعلنا في معيتهم الطاهرة في الدنيا واَلخرة
`äriøa
Cenäb-ı pìr-i münìr ≈a◊ret-i A≈med ÷iyäõü’d-dìn efendimiz
≈a◊retleriniè kendilerine ∆i≠äben «~asan Efendi, bir øabä≈at
etdiè úafv etdiler, iki øabä≈at etdiè úafv etdiler, üçüncüde beni
geçdiè» buyurmuş olduølarını lisän-ı úälìleriyle ma≈rem ü e∆a´´ı mürìdänına mükerreren ifäde buyurmuş olmaları ve bende iki
şey yoødur «Biri kibir ve biri ≈ased» dedikleri ve kendileri
153

Allahım! Bize, dünya ve ahirette onların tertemiz maiyetinde (yani onlarla
birlikte) olmayı nasip eyle!
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zamänıè øu≠b-ı aú®amı olduølarını birøaç defúalar birøaç
ma≈remlerine ifäde etdikleri cihetle, müşärün-ileyh efendimizden ve onuè em§äli evliyäõu’llahdan ∆iläf-ı väøıú a≈väli üzerine
keläm etmek ve mä-lä-yaúnì ile meş˚ùl olmaø ∆äric-i imkän ve
mu≈äl olma˚ıla pìr-i dest-gìrin zamänınıè sul≠än-ı selä≠ìn-i
maúnevìsi oldu˚undan şübhe yoødur. Cenäb-ı ~aø berekät-ı
enfäs-ı øudsiyyelerinden biz úäcizleri dùr etmesin. [41]
`äriøa
Cenäb-ı ~asan ~ìlmì efendimiziè ∆ulefäsından Tìmùrcalı ~äcì
~äfı® Emìn Efendi ber-ä-berinde birinci defúa olaraø ziyäret
etmek üzere Tìmùrcalı ~äcì ~äfı® Saúìd Efendi’yi ha◊retiè
≈u◊ùruna çıøardı˚ı zamän, henùz yüzünü görmüş oldu˚u bir
≠alebeye «Saúìd Efendi gel baøalım» ≠arzındaki iltifät-ı úaliyyeleriyle mùmå-ileyhi müsta˚raø-ı sürùr buyurduølarını ~äfı® Saúìd
Efendi biräderimiz her zamän ≈ikäye buyuraraø ≈a◊ret-i şey∆iè
keşfine delìl getirirler idi. æaddesa’llähu sırruhu’l-úälå.
`äriøa
~a◊ret-i pìr-i münìrimiz şey∆u’l-meşäyi∆ ~asan ~ilmì øuddise
sırruhu efendimiz pek ma≈bùbu’l-øulùb olup ≈attå milel-i ˚ayr-ı
müslimeniè bile ma≈abbetini celb etmiş oldu˚undan, bäb-ı úälì
civärında bir ∆ristiyän baøøälıè ve daha dìger ˚ayr-ı müslim
e´näfıè müşärün-ileyhle alışveriş etmezse bile her gün bir defúa
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olsun dükkänıè öèünden geçdigiyle teberrük eylediklerini úalenen söylerler idi. ~attå cenäze günü o gibi müteberriklerden
baú◊ıları älä-yı väläyı taúøìb eyledikleri görülmüşdür. Bir Bul˚är
ba˚çevän her gün ve baú◊ı günaşırı dergäh-ı úälìniè bäb-ı
muúalläsına gelerek sebze úar◊ etmek ve ≈a◊retiè dìdärıyla müşerref olmaø meslegini iútiyäd etmiş ve bir gün bir sepet incir
getirip ≈a◊rete taødìm etmekle ifti∆är u i≈tisäsını i®här eylemiş
idi. Cenäb-ı pìr da∆i dergäh-ı şerìf ba˚çesinde meŸkùr meyve
mebŸùl oldu˚undan iúädesini fermän buyurmaøla merøùm, ˚äyet
ma≈zùn ve mükedder olaraø şu hediyyesiniè mu≠laøä øabùlünü
istir≈äm ve øabùlünden ≠olayı ba∆tiyär ve be-käm olaca˚ını
iúläm etmekle cenäb-ı øu≠bu’l-evliyä, e§mänınıè ba˚çevän
≠arafından øabùlü şar≠ıyla lu≠fen øabùl buyurmuş olmalarıyla
merøùm ba˚çevän, sürùru’l-fuõäd olarak dönmüş [42] gitmişdir.
Cenäb-ı ~aø evliyäsına ma≈abbet gösteren ˚ayr-ı müslimlere
ìmän na´ìb etmekle ber-ä-ber biz úäcizleri de evliyä zümresine
≠ufeylì eyleye.
`äriøa
~a◊ret-i pìriè mürìdelerinden Ærabzonì `¥äce `anım’ıè baú◊-ı
aú◊äsına ve ∆u´ù´uyla ellerine ≠ärì olan bir úillet-i müdhişeniè
teõ§ìriyle äb-dest ü namäza ≠avranmaøda ˚äyet müşkiläta dùçär
oldu˚unu ve her namäz vaøtinde şiddet-i ı◊≠ıräbdan bükä etmekde bulundu˚u ve nihäyet bir gün artıø ta≈ammül edemediginden
seccäde üzerinde başı örtülü oldu˚u ≈älde cenäb-ı ~aøø’a
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ta◊arruú ve ≈a◊ret-i şey∆e tevessül eyledigi bir ´ırada, açıødan
açı˚a ≈a◊ret ®uhùr ederek elleriyle taúrìf ü işäret etmekle ber-äber «Öyle de olur böyle de olur øadın beni kendièe acındırdıè»
buyurmuş ve gözleri yaşarmış oldu˚u ≈älde o mi§äl müsta≈senleri ∆anımıè na®arından ˚aybùbet eder etmez eski
ı◊≠ıräbdan e§er görülmemiş ve vaøúa-i meŸkùreniè üzerinden
sìnìn-i müteúaddide mürùr etdigi ≈älde ´ı≈≈at u selämetde berdeväm

bulunmuşdur.

Cenäb-ı

~aø

cümlemizi

ehlu’lläh

ma≈abbetinde päy-där eyleye.
`äriøa
Eyyäm-ı şitädan bir günde efräd-ı Ba≈riyye’ye mensùb genc bir
mürìd Oømeydänı’ndan `ä´köy’e inmekde iken havänıè tipi ve
borasından ve øarlarıè şiddetle ya˚maøda bulunmasından istifäde eden va≈şì øurdlardan birøaç dänesi zavällı mürìde hücùm
ederler. Muúävenet ü müdäfaúa-i mäddiyyeden ma≈rùm olan
mùmå-ileyh, hemän ≈a◊erät-ı sädäta tevessül eyledigi ända
cenäb-ı ~asan ~ilmì efendimiziè elinde bir úa´ä bulundu˚u
≈älde orada ®uhùr etmesiyle, ≈ayvänät-ı meŸkùre firär ederler ve
o ≈a◊ret, mürìdini iltifätlara ˚arø ederek `ä´köy øapısına øadar
teşyìú [43] etdikden ´oèra ˚aybùbet etmiş oldu˚unu mürìd-i
meŸkùr mükerreren ifäde eylemişdir. قدس هللا سره و تقضا هللا بعز
دولته.154
154

Allah, onun sırrını/ruhunu takdis etsin ve Allah, devletinin izzetini/şanını
tamamlasın.
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`äriøa
~a◊retiè mürìdlerinden biri, úaskerì bièbaşı olan zevciniè bir
derece terfìú etmesi için müşärün-ileyhden himmet ü duúä ≠aleb
eyledigi zamän, o terfìú-i rütbeniè ∆ayırsız olaca˚ı ve ondan ehl-i
∆äneye fäõide gelmeyecegini cenäb-ı şey∆ ifäde buyurmuş olduødan ´oèra, çoø geçmeden mùmå-ileyhänıè zevci øäõimmaøäm olaraø úaøìb-i terfìúde vefät eylemiş olma˚ıla ≈a◊retiè
keşf-i øable’l-vuøùúu ®ähir olmuşdur. اللهم روح روحه.155
`äriøa
Bir gece nezd-i celìl-i fey◊-i delìl-i şey∆de nevbet va®ìfesiyle
mükellef idim. ~a◊ret-i pìr-i münìrim cenäb-ı ~asan ~ilmì destgìrim, kemäl-i istirä≈atla uyumaøda ve gece de nı´fını geçirmekde iken faøìre ziyädesiyle bir açlıø ≠ärì olma˚ıla, lä-cerem
bir parça ekmek tedärük etmek läzım geldi. E≠räfıma na®ar etdigimde açıøda bir yiyecek şey göremedigim için ≈ücre-i veläyetlerine müdävim bulunan ∆ädim ü i∆vänıè maúlùm-ı úälìleri oldu˚u üzere ≈a◊ret-i şey∆iè nefs-i nefìs-i veläyet-penähìlerine
ma∆´ù´ ve bir teneke øu≠u derùnunda ma≈fù® olan et øavurması
∆ä≠ırıma geldi ve ondan bir miødär gizlice alıp yemegi øaviyyen
øasd etdigim anda idi ki ol pìr-i münìr birden firäş-ı úälìsinden
yere inerek a∆şämdan beri uyku görmemiş gibi bir ≠avr-ı müteyaøøu®äne ve kemäl-i inbisä≠ ile tebessüm buyuraraø «Kätib,
155

Allahım! Onun ruhunu rahata erdir/dinlendir!
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øarnım acıødı. Haydi øavurma øu≠usunu getir de senièle yiyelim.» buyurdular. Ben de cänıma minnet bir ≈äl ile úacele getirdim. Kendisi bir loøma [44] aldı ve benim øarnım ≠oyuncaya
øadar müsäúade buyurdu. 156.اللهم جعلنا من المحبوبين لديهم
`äriøa
Eyyäm-ı a∆ìrede emr-i reşädet-penähìleri ile Perşembe günleri
≈ücre-i celìleleriniè ˚asil-∆änesinde kendilerini ˚asl etmek
va®ìfesiyle mütefa∆∆ir oldu˚um zamänlarda, va®ìfe-i muøaddese-i mezbùreyi cänıma minnet bilerek ìfä ederdim. Bir gün isti≈mäm e§näsında kemäl-i inbisä≠ıla «Kätib ®ähirde beni yıøıyor,
ben de maúnen onu yıøıyorum» buyurmalarıyla ≈älim ta˚ayyür
ederek o ≈äldeki inbisä≠-ı maúneviyyeniè leŸŸet ü ≈alävet-i
maúneviyyesi taúrìfinden úäciz bulunma˚ıla ber-ä-ber kendisine
olan ma≈abbet ü merbù≠iyyetimiè derecesi taúyìn edilemeyecek
bir ≈äle geldigini ≈iss eyledim. Cenäb-ı ~aø bütün i∆vänımı ve
bu úäciz cänımı sädät-ı úi®äm ve ~ilmì-yi kerämet-ittisäm efendilerimiz ≈a◊erätınıè úaşø u ma≈abbetinden dùr etmesin.
`äriøa
Mer≈ùm pederim veliyy-i niúmet-i bì-minnetimiz ≈a◊ret-i ~asan
~ilmì øuddise sırruhu efendimize intisäb etmek ärzùsunu i®här
ederek kendisini ≈a◊ret-i øu≠buè ≈u◊ùruna úar◊ eylemekligimi ve
156

Allahım! Bizi, onların katında sevilenlerden kıl!
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faøa≠ her neye mebnì ise pederim oldu˚unu ≈a◊rete söylememekligimi baèa ı´rär eylemiş ve ben de bi’l-øabùl cumúanıè
˚ayrı bir günde müteveffå pederimle pìr-i dest-gìrimiè ≈ücre-i
saúädetlerine dä∆il oldu˚umuzda, o veliyy-i Kirdgär «Kätib babasını getirmiş, çoø iyi» keläm-ı kerämet-merämlarıyla peder-i
mer≈ùmu keşfen bilmekde olduølarını i®här buyurdular. ~attå
mer≈ùm

pederim,

ma≈cùbiyyetini

vefätına

söyler

ve

øadar bu ≈äli Ÿikr ederek
≈a◊ret-i

pìr-i

münìre

i®här-ı

ma≈abbetde saúy-ı balì˚ eyler idi. اللهم اسكنهما بالمعية في بحبوحة
الجنة.157 [45]
`äriøa
Pederimiè büyücek bir ∆astalı˚a dùçär oldu˚u zamända idi ki
faøìri ufaø bir meõmùriyyete taúyìn etdiler faøa≠ mùmå-ileyhiè
belki

bir

günlük

≈ayätından

ümmìdim

olmadı˚ı

≈älde

meõmùriyyet-i meŸkùre on üç gün deväm etmiş idi. Der-i úAliyye’ye úavdetimde hemän pederimiè nezdine gitdim. Elimi eline
alıp ´ıøaraø «Pek rä≈atsızım, seni bekliyorum» dedi. Ve o
´ùretle elim elinde oldu˚u ≈älde birøaç säúat ´oèra vefät etdi.
Ra≈metu’llähi úaleyh. Ferdäsı günü ≈a◊ret-i ~asan ~ilmì efendimizi ziyäret üzere ≈u◊ùruna dä∆il oldu˚umda pederimiè
vefätını ∆aber vermek niyyetinde iken ≈a◊ret-i øu≠b-ı veläyet
«Kätib, babaè pek i∆lä´lı imiş, seni beklemiş Alläh ra≈met eyle-

157

Allahım! O ikisini, cennetin en gözde yerinde birlikte ikamet ettir!
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ye» buyurmalarıyla faøìre ≈ayret verdiler. اللهم اجعلهما في المالأ
اَلعلى بالمعية المصطفى عليه ازكى التحايا.158
Menäøıb-ı Celìle-i ~a◊ret-i A≈med ÷iyäõü’d-dìn Efendimizde
Oldu˚u Gibi Şey∆ ~asan ~ilmì æuddise Sırruhu ~a◊retlerinden
Müsta∆lef Olan `ulefänıè İsimleri Teberrük ™ùretiyle BerVech-i Zìr Ta≈rìri Münäsib Görüldü.

«Ermiyeli Mu´≠afå Necìb, æas≠amonulu ~äfı® A≈med, Tìmùrcalı ~äfı® Me≈emmed Emìn, Bursalı el-~äc úAlì, İslimyeli el-~äc
úAlì, Beşik≠aşlı Me≈emmed ~äzım, Yeèişehirli el-~äc úO§män,
Bosnalı ~äcì İbrähìm, æara≈i´är-ı Şarøìli ~äcì Me≈emmed,
Hemşìnli ~amìd, æırımì el-~äc úAbdu’lläh, Medìneli el-~äc
~äfı® A≈med, Aydınlı Mu´≠afå ~ilmì, Ispar≠alı Şerìf, Tìmùrcalı
el-~äc ~äfı® Mu´≠afå ~ilmì, Bayrämiçli el-~äc úAlì, Debreli el~äc úO§män, Pirlepeli ~asan ~üsnì, æazanlı Dost Me≈emmed,
æazanlı ™ala≈u’d-dìn, Şämlı ™äli≈, Şämlı `alìl, Bilecikli el-~äc
Me≈emmed, Ásitäneli el-~äc Me≈emmed Mu≈yi’d-dìn, Amasyalı el-~äc [46] Eyyùb ™abrì, Kätib el-~äc Mu´≠afå Fevzì,
Tìmùrcalı el-~äc Me≈emmed Saúìd, Şämlı Çerkes úÖmer
`ulù´ì, Ünyeli Mùså Kä®ım, İnebolulu ~äfı® úAbdu’r-Ra≈män,
æazanlı Süfyän, Bolvadinli A≈med, Anøaralı ~äcì Rifúat, Atinalı ~asan, Sürmeneli ~üseyn, Bosnalı `alìl, A≠apazarlı A≈med,
Aluçralı úO§män, Aluçralı ~äcì úAlì, æara≈i´ärlı úAlì Rı◊ä, Oflu
158

Allahım! O ikisini, mele-i a’lâ (yani yüce topluluk)ta en hoş selamların
üzerinde olduğu Mustafa’nın maiyetinde (yani onunla birlikte) kıl!
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Me≈emmed, Cürcänlı ™a≠lıø el-~äc úAbdu’lläh, `endeøli
İsmäúìl, Ünyeli úO§män, Ünyeli Me≈emmed, æay´eriyyeli úAlì
Rı◊ä, Æä˚ıstänlı ~äcì Me≈emmed, Marúaşlı `¥äce Me≈emmed,
Ereglili ~äcì úO§män, Yoz˚adlı Me≈emmed úAlì, æazanlı úAbdu’lläh, Oflu ~üseyn, Tekfùr≠ä˚lı ~äfı® Emìn, æara≈i´ärlı
Me≈emmed, Oflu Resùl, Geyveli el-~äc Yùsuf Ba≈rì» efendiler
cenäb-ı ~asan ~ìlmì øuddise sırruhu efendimiz ≈a◊retlerinden
müte∆allef bulunduølarından defter-i ma∆´ù´unda görüldügü
üzere işbu menäøıb-ı celìle risälesine derc edildi. والحمدهلل على نعمه
والصالت والسالم على رسوله وعلى آله و اصحابه العظام و على جميع ساداتنا
.الكرام اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد و على آل سيدنا محمد عليه السالم

159

Evvelce tertìb edilmiş olan ädäb-ı Ÿikr taúrifelerinde Ÿikr-i
∆afìniè ädäbı pek mu∆ta´ar olma˚ıla mübtedì i∆vänıè aèlayaca˚ı
derecede biraz ta´rì≈i münäsib görülmekle ber-vech-i zìr dercine
ictisär olundu.
Æarìø-i `älidì’de Ÿikriè yigirmi øadar ädäbı olup bunlardan dördü “Ebväb-ı İlähiyye” tesmiyye edilmişdir.
Onlardan birincisi bäb-ı şerìúatdır ki ibtidä-yı ìmän-ı øavì ile
feräõi◊ ü evämir-i İlähiyyeyi ìfä ve menähì ve münkerätı terk
ederek netìcede närdan ∆alä´ ve cennete du∆ùle läyıø olacaø bir
úabd-i İlähì ≈älì kesb etmekdir. [47]
159

Ve hamd, nimetlerinden ötürü Allah’a mahsustur. Salat ve selam, O’nun
peygamberinin, peygamberinin ailesinin, ulu ashabının ve tüm değerli sadat-ı
kiram (şerefli büyükler)imizin üzerine olsun! Allahım! Efendimiz ve peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) ve efendimiz Hz. Muhammed’in (sav)
ailesine salat et!
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İkincisi bäb-ı ≠arìøatdir ki ibtidä, bir mürşid-i kämile teslìmiyyet-i kämile ile ìmänıè taøviyye vü tenvìri ve øalbiè tezkiyye vü
tekmìli için bütün ädäb-ı celìleye riúäyet ederek eŸkär-ı
mevdùúaya devämda §ebät eylemekdir.
Üçüncüsü bäb-ı ≈aøìøatdir ki a≈käm-ı şerìúat ve ädäb-ı ≠arìøatle
tezyìn-i Ÿat u ´ıfät ederek şerìúat-i mu≠ahharanıè bä≠ınına nüfùŸ
etmek ve i∆lä´-ı täm ile kesb-i úayän edip insän-ı kämil olmaødır.
Dördüncüsü bäb-ı maúrifetdir ki şerìúat, ≠arìøat ve ≈aøìøati nefs-i
úazìzinde birleşdirmek ´ùretiyle mä-sivädan selämet-i øalb ≈ä´ıl
edip kendisinde úirfän-ı Mu≈ammedì’niè ®uhùrudur.
ÿikriè ädäbından yedisi ‘ädäb-ı ®ähir’dir.
1. æa´d-ı úibädet ve şey≠äna silä≈ için äb-destli olmaødır.
2. Taú®ìm-i úibädet ve defú-i ∆avä≠ır için ∆älì bir yerde
øıbleye øarşı o≠urmaødır.
3. İstirä≈at-ı beden ve ittibäú-ı a´≈äb için úaks-i teverrükdür.
4. Ta≠hìr-i Ÿünùb için beş yä on beş veyä yigirmi beş isti˚fär etmekdir.
5. İstimdäda vesìle olmaø için üç İ∆lä´ ve bir Fäti≈a
oøuyup ervä≈-ı sädäta hediyye etmekdir.
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6. Nefs ü şey≠änıè iştihä vü vesvesesinden ∆alä´-ı medär
olmaø için sädät-ı úi®ämıè ervä≈ını mevcùd bilerek
onlardan şefäúat ve yardım ≠aleb etmekdir.
7. `avä≠ır-ı mä-siväyı øolay terk etmek için räbı≠a ve
Ÿikr esnäsında gözlerini yummaødır.
ÿikriè yigirmi ädäbından yedisi ‘ädäb-ı bä≠ın’dır.
1. Nefse Ÿillet ü riøøat vermek için «räbı≠a-i mevt» yaúnì
ölümü düşünmekdir.
2. Seyr-i sülùkde øuvvet ü imdäd-ı maúnevì ≈ä´ıl olmaø
için «räbı≠a-i mürşid» [48] yaúnì kemäl-i ma≈abbet ü
i∆lä´ ile ≈u◊ùr-ı mürşid-i kämilde oldu˚unu ta∆ayyül
ederek øalbinden

øalbe

fey◊-i

İlähì

geldigini

mülä≈a®a etmekdir.
3. Maø´ad-ı a´lì olan ≈u◊ùr ve ägählıø ≈ä´ıl olmaø için
«räbı≠a-i

≈u◊ùr»

yaúnì

evvelki

iki

räbı≠anıè

mülä≈a®asından ´oèra sälik, bütün mevcùdiyyetiyle
mä-siväyı nisyän ederek ≈u◊ùr-ı Rabbü’l-úälemìnde
bulundu˚unu düşünmekdir.
4. «Vuøùf-ı æalbì» mä-sivädan øa≠ú-ı úaläøa için sälik
bütün øuvvetiyle øalbine nä®ır olaraø ~aøø’dan mäúadäyı oradan çıøarma˚a meş˚ùl olmaødır.
5. «Vuøùf-ı ÿikrì» yaúnì Ÿikr-i şerìf ile ülfet ü ünsiyyet
ederek mä-sivä leŸŸetini terk etmek için sälikiè øal-
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binde ism-i Celäl yazılı oldu˚unu ta∆ayyül edip ismiè
´ä≈ibini düşünerek Ÿikre deväm etmekdir.
6. «Vuøùf-ı úAdedì» yaúnì beş biè veyä∆ud ziyäde úadediè ìfäsında noø´än ≈ä´ıl olmamaø için tesbì≈iè øaç
defúa devr edildigini bilmekdir.
7. ÿikr e§näsında ∆avä≠ır hücùm etdikce ta´≈ì≈-i niyyet
için «İlähì ente maø´ùdì ve rı◊äke ma≠lùbì »160 demekdir.
Ádäbıè ikisi ‘teõ§ìr’dir.
1. Räbı≠alar e§näsında vücùd-ı sälikde bir teõ§ìr-i maúnevì
≈ä´ıl oldu˚unu aèlama˚a çalışmaø ve oèa göre räbı≠aya
riúäyet etmek läzımdır.
2. E§nä-yı Ÿikirde keşf ü kerämet, dünyä vü ä∆iret
mülä≈a®a etmeyip Ÿìkriè leŸŸet-i maúnevìsini idräke çalışmaødır. Bu da i∆lä´ ve úaşø-ı İlähì §emeresidir. Ve mi-

na’llähi’t-tevfìø.161

160

Nakşî zikirlerinden olan söz “Ey Allah’ım, benim maksadım sensin ve
senin rızanı isterim.” anlamına gelir. Bkz. Necdet Tosun, “Nakşibendiyye
(Âdâb ve Erkân)”, DİA, C. 32, s. 342.
161
“Muvaffakiyet sadece Allah’tandır.”
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